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  شكر وتقدير   

وأمدين بالصرب  ،رب، وفتح يل أبواب العلم                 الذي أنار يل الد        وجل               الشكر هلل عز  
 .واإلرادة والعزمية

د     يل  ي     مد  ل الذي ألستاذي الفاض التقديرفائق و تقدم جبزيل الشكر           يسر ين أن أ

 ،ودعمو وفاشر إل طاهر سلوم الدكتور ستاذاأل :يل فرصة النجاح وىيأ ،      وشج عين ،العون
 ،         و القي مةوإرشادات ،ةو السديدحائلنص ذي كانكبريين، وال           واىتمام                  مو يل من رعاية         ما قد  و 
 .ىذه الرسالة األثر الكبري يف إجنازاحلكيمة  توجيهاتوو 

األستاذ من      كل         مث لة ب     املت          املوقر ة  ميحك   ت  أعضاء جلنة الو بالشكر والتقدير إىل       أتوج   أن      أود  و 

               حفظها اهلل وسد د  أمم كحيمحفظو اهلل ورعاه، والدكتورة  مجال سليمانالدكتور 
ها من أجل إثرائها وحتسين ،اوتقوميه رسالةيف قراءة الكبريين         وجهد             ه من وقت  بذالملا  ؛خطاىا

 .لتبصر النور بشكلها األمثل

يف   فاضلساتذ ي األأل الكبري التقديرو  زيلالشكر اجلب واجب العرفان يدعوين ألن أتقدمو 
يف حتكيم        وجهد           من وقت   ا بذلوهملو ترحيب واىتمام،         تفه م و من يل  أظهروهكلية الرتبية، ملا 

 حىت أصبحت يف أفضل صورة. رسالةال أدوات

من الصف السابع والطلبة األعزاء الدين التنوخي                              وخالص الشكر إلدارة مدرسة عز  
 داين.يف تطبيق إجراءات البحث املي بإخالص وصدق تعاونوا نالذي، و األساسي فيها

       لكل                                                   ممزوجا  باحملبة والوفاء للزمالء األعز اء يف املاجستري، و الشكر والعرفان         أتقد م ب       وأخريا  
ب يف     طي  الو  كان هلم األثر النبيلوقدموا يل الدعم واملساعدة؛ ف ،معي واوتعاونين و شجعالذين 

وبارك  ،نجاحيين ب    ىن أو  ،لكل من فرح لفرحي التحياتوأمجل ، جناز ىذا العملجناحي إل
 خالص الود والتقدير وبالغ احملبة.مين       مجيعا   تفوقي، فلهم



  اإلهداء   

 .رغم احملن       شاخما           عزيزا  و سورية الذي سيبقى  إىل وطين الغايل

رب         ي الك   التوجيه                            يل ترباسا  يضيء فك،ي االنغح و  اية  ي الغغ،  واات                   نن عهدتعين االّ  إىل
 أني احلبيبة.

وأنتين اكل نا احتاجه نن ووقف إىل جاتيب إىل زوجي احلبيب حمي التين الذي ساتتين 
 واهتهام ورعاية.     حب  

أخويت األعزاء عبت الك،مي ويوسف          دائها  إىل نن شجهوين ودعهوين ووقفوا إىل جاتيب 
 ومجاتة.

 ي األعزاء أخويت لتقتم والنجاح زوين على ا     وحف    مشلوين االهطف  وأنتوين االهون إىل الذين
 وحفظدم. رعاهم اهللوأمساء  غسان ونغطفى وحيىي وتزار املدج،

 .احلبيبني روين وآالنولتي إىل 

   .وامله،فة حتغيل الهلموأخذ ايتي  ي سبيل           هين ح،فا               إىل ال نن عل  
والهزمية  ل راجية نن املوىل القتي، أن مينحين القوةالههمث،ة جدتي  ي هذا                  إليدم مجيها  أهتي

 .االط،يقة اليت عليق جبهال أرواحدم وتبل أخالقدم ألمتكن نن شك،هم وإيفائدم حقدم
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 :قدمةم
ق         ّ التي تحق         ّ  الحياتي ة                      ً      ً                                 عميم من أجل الحياة ىدفا  رئيسا  لمتربية، من خالل تعميم الميارات    ّ الت        يعد  
من خالل تزويدىم وذلك  ،ي خصائصيم الشخصية    ّ وتنم   ،ة النفسية واالجتماعية لممتعممينالحيا تحسين

عمى التقانات الحديثة في  طالعيموااليومية،        ّ  الحياتي ةبالمعارف والخبرات المرتبطة بإدارة المواقف 
رشادىم نحو االستخدام األمثل ليا، وتوجيييم    ّ الت    ِ      وم ن ثم  المعمومات،البحث عن و  لالطالع                                                 عميم، وا 

كسابيم اتجاىات    ّ  ّ  الت عم متنمية ميارات و ،                             ّ  وظيفيا في أنشطة حياتيم اليومي ةوت ،االستفادة منيا                           الذاتي، وا 
 امكوناتيبوالبيئة  وسط المحيطتتمثل في تفاعل الفرد مع ال إيجابية نحو العمم والحياة االجتماعية،

 أنواعوبن التفكير العممي باعتبارىا منطمق لتكوي ى الطمبة، وتنمية المالحظة الواعية لدالمختمفة
اختيار محمول و لطرح بدائل و المشكالت  وتحديدالتعاون مع اآلخرين، :)ميارات     ّ               المتعد دة، ومن ىذه ال

دارة الوقت، وترشيد استيالك الموارد بينيا، وكذلك اتخاذ القرار،من األمثل  حمايتيا من الطبيعية و                                      وا 
افة البيئة،                                        ّ      ممتمكات العامة، والعناية بالنظافة الشخصي ة ونظال ظة عمىوالمحاف ،اليدر أو التموث

 .(والوقاية من األمراض
 في مضامين المناىج التربويةالحياتية الميارات موضوعات  درج            ُ الضروري أن ت  ن م أصبحلقد      

دى الطمبة ل ى    نم      ُ س وت      در            ُ ىمي ة أن ت  ، وصار من األوباألخص في مناىج مواد الدراسات االجتماعية
ممارستيم ليا، وتطبيقيا في حياتيم  نوا من تطوير          حتى يتمك  باستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس 

وتعميقو وزيادة    ّ  ّ  الت عم ميساعد عمى تيسير       ّ                        المتعم م لطرق التفكير وعممياتوو      ّ  المعم مفيم     ن  إإذ       ّ   العممي ة؛
و عمى عبر مساعدت      ّ            المتعم م كيف يتعممو تعميم فاعميتو، وبالتالي يتحقق اليدف األمثل لمتربية، وى

وخبرات سابقة، وتنمية  ،     ً عقميا                            ً  عممية نفسية نشطة تتطمب جيدا   من خالل تشكيل معنى لما يتعممو
، وتكوين بنية معرفية منظمة المختمفة جوانب شخصيتو واستغالل طاقاتو في سبيل تطوير ،قدراتو

 .(59، 2010تنتظم  داخمو)بوز،تي تشكل الييكل المتناسق لكل المعارف ال
                             ً                                   ُ                        وتعد مادة التربية الوطنية جزءا  من منياج الدراسات االجتماعية التي ت عنى بتنمية عالقة اإلنسان      

                                                                        ً                ببيئتو االجتماعية والطبيعة، وتعميق جذور االنتماء لديو نحو وطنو وأرضو، إضافة  إلى ربطو بقيم 
قاني وأبو                                            الذي تتطم ع لبموغو، وىي تسعى كما يشير الم  أمتو وتاريخيا المجيد، ومستقبميا المشرق 

ٍ  الصالح الذي يشارك ويتفاعل مع األفراد اآلخرين في إطار  ( إلى إعداد المواطن 1990ينة)نس                                                  
واحد، مما يسيم في تنمية إحساسو باالنتماء لمجماعة، وااللتزام بمعاييرىا، والتقيد بضوابط         ٍ اجتماعي  

 (.22المجتمع الذي يعيش فيو)ص
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وضع تي   ّ ال   ومن بين ىذه االستراتيجيات الحديثة في التدريس ظيرت استراتيجية الخريطة الذىنية      
االستراتيجيات  ، وىي منفي نياية الستينات ((Tony Bozanتوني بوزان بريطانيالعالم الأسسيا 

بيسر  وئواستدعا ،الكبير معرفيالاختزال الكم و  ،لمعرفةتخزين اعمى       ّ  المتعم م    ّ              الميم ة التي تساعد 
في ورقة واحدة  ُ     ي رادهاتيجية تعتمد عمى رسم كل ما وىي استر              ً                     وسيولة اعتمادا  عمى التخيل البصري، 

ّ  بشكل منظ م أو رسوم الاألفكار بالكممات أو  ستبدل ُ ت  إذ  ؛ريقة مركزة ومختصرة وسيمة التذكروبط ،       
فق أنماط جديدة العقل، وتخزينو و  باعتبارىا تنظيم بصري يعكس كيفية عمل عمييا      تدل  الصور التي 

 .Hyerle,2004,P43))بالمعرفة الالحقة ربط المعرفة السابقةب      ّ  ّ        من الت عم م، وذلك
  ّ                        تمث ل لغة بصرية مشتركة بين إذ من أدوات التفكير البصري اإلبداعي،       ّ  الذىني ةالخرائط      ُ     كما ت عد       
 وأالمواد الدراسية،  معظمفي                   ّ                                   ٌ من جية، وبين المتعم مين فيما بينيم من جية ثانية، سواء         ّ  المتعم مو      ّ  المعم م

 تالمعموماو أسموب جديد لتنظيم و    ّ  ّ   الت عم م،أداة تساعد عمى التفكير و ىي في المستويات التعميمية كافة، و 
في         الد ماغي             ّ عمى إشراك شق  إذ تعتمد ىذه االستراتيجية (. 7، ص2007)بوزان،                ّ  وترتيبيا بشكل معي ن

وغيرىا، وىي من ميام الشق األيمن  ،؛ ألنيا تستخدم األلوان، والصور، والتخيل، واألبعاد  ّ  ّ  الت عم معممية 
إلى الكممات، واأللفاظ، واألعداد، والمنطق، وغيرىا، وىي من ميام الشق األيسر       ً إضافة           الد ماغ، من 
البصرية والذاكرة المفظية  الدرجة األولى عمى الذاكرة، تعتمد ب     ّ  الذىني ةالخريطة     ن  إ                الد ماغ؛ ولذلك فمن 
 (.63-62، 2007)بوزان،   ً معا  

                        ّ                                            ٌ     ات تدريس الميارات الحياتي ة وما يرتبط منيا بقيم المواطنة، والتي ىي جزء  من وفي ضوء متطمب     
 مادة التربية الوطنية التي تيدف بالدرجة األولى إلى صقل شخصية الطمبة، وتنميتيا من الجوانب

عدادىم  يمكن أن تكون  ة، بما ينسجم مع متطمبات المجتمع وقيموفي مناحي الحياة المختمف                كافة، وا 
ٍ  ، وبذلك كان التفكير في بحث  وتنميتيا              ّ                                        الخريطة الذىني ة استراتيجية مناسبة لتشكيل ىذه الميارات                          
 ميداني لمتحقق من فاعميتيا في تدريس الميارات الحياتية.

 مشكهة انبحث:      أوال :
                          ّ     ّ      يمكننا القول أنيا تختزل ميم ة الت ربية        ّ                ّ    الحياتي ة في حياة المتعم مينمميارات ألىمية البالغة ل  ً   ظرا  لن      

           ّ            ّ                                من األىداف ال رئيسة لمتربي ة المعاصرة، ومن الميام الجديدة        ّ  الحياتي ةتعميم الميارات   كاممة؛ أصبح
ّ    المنظ مات الدولي ة واإلقميمي ة في الس نوا        ّ    (، وقد رك زت 2009لممعمم في القرن الحادي والعشرين)بشارة،         ّ          ّ          ّ ت     

دماجيا في ضرورة تعميم ىذه الميارات،" األخيرة اىتماميا الشديد عمى وبرامج  ،     ّ  لدراسي ةالمناىج ا             وا 
                                   ّ       ( مما يقتضي البحث عن استراتيجيات فع الة في 2004،األلكسو؛ 1996،          ّ              تكوين المعم مين")اليونسكو
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 بصورة عامة االجتماعية الدراسات تدريس كان   ّ  ولم اائق التقميدية، عن الطر   ً ا  ذه الميارات بعيدتدريس ى
وىذا  ،التمقين والحفظالسرد و واستخدام المدرسين لطرائق تقميدية تعتمد عمى المفظية،  سيادة من يعاني

                                                                   ( في وثيقة المعايير إنو:" ثم ة ضعف في استخدام األساليب التعميمية في 2007وزارة التربية) وأكدت ما
 عديد منإليو شارت أوىذا ما  (؛19)ص"مدارسنا، وسيادة طرائق اإللقاء في العمميات التدريسية

سة (، ودرا2011(، ودراسة العاتكي)2011(، ودراسة سودان)2010كدراسة قاسم)ث البحو و  الدراسات
دراسة     ُ     إذ أ جريت ستطالعية التي قامت بيا الباحثة؛وىذا ما توصمت إليو الدراسة اال (،2014إفميس)

ستطالعية أولية في مدارس الحمقة الثانية من التعميم األساسي في مدينة القامشمي بمحافظة الحسكة ا
   ُ   ّ        من م درس ي مادة ن ابالت مع سبعة مدرسيت مقيجر  ُ أ  (، و 2105-2104في الفصل األول لمعام الدراسي)

مادة التربية  تدريسالستراتيجيات التي يعتمدونيا في وا لطرائقأنواع اجرى سؤاليم عن  التربية الوطنية؛
     ّ   المتعم م تزيد من مشاركة حديثة  تدريس تستراتيجيا%( منيم ال يستخدم ا85وظير أن) الوطنية،

نما يعتمدون عمى اإللقاء، والشرح، وسرد جعمو إيجابيتو  ً                                                                  ا  ومتفاعال  في أثناء الحصة الدرسية، وا          ً
باحثة بالتقائيا مع تسعة مدرسين من مدرسي مادة التربية الوطنية كما وجدت الالمعمومات لمطمبة؛ 

لفصل الثاني لمعام في المرحمة التعميم األساسي خالل دراسة استطالعية ثانية بمدينة دمشق 
ديثة يتطمبيا المنياج طرائق تدريس ح     ُ                 من الم در سين ال يستخدم  %(71)أنب (2105-2104)سيالدرا

، وأظيرت نتائج (                       ّ  ف الذىني، الخرائط الذىني ةالعص             ّ  ّ                         الحديث مثل)الت عم م التعاوني، حل المشكالت، 
 .          ُ  ّ                    ّ                  %( منيم ال ي مي ز بين الخريطة الذىني ة وخرائط المفاىيم91الدراسة أن)

ّ                ممح ة الستخدام مداخل الحاجة باتت لقد  ؛ين     ّ  المتعم م حول تتمحور   ّ     الت دريس               ّ       واستراتيجيات فع الة في    
ومن خالل لدييم،  معنى ذي  ٍ م       تعم   وتحقيق عندىم، الدراسي مستوى التحصيل رفع في قد يسيم مما

 عممية تطوير المناىج التي تقوم بيا وزارة التربية في الجميورية العربية السورية، والتي جاءت بيدف
تطوير أن             ّ                  الل الواقع الت دريسي في المدارس وجدت الباحثة من خ تحسين مخرجات العممية التربوية؛

      ّ  المتعم متعمل عمى جعل        فع الة استراتيجيات تدريسية ين ممارسة يتطمب من المدرس المناىج الدراسية
ً                       أكثر إيجابية وتفاعال  في العممية التعميمية       ّ    اليومي ة،  يوظفيا في حياتوو ، يكتسب المعرفة حتى  ّ  ّ      الت عم مية،                   

تخزين  فيساعد ي ت، وى     ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة  ومن بين ىذه االستراتيجيات الحديثة برزت
وبقاء  ،من القدرة التحصيمية لدى الطمبةواسترجاعيا بيسر وسيولة، مما قد يزيد  ،المعمومات وتنظيميا

في وقت أقل، إذ إنيا تعتمد عمى الرموز والصور من المعرفة  ممكن ، واستيعاب أكبر قدر  ّ  ّ  الت عم مأثر 
     ّ                        وقد ات ضح ذلك في نتائج عدد من  ،                            ً الذاكرة البصرية والمفظية معا   ط عمل                        ّ واألشكال واأللوان التي تنش  
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(، ودراسة 2009(، ودراسة الفورية)2002الدراسات العربية واألجنبية كدراسة غودنوف)
(، فإذا كان رسم األفكار من شأنو 2013بني فارس) (، ودراسة2012(، ودراسة الميمل)2011حوراني)

                                                   ُ                                         تعميق فيم الطمبة لما يعرفونو، فإن  رسم األفكار التي ت عب ر عن مضامين الميارات الحياتية فيو من 
                                                                    ّ                           األىمي ة والضرورة ما يدفعنا لمتفكير باستخدام استراتيجية الخريطة الذىني ة وتوظيفيا لتدريس موضوعات 

  حياتية لممواطنة.الميارات الوحدة 
، (2006المولو وقشطة)و (، 1999خميل والباز)والباحثين كمن التربويين يشير عدد و  

إلى وجود عالقة وثيقة بين محتوى المادة ( 2013وآل عارم) ،(2012مميباري)(، و 2011)  ّ بن او 
                                        ّ                                                   التعميمية الذي يشتمل عمى الميارات الحياتي ة، واستخدام استراتيجيات تعميم معي نة في تدريس ىذا 

ودراسة (، 2011دراسة الغامدي)و (، 2011دراسة الزيودي)دراسات عديدة كالمحتوى، وىذا ما أكدتو 
 أىمية الميارات الحياتيةتأكيد تمك الدراسات عمى إلى       ً إضافة   ،(2010دراسة موسى)( و 2008قشطة)
                                              ّ     ّ                وتنمية االتجاىات اإليجابية لدييم نحو ميارات حياتي ة ميم ة مرتبطة بشؤون  ،صقل معارف الطمبةفي 

تسعة مدرسين من مدرسي اء خالل لق منلمستو الباحثة عمى أرض الواقع  وىذا ما، حياتيم اليومية
                                             أثناء الد راسة االستطالعية، ومناقشتيم عن أىمية في  مادة التربية الوطنية لمرحمة التعميم األساسي

              ّ   التربية الوطني ة.المقررة في مادة لممواطنة                     ّ   وحدة الميارات الحياتي ة 
ن  و  في                     قد نالت مكانة ميم ة                                                         ّ  مراجعة األدب التربوي قد أظيرت أن استراتيجية الخريطة الذىني ة     ا 

                                    ّ        ً  تخدم من قبل في تدريس الميارات الحياتي ة، ونظرا                                             ُ  تدريس عديد من المقررات الدراسية، ولكنيا لم ت س
                                          ّ                                             ّ        ألىمي ة البحث في العالقة بين الميارات الحياتي ة وتدريسيا باستخدام استراتيجية الخريطة الذىني ة، كان 
                                                              ّ                           ّ   البحث الحالي الذي ىدف إلى قياس فاعمية استراتيجية الخريطة الذىني ة في تدريس الميارات الحياتي ة 

وفق  حياتيةال مياراتال تدريسالصف السابع من التعميم األساسي؛ ف الوطنية لدى طمبةبمادة التربية 
  ُ             الم درس والطمبة  واحد، وتجعل   ٍ آن   في والعممية المضمون دمج عمى عتمدي،      ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة 

ّ    يتطر قون ارتأت الباحثة تجريب ، لذلك الجوانب وشمولية االتجاىات متعددة بنظرة الحياتية األحداث إلى    
حياتية لممواطنة من كتاب التربية الوطنية الميارات الفي تدريس وحدة       ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة 

ّ   لطمبة الصف السابع األساسي، السيما وأنو لم يسبق أن جرى تدريس المادة بيذه االستراتيجية لتقص ي                                                                                       
 تعرفيم الدراسي فييا، أو توظيفيا في مدى إسياميا في زيادة معارف الطمبة، ورفع مستوى تحصيم

ّ                                  ّ       طبيعة اتجاىات الطمبة نحو موضوعات ىذه الوحدة، وتقص ي فاعميتيا في تنمية اتجاىات إيجابي ة لدى                                                  
ً              وبناء  عمى ما تقدم الميارات الحياتية لممواطنة،  طمبة الصف السابع األساسي نحو موضوعات وحدة     
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في                                 مية استراتيجية الخريطة الذهني ة ما فاع مشكمة البحث في السؤال الرئيس اآلتي: تحديديمكن 
لطمبة الصف السابع من  لممواطنة المقررة في مادة التربية الوطنية                   المهارات الحياتي ةوحدة تدريس 

 ؟التعميم األساسي
 : ة        ثبنيب 

 
 أهمي
 
   :انبحث     

 اآلتية:النظرية والجوانب التطبيقية د البحث أىميتو من الجوانب       يستم  
 لمبحث األهمية النظرية: 

 التربية وغايتيا الرئيسة. جوىر       تتضم نباعتبارىا        ّ  الحياتي ةالميارات        أىمي ة. 1 
التي  -في حدود عمم الباحثة –بحث أنو التجربة األولى في سوريةال       أىمي ةقد يكون من جوانب . 2

      ّ        ّ   التربي ة الوطني ة. من كتابتعميمية وحدة  في تدريس      ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة تستخدم فييا 
الحمقة الثانية  األول من     ّ الصف  ل      ّ و يشك     ً    ّ نظرا  ألن   ، الصف السابعالمرحمة العمرية لطمبة        أىمي ة  .3

والتي تبدأ فييا مرحمة المراىقة وتوكيد الذات والتدرب عمى  ،من مرحمة التعميم األساسي
 .ل المسؤولية    ّ وتحم   ،االستقاللية

التربية الوطنية، لم ليا الميارات الحياتية في                                            أىمي ة تنمية االتجاىات اإليجابية نحو موضوعات . 4
  ّ                  ترك ز في مضمونيا عمى                                                                      من أىمي ة بالغة في تربية الطمبة عمى قيم المواطنة بمعناىا الواسع التي 

 عالقتو بمجتمعو، وبيئتو، ووطنو. صقل شخصية الطالب من النواحي كافة، وتنمية
التي تتيح لمطالب معرفة بيئتو وخصائص مجتمعو، وتيدف إلى  أىمية مادة التربية الوطنية. 5

مسؤول مع ذاتو من إكسابو القيم الوطنية والقومية واإلنسانية والبيئية التي تؤىمو لمتعامل الواعي وال
                      ٍ        جية، ومع اآلخرين من جية  ثانية.

 :األهمية التطبيقية لمبحث 
                                 ّ        ّ                في تطبيق استراتيجية الخريطة الذىني ة في الت دريس باعتبارىا      ّ    المعم مين نتائج ىذا البحث قد تفيد. 1

                    ّ              إحدى استراتيجيات الت دريس الحديثة.
، وتنمية أساليبيم بشكل تعاوني ميم         ّ أثناء تعم  ع أن يستفيد الطمبة من ىذه االستراتيجية في   ّ وق  . يت2

 .الذاتي      ّ  ّ  في الت عم م
                                                                                 ّ   قد تؤدي نتائج ىذا البحث إلى تشجيع الباحثين لتصميم برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجي ة . 3

              ّ    ُ                                              الخريطة الذىني ة لم در سي مادة التربية الوطنية من التعميم األساسي.
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بية، والمركز الوطني لتطوير المناىج في اعتماد استراتيجية قد تفيد نتائج ىذا البحث وزارة التر  .4
                                        ّ                                     الخريطة الذىنية كإحدى االستراتيجيات الفع الة في تدريس مواد الدراسات االجتماعية.

قد يسيم ىذا البحث في إغناء المكتبات العربية والمحمية بموضوع الميارات الحياتية من جية،  .5
 جية ثانية.واستراتيجية الخريطة الذىنية من 

 :   :أهداف انبحث        ثبنثب 

       ّ  الحياتي ةتدريس وحدة الميارات  في      ّ  الذىني ةة استراتيجية الخريطة ييدف البحث إلى قياس فاعمي    
ىذا اليدف عن ع      ّ ويتفر   ،رة في مادة التربية الوطنية     ّ المقر   طمبة الصف السابع األساسيلممواطنة ل

  اآلتية:األىداف الفرعية 

ّ  تقص ي .1                              ّ   في تدريس وحدة الميارات الحياتي ة       ّ  الذىني ةتيجية الخريطة ااستر استخدام فاعمية    
بحسب مستويات بموم  األساسيلدى طمبة الصف السابع الدراسي  التحصيل فيلممواطنة 

 .لألىداف المعرفية
       ّ  الحياتي ةاتجاىات طمبة الصف السابع األساسي نحو موضوعات وحدة الميارات طبيعة  تعرف .2

 .تربية الوطنيةمادة الفي لممواطنة 
في تنمية اتجاىات إيجابية لدى طمبة الصف السابع       ّ  الذىني ةقياس فاعمية استراتيجية الخريطة  .3

           ُ          بالطرائق الم عتادة في        ً مقارنة  لممواطنة        ّ  الحياتي ةاألساسي نحو موضوعات وحدة الميارات 
 .مادة التربية الوطنية تدريس

 :  أسئهة انبحث:        رابعب 
وحدة تدريس في       ّ  الذىني ةتراتيجية الخريطة فاعمية اس ما :السؤال الرئيس اآلتييجيب البحث عن  

 ؟األساسي لطمبة الصف السابع المقررة في مادة التربية الوطنيةلممواطنة        ّ  الحياتي ةالميارات 
 :اآلتية األسئمة الفرعيةالسؤال هذا عن ويتفرع 

لدى طمبة الصف السابع الدراسي  التحصيل   ّ   تنمي ة  في      ّ  الذىني ةتيجية الخريطة افاعمية استر ما  .1
 ؟المعرفيةبموم لألىداف بحسب مستويات   لممواطنة حياتية األساسي لدروس وحدة ميارات 

حياتية الميارات السابع األساسي نحو موضوعات وحدة اتجاىات طمبة الصف الما طبيعة  .2
 عة؟  ُ    الم ت ب   ّ     الت دريسالستراتيجية                                       ً لممواطنة في مادة التربية الوطنية تبعا  
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سابع في تنمية اتجاىات إيجابية لدى طمبة الصف ال      ّ  الذىني ةفاعمية استراتيجية الخريطة ما  .3
في    ُ      الم عتادة ةق     ً        مقارنة  بالطريمواطنة حياتية لمالميارات الاألساسي نحو موضوعات وحدة 

 تدريس مادة التربية الوطنية؟
: بت        خبمسب 

 
  فرضي
 
 :انبحث     

 .(0.0.عند مستوى داللة ) الدراسة        فرضي اتختبرت  ُ ا    
  :المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول        فرضي اتال   ً  أوال :

 :المجموعتين أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال                الفرضي ة األولى 
       ّ  الحياتي ةلوحدة الميارات  الدراسي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في      ّ  تجريبي ةوال الضابطة

 .المباشر البعدي الختبارلممواطنة في ا
 :المجموعة أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال                    الفرضي ة الثا ني ة 

لممواطنة        ّ  الحياتي ةلوحدة الميارات  الدراسي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في      ّ  تجريبي ةال
 .البعدي المباشرو القبمي  ينفي االختبار 

  المجموعتين أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال          الث الثة:         الفرضي ة 
       ّ  الحياتي ةلوحدة الميارات  الدراسي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في الضابطةو       ّ  تجريبي ةال

ّ  مؤج لالالبعدي الختبار لممواطنة في ا   . 
 :المجموعة أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال                 الفرض ة الر بعة 

لممواطنة        ّ  الحياتي ةلوحدة الميارات  الدراسي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في      ّ  تجريبي ةال
ّ  مؤج لال البعديو  المباشر البعدي ينالختبار في ا   . 

 :المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث        فرضي اتال    ا : ثاني
 المجموعتين أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال ة:الفرضية الخامس 

 مياراتالموضوعات وحدة  نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم في      ّ  تجريبي ةوال الضابطة
 .في االختبار البعديلممواطنة حياتية ال
 المجموعةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد  ة:الفرضية السادس 

حياتية الميارات الموضوعات وحدة نحو استبانة االتجاىات  عن بنودفي إجاباتيم       ّ  تجريبي ةال
 البعدي المباشر.و ين القبمي في القياسلممواطنة 
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 المجموعتين أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال عة:الفرضية الساب 
 مياراتالموضوعات وحدة  نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم في      ّ  تجريبي ةوال الضابطة

ّ  مؤج لالالبعدي  القياس فيلممواطنة  حياتيةال   . 
 المجموعة أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال ة:               الفرضي ة الثامن 

 مياراتالموضوعات وحدة  نحو الطمبة اتجاىات استبانة عن بنود إجاباتيم في      ّ  تجريبي ةال
ّ  مؤج لالالبعدي و  المباشر البعدي القياسين فيلممواطنة  حياتيةال    . 

 : رات        سبدسب 
 
تغي

 
   م

 
   

 
 انبحث:  

ليا      أن  ب     ظن                     ُ ، أو العوامل التي ي  البحث ُ        م تغي راتد     حد               ُ التجريبي أن ت   البحثمن أساسيات         
 مفاىيمي           ٍ ما أو بناء             ٍ ر عن مفيوم      عب   ُ ت   صفة    ً     عموما  ىو  ُ      م تغي ر، والالبحثصمة بالظاىرة موضوع 

 اآلتي: عمى النحو ُ        م تغي راتنف ال   ص    ُ وت  ،        ً        أخذ قيما  مختمفةي
التي يبحث عن أثرىا  ُ        م تغي راتوىي ال :Independent Variables))المستقمة          م تغي راتال .1

باختالف قيمتيا أو التابعة عن طريق التحكم فييا، والكشف عن اختالف أثرىا  ُ        م تغي راتفي ال
ّ   الخط ة الحالية ب         الد راسةتقمة في المس ُ        م تغي راتل ال                  مستوياتيا، وتتمث   وفق  مصممةال ية  ّ     الت دريس   
لممواطنة من كتاب التربية الوطنية        ّ  الحياتي ةوحدة الميارات ل      ّ  الذىني ة ةطاستراتيجية الخري

 السابع األساسي.لمصف 
 ُ        م تغي راتالبتغير التي تتغير  ُ        م تغي راتىي ال :(Dependent Variables)التابعة          م تغي راتال .2

 المستقل، ُ      م تغي رفي الأو تعديل ير يتنعكس عمييا آثار ما يحدث من تغ المستقمة، وىي التي
            ً         ً                   المستقل سببا  أو مثيرا  ما، يمكن أن نعد   ُ      م تغي رإذا كان الإذا كان ثمة عالقة بينيما، "ف

 (. 250، ص1992، وممكاوي )عودةالتابع ىو االستجابة أو األثر الناتج" ُ      م تغي رال
 :الحالي باآلتي البحثالتابعة في  ُ        م تغي راتل ال       وتتمث  

  دروس لدى طمبة الصف السابع األساسي لالتحصيل الدراسي مستوى                   التغي ر الحاصل في
 . مادة التربية الوطنيةممواطنة في حياتية لالميارات الوحدة 

  ميارات الوحدة  ضوعاتنحو مو الصف السابع األساسي طمبة  اتجاىات                  التغي ر الحاصل في
 . لممواطنة حياتيةال
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 :   منهج انبحث:        سببعب 
يقوم عمى تغيير عامل من المنيج التجريبي و المنيج التجريبي في تطبيق التجربة،  م   ِ تخد    ُ اس       

ير ي، ويتضمن التغرتحديد األثر الناتج عن ىذا التغييبموضوع البحث، من أجل   العوامل ذات العالقة
المستقل الذي تجري دراسة أثره،  ُ      م تغي ر                                      جميعيا التي تؤث ر في البحث باستثناء ال ُ        م تغي راتضبط ال     ً عادة  

جميعيا العوامل ع؛ والطريقة الوحيدة إلبقاء تاب ُ      م تغي رمستقل و  ُ      م تغي ر                             ً  وفي المنيج التجريبي يوجد دائما  
  ُ       و ت ستخدم  ّ ن  ، فإالمستقل ُ      م تغي رابة لتأثير ال            ُ           ّ         التابع الذي ي سمح لو بالت غير استج ُ      م تغي رثابتة ما عدا ال

        قصدي ا  ( Experimental Group)                    ّ  خضع المجموعة التجريبي ة ُ ت  في التجربة، و  نمجموعتان متكافئتا

بشكل مقصود لمثل  (Control Group)خضع المجموعة الضابطة           ُ ، بينما ال ت  أثير العامل التجريبيلت
      ّ  الذىني ةالستراتيجية الخريطة       ّ  تجريبي ةالمجموعة ال  ُ    ست خضع(.  ولذلك 10، 2014ي،ىذا التأثير)الزعب

                          ُ                    ُ        ، أم ا المجموعة الضابطة ست در س وفق الطريقة الم عتادة .  ّ     الت دريسفي 

 :  :تهعينجمتمع انبحث و        ثبمنب 
والبالغ  ،جميعيم األساسيمن التعميم طمبة الصف السابع                          مث ل مجتمع البحث الحالي ب َ ت   

 لعام الدراسيفي ادمشق ة تربية محافظة يحسب إحصائيات مدير ب وطالبة      ً طالبا   (21234عددىم)
ليل اإلحصائي لمدارس      الد  )ة دمشقدينمفي ة             ّ ( مدارس رسمي  110)عمى عون      يتوز  و  (،2015/2016)

 (        الت نوخيالدين      عز  )مدرسةختيرت        ّ    التجريبي ة ا         الد راسةولتطبيق  ،(23-10، 2015محافظة دمشق،
بسبب قربيا من سكن الباحثة،  ،دمشق دينةالتعميم األساسي العامة في مبشكل مقصود من مدارس 

من شعب الصف  ناشعبت واختيرت    ّ           ّ                                               والت سييالت المقد مة من إدارة المدرسة من أجل تنفيذ التجربة فييا،
ن الشعبتا، وىما بعد التحقق من تكافؤ المجموعتين في درجات التحصيل في ىذه المدرسة السابع

ُ   وز ع واو السابعة والثامنة،  وىم       ّ  تجريبي ةوضابطة، إذ بمغ عدد أفراد المجموعة ال      ّ  تجريبي ةإلى مجموعتين     
 بمغو     ّ                        تمث مت بطمبة الشعبة الثامنة،ف المجموعة الضابطة  ّ  أم ا       ً  ( طالبا ،32)الشعبة السابعةطمبة 
ّ                     ّ     شرح مفص ل عن مجتمع البحث وعي نتو(. فصل الرابعفي ال. )       ً ( طالبا  33)عددىا        

 :  أدوات انبحث:        تبسعب 
 :عمى اآلتي اشتممت أدوات البحث

الرئيسة  ّ  ي ةتميارات الحيالاقائمة و  ،لممواطنة       ّ  الحياتي ةتحميل محتوى وحدة الميارات  بطاقة .1
 ىذه الوحدة.   ُ          الم ستخرجة منوالفرعية 
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ّ  الخط ة .2  .     ّ  الذىني ةوفق استراتيجية الخريطة ة   ُ  ّ  الم صم م لممواطنة       ّ  الحياتي ةلوحدة الميارات  ةي  ّ     الت دريس    
ّ  مؤج لبعدي /مباشر بعديقبمي/)اختبار تحصيمي .3 طمبة لدى  الدراسيياس مستوى التحصيل لق (  

 .لممواطنة       ّ  الحياتي ةفي وحدة الميارات    ّ           عي نة الدراسة()الصف السابع األساسي
ّ  مؤج لبعدي /مباشر بعديقبمي/)اتجاىات استبانة .4 الصف السابع ، لقياس اتجاىات طمبة (  

 .لممواطنة       ّ  الحياتي ةميارات الوحدة  موضوعاتنحو  (عينة الدراسة)األساسي
 :  حدود انبحث:        عبشرا 

وحدة الميارات  تدريسفي       ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة الكشف عن فاعمية الحالي  البحثيحاول  
، لذا (البحث      عي نةأفراد )األساسيمادة التربية الوطنية لدى طمبة الصف السابع  منلممواطنة        ّ  الحياتي ة

 دات اآلتية:    حد                          ُ من األخذ بعين االعتبار الم        البد   البحث اعند تعميم نتائج ىذ
  مقة الثانية       ً                            ( طالبا  من طمبة الصف السابع في الح65)البحث      عي نة       تتضم ن ة:        البشري  الحدود

المجموعة        تتضم نوضابطة، إذ       ّ  تجريبي ةمين إلى مجموعتين    ّ مقس  من التعميم األساسي؛ 
ّ                        ( د ر ست باستراتيجية الخريطة      ً طالبا   32)     ّ  تجريبي ةال ا المجموعة الضابطة     ّ ، أم       ّ  الذىني ة  ُ 

 .في تدريس مادة التربية الوطنية   ُ                 ُ      ( د ر ست بالطريقة الم عتادة     ً طالبا   33)      تتضم ن

  الخط ة قت    ب   ُ ط   :ة         المكاني  الحدود   ّ المجموعة عمى  لممواطنة       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات ّ    ي ة ل  ّ     الت دريس   
في  )طمبة الشعبة الثامنة(ست المجموعة الضابطة ُ    ود ر  ، (طمبة الشعبة السابعة)     ّ  تجريبي ةال
ين    ّ الد       عز  مدرسة)                        ّ            تدريس مادة التربية الوطن ية، وذلك في في    ُ      الم عتادةبالطريقة  وقيت ذاتو   ّ الت  

ت غربية       المز ةمنطقة ب (        الت نوخي  دمشق. مدينة ب    ّ       فيال 
   خط ة ال قت   ب   ُ ط   :ة               الحدود الزمني   ّ      تم  و  ،     ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة مة وفق ُ     م صم  الّ   ي ة   ّ     الت دريس 

-2015)الدراسيالعام الفصل األول من في       ّ  تجريبي ةعمى المجموعة ال احقق من فاعميتي     الت  
 ة الضابطة في الوقت ذاتو.تدريس المجموعوذلك بالتزامن مع ، (2016

   في تدريس وحدة الميارات       ّ  الذىني ةفاعمية استراتيجية الخريطة ف    ر  تعب ى      تتجم  : ة               الحدود العممي
بطبعتو  لمصف السابع األساسي الوطنية نة في كتاب التربية        المتضم  لممواطنة        ّ  الحياتي ة
واستبانة  لتحصيل الدراسي،ا اختباروقياس ىذه الفاعمية من خالل  ،(2014/2015)األولى

 .الوحدة المذكورةنحو موضوعات  االتجاىات
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 حبدي عشر: إجراءات انبحث:
 ءات اآلتية:  ِ         ت ب عت اإلجرالتحقيق أىداف البحث ا

)استراتيجية الخريطة البحث ُ        م تغي راتمراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابقة المتعمقة ب .1
الميارات الحياتية( بيدف تحميميا واإلفادة منيا في إعداد اإلطار النظري، وبناء  -     ّ  الذىني ة

 أدوات البحث.
لتعرف آراء مدرسي مادة التربية الوطنية في الحمقة الثانية من التعميم إجراء دراسة استطالعية  .2

 تدريسالستراتيجيات التي يمارسونيا في وا لطرائقاسؤاليم عن و  ،  ّ     الت دريسواقع  األساسي حول
 .مادة التربية الوطنية

من كتاب التربية الوطنية لمصف السابع  تحميل محتوى وحدة الميارات الحياتية لممواطنة .3
عداد قائمة بالميارات الحياتية الرئيسة والفرعية المتضم نة في الوحدة المذكورة.                                                                                         األساسي، وا 

التعممية في ضوء نتائج التحميل، ومعايير ومخرجات التعمم لمادة صوغ األىداف التعميمية  .4
                  ُ َ                                                                        التربية الوطنية الم ت ضم نة في وثيقة المعايير الوطنية لمناىج التعميم العام ما قبل الجامعي في 

                        ّ   الجميورية العربية السوري ة.
ياتية لممواطنة لتدريس الميارات الح      ّ  الذىني ةية وفق استراتيجية الخريطة   ّ     الت دريستصميم الخطة  .5

 الواردة في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع، وفق المراحل الرئيسة اآلتية:
  ية.  ّ     الت دريسالمرحمة األولى: مرحمة التخطيط واإلعداد لمخطة 
  ية لمحتوى الوحدة الثانية من مادة التربية الوطنية   ّ     الت دريسالمرحمة الثانية: تصميم األنشطة

 .وتحديد البرنامج اإللكتروني المناسب ليذه األنشطة،      ّ  الذىني ةطة    ً                  وفقا  الستراتيجية الخري
  (.تحكيم)الية  ّ     الت دريسودروس الخطة الدراسة، ات ألدو المرحمة الثالثة: الضبط العممي 
  ية.  ّ     الت دريسلمخطة  الرابعة: التجريب االستطالعيالمرحمة 

، وتحديد صدقو من خالل تصميم اختبار التحصيل الدراسي لوحدة الميارات الحياتية لممواطنة .6
عرضو عمى مجموعة من المحكمين، والتأكد من خصائصو السيكومترية بحساب ثباتو، 

 ، وحساب الزمن الالزم لإلجابة عن                            ّ                        ومعامالت السيولة والصعوبة والت مييز لكل فقرة من فقراتو
 التجربة االستطالعية.      عي نةمن خالل تطبيقو عمى بنوده 
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                                                      وتحديد صدقو بعرضو عمى مجموعة من المحكمين، والت أكد من تصميم مقياس االتجاىات،  .7
                                                            ّ                  خصائصو السيكومترية بحساب ثباتو، ومعامالت السيولة والصعوبة والت مييز لكل فقرة من 

 التجربة االستطالعية.      عي نةعمى   ً  أوال  تطبيقو بنوده ب لالزم لإلجابة عنفقراتو، وحساب الزمن ا
الدين التنوخي( بمدينة      عز  ع األساسي في مدرسة)الدراسة من طمبة الصف الساب      عي نةاختيار  .8

 .وضابطة"      ّ  تجريبي ة" مجموعتين دمشق، وتوزيعيا إلى
 .     عي نةلمتأكد من تكافؤ أفراد ال القبمي ألدوات الدراسةالتطبيق  .9

 المجموعتين: التطبيق التجريبي لكمتي .11
 الذىني ة  ُ                                            : د ر ست من قبل الباحثة وفق استراتيجية الخريطة      ّ  تجريبي ةالمجموعة ال  ّ     . 
  ة.الطريقة المعتاد وفق ُ َ            م د ر سة المادة                  ُ             المجموعة الضابطة: د ر ست من قبل 
عمى  بعد مرور حوالي أسبوعالدراسة       عي نةعمى أفراد البعدي المباشر ألدوات الدراسة التطبيق  .11

 .ية  ّ     الت دريسلمخطة  التطبيق التجريبي
ّ   ، واختبار صح ة لإلجابة عن أسئمة الدراسة ؛       ً إحصائيا   ومعالجتياتفريغ النتائج وتحميميا  .12            

 يا.       فرضي ات
     ً يوما   (40)بعد مرور حوالي الدراسة      عي نةعمى أفراد التطبيق البعدي المؤجل ألدوات الدراسة  .13

  .عمى التطبيق البعدي المباشر ليذه األدوات
 مناقشة النتائج وتفسيرىا. .14
 المقترحات في ضوء نتائج الدراسة.تقديم  .15

 عشر:  ثبني
 
 مصطهحبت انبحث وانت
 
 عريفبت اإلجرائية:                  

 الفاعمي ة         (Effectiveness): عن       ّ  تجريبي ة        ّ     ت التربوي ة ال            ّ             مصطمح الفاعمي ة في الدراسا ُ  ّ  ي عب ر
ّ         مدى تحقيق األىداف، بمعنى أنيا توض ح الز يادة في "      ّ من خالل  طالبل  ّ    حق قو ا ً ي  الذي    ّ  ّ  الت عم م                               

 (.367، 2001ناصر، و      ّ القال  )"        ّ  التعميمي ة دراستو لموحدة
ّ   وي عر ف  ثو المعالجة ال          ة بأن يا:ي        ّ ( الفاعم  2003)         ّ    شحاتة والن جار ُ         ّ  تجريبي ة       ّ            ُ  ِ               "األثر ال ذي يمكن أن ت حد 
ً           ا  مستقال  في أحد الُ       م تغي ر باعتبارىا   (.230)"   ّ    الت ابعة ُ        م تغي راتً      
ّ  وتعر ف ّ  تقص يتحقيق أىداف البحث في  :بأنيا                ً الباحثة إجرائيا   يا          ّ  الذىني ةريطة أثر استخدام الخ   

يم ف السابع األساسي عمى تحصيم         ّ لطمبة الص  لممواطنة                ّ   الميارات الحياتي ة وحدة تدريس في 
 الوحدة.ىذه محتوى الدراسي، واتجاىاتيم نحو 
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 (االستراتيجيةStrategy:)  ت عر ف استراتيجية              ّ اإلمكانات والوسائل فن استخدام بأنيا    ّ     الت دريسُ  
 ( بأنيا: اإلجراءات2003  ُ                                                        الم تاحة بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق األىداف، وقد عر فيا زيتون)

                           ُ         ، لتعينو في ضوء اإلمكانات الم تاحة في      ُ    بشكل م سبق   ّ     الت دريسعممية      ُ            ُ   التي ي خططيا القائم  ب
 .(266صّ             ّ         ي ة بأقصى فعالي ة ممكنة)  ّ     الت دريستحقيق األىداف 

  الذهني ةالخريطة        (Mind Map) : ع ر فت    ّ     ّ       ّ     ّ        تقني ة رسومي ة قوي ة تعد  " بأنيا:             ّ   الخريطة الذىني ة ُ 
ّ  لخطوة التالية من التفكير الخط يا ّ  التفكير الثنائي المتفر ع القائم عمى البعد الواحد( إلى)                             ثنائي )                     

 .(70، 2003)بوزان، "د األبعاد               مشع أو المتعد                ُ إلى التفكير ال       ثم   األبعاد( 
  الذهني ةالخريطة استراتيجية        Mind Map Strategy)): (عر فيا ىالل         ّ ( بأنيا: 2007 

استراتيجية تعميمية فعالة، تقوم بربط المعمومات المقروءة في الكتب والمذكرات بوساطة "
ّ                                            رسومات وكممات عمى شكل خريطة، تحو ل الفكرة المقروءة والمسموعة إلى خريطة تحوي                                 

ً       ً                                                 أشكاال  ورموزا  ممزوجة باأللوان واألشكال في ورقة واحدة بحيث تعطي  مساحة واسعة       ّ  المتعم م    
 (.136ص)"إلبداعمن التفكير وا

والتفكير    ّ  ّ  الت عم موسيمة تساعد عمى التخطيط و " ( بأنيا:2010)يعرفيا شواىين وبدنديو 
تساعد عمى فالبناء، وىي تعتمد عمى رسم وكتابة كل ما تريده عمى ورقة واحدة بطريقة مرتبة، 

جانب تصر بكممات معدودة إلى مخالالتركيز والتذكر بحيث تجمع فييا بين الجانب الكتابي 
ّ           شيء المراد تذك ره برسمة مالرسم مما يساعد عمى ربط ال  (.35ص)"      عي نة             

توجيو        تتضم ناستراتيجية تدريس : يا      ً     ّ إجرائيا  بأن        ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة الباحثة  ف  ّ عر    ُ وت  
الصف السابع األساسي لتمثيل المحتوى الخاص بموضوع من طمبة       ّ  تجريبي ةالمجموعة ال

عمى سبورة أو  عمى ورقة بيضاءالعممية الدرس عمى شكل مخطط بحسب رؤية الطمبة لممادة 
مع إضافتيم لمتفاصيل األخرى المرتبطة  ،بالفكرة الرئيسة لمموضوع        ً           ، انطالقا  من المركزف     الص  

واستعماليم األلوان  ،ختمف االتجاىاتبموضوع الدرس، وبشكل شعاعي نحو المحيط، وبم
 ومعموماتيم من خالليا ،مونيا لمتعبير عن أفكارىم        ّ التي يفض  أو الرموز األشكال  وأوالصور 

                     ّ        وبقائيا في الذاكرة مد ة أطول. ،مما يساعدىم عمى تخزينيا واستعادتيا بيسر وسيولة
 الت دريس        (Teaching:)  بأنو: "نشاط إنساني ىادف وم خطط وتنفيذي، يتم  فيو    ّ     الت دريسُ      ي عر ف                       ُ                         

الجانب                      ّ                    ّ                       والتالميذ وموضوع التعم م وبيئة التعمم، ويؤد ي ىذا النشاط إلى نمو       ّ  المعم مالتفاعل بين 
والتالميذ، ويخضع ىذا النشاط إلى عممية تقويم      ّ  المعم مالمعرفي والمياري واالنفعالي لكل من 
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ّ   ، وي عر ف شاممة ومستمرة" عمى      ّ  المعم م                   ّ    ُ   ّ               "عممية اتصال بين معم م وم تعم م، يحرص خالليا  :بأنو   ُ  
ّ  كما ي عر ف(، 8-6،ص1994في أحسن صورة ممكنة")إبراىيم،      ّ  المتعم مإلى       عي نة           ُ نقل رسالة م     ُ     

 (.40، 2003                                               بأن و سموك مقصود ييدف إلى إحداث التعم م)زيتون، 
ضمن       ّ  المتعم مو      ّ  المعم ممجموعة من األنشطة التي يقوم بيا  :                    ً      تعرفو الباحثة إجرائيا  بأنوو 

مجموعة من الخطوات التي تشتمل عمييا استراتيجية الخريطة الذىنية لمساعدة الطمبة في 
 .     عي نة                ّ    تحقيق أىداف تربوي ة م

  الحياتي ةالمهارات         (Life Skills) :نقال  عن يوسف)( (1999البازو  أشار أبو الفتوح          ً   2015) 
المشكالت الحياتية، شخصية                                  الرغبة والمعرفة والقدرة عمى حل  : "الميارات الحياتية ىي         إلى أن  

أو اجتماعية أو مواجية تحديات يومية، أو إجراء تعديالت وتحسينات في أسموب حياة الفرد 
              ّ                                                                       والمجتمع ونوعي تو، وىذه الميارات تضم  الميارات البيئية، والميارات الغذائية، والميارات 

 Jones (199(1جونز فيا    عر   قدو (، 23ص                           ّ    ات الوقائية والميارات اليدوي ة")ة، والميار الصحي
 مواجية أو ،مشكمة     حل   الفرد يستطيع خالليا من التي واإلجراءات مجموعة العمميات" :يا     بأن  

 (.13)ص"حياتو مجاالت عمى إدخال تعديالت أو  ً ا  تحدي
 طمبة الصف السابع تعممياالتي ينبغي عمى  المياراتيا                   ً        فيا الباحثة إجرائيا : بأن      عر    ُ وت  

كتاب التربية الوطنية لمعام  ة فيمقرر اللممواطنة        ّ  الحياتي ةوحدة الميارات  دراستيم بعدوممارستيا 
، ( ميارة فرعية16، ويتفرع عنيا)رئيسةوتتألف من خمس ميارات  ،(2015/2016الدراسي)

المحافظة النظافة، ميارة محافظة عمى كاآلتي: ميارة الفي الكتاب مرتبة بحسب ورودىا  وىي
عمى الممتمكات العامة، ميارة التعامل مع مصادر الطاقة الكيربائية، ميارة المحافظة عمى 

وتوظيفيا في المواقف  ،يتمكنوا من ربطيا بشؤون حياتيمل                          ميارة حب  العمم والتعم م( المياه، 
 .     كاف ة مواقف الحياة لتعامل بإيجابية معاو  ية،ة والصحية والبيئاالجتماعية والعممي

 :يشكمون في سنة(، والذين  13و 12ىم الطمبة الذين تتراوح أعمارىم بين) طمبة الصف السابع
 .في سورية مرحمة التعميم األساسي منالحمقة الثانية  في ولىاألصفوف مجموعيم ال

 " :سنوات تبدأ من الصف األول حتى ىي مرحمة تعميمية مدتيا تسع مرحمة التعميم األساسي
لزامية تشمل حمقتي ،الصف التاسع من                                 ىما: الحمقة األولى وتضم   الصفوف  ن                               وىي مجانية وا 

وزارة التاسع")حتى  سابعالوف من الصف      وتضم   الثانيةالحمقة و  سادس،الصف ال ّ   حت ى األول 
 (.2015،في سورية  التربية
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تاسرتاحيجيت اخلزيطت  احملىر األول: دراساث سابقت حبثج يف      أوال : 
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 الذهني
 
      . 
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 متهيد:
سابقة عربية وأجنبية دراسات األول يتناول محورين رئيسين، والمحور  الفصلىذا        يتضم ن 

 تدراسا                                 أم ا المحور الثاني فقد اشتمل عمى في التدريس،       ّ  الذىني ةمرتبطة باستخدام استراتيجية الخريطة 
ُ  َ   قد ر ت بت و  ،من حيث تدريسيا أو تنميتياسواء        ّ  الحياتي ةتناولت الميارات سابقة عربية وأجنبية            الد راسات    

 ،     ّ    ، وعي نتياوىدفيا، يائومكان إجرا ،              ّ       ً                                  العربية واألجنبي ة زمنيا ، وجاء في كل دراسة توضيح لعنوانيا
ت  ُ    ور ت ب          ُ  ّ                                                                    والمنيج الم ت بع فييا، وأدوات الدراسة المستخدمة لتحقيق األىداف، وعرض ألبرز نتائجيا، 

إلى تعميق عام عمى ىذه       ً إضافة   ،زمني                                             ً             الدراسات المتعمقة بكل محور من ىذه المحاور وفقا  لتسمسميا ال
ُ             الدراسات، وانتيى الفصل ببيان أوجو االستفادة مم ا ع رض من دراسات ، وبما انفرد بو البحث الحالي،                                             ّ   

      ّ            وما قد مو من جديد.

تاسرتاحيجيت اخلزيطت يف ج حبث سابقت دراساث احملىر األول:      أوال : 
 
 الذهني
 
      :  

تاسرتاحيجيت اخلزيطت حبثج يف  عزبيتدراساث  .1
 
 الذهني
 
      : 

في تحصيل مادة الدراسات          الذىني ةفاعمية استخدام الخريطة بعنوان: " (2009)        الفوري ة دراسة .1
ىدفت الدراسة إلى  :"ين نحوىا        ات جاىاتو لدى طالبات الصف التاسع في سمطنة عمان            االجتماعي ة

طالبات الصف لدى                                ّ  في تحصيل مادة الدراسات االجتماعي ة      ّ  الذىني ةالخريطة  استراتيجيةي فاعمية      تقص  
،      ّ  الذىني ةم الخرائط باستخدانحو الدراسة  الطالبات         ات جاىات      تعر ف، و ين نحوىا        ات جاىاتو  ،التاسع

، استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي  ّ   عم م.في بقاء أثر الت      ّ  الذىني ةالتحقق من فاعمية الخريطة و 
أفراد بمغ عدد و  ؛وضابطة      ّ  تجريبي ةمجموعتين إلى ُ      ق س مت  ،طالبة (06)من   ّ     الد راسة   ّ  عي نة       تكو نتو 

لبات المجموعة طا تس   ر   ُ د  و ،      ّ  الذىني ةريطة لخ( طالبة جرى تدريسين باستخدام ا06)  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة 
   ً مل  تشم       ً ( سؤاال  06)ن من  ّ كو  ماختبار تحصيمي ب   ّ     الد راسةأدوات  ثمت    تم   .بالطريقة المعتادةالضابطة 

 .ةر ( فق03)كون منم         ات جاىاتومقياس  (،التطبيق الفيم، ،       الت ذكر)ىي ثلثة مستويات معرفية، عمى
   ّ     ّ  الت جريبي ةإجابات طالبات المجموعتين ي إحصائيا بين متوسطجود فروق دالة أظيرت النتائج 

المجموعة  ةمحصمل           ّ  ّ   بقاء أثر الت عم م و  ،الثلثةالمعرفية وفي المستويات في التحصيل ككل،  ضابطةوال
 .     ّ  الذىني ةالخريطة ب          تدريسين  نحو  لدى الطالبات إيجابية         ات جاىات، كما أظيرت النتائج وجود   ّ     ّ  الت جريبي ة

عمى تحصيل بعض موضوعات          الذىني ة:"فاعمية استخدام الخرائط  بعنوان (2009)اد          دراسة وق  . 2
ر  معرفةىدفت الدراسة إلى : وي الكبيرات بمدينة مكة المكرمة"األحياء لطالبات الصف األول ثان       م قر 

رتحصيل بعض موضوعات  في      ّ  الذىني ةعمية استخدام الخرائط فا األحياء عند المستويات  ُ     م قر 
مدينة التركيب( لطالبات الصف األول ثانوي الكبيرات بو يل،     حم  التو التطبيق، و الفيم، و ،        الت ذكر)ةالمعرفي
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  َ ن   ْ م     س   ُ ق  ؛ ( طالبة55)من   ّ     الد راسة   ّ  عي نة       تكو نتريبي، و المنيج شبو التج استخدمت الباحثة. مكة المكرمة
 ُ     د ر ستو  ،     ّ  الذىني ةباستخدام الخرائط    ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  ُ     د ر ست ؛وضابطة      ّ  تجريبي ةإلى مجموعتين 

   ّ  عي نة                                        ب ق االختبار التحصيمي القبمي والبعدي عمى  ُ ط  ، وقد بالطريقة المعتادة الضابطةالمجموعة 
   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة درجات  يبين متوسط         ً إحصائي ا  عدم وجود فروق دالة وأظيرت النتائج  ،  ّ     الد راسة

ق دالة وجود فرو و  ،(       الت ذكر)لبعدي الختبار التحصيل عند مستوىفي التطبيق ا والمجموعة الضابطة
 ، والمجموعة   ّ     ّ  الت جريبي ةت اختبار المجموعة درجا ي( بين متوسط6.65)عند مستوى داللة         ً إحصائي ا  

 (يل والتركيب    حم  الفيم والتطبيق والت)لبعدي الختبار التحصيل عند مستوىفي التطبيق االضابطة 
 .  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحة

المعززة بالوسائط المتعددة في          الذىني ة:" فاعمية استخدام الخرائط ( بعنوان2011دراسة مقمد). 3
ة     حم  لدى تالميذ المر  االستداللي         الت فكيرعمى التحصيل المعرفي وتنمية            االجتماعي ةتدريس الدراسات 

رفع مستوى التحصيل المعرفي ىدفت إلى ر، و مصبمحافظة سوىاج ُ                 أ جريت الدراسة في  :االعدادية"
صف الثاني ال ذاتم والتطبيق( لدى تمميوالفي        الت ذكرعند مستويات)        ّ  االجتماعي ةفي مادة الدراسات 

المعززة       ّ  الذىني ةمن خلل استخدام الخرائط       يين  االستداللي لد    ّ    الت فكيرت تنمية مياراو  االعدادي،
ممادة الجغرافيا.         ُ         دراسية م ختارة منوحدة  ينبالوسائط المتعددة في تدريس ُ   ِ  اس تخد  المنيج شبو   

الصف ات من تمميذ وضابطة(      ّ  تجريبي ة)تكافئتينمجموعتين م من  ّ           عي نة الدراسة        تكو نت، و التجريبي
بالوسائط المعززة       ّ  الذىني ةباستخدام الخرائط    ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  ُ     د ر ستوقد ي، الثاني االعداد

اختبار أدوات الدراسة من        تكو نت .بالطريقة المعتادة المجموعة الضابطة ُ     د ر ستالمتعددة، بينما 
وجود فروق وأظيرت النتائج  ،          ّ                                         اختبار الت فكير االستداللي بنوعيو االستنباطي واالستقرائي، و تحصيمي

ي المجموعة الضابطة في التطبيق البعدو    ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  بين متوسطي درجات         ً إحصائي ا   ةدال
في التطبيق البعدي          ً إحصائي ا   ةوجود فروق دالو  ،  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحة للختبار التحصيمي

 .  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحة االستداللي    ّ    الت فكيرالختبار 

في تحصيل طمبة          الذىني ةأثر استخدام استراتيجية الخرائط "( بعنوان: 2011دراسة حوراني) .4
يم نحو العموم في المدارس الحكومية في مدينة         ات جاىات                                الصف الت اسع في مادة العموم وفي 

                      ّ       في تحصيل طمبة الصف الت اسع في       ّ  الذىني ةمعرفة أثر استخدام الخرائط ىدفت الدراسة إلى  :"قمقيمية
معرفة أثر و                                 ّ                               حسب4 طريقة التدريس، والجنس، والت فاعل بين طريقة التدريس والجنس،  مادة العموم

شبو  المنيج ةالباحث تاستخدم. العموممادة نحو  الطمبة         ات جاىاتفي       ّ  الذىني ةاستخدام الخرائط 
إلى    ّ  عي نة               ُ        بطريقة قصدية، وق س مت الاختيروا    ً        لبا  وطالبةا( ط331)  ّ             عي نة الدراسة من       تكو نت، و التجريبي

       تكو نت( طالبة، و 71      ً     ( طالبا ، و)00)          ّ                   وضابطة(؛ ضم ت المجموعة الضابطة ،     ّ  تجريبي ةمجموعتين)
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،      ّ  الذىني ةالخرائط ب   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  ُ     د ر ست( طالبة، وقد 71و)       ً  ( طالبا ،06من)   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة 
       ّ          دليل معم م لتدريس  عمى ممت أدوات الدراسةتشا المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية. ُ     د ر ستبينما 

اه ، ومقياس االتج، واختبار تحصيمي     ّ  الذىني ةالخرائط استراتيجية  وفق وممادة العم الوحدة المختارة من
          ُ     ات الطمبة ت عزى لمتوسطات علم         ً إحصائي ا  وجود فروق دالة  ، وأظيرت النتائجنحو موضوعاتيا
كما أظيرت تفاعل بين طريقة التدريس والجنس، يعزى لم         ً إحصائي ا  أثر دال  ولم يظير لطريقة التدريس،

ّ   بين متوس ط          ً إحصائي ا                      ّ   الدراسة وجود فروق دال ة  الطمبة عمى مقياس االتجاه القبمي والبعدي          ات جاىات       
 نتائج التطبيق البعدي. لمصمحةمادة العموم نحو 

في تنمية          الذىني ة( بعنوان: "فاعمية التدريس بالخرائط 2011)                          دراسة السوداني  والك رعاوي. 5
ُ                                           أ جريت الدراسة في محافظة الديوانية بالعراق، لدى طالبات الصف األول المتوسط":  ياإلبداعالتفكير 

ي لدى طالبات الصف اإلبداعفي تنمية التفكير       ّ  الذىني ةفاعمية التدريس بالخرائط       تعر فوىدفت إلى 
  ّ           عي نة الدراسة        تكو نت .التجريبي       ّ     عمى الت صميمان الباحث عتمدىدف البحث التحقيق األول المتوسط، و 

أدوات        تكو نت. ضابطةالمجموعة وال   ّ     ّ  الت جريبي ةمجموعة لكل من ال ( طالبة70) بواقع، ( طالبة60)من
وجود فروق ذات داللة أظيرت النتائج . ياإلبداع              ّ    ، واختبار الت فكيرياختبار تحصيمالدراسة من 

والضابطة في مستويات اختبار التحصيل    ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعتين  تدرجا يبين متوسط         إحصائي ة
 .  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحة ياإلبداع          ّ     اختبار الت فكير  فيو  ،الدراسي

فاعمية خرائط العقل في تدريس العموم عمى تنمية التحصيل " :بعنوان (2012)بابطيندراسة . 6
 ىدفت الدراسة إلى: األول متوسط بمدينة مكة المكرمة"ي لدى تمميذات الصف اإلبداع         الت فكيرو 

ي لدى تمميذات اإلبداع    ّ    الت فكيرو  ،فاعمية خرائط العقل في تدريس العموم عمى تنمية التحصيل      تعر ف
 منيجدف البحث استخدمت الباحثة الىألتحقيق و  ،األول متوسط بمدينة مكة المكرمةالصف 
      ّ  تجريبي ةمجموعة واشتممت عمى ، الصف األول متوسطمن طالبات   ّ           عي نة الدراسة        تكو نت .التجريبي

، تحصيمياختبار أدوات الدراسة عمى  اشتممت .(06)ىالبة، ومجموعة ضابطة عدد( طا52)ىاعدد
وجود . أظيرت النتائج أحمد قنديل( 4ترجمة وتقنين؛ ليامز)فرانك و ي لمؤلفواإلبداع    ّ    الت فكيرواختبار 

اختبار  والضابطة في   ّ     ّ  الت جريبي ةوعتين المجم تدرجا يبين متوسط         إحصائي ةفروق ذات داللة 
 يبين متوسط         ً إحصائي ا  ، وكذلك وجود فروق دالة   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحة التحصيل البعدي

ي اإلبداع    ّ    الت فكيروالضابطة في مختمف مستويات اختبار    ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعتين  اتدرج
 .  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحةالبعدي)الطلقة، المرونة، األصالة، التحسينات، العنوان المفظي( 

                            عمى تحصيل المفاىيم العممي ة          الذىني ة( بعنوان: "أثر برنامج الخرائط 2012)دراسة الميمل. 7
ىدفت                                 ي المممكة العربي ة الس عودي ة":لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي ف اإلبداع        وتنمي ة 

 اإلبداعوتنمية                          ّ  عمى تحصيل المفاىيم العممي ة      ّ  الذىني ةالكشف عن أثر استراتيجية الخرائط الدراسة إلى 
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ّ                       تصو ر مقترح إلعداد الخرائط ، وتقديم صف الخامس االبتدائيلدى تمميذات ال يفيد مؤلفي       ّ  الذىني ة  
       تكو نت، و شبو التجريبي  المنيج ةالباحث تاستخدم          ّ   ة االبتدائي ة.    حم              ّ        ً       الكتب المدرسي ة وخصوصا  المر 

 ُ     د ر ستطالبة، وقد ( 06)  ّ  عي نةوبمغ عدد أفراد المميذات الصف الخامس االبتدائي، ت   ّ             عي نة الدراسة من
ّ      المكو نة من   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  المجموعة  ُ     د ر ست، بينما      ّ  الذىني ة        ّ           استراتيجي ة الخريطة ( طالبة وفق 35)    
)اختبار بار المصفوفات المتتابعة المتقدماخت         ّ               اشتممت عي نة الدراسة عمى  بالطريقة المعتادة. الضابطة

ظيرت أ حنوره(.)إعداد من)تورانس( لإلبداع الشكمي، اختبار الخيال اختبارو رافن(، واختبار الخرائط، 
 لمصمحة اإلبداعتحصيل المفاىيم العممية، ودرجة درجة  في         ً إحصائي ا  ق دالة وجود فرو نتائج الدراسة 

 رجة اإلبداع فيدرجة تحصيل المفاىيم، ودفي          ً إحصائي ا  د فروق دالة ، ووجو   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة 
 .القياس البعدي لمصمحةوالبعدي  القياسين القبمي

                  في تنمي ة التفكير          الذىني ة                           فاعمية استراتيجي ة الخرائط ( بعنوان: "2012)السعدي يوسفدراسة . 8
 في محافظة األقصر جريت ُ أ        ي ة":ة اإلعداد    حم  التخيمي وبعض ميارات عادات العقل لدى تالميذ المر 

      ّ                   في تنمي ة التفكير التخيمي       ّ  الذىني ة               ّ           فاعمية استراتيجي ة الخرائط       تعر فبمصر، وىدفت الدراسة إلى 
م .        ّ  ة اإلعدادي ة    حم  ل لدى تلميذ المر وبعض ميارات عادات العق ُ   ِ  اس تخد     ّ  عي نةال       تكو نتالمنيج التجريبي، و   

ّ                    ُ        ( تمميذة من تمميذات الص ف الثاني اإلعدادي، وق س مت إل32)من وضابطة       ّ  تجريبي ةى مجموعتين                       
ومقياس  ،قائمة بميارات العادات العقمية أدوات الدراسة من       تكو نت لكل مجموعة.تمميذة ( 63)بواقع

في       ّ  الذىني ة               ّ           فاعمية استراتيجي ة الخرائط النتائج  . أظيرتواختبار ميارات عادات العقل              ّ   التفكير التخي مي،
مقارنة    ّ     ّ  الت جريبي ةدى تمميذات المجموعة عض ميارات عادات العقل لوب ،ة التفكير التخيميتنمي

 بالمجموعة الضابطة.
في تحصيل طالبات الصف          الذىني ةفاعمية استراتيجية الخرائط " :بعنوان (2013دراسة الدليمي). 9

 العراق، وىدفت الدراسة إلىب محافظة ديالى ُ                أ جريت الدراسة في: في مادة التاريخ"الخامس األدبي 
الخامس األدبي في مادة في تحصيل طالبات الصف       ّ  الذىني ةمعرفة فاعمية استراتيجية الخرائط 

( 15من) البحث   ّ  عي نة       تكو نت .المنيج التجريبي ةالباحث تستخدمالتحقيق أىداف البحث ، و التاريخ
أداة اقتصرت ، و لممجموعة الضابطةطالبة ( 02، و)  ّ     ّ  الت جريبي ة( طالبة لممجموعة 01)طالبة بواقع

ّ  تفو قى اختبار تحصيمي في مادة التاريخ. أظيرت النتائج عمالدراسة     ّ     ّ  الت جريبي ةطالبات المجموعة    
                  نتجت الباحثة أن  في االختبار التحصيمي، وقد است      ّ  الذىني ةباستخدام استراتيجية الخرائط  ُ     د ر سنواتي    ّ الم  

يا تعمل عمى                  التاريخ، كما أن  مادة ب       امين      تم  واى ،تعمل عمى إثارة تفكير الطالبات      ّ  الذىني ةالخريطة 
 رفع مستوى التحصيل. فيم الجديد، مما يساعد                                            ّ تنظيم المحتوى، وتربط الخبرات السابقة بالتعم  

استخدام استراتيجية خرائط العقل في اكتساب المفاىيم  أثر" :( بعنوان2013دراسة بني فارس). 10
بي لدى اإلبداع         الت فكيرالتاريخية وتنمية ميارات   :ة المتوسطة في المدينة المنورة"    حم  المر      طال 
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وتنمية  ،ي أثر استخدام استراتيجية خرائط العقل في اكتساب المفاىيم التاريخية   ّ تقص  ىدفت الدراسة إلى 
بي لدى اإلبداع    ّ    الت فكيرميارات          اشتم مت ، و المنيج شبو التجريبي م   ِ تخد   ُ س  ، اة المتوسطة    حم  المر      طل 

ُ                 ، و ز عت العينة إلى      ً طالبا  ( 05)عمى   ّ     الد راسة   ّ  عي نة باستخدام استراتيجية خرائط ُ      د ر ست       ّ  تجريبي ةمجموعة   
اختبار لممفاىيم أدوات الدراسة من        تكو نت، التقميديباألسموب  ُ     د ر ست ضابطة العقل، ومجموعة

بين          إحصائي ةوجود فروق ذات داللة ، وأظيرت النتائج ياإلبداع    ّ    الت فكيرميارات ، واختبار تاريخيةال
بمتوسطي درجات  بدرجات و    ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة      طل  المجموعة الضابطة في القياس البعدي      طل 

 .  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحةي اإلبداع    ّ    الت فكيروميارات  ،لكل من اختبار المفاىيم التاريخية
عمى             اإللكتروني ة         الذىني ةفاعمية استخدام الخرائط "( بعنوان: 2013دراسة عبد القادر). 11

رالتحصيل المعرفي ل بالتربية الكشفية ل       م قر   4 ىدفت الدراسة إلى"كمية التربية الرياضية بدمياط     طال 
رعمى تنمية التحصيل المعرفي في          ّ  اإللكتروني ة      ّ  الذىني ةاستخدام الخرائط  فاعمية      تعر ف التربية  ُ     م قر 

م .الكشفية ُ   ِ  اس تخد  مجموعتين إلى  وام    قس  وقد  ، ً ا  ( طالب76عمى)  ّ           عي نة الدراسة اشتممت و ي، المنيج التجريب  
مجموعة من و اختبار معرفي، أدوات الدراسة من        تكو نتً   ا . ( طالب37)قوام كل منيا ؛وضابطة      ّ  تجريبي ة
 Free)برنامجباستخدام  تي قام الباحث بتصميميا ال لممحتوى التعميمي         ّ  اإللكتروني ة      ّ  الذىني ةالخرائط 

Mind9)، وبرنامج(E draw Mind Map6). في      ّ  حصائي ةإوجود فروق ذات داللة  أظيرت النتائج
رالجوانب المعرفية المرتبطة ب  فاعمية استخدامو ،   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحة التربية الكشفية ُ     م قر 

ّ  تفو قو  ،        ّ  اإللكتروني ة      ّ  الذىني ةلخرائط ا  في التدريس. يا عمى األسموب التقميدي  
عمى تحصيل             اإللكتروني ة         الذىني ةفاعمية استخدام الخرائط بعنوان: " (2014            دراسة تج ور). 12
 4 ىدفت الدراسة إلى في محافظة دمشق"         تجريبي ةمذة الصف الرابع في مادة العموم  دراسة تال

األساسي في عمى تحصيل تلمذة الصف الرابع          ّ  اإللكتروني ة      ّ  الذىني ةفاعمية استخدام الخرائط       تعر ف
       ً           ُ      ( تمميذا  وتمميذة، ق س مت 56)الدراسة من   ّ  عي نة       تكو نتو  استخدم الباحث المنيج التجريبي، مادة العموم.

       ُ       دراسية م ختارة برنامج تعميمي لوحدة  اشتممت أدوات الدراسة عمى .     ّ  تجريبي ةإلى مجموعتين ضابطة و 
وجود فروق ذات أظيرت النتائج . ، واختبار تحصيمي     ّ  الذىني ةمادة العموم وفق استراتيجية الخرائط  من

 في االختبارين القبمي والبعدي   ّ     ّ  الت جريبي ةبين متوسطات درجات تلمذة المجموعة          إحصائي ةداللة 
في االختبار البعدي    ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحة ووجود فروق ،نتائج االختبار البعدي لمصمحة
ّ   المؤج ل.      

والتساؤل الذاتي          الذىني ةفاعمية استراتيجيتي الخريطة ( بعنوان: "2014دراسة جودت وىالل). 13
با وأمريكا الحديث والمعاصر": و أور  في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة تاريخ

      ّ  الذىني ةفاعمية استراتيجيتي الخريطة       تعر ف بغداد بالعراق، وىدفت الدراسة إلى ريت الدراسة في ُ ج  أ
 المنيج تخدم ُ س  ا ،والتساؤل الذاتي في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة تاريخ
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          ّ    ( طالبة موز عة 36ىا)وبمغ عدد ،من طالبات الصف الخامس األدبيالدراسة    ّ  عي نة       تكو نتو  ،التجريبي
ست باستخدام الخريطة    ر           ُ ( طالبة د  07      وتضم ) ،األولى   ّ     ّ  الت جريبي ةعمى ثلث مجموعات4 المجموعة 

ست باستخدام طريقة التساؤل الذاتي،    ر           ُ ( طالبة د  06)      وتضم   ،الثانية   ّ     ّ  الت جريبي ة، والمجموعة      ّ  الذىني ة
اشتممت أدوات          ُ                         ( طالبة د ر ست بالطريقة االعتيادية.07)      وتضم   ،ابطة                        ّ والثالثة ىي المجموعة الض  

ظيرت أ ( فقرة.56)ن من        د( مكو           من متعد   ، واختبار تحصيمي)اختيار     ّ  تدريسي ة     خط ةالدراسة عمى 
فاعميتيما في تدريس          إحصائي ةوالتساؤل الذاتي اثبتتا بداللة       ّ  الذىني ةاستراتيجيتي الخريطة              الدراسة أن  

 مادة التاريخ لطالبات الصف الخامس األدبي.
تاسرتاحيجيت اخلزيطت حبثج يف  أجنبيتدراساث . 2

 
 الذهني
 
      : 

 :بعنوانGoodnough & Woods ( 2002)ف وودزو دراسة غودن .1
"Student And Teacher Perceptions Of Mind Mapping: A Middle 

School Case Study".  

 ُ                أ جريت الدراسة في ة المتوسطة":    حم  مدارس المر  في : دراسة        الذىني ة                                "تقب ل الطمبة والمعممين لمخرائط 
                 ّ             في التعميم والتعم م لدى الطمبة      ّ  الذىني ةمعرفة أىمية الخريطة  وىدفت إلى بأمريكا، والية لويزيانا

م.      ّ  الذىني ةخريطة يم نحو استخدام ال        ات جاىات      تعر ف، و والمعممين ُ   ِ  اس تخد    ّ   عي نة        تكو نتالتجريبي، و يج المن  
ة     حم  ن من طمبة الصف السادس في مدارس المر شعبتين من طمبة الصف الخامس، وشعبتي الدراسة من
إلى       ً إضافة   أسئمة مغمقة وأسئمة مفتوحة            ّ     استبانة تأل فت من اشتممت أدوات الدراسة عمى المتوسطة.
م،        لمتعم  الدافعية من ، وتزيد ممتعة      ّ  الذىني ةالخريطة وجدوا  طمبةال   ّ              الد راسة عمى أن  نتائج  ّ    أك دت  المقابمة.

جماعي االستخدام الفردي أكثر من بشكل  موا استخداميا  ّ فض  قد المعممين والطمبة      أن  أظيرت النتائج و 
مبة الذين      الط   راسة عمى أن     الد  نتائج      ّ    كما أك دت أكثر، بحرية عن أفكارىم  ُ  ّ    ي عب رون ذلك يجعميم     ألن   ليا،

 أصبحوا ناجحين وواثقين من أنفسيم.يم     أن  و ن مستواىم،         قد تحس   يواجيون صعوبة في الكتابةكانوا 

 بعنوان: ) 2002Goodnough & Longولونج) دراسة غودنوف .2

"Mind Mapping: A Graphic  Organizer For The Pedagogical Toolbox" 

ا والية لويزيان ُ                أ جريت الدراسة في4 ": مخطط تنظيمي لصندوق األدوات التعميمي        الذىني ة"الخريطة 
ّ  وىدفت إلى تقص يبأمريكا،   كمخطط تنظيمي لصندوق األدوات التعميمي.      ّ  الذىني ةفاعمية الخريطة              

سبعة    ً               لبا  وطالبة، بواقع( طا30الدراسة من )   ّ  عي نة       تكو نت، المنيج شبو التجريبي اناستخدم الباحث
ب      خط ةأدوات الدراسة من        تكو نتكانوا متباينين من حيث القدرة األكاديمية.  ؛وتسع طالبات     طل 

، وأظيرت ة الجنوبية"لوحدة "بيئة القارة القطبي      ّ  الذىني ةبطريقة الخريطة  الدراسة   ّ  عي نةتدريس طمبة ل
الطمبة، وتحسين ذاكرتيم في  ية لدىاإلبداععمى تدفق األفكار ساعدت       ّ  الذىني ةالخريطة النتائج أن 
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بين  ساعدت عمى تبادل األفكاركما ، وكانت وسيمة جيدة لعرض المفاىيم الجديدة الربط بين األفكار،
 .الطمبة والمجموعاتالة في تعزيز التعاون بين              ّ كانت طريقة فع  و  ،فيما بينيمبة الطم

 :بعنوان ,Farrand , et al  (2002)ووزمالئ      ر اندافدراسة . 3

"The Efficacy Of  The Mind Map  As a Study Technique In  Medical 

Education".  

أجريت الدراسة في أمريكا، وىدفت  :                                      كتقنية دراسية في مجال الدراسة الطبي ة"         الذىني ةالخريطة  تأثير"
 .            ّ  الدراسة الطبي ةمجال في  في إكساب الطمبة ميارات التفكير العميا      ّ  الذىني ةفاعمية الخريطة       تعر فإلى 

في  الدراسة عمى طمبة من السنة الثانية والثالثة   ّ  عي نةممت تاش، و المنيج التجريبي وناستخدم الباحث
ّ  كمي ة الط ب ،      ّ  الذىني ةباستراتيجية الخريطة  ُ     د ر ست      ّ  تجريبي ةالدراسة إلى مجموعتين    ّ  عي نة      ُ      ، وقد ق س مت   ّ     

ّ                                بعد أن تدر بت عمى استخداميا، ومجموعة ضابطة        تكو نتوقد  ،فرادىاالذاتية أل بحسب الرغبة ُ     د ر ست          
أظيرت  .     ّ  الذىني ةنحو الدراسة بطريقة الخريطة          ات جاىاتاختبار تحصيمي، واستبانة أدوات الدراسة من 

ّ  تفو قنتائج الدراسة  ت ساعد      ّ  الذىني ة، وأن الخريطة      ّ  الذىني ةة باستراتيجية الخريط ُ     د ر ستالمجموعة التي    
وتحسين الذاكرة  لمخزون المعرفي،ر ايفي عمميات التفكير العميا، وتطو    ّ     ّ  الت جريبي ةطمبة المجموعة 

كما  ،لطريقة الدراسة االختيار الذاتي تي اعتمدت عمى                    ّ بالمجموعة الضابطة ال         ً مقارنة   طويمة المدى
كانت مقاومة الذكور أكثر من اإلناث و لمتذكر،  ةة مساعد ّ ي  أل      ّ  الذىني ةطمبة الخريطة  لوحظ عدم سؤال

ّ               فض موا التقيد بالنيم      ّ        الذىني ة، إذ إقبل الدراسة بالخريطة لت تقنيات التقميدية كالتكرار والسرد واإلعادة،  
 .     ّ  الذىني ةبينما كانت اإلثارة والتشويق تسود مجموعة التعمم الذاتي بعكس مجموعة الخريطة 

 بعنوان: Galea & Kaur( 2005)وكور غاليا دراسة . 4

 "Teaching literature through mind maps".  

معرفة ، وىدفت إلى ماليزياب كوااللمبور ُ                أ جريت الدراسة في":         الذىني ةخدام الخريطة تعميم األدب باست"
بفي تمكين المعممين من مساعدة ال      ّ  الذىني ةمدى مساىمة الخريطة  عمى تنظيم المعمومات،      طل 

يجاد االرتباطات بمساعدة األلوان والرموز المستخدمة في الخريطة  باتجاه ال      تعر ف، و      ّ  الذىني ة                                                              وا       طل 
م .اإلنكميزي في دراسة األدب      ّ  الذىني ةنحو استخدام الخريطة  ُ   ِ  اس تخد   ،المنيج التجريبي في الدراسة  

ّ   ة المتوس طة    حم  مجموعة من طمبة المر  من     ّ  العي نة       تكو نتو  اختبار  عمىأدوات الدراسة اشتممت  .       
إلى تصميم وتييئة       ً إضافة  ، التدريسفي       ّ  الذىني ةاستخدام الخريطة نحو          ات جاىات، واستبانة تحصيمي

ً       ً  يكون التعم م من خللو سيل  وممتعا .لمناخ تعميمي مناسب  فاعمية الخريطة  ظيرت نتائج الدراسةأ          ّ             
نحو  لدى الطمبة إيجابية         ات جاىاتوجود ظيرت أ، كما        الت ذكرفي تنمية ميارات فيم األدب و       ّ  الذىني ة

 .ة      ّ الذىني  الخريطة استخدام دراسة موضوعات األدب اإلنكميزي ب
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 بعنوان:  brennan(2006)دراسة برينان. 5
 Mind Mapping, Graphic Organizers And Student Written"." 

ُ                                 أ جريت الدراسة في كندا، وىدفت إلى                                  ططات التنظيمي ة  وكتابة الطالب":  والمخ        الذىني ةالخريطة "
البرمجيات                  ّ    والمخططات التنظيمي ة ك،      ّ  الذىني ةلخريطة استخدام امن    ّ     لمعم مين ن ا    مك  التحقق من مدى ت

 المنيج استخدم الباحث .تحسين كتابة الطمبةفي " inspiration" اإلليام      ّ              الرسومي ة مثل برنامج 
ب( 5الدراسة عمى)   ّ  عي نةممت تشاو  ،التجريبي  االبتدائي،                ّ                  من كل صف من الصف ين الثاني والثالث      طل 

إشراك أبنائيم إلى رفض أولياء األمور    ّ  عي نةال ( سنوات؛ ويرجع سبب قمة3-1تتراوح أعمارىم بين )
 أداة الدراسة من برنامج تدريسي مصمم وفق       تكو نت عد مساكن الطمبة عن المدرسة.            ُ بالتجربة، وب  

         ت، وأن  ن                     كتابة الطمبة قد تحس                        خمصت الدراسة إلى أن  ة، و ، والمخططات التنظيمي     ّ  الذىني ة الخريطة
ّ   التحس ن.              ً        ً        كان ليا تأثيرا  إيجابيا  في ىذا        ّ  التنظيمي ةاستخدام المخططات       

 بعنوان: Toi( 2009دراسة توي). 6
" Research On  How Mind Map Improves Memory". 

وىدفت إلى   مدينة سنغافوراجريت الدراسة في أ ":مذاكرةل         الذىني ةالخريطة  ينية تحسكيفبحث في " 
 األطفال الفرق في استعادة من خلل دراسةوذلك  لمذاكرة.      ّ  الذىني ةكيفية تحسين الخريطة       تعر ف

ة ائم          ّ  ّ                   مقارنة بال تعم م باستخدام تقنية ق      ّ  الذىني ة ميم بتقنية الخريطة                          ّ لمجموعة من الكممات عند تعم  
م .الكممات ُ   ِ  اس تخد  عمى مجموعة من األطفال تراوحت   ّ           عي نة الدراسة اشتممت ، و المنيج التجريبي  

 أدوات الدراسةاشتممت  .     ّ  تجريبي ةإلى مجموعتين ضابطة و    ّ  عي نة        قس مت ال ،( سنة37و 3أعمارىم بين)
م، ع مألوف بالنسبة لي( كممة مرتبطة بموضو 06)لمجموعة الضابطة قائمة تحتوي عمىا عمى إعطاء
مة عمى شكل خريطة ذىنية                                  ّ العدد نفسو من الكممات، ولكنيا منظ     ّ     ّ  الت جريبي ةمجموعة الوأعطيت 

                    ّ   ( بعد ذلك بفواصل زمني ة   ّ     ّ  الت جريبي ة     ُ                                     وقد ط ب ق االختبار عمى المجموعتين)الضابطة و   ّ            ً   مصم مة إلكترونيا . 
الدراسة أن الخريطة نتائج اظيرت  أيام(. 1ساعات، يوم واحد،  0)ساعة واحدة، ساعتين،     ّ  متدرج ة
مة استخدام قائ ا ساعدىم   م  م                        ّ       استعادة الكممات بشكل فع ال أكثرفي ساعدت األطفال قد       ّ  الذىني ة
ّ             تحس ن في الذاكرةظيور و ، الكممات  %(.07)جاوزتبنسبة ت يملدي   

 :بعنوانSheyihoglu, & Kartal ( 2010)أوغمو  وكارتال هاي         دراسة ش   .7
"The Views Of The Teachers About The Mind Mapping Technique In 

The Elementary Life Science And Social Studies Lessons Based On The 

Constructivist Method". 

عمم في دروس  القائمة عمى النظرية البنائية         الذىني ةتقنية الخريطة استخدام آراء المعممين حول  "
آراء المعممين       تعر ففي تركيا، وىدفت إلى  ريت الدراسة  ُ أج  : "االبتدائية           االجتماعي ةات الحياة والدراس

الدراسة من    ّ  عي نة       تكو نت .       ّ  االجتماعي ةفي تدريس عمم الحياة والدراسات       ّ  الذىني ةحول تقنية الخريطة 
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 .في التدريس      ّ  الذىني ةقاموا باستخدام تقنية الخريطة  ؛ة االبتدائية    حم        ً                ( معمما  من معممي المر 76)
 أظيرت النتائج اآلتية4و                  ً  محددة البناء جزئيا ، تقنية المقابمة  اقتصرت أداة الدراسة عمى

تقنية الخريطة قوا     طب  قد و  وس،الدر تطبيق بعض أجزاء الحترافية في كانوا يفتقرون ا المعممين    ن  إ
 ،في اكتساب الطمبة حسن ّ ت  عوامل الُ     ت عزى ، و فقط وخطوات التقويم من الدرس ،ّ     ت مييدفي ال      ّ  الذىني ة
 .     ّ  الذىني ةتقنية الخريطة إيجابيات  إلىفي االمتحان  النجاحنسبة وزيادة 

 8. دراسة  شوبوروفا)Choporova )2014 بعنوان:

"Application Of Mind Map-Based Abstracting Technique In Pedagogical 

Strategy For ESP Teaching/Learning". 

                                   كاستراتيجية تربوية في تعميم وتعم م          الذىني ةتقنية التمخيص المعتمدة عمى الخريطة  استخدام" 
(ESP)":   استخدام تطبيقية في إلى التوصل إلى نتائج نظرية و  ىدفت، و روسيا جريت الدراسة في ُ أ

 م المنيجتخد  ُ اس    ّ    تعم م. التعميم و التراتيجية تربوية في كاس      ّ  الذىني ةتقنية التمخيص المعتمدة عمى الخريطة 
ُ      ق س مت قد و ، يد فرونزامعب السنة الثانية اليندسة فيطمبة كل  عمىالدراسة    ّ  عي نةاشتممت و  ،التجريبي

 ,C1)ضابطة مجموعات      وست   ،E1, E2, E3, E4, E5, E6))     ّ  تجريبي ةمجموعات          إلى ست     ّ  عي نةال

C2, C3, C4, C5, C6). الرسم اليدوي حاسوبي، و استخدام برنامج ت أدوات الدراسة عمى شتمما
      ّ  الذىني ةبناء الخريطة     ن  أ أظيرت النتائج .كتابي اختبارو ، لممحتوى يل كمي    حم  وت ،     ّ  الذىني ة لمخريطة

ىي من والتعبيري، و  التمثيل الذىنيعادة إلمفتاحية اللنقاط باتمخيص كأداة خاصة لعممية ال  ٌ ي  أساس
 ، أو        ّ  اإللكتروني ة      ّ  الذىني ةبرنامج الخريطة ي باستخدام اإلبداعلتمخيص الفكري و     ّ        الفع الة في ا خطوات

 رسميا اليدوي.
 

: تادلهاراث  حبثج يف ث سابقتدراسا احملىر الثاني:        ثانيا 
 
 احلياحي
 
      : 

تادلهاراث  دراساث عزبيت حبثج يف .1
 
 احلياحي
 
      : 

( بعنوان: "أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المفاىيم 2008)دراسة قشطة .1
 ىدفت الدراسة إلى                                طمبة الصف الخامس األساسي بغز ة":بالعموم لدى           الحياتي ةالعممية والميارات 

في        ّ  الحياتي ةىيم العممية والميارات تنمية المفا اتيجيات ما وراء المعرفة فيمعرفة أثر توظيف استر 
م م لدى طمبة الصف الخامس األساسي.العمو مادة  ُ   ِ  اس تخد     ّ  عي نةتيرت  ُ خ  او  يمي،    حم  الوصفي الت المنيج  

بن الدراسة م ّ                  مقس مين إلى مجموعتين   ً ا  ( طالب16) بمغ عددىا الصف الخامس األساسي؛     طل    
واختبار ،       ّ  الحياتي ةوالميارات  ،قائمة بالمفاىيم العمميةاشتممت أدوات الدراسة عمى  .     ّ  تجريبي ةضابطة و 
روق ذات وجود ف أظيرت النتائج.       ّ  الحياتي ةاختبار تحصيمي لمميارات ، و لممفاىيم العمميةتحصيمي 

 .  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة  لمصمحة       ّ  الحياتي ةواختبار الميارات  ،في اختبار المفاىيم العممية         إحصائي ةداللة 
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استخدام نموذج التعمم البنائي عمى التحصيل وتنمية بعض "أثر  :بعنوان (2010)دراسة موسى  .2
      تعر ف ، وىدفت إلىأجريت الدراسة في البحرين: "ة اإلعدادية    حم  لدى تالميذ المر           الحياتي ةالميارات 

لصف لدى تلميذ ا       ّ  الحياتي ةأثر استخدام نموذج التعمم البنائي عمى التحصيل وتنمية بعض الميارات 
في القياس        ّ  الحياتي ةنوع العلقة االرتباطية بين درجات التحصيل والميارات       تعر فالثاني اإلعدادي، و 

      ً  ( طالبا  731)عمى    ّ   العي نة  اشتممتو  المنيج التجريبي،   ُ    است خدم .  ّ     ّ  الت جريبي ةالبعدي ألفراد المجموعة 
برنامج تدريسي قائم عمى أدوات الدراسة من        تكو نت ة اإلعدادية.    حم  ر وطالبة من طمبة مدارس الم

ّ                      توص مت الدراسة إلى قائمة  .      ّ  الحياتي ة، واختبار تحصيمي، ومقياس لمميارات       ّ  الحياتي ةالميارات    
بالضرورية ل       ّ  الحياتي ةمميارات ل ميارة التعاون، ميارة " 4       ّ                  والمتمث مة بالميارات اآلتية     حم ة ىذه المر      طل 

إلى فعالية البرنامج في تنمية تمك       ً إضافة   دارة الصراع، ميارة اتخاذ القرار"،المشكلت، ميارة إ     حل  
في القياس البعدي ألفراد        ّ  الحياتي ةالميارات، ووجود علقة ارتباطية بين درجات التحصيل والميارات 

 . ّ  بي ة  ّ    الت جريالمجموعة 
                            المتضم نة في منياج الدراسات           الحياتي ةالميارات "( بعنوان: 2010)دراسة سميمان وقاسم .3

      تعر فإلى  ىدفت :"يم األساسي في سوريةة التعم    حم  في الصفوف الثالثة األولى من مر            االجتماعي ة
ة     حم  لمصفوف الثلثة األولى من مر         ّ  االجتماعي ةفي مادة الدراسات        ّ  الحياتي ةمدى تضمين الميارات 

م               ّ   مظاىرىا السموكي ة.      توز عوكيفية  مستوى تتابعيا،التعميم األساسي، والكشف عن  ُ   ِ  اس تخد  المنيج   
        ّ  االجتماعي ة         ّ                      الواجب تضم نيا في مادة الدراسات        ّ  الحياتي ةُ                      أ عد ت قائمة بالميارات و  ،يمي    حم  تالوصفي ال

ر يل     حم  ى الستخداميا في تيل المحتو     حم  ليذه الصفوف، وأداة ت أظيرت .        ّ  االجتماعي ةاسات ات الدر ُ      م قر 
ّ                الدراسة أن  نسبة الميارات  %(، وجاءت ميارة اتخاذ 61,60في الصفوف الثلثة قد بمغت )       ّ  الحياتي ة         

المشكلت بنسبة      حل  %(، جاءت بعدىا ميارة 01,63القرار في المرتبة األولى بنسبة مئوية )
جاءت ميارة إدارة الوقت في فيما(، 2,37) ميارة كسب األصدقاء عمى نسبةوحصمت %(، 72,30)

 %(.0,72) المرتبة األخيرة بنسبة
                                       الم تضم نة في منياج المغة العربية لمصف           الحياتي ةالميارات بعنوان: " (2010دراسة صايمة) .4

 ىدفت الدراسة إلى ":الثالث األساسي ومدى ممارستيا لدى تالميذ مدارس وكالة الغوث الدولية
ومدى ممارستيا  ،  ُ   ّ                                             الم تضم نة في منياج المغة العربية لمصف الثالث األساسي       ّ  الحياتي ةالميارات تحديد 

م .في غزة لدى تلميذ مدارس وكالة الغوث الدولية ُ   ِ  اس تخد    ّ   عي نة        تكو نتيمي، و     حم  المنيج الوصفي الت  
قائمة بالميارات  أدوات الدراسة من       تكو نت أمر.        ( ولي  357      ً            ( معمما  ومعممة، و)10)الدراسة من

منياج المغة  يل محتوى    حم  ، وأداة تفي منياج المغة العربية لمصف الثالث األساسي      ّ   المتضم نة       ّ  الحياتي ة
من وجية نظر معممييم، واستبانة        ّ  الحياتي ةاستبانة لقياس مدى ممارسة التلميذ لمميارات و ، العربية

أظيرت النتائج و  من وجية نظر أولياء األمور،       ّ  الحياتي ةثانية لقياس مدى ممارسة التلميذ لمميارات 
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حسب ممارسة التلميذ ليا،        ّ  الحياتي ةوجود اتفاق بين المعممين وأولياء األمور حول تسمسل الميارات 
ين وجيتي نظر أولياء األمور والمعممين بحسب ممارستيا ب         إحصائي ةووجود فروق جوىرية ذات داللة 

 من قبل التلميذ.
لدى           الحياتي ةيارات                                                      ( بعنوان: "أثر استخدام التعم م النشط في تنمية بعض الم2011)          دراسة بن ا .5

                ّ            أثر استخدام التعم م النشط في       تعر فإلى  توىدف ب،    حم  مدينة  ُ                أ جريت الدراسة فيطفل الروضة": 
                                           ّ   دمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، واشتممت عين ة استخلدى طفل الروضة،        ّ  الحياتي ةلميارات تنمية ا

ً         ( طفل  وطفمة، 06)  ّ  عي نةأفراد العدد بمغ ( سنوات، و 0-5)من عمر أطفال الدراسة عمى ُ          ق س مت إلى     
، وبرنامج مقترح       ّ  الحياتي ةالميارات بقائمة أدوات الدراسة من        تكو نتوضابطة.       ّ  تجريبي ةمجموعتين 

والذي        ّ  الحياتي ة، ومقياس الميارات       ّ  الحياتي ةُ                        ّ                         م عد من أنشطة متنوعة لمتعم م النشط لتنمية الميارات 
م ُ   ِ  اس تخد  ،       ّ  الحياتي ةبعدي(، وبطاقة ملحظة لمتأكد من اكتساب طفل الروضة لمميارات  -كاختبار)قبمي  

، وعدم وجود فروق دالة       ّ  الحياتي ةلميارات فاعمية البرنامج في تنمية وتطوير اوأظيرت نتائج الدراسة 
ناثا ( في كل من التطبيق القبمي والبعدي.  ّ     ّ  الت جريبي ةبين أطفال المجموعة          ً إحصائي ا         ً        ً                                   )ذكورا  وا 

في           الحياتي ةفاعمية األنشطة التعميمية في تنمية الميارات "( بعنوان: 2011)دراسة الغامدي .6
ر بالحديث ل       م قر        تعر ف إلىىدفت و السعودية،  ُ                أ جريت الدراسة في: "الصف الثالث المتوسط     طال 

رفي        ّ  الحياتي ةفاعمية األنشطة التعميمية في تنمية الميارات  بالحديث ل ُ     م قر  الصف الثالث      طل 
م المتوسط في مادة التربية اإلسلمية. ُ   ِ  اس تخد  ( 06)الدراسة من   ّ  عي نة       تكو نتو  المنيج شبو التجريبي،  

باللزمة ل       ّ  الحياتي ةالميارات أدوات الدراسة من قائمة        تكو نت.   ً با  طال ة المتوسطة، وقائمة     حم  المر      طل 
إثبات أظيرت نتائج الدراسة  .      ّ  الحياتي ةمقياس الميارات ىذه الميارات، ي                           ّ باألنشطة التعميمية التي تنم  

بلدى        ّ  الحياتي ةفاعمية األنشطة التعميمية في تنمية الميارات  سط في الصف الثالث المتو      طل 
 .     ّ  البيئي ةو  ، والعممية، والصحية،       ّ  االجتماعي ةالمجاالت 

( بعنوان: "دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعميم 2011دراسة الزيودي). 7
طمبة المدارس الحكومية ل          الحياتي ةفي تنمية الميارات  (ERFKE)نحو االقتصاد المعرفي

مشروع ( في ضوء ICT)تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتدور قياس  ىدفت الدراسة إلىاألردنية": 
 لطمبة المدارس الحكومية األردنية       ّ  الحياتي ةفي تنمية الميارات  تطوير التعميم نحو االقتصاد المعرفي

  ّ           عي نة الدراسة ت اشتممو يمي،     حم  م الباحث المنيج الوصفي التاستخدمن وجية نظرىم فقط، 
أدوات        تكو نت .ة الثانوية    حم  مر وطمبة الة األساسية،     حم      ً               طالبة  من طمبة المر       ً    ( طالبا  و 3633)عمى

ّ      استبانة مكو نة منمن  الدراسة        ّ  الحياتي ةمجاالت تقيس الميارات  ةمت إلى ثماني        ُ    ( فقرة، ق س  00)          
ي، ميارة تطبيق اإلبداعميارة التفكير )الميارات ىي4وىذه ر التعميم، ي                       المتضم نة في مشروع تطو 

المعمومات واستخداميا، ميارة العمل الجماعي، ميارة التقويم الذاتي، ميارة التفكير الناقد، ميارة 
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درجة إسيام  أظيرت النتائج المشكلت، ميارة االتصال والتواصل(.     حل  ميارة توظيف التكنولوجيا، 
عند الطمبة، ووجود فروق في        ّ  الحياتي ةفي تنمية الميارات  المعمومات واالتصاالتلتكنولوجيا كبيرة 

 لمصمحة           ُ     لدى الطمبة ت عزى        ّ  الحياتي ةفي تنمية الميارات  دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 .ة األساسية    حم  طمبة المر  لمصمحةو  اإلناث،الطالبات 

          الحياتي ة                                                               ( بعنوان: "فاعمية استراتيجية التعم م البنائي في تنمية الميارات 2012مميباري) دراسة. 8
ة ول المتوسط بمدينة مكوالتحصيل الدراسي في مادة التربية األسرية لدى تمميذات الصف األ 

       ّ  الحياتي ة                                             ّ                             ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استراتيجية التعم م البنائي في تنمية الميارات المكرمة": 
ُ   ِ  اس تخد مف األول المتوسط. لدى تمميذات الصوالتحصيل الدراسي في مادة التربية األسرية  المنيج   

بمغ  ،قصدية من تمميذات الصف األول متوسط   ّ  عي نة                    ّ               التجريبي، واشتممت عي نة الدراسة عمى 
اختبار  الدراسة منأدوات        تكو نت.      ّ  تجريبي ةمت إلى مجموعتين ضابطة و   ُ    ، ق س  ( تمميذة66عددىا)

اللة دذات وجود فروق ، وأظيرت النتائج       ّ  الحياتي ةلدراسي ومقياس لمميارات لقياس التحصيل ا
 ،بين متوسط درجات المجموعتين في االختبار البعدي عمى اختبار التحصيل الدراسي ككل         إحصائي ة

المجموعة  لمصمحة  ّ  تي ةالحيات            ّ                          ، الفيم، الت طبيق(، وعمى مقياس الميارا       الت ذكر)وعند مستويات
 .  ّ     ّ  الت جريبي ة

قة األولى من     حم  لدى معممي ال          الحياتي ةاكتساب الميارات بعنوان: "( 2012دراسة سمطان). 9
 أجريت الدراسة في: "التعميم األساسي وعالقتيا بتحصيل تالمذتيم في مادة العموم والتربية الصحية

ذقي ة        ّ  الحياتي ةتحديد قائمة بميارات العمل ضمن فريق، كإحدى الميارات إلى ، وىدفت          ّ  ّ  مدينة الل 
يمكن أن تسيم في التي قة األولى من التعميم األساسي، و     حم  الضرورية التي ينبغي أن يتقنيا معممو ال

تنمية ميارات أثر البرنامج المقترح في       تعر ف، و يزيادة تحصيل تلمذتيم في الصف الرابع األساس
م. ييمريق لدالعمل ضمن ف ُ   ِ  اس تخد  الدراسة    ّ  عي نة تاشتممو ، يمي والمنيج التجريبي    حم  المنيج الوصفي الت  

الدراسة    ّ  عي نة، كما اشتممت ومجموعة ضابطة      ّ  تجريبي ةمت إلى مجموعة   ُ    ، ق س  ً        ا  ومعممة( معمم26)عمى
لمعممي  ميارات العمل ضمن فريقبمة قائمن  أدوات الدراسة       تكو نت .  ً         يذا  وتمميذة( تمم7337)عمى

مى ميارات العمل ضمن برنامج تدريبي قائم ع، و نمعممياللقياس أداء  طاقة ملحظة، وبقة األولى    حم  ال
         إحصائي ةوجود فروق ذات داللة أظيرت الدراسة  لمتلميذ.آخر و  ممين،لممع اختبار تحصيميو ، فريق

الضابطة في االختبار المجموعة ومتوسط درجات  ،  ّ     ّ  الت جريبي ةبين متوسط درجات المجموعة 
بين مستوى اكتساب معممي          إحصائي ةذات داللة  ةي لمتلميذ، ووجود علقة ارتباطيالتحصيمي البعد

 .، وبين تحصيل تلمذتيملميارات العمل ضمن فريق   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة 
"فاعمية برنامج مقترح قائم عمى األنشطة الصفية المرتبطة ( بعنوان: 2013دراسة آل عارم). 10

لدى تالميذ الصف          البيئي ة          الحياتي ةفي إكساب بعض الميارات          الوطني ةو            االجتماعي ةبمنيج التربية 
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فاعمية برنامج مقترح قائم عمى  الكشف عنىدفت الدراسة إلى  السادس االبتدائي في مدينة أبيا":
       ّ  الحياتي ةفي إكساب بعض الميارات       ّ  الوطني ةو         ّ  االجتماعي ةاألنشطة الصفية المرتبطة بمنيج التربية 

مالسادس االبتدائي في مدينة أبيا.  لدى تلميذ الصف      ّ  البيئي ة ُ   ِ  اس تخد  يج الوصفي، الباحث المن  
تلميذ        ً     ( تمميذا  من 51                      قصدية بسيطة تمث مت في)   ّ  عي نةوالمنيج شبو التجريبي. وكانت عينة الدراسة 

       ً           ( تمميذا  لممجموعة 73       ً                      ( تمميذا  لممجموعة الضابطة، و)72)          ُ         االبتدائي، ق س مت إلى الصف السادس
برنامج مقترح قائم عمى و  ،     ّ  البيئي ة       ّ  الحياتي ةبالميارات قائمة من  أدوات الدراسة       تكو نت .  ّ     ّ  الت جريبي ة

وجود فروق ذات  أظيرت النتائج اختبار المواقف.و        ّ  البيئي ةاألنشطة الصفية لتنمية بعض الميارات 
 لمصمحةفي اختبار المواقف          إحصائي ةفروق ذات داللة و  البعدي،االختبار في          إحصائي ةداللة 

 .  ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعة 
رنة في          الم تضم            الحياتي ةالميارات  "( بعنوان:2014دراسة صميبي). 11 األحياء والبيئة        م قر 

الواجب تضمينيا        ّ  الحياتي ةإلى تحديد الميارات  وىدفت سورية،في الدراسة  جريت ُ أ  : "العاشرلمصف 
رفي  اعتمد  مدى تضمين ىذه الميارات فيو. ، وتحديدعمم األحياء والبيئة لمصف العاشر الثانوي ُ     م قر 

ريل محتوى الكتاب ال    حم  أداة تمن  أدوات الدراسة       تكو نت، يمي    حم  المنيج الوصفي التعمى الباحث  ، ُ     م قر 
ر     ّ                المتضم نة في الكتاب ال       ّ  الحياتي ةاشتممت الميارات خمسة أبعاد، وقد  األداة من       تكو نتو  عمى  ُ     م قر 

السلمة واألمان، المشكلت، وميارة إدارة الوقت، وميارات      حل                 ّ              خمس ميارات أساسي ة ىي4 ميارات 
( ميارة فرعية. 72)عمى       توز عتالناقد،                        ّ         ّ                    وميارات تكنولوجيا الحيوي ة الزراعي ة، وميارات التفكير 

نسبة  كانت ابميارات حياتية في موضوعات الكت تضمنالفقرات التي ت نسبة     أن  وأظيرت الدراسة 
وكانت  ذه الميارات،ليلوحظ اختلف كبير فيما بين األبعاد الخمسة و  %(،73,31بمغت) ضعيفة

                  ُ                          ّ   ، بينما كانت نسبة ب عد ميارات تكنولوجيا الحيوي ة يارات السلمة واألمان ىي األدنى     ُ     نسبة ب عد م
عمى وحدات        ّ  الحياتي ةتوازن في توزيع الميارات رت النتائج وجود عدم أظيو  األعمى، ة ىي    ّ راعي  الز 

 .األعمىالنسبة ولى عمى بينما حصمت الوحدة األ ابعة عمى أقل نسبة،حصمت الوحدة الر ف؛ الكتاب
في تنمية بعض           الت وليدياستخدام نموذج فيغوتسكي  أثر"( بعنوان: 2015)دراسة العميان .12

وىدفت  مدينة دمشق، ُ                أ جريت الدراسة في": والتحصيل الدراسي في مادة العموم          الحياتي ةالميارات 
والتحصيل        ّ  الحياتي ةفي تنمية بعض الميارات    ّ      الت وليدياستخدام نموذج فيغوتسكي أثر       تعر ف إلى

م .في مادة العموم لدى تلمذة الصف الرابع الدراسي ُ   ِ  اس تخد  المنيج يمي و     حم  الوصفي التالمنيج   
               ّ           مقصود لتكون عي نة الدراسة،اختيرت مجموعة من تلميذ الصف الرابع األساسي بشكل التجريبي، و 

 (31)و،   ّ     ّ  الت جريبي ة( تمميذة لممجموعة 36       ً     ( تمميذا ، و)30)بواقعذة،        ً       ( تمميذا  وتممي52)من       تكو نتو 
دروس لبعض       ّ  تدريسي ة     خط ةمن  أدوات الدراسة       تكو نت ( تمميذة لممجموعة الضابطة.33     ً     تمميذا ، و)

أظيرت  ومقياس ميارات حياتية. ،اختبار تحصيميو  ،  ّ      الت وليديمادة العموم وفق نموذج فيغوتسكي 
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في تنمية بعض الميارات    ّ      الت وليدياألثر اإليجابي لمتدريس وفق نموذج فيغوتسكي نتائج الدراسة 
 وتنمية التحصيل الدراسي لدى تلمذة الصف الرابع األساسي.       ّ  الحياتي ة

تادلهاراث دراساث أجنبيت حبثج يف  .2
 
 احلياحي
 
      : 

 ( بعنوان:Chamba 2009)دراسة شامبا. 1

"Evaluation Study On Implementation Of Life Skills Programme  

In Public Secondary School In Malawi: South Eastern Educational 

Division" 

في المدرسة الثانوية العامة في مالوي: القسم           الحياتي ةدراسة تقويمية عن تطبيق برنامج الميارات "
تحديد درجة تطبيق برنامج ، وىدفت إلى دولة ملويُ                 أ جريت الدراسة في  قي":التربوي الجنوبي الشر 

 والمنيج ،                         ُ    منفصمة، وتقويم المحتوى الم عطى كمادة في المدرسة الثانوية العامة       ّ  الحياتي ةالميارات 
م   ُ  ّ                        الم طب ق من وجية نظر المعممين. ُ   ِ  اس تخد  ( 66عمى طمبة)   ّ  عي نةاشتممت اليمي، و     حم  الوصفي التالمنيج   

                                ّ    ستبانة، والمناقشة الجماعية المكث فة، المحتوى، وااليل     حم  ت شتممت أدوات الدراسة عمىا مدرسة.
من موضوعات التعميم  %(37)غطت الدراسة وقد                ّ    ات النوعية والكم ية.ة لجمع البيان              ّ والملحظة الصفي  

نحو  لدى المتعممين إيجابية         ات جاىاتوجود النتائج ، وأظيرت       ّ  الحياتي ة     ّ                      والتعم م من برنامج الميارات 
       ّ  الحياتي ةوجود تكامل بين موضوعات برنامج الميارات وكفاية تدريب المعممين، و ، موضوعات المنياج
 مع المواد األخرى.

 ( بعنوان: Ingriani 2010)دراسة إينجرياني. 2

Life Skills Education And State- Youth Relations In Indonesia"" 

 إلى تزويدالدراسة  تىدف إندونيسيا":ين الدولة والشباب في والعالقات ب          الحياتي ة"تعميم الميارات 
 ة.     ّ  ة وفع الق    خل  بطريقة   مشاكميم     حل  و  ،ة تحديات الحياةمواجي                                 الشباب بالميارات التي تمك نيم من 

اعتبار ىذه الميارات في سبب التحديد و  شباب،ال تنميتيا لدىالدولة  تريد الذي  نوع الميارات تحديدو 
ُ   ِ  اس تخد م .ميمة يل دليل سياسة     حم  وت، يل وثائق وزارة التربية    حم  تب يمي، وقام الباحث    حم  المنيج الوصفي الت  

الميارات      أن   ت النتائج  ّ بي ن .الوطني ( الذي وضعو مركز المناىج7661)      ّ  الحياتي ةتعميم الميارات 
 مياراتو  واإلنساني واالجتماعي والبيئي، ميارات الوعي الذاتي)4 ىي ،إندونيسياالمطموبة في        ّ  الحياتي ة

أظيرت الدراسة (، و ية                                                                       المشكلت، واتخاذ القرار، والتواصل، والت عاون، والميارات األكاديمية والمين     حل  
، وأن  النظام التعميمي قد فشل في  أن الشباب لم يكتسبوا ٍ                                  ىذه الميارات بشكل  كاف      ٍ أظيرت ، و ىدفو                

مشاكل الدولة،      حل  ز عمى    ّ ترك  التي الميارات  يا تشتمل عمى    أن   يل محتوى الوثائق الرسمية    حم  تنتائج 
   ّ          ميم ة لمشباب. ا إذا كانت   م  مليا أىمية لمدولة أكثر التي و 
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 بعنوان:(   Rasnack 2022)دراسة ريسناك. 3
"The Effects Of A Life Skills Program On The Social And Academic Performance Of 

Freshman Student-Athletes". 

ُ      أ جريت  الرياضيين":اليافعين ماعي واألكاديمي لمطمبة في األداء االجت          الحياتي ةأثر برنامج الميارات "
في األداء        ّ  الحياتي ةفت الدراسة إلى التحقق من أثر برنامج الميارات ىدالدراسة في أمريكا، و 
الباحثة المنيج استخدمت . ن من المشاركين الرياضيينلدى الطمبة اليافعي االجتماعي واألكاديمي

بمغ عدد طمبة المجموعة ، وقد      ّ  تجريبي ةمن مجموعتين ضابطة و الدراسة    ّ  عي نة       تكو نتو  التجريبي،
ّ              ( طالبا ، كانت تتم مقابمتيم لساعة واحدة، مر تين في األسبو 73)  ّ     ّ  الت جريبي ة ر           ُ   َ ع إلى أن أ نيي        ً                                     ُ     م قر 

ّ    م م  و  ُ ص  الذي        ّ  الحياتي ةلميارات ا ّ     ت كيف  ةاناستبأدوات الدراسة من        تكو نتالباحثة. من قبل     َ ر س   ُ د    
فروق ذات وجود أي  الدراسة نتائج لم تظيراعمية الذاتية  لمطالب في الكمية. ، ومقياس الفطالبال

، ّ           ت كيف الطالب ةاناستب في اإلجابة عن بنود   ّ     ّ  الت جريبي ةالمجموعتين الضابطة و  لدى         إحصائي ة داللة
قات الدراسية لموضوعات     حم  ال                     أشار الطمبة إلى أن  لكن و   الكميةفاعمية الذاتية لمطالب في ومقياس ال
ّ    قد طو رت        ّ  الحياتي ةالميارات               ّ   معرفتيم العام ة.    

 بعنوان: (   2012Schultzدراسة سكولتز). 4

"The Value of a Life Skills Programme at a Higher Education Institution 

In South Africa". 

جريت الدراسة في  ُ أ  التعميم العالي في جنوب أفريقيا":  في معيد          الحياتي ةتقييم برنامج الميارات "
  ُ                                  الم عطى لطمبة معيد التعميم العالي في        ّ  الحياتي ةتقييم برنامج الميارات  مدينة بريتوريا، وىدفت إلى

 طمبة معيد الدراسة من   ّ  عي نة       تكو نتيمي، و     حم  الباحثة المنيج الوصفي الت استخدمت. جنوب أفريقيا
يل محتوى، واستبانة، وقد     حم  اة تأد أدوات الدراسة عمى اشتممتالتعميم العالي في جنوب أفريقيا، و 

            ّ   مميارات األولي ة                    ً   لقات اإلرشادية، إضافة  لاألكاديمية، والعو  الميارات الشخصية    ن  أ النتائجأظيرت 
 في المعيد، وأكدت النتائج       ّ  الحياتي ة  ُ                         الم درجة في برنامج الميارات  التقويمية ىي من العناصر األساسيةو 

ّ                                     عمى تحس ن ممموس في المعدالت األكاديمية لمطمبة.        

     A Study of Life Skills from"بعنوان:(   Kreikemeier 2015). دراسة كريكيمير5

  Traditional and Afterschool (4-H) Participants".                                        

ُ              أ جريت الدراسة (":H-4)برنامج  المشاركين العاديين والخريجين من لدى          الحياتي ةدراسة الميارات "
 المشاركين العاديين والخريجين من لدى       ّ  الحياتي ةدراسة الميارات  سكا بأمريكا، وىدفت إلىوالية نبرا في

م(. H-4برنامج ) ُ   ِ  اس تخد  (، بمغ H-4)مجموعة من طمبة مؤسسة العينة من        تكو نت، و المنيج التجريبي  



 دراسات سابقة                                                 الفصل الثاني                

 

 
32 

سنة( 32إلى 2)عمر وتعميم اليافعين والشباب منخدمة  تيدف إلىوىي مؤسسة  ،       ً ( طالبا  23)عددىا
برنامج تدريسي  عمى أدوات الدراسةاقتصرت لحياة الصحية، واإلرشاد، والعموم. ، وا     ّ  الوطني ةالتربية  في

ين العاديين والخريجين في المشارك الشباب      بأن    أظيرت النتائج، و                    ّ           قائم عمى نموذج التعم م التجريبي
قد أثبتت فاعميتيا في تطوير الميارات الدروس        وبأن   ،ذاتيا       ّ  الحياتي ةلميارات روا ا       قد طو   برنامجال

 .دييمل إيجابيةرات وتنمية خب،       ّ  الحياتي ة

:  :والخعليق عليها ث السابقتالدراسا حتليل        ثالثا 

استراتيجية الخريطة الذىنية من جية، الدراسات السابقة التي بحثت في  لع عمى         بعد االط  
اسة الحالية وفق ، ومقارنتيا مع الدر يل ىذه الدراسات    حم  ، أمكن ت     ٍ       من جية  ثانية       ّ  الحياتي ةالميارات و 

 4المعايير اآلتية

 اآلتي4فييا سعت إلى تحقيقيا، ونجد التي ابقة من حيث األىداف الدراسات الستنوعت  األىداف:. 1

  في التحصيل الدراسي لدى       ّ  الذىني ةىدفت معظم الدراسات إلى قياس فاعمية استراتيجية الخريطة
مادة تدريس ( في 9022)مقمد(، ودراسة9002)الفوريةدراسة الطمبة في المواد الدراسية، مثل

(، 9029)بابطين(، ودراسة9022)حوراني(، ودراسة9002)وقاد       ّ          االجتماعي ة، ودراسةالدراسات 
)بني (، ودراسة9022)الدليميفي مادة عمم األحياء، بينما كانت دراسة (9022)تجورودراسة
)عبد دراسة اقتصرت( في تدريس مادة التاريخ، بينما 9022وىلل ،)جودت(، ودراسة9022فارس
 مادة التربية الكشفية.تدريس في                    ّ  عمية الخريطة الذىني ةدراسة فا ( عمى9022القادر

  في تنمية ميارات التفكير العميا، مثل       ّ  الذىني ةىدفت بعض الدراسات إلى قياس فاعمية الخريطة
، (9029)بابطينودراسة(، 9022)السوداني، والكرعاويودراسة(، 9009دراسة)غودنوف، ولونج

( في تنمية التفكير اإلبداعي، بينما اقتصر ىدف 9022)بني فارسودراسة(، 9029)الميملودراسة
( 9029)السعدي يوسفدراسةعمى تنمية التفكير االستداللي، في حين سعت  (9022)مقمددراسة

 .إلى تنمية التفكير التخيمي
  الطمبة نحو          ات جاىاتعمى       ّ  الذىني ةفاعمية استراتيجية الخريطة       تعر فىدفت بعض الدراسات إلى

 (.9022)حورانيودراسة(، 9002)الفوريةةدراس، كموضوعات المادة الدراسية

 غاليا، (، ودراسة9009)غودنوف، وودز، ودراسة(9022)حوراني(، ودراسة9002ىدفت دراسة)الفورية(
 .     ّ  الذىني ةالخريطة  باستخدام                      ّ  الطمبة نحو طريقة التعم م         ات جاىات      تعر فإلى (9002وكور

 عم م ذاتي.ت                          ّ         تعر ف فاعمية الخريطة الذىني ة كأداة إلى ( 7667وئوزمل    ّ   فار انددراسة) ىدفت        ّ  
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  وتنمية مياراتيا ،في تدريس الكتابة      ّ  الذىني ةفاعمية الخريطة       تعر فىدفت بعض الدراسات إلى ،
 .(9002)برينان، ودراسة(9029)بوتراكدراسة

 في دافعية الطمبة      ّ  الذىني ةأنشطة الخريطة ( إلى دراسة تأثيرات 9029 زملئو)بريت و ىدفت دراسة ،
     ّ                      الذىني ة كتقنية في التمخيص، الخريطة                            ( فقد سعت إلى تعر ف فاعمية9022)شوبوروفادراسة أما

     ّ                      الذىني ة لمذاكرة، بينما سعت ( إلى البحث في كيفية تحسين الخريطة 9002وىدفت دراسة)توي
 .     ّ  الذىني ة( إلى تعميم األدب اإلنكميزي باستخدام الخريطة 9002دراسة)غاليا، وكور

 عبد                                                 ّ                               ىدفت بعض الدراسات إلى تعر ف فاعمية الخريطة الذىني ة اإللكترونية في التدريس كدراسة(
ّ   )تج ورودراسة ،(9022القادر  (.9022)شوبوروفاودراسة (،9022  

 بعض أثر توظيف استراتيجيات التدريس الحديثة في تنمية       تعر فإلى الدراسات  ىدفت بعض
، (7633)الغامديودراسة، (7633     )بن اودراسة ،(9002)قشطةدراسة ، كلدى الطمبة       ّ  الحياتي ةالميارات 

 (.7635)العميانودراسة، (7630)آل عارمودراسة(، 7633)الزيوديودراسة
 دراسةك ،في المواد الدراسية       ّ  الحياتي ةتضمين الميارات  درجة      تعر فبعض الدراسات إلى  سعت 

 (،7636)إينجريانيودراسة (،9022)صميبيودراسة (،9020)صايمةودراسة ،(9020وقاسم )سميمان،
 (.7663)شامباودراسة

ّ   إلى تقص ي  ةالحالي ت الدراسةىدف في تدريس وحدة       ّ  الذىني ةتيجية الخريطة ااستر  فاعمية      
 .األساسي طمبة الصف السابعدى لمن مادة التربية الوطنية لممواطنة        ّ  الحياتي ةالميارات 

مفي حين ، المنيج التجريبي السابقة عمى الدراسات معظماعتمدت المنيج: . 2 ُ   ِ  اس تخد  في بعض   
 ،(7662)قشطةودراسة (،9020   ّ                 )شي اه أوغمو، وكارتالكدراسة يمي    حم  الدراسات المنيج الوصفي الت

 (7636)صميبيودراسة (،7633)الزيوديودراسة (،7636)صايمةودراسة ،(7636وقاسم )سميمان،ودراسة
 التجريبي. المنيج عمى  ةالحالي الدراسة أىدافلتحقيق د  ِ م     ُ اعت  وقد 

 وىي كاآلتي4  لمستخدمة من أجل تحقيق أىدافيات السابقة في األدوات ااختمفت الدراسا األدوات: .3

 اس تخد مت   ِ   ُ 4 دراسةالدراسي لمطمبة لجمع البيانات، مثل  اختبار التحصيل معظم الدراساتفي   
)السوداني  (9029)بابطين (،9022)حوراني (،9022)مقمد (،9002)وقاد (،9002      ّ  )الفوري ة
ّ   (، )تج ور9022)عبدالقادر (،9022،)الدليمي( 9022يوالكرعا )غاليا  (،9022وىلل (، )جودت9022     
 (.9022)شوبوروفا، (9029بريت وزملئو) (،9029)بوترا، (9002وكور

  الطمبة نحو موضوعات المادة الدراسية، مثل          ات جاىات ُ                                   ط ب قت في بعض الدراسات استبانة لقياس
 (.9009)غودنوف، وودز(، 9022(، )حوراني9002      ّ  )الفوري ة 4دراسة



 دراسات سابقة                                                 الفصل الثاني                

 

 
34 

 اس تخد م  ِ   ُ                   ّ            مبة نحو طريقة التعم م باستخدام الط         ات جاىاتت في بعض الدراسات استبانة لدراسة  
(، )غاليا، 9009(، )غودنوف، وودز9022(، )حوراني9002)الفورية4 دراسة     ّ     الذىني ة، كالخريطة 

 .(9029بريت، وزملئو) (،9002وكور

   ت م دت في بعض   ُ اع           ِ )غودنوف  4ات من الطمبة، مثل دراسةالدراسات المقابمة لجمع البيانُ 
 (.9020             ّ                 (، ودراسة )شي اه أوغمو، وكارتال9009وودز

 اس تخد م  ِ   ُ (، 9002      ّ  )الفوري ةفي بعض الدراسات مثل دراسة4          ّ  اإللكتروني ة      ّ  الذىني ةت الخرائط  
ّ   (، )تج ور9022(، )عبدالقادر9029)الميمل  .(9022)شوبوروفا، (9009وزملئو         )فار ند، (، 9022     

 (، 9009)غودنوف، ولونج4  ُ                                                        ط ب قت في بعض الدراسات اختبارات التفكير اإلبداعي، مثل دراسة
 .(9022(، )بني فارس9029، )الميمل(9029(، )بابطين9022)السوداني، والكرعاوي

   (،9020)صايمة ،(9002)قشطةكدراسة ،      ّ  الحياتي ةالدراسات قائمة بالميارات ىذه             د ت في معظم  ِ ع   ُ أ 
 (،7637)سمطان (،7633)الزيودي ،(7633)الغامدي ،(7633     )بن ا (،9020وقاسم )سميمان،
 (.9022)صميبي، (7630)آلعارم

  الحياتي ةات الميارات الطمبة نحو موضوع         ات جاىات ُ                                   ط ب قت في بعض الدراسات استبانة لقياس  ّ       
 (.9029)سكولتز، (9022)ريسناك (،7633)الزيودي ،(9002)شامبا 4كدراسة

 م ُ   ِ  اس تخد  (، 9020)سميمان، وقاسم 4يل المحتوى، مثل دراسة    حم  ت أداة تفي بعض الدراسا  
 (.9029، )سكولتز(7636)إينجرياني (،9002)شامبا(، 9022)صميبي(، 9020)صايمة

   (7636)موسىودراسة ،(7662)قشطةدراسةك       ّ  الحياتي ةمميارات مقياس ل الدراسات ت بعض َ م   َ د  خ   َ است، 
 .(7633)الغامديودراسة(، 7633     )بن اودراسة

  واختبار التحصيل الدراسي،       ّ  الحياتي ةاعتمدت بعض الدراسات عمى مقياس لمميارات ،
 (.7635)العميانودراسة (،7637)مميباريدراسةك

 4دراسةمثل  ،      ّ  الحياتي ةتدريس الميارات امج لنبر  تصميمد في بعض الدراسات عمى   ِ تم   ُ ع  ا 
 (.7635)كريكيمير(، 7635(، )العميان7630(، )آل عارم7633     )بن ا (،7636)موسى

ُ      وفي الدراسة الحالية ص م مت  م ،     ّ  الذىني ةطة وفق استراتيجية الخري      ّ  تدريسي ة     خط ة                     ُ   ِ  وقد اس تخد  ت      
، الرئيسة والفرعية                        ّ  وقائمة بالميارات الحياتي ة يل محتوى    حم  وبطاقة ت،         ّ  اإللكتروني ة      ّ  الذىني ةالخرائط 

 .        ات جاىاتواختبار تحصيمي، واستبانة 
ّ  تنو ع:   والمادةة الدراسية    حم    والمر      عي نةال. 4 يا     حم  ، ومرا  ّ  عي نةت الدراسات السابقة من حيث حجم ال  

ً     ، ابتداء  من جميعيا ةالدراسي     حل  المرا اشتممت عمىإذ  الدراسية ة التعميم     حم      ً      مرورا  بمر ة الروضة،     حم  مر        
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ً        األساسي والثانوي، وانتياء  بالمر  عمى مواد تعميمية السابقة اشتممت الدراسات ة الجامعية، كما     حم                         
 تربية الطفل(. -                ّ  الدراسات االجتماعي ة -مختمفة، مثل)عمم األحياء

عمى عينة من طمبة الصف السابع األساسي من مدارس مدينة  ة الحالية جريت الدراس ُ أ  وقد 
 .     ّ  الوطني ةمادة التربية  من المحتوى التعميمي كانو  القطر العربي السوري،في دمشق 

 44 ومن نتائج الدراسات السابقة نذكر اآلتي النتائج:. 5
  في مواد دراسية عديدة في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطمبة      ّ  الذىني ةفاعمية استراتيجية الخرائط ،

، ودراسة        ّ  االجتماعي ةمادة الدراسات ب( 9022(، )مقمد9002)الفورية4 دراسة وظيرت ىذه النتائج في
، ودراسة في مادة العموم( 9022(، )تجور9029(، )بابطين9022(، )حوراني9002كل من )وقاد

دراسة  ادة التاريخ، بينما اقتصرت( في م9022(، )جودت وىلل9022(، )بني فارس9022)الدليمي
 ( عمى مادة التربية الكشفية.9022)عبد القادر

  لدى الطمبة نحو موضوعات المادة  إيجابية         ات جاىاتفي تنمية       ّ  الذىني ةفاعمية استراتيجية الخريطة
  (.9022)حورانيودراسة(، 9002)الفوريةةالدراسية، مثل دراس

  وظيرت  ،خداميالدى الطمبة نحو الدراسة باست إيجابية         ات جاىاتفي تنمية       ّ  الذىني ةفاعمية الخريطة
(، 9009)غودنوف، وودزودراسة(، 9022)حورانيودراسة(، 9002)الفوريةفي دراسة ىذه النتائج

أن الطمبة قد وجدوا  (9029 زملئوو  )بريت                  وبي نت نتائج دراسة(، 9002)غاليا، وكورودراسة
 .ممتعة، وتزيد من الدافعية لمتعمم      ّ  الذىني ةالخريطة 

   4دراسة، ك      ّ  الحياتي ةفي تدريس وتنمية الميارات فاعمية توظيف استراتيجيات التدريس الحديثة 
 (.7635)العميان،(7630عارم)آل(،7633،)الزيودي(7633)الغامدي،(7633     )بن ا،(7662)قشطة

  4، مثل دراسة      ّ  الحياتي ة                  ّ                                 استخدام نموذج التعم م البنائي في تنمية بعض الميارات فاعمية 
 (.7637(، )مميباري7636)موسى

موضوعات في تدريس       ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة  اظيرت نتائج الدراسة الحالية فاعميةقد و       
 .من مادة التربية الوطنية لطمبة الصف السابع األساسي لممواطنة       ّ  الحياتي ةالميارات وحدة 

:  راساث السابقت:أوجه الشبه بني الدراست احلاليت والد        رابعا 
 ىي كاآلتي4و تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كثير من النقاط، 

 من  ،     ّ  الذىني ةببناء وتطوير الخرائط السابقة في قيام الطمبة الدراسات مع  اتفقت الدراسة الحالية
 (.9022)حوراني(،9002      ّ   )الفوري ة دراسةمثل  خلل المشاركة والتعميم التعاوني

  فاعمية استراتيجية الخريطة إثبات اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في
 في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطمبة.      ّ  الذىني ة
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 في       ّ  الذىني ةفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة في فاعمية استراتيجية الخريطة ات
(، 9002)الفورية، مثل دراسةت الدراسيةموضوعااللدى الطمبة نحو  إيجابية         ات جاىاتتنمية 
 (.9022)حوراني

 اليدوي ة،       ّ  الذىني ةمخرائط يا لاستخدام اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في    ّ     
، (9002      ّ  )الفوري ة، كدراسة       ّ  التدريسي ة     خط ة        ّ                    اإللكتروني ة في تطبيق أنشطة ال      ّ  الذىني ةوالخرائط 
 (.9022)شوبوروفا

 الذىني ة( في فاعمية استراتيجية الخريطة 9002      ّ  )الفوري ةالدراسة الحالية مع نتائج دراسة اتفقت نتائج  ّ      
                 ّ   في بقاء أثر التعم م.

  في إجراءاتيا        ّ  الحياتي ةاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث إعداد قائمة بالميارات
 ،(7633)الزيوديودراسة، (7633     )بن اودراسة(، 9020وقاسم )سميمان،ودراسة ،(7662قشطةدراسة)ك

 (.9022)صميبيودراسة، (7630)آل عارمودراسة، (7637)سمطانودراسة، (7633)الغامديودراسة

  الطمبة نحو          ات جاىاتاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تطبيق استبانة لقياس
(، 7633)الزيوديودراسة ،(9022)ريسناكودراسة(، 9002)شامبادراسة                     ّ    موضوعات المادة الدراسي ة ك

 .(9029)سكولتزودراسة

 مثل وى، ممحتيل ل    حم  تلأداة ب الية مع بعض الدراسات السابقة التي استعانتالدراسة الح اتفقت
 (،9002)شامباودراسة (،9022)صميبيودراسة (،9020)صايمةودراسة (،9020وقاسم دراسة)سميمان،

 (.9029)سكولتزودراسة، (7636)إينجريانيودراسة

 فاعمية       تعر فالسعي لالدراسات السابقة في الدراسة الحالية مع أىداف بعض  اتفقت أىداف
 ،(9002)قشطةمثل دراسة،       ّ  الحياتي ة تالميارا التدريس الحديثة في تنميةتيجيات توظيف استرا

 (.7635)العميان ،(7630عارم )آل (،7633)الزيودي ،(7633)الغامدي ،(7633     )بن ا
 استراتيجيات  توظيف فاعمية ياإثباتمع نتائج دراسات سابقة في تفقت نتائج الدراسة الحالية ا

 ،(7633     )بن ا ،(9002)قشطةدراسة، ك      ّ  الحياتي ةالميارات بعض تنمية تدريس و حديثة في تدريس 
 (.7635)العميان ،(7630عارم)آل ،(7633)الزيودي ،(7633)الغامدي

: أوجه اخخالف الدراست احلاليت عن الدراساث الخامس  سابقت:                                            ا 
 4ىي كاآلتيو ، عديدة     ٍ نقاط  بقة في   ّ                                    تمي زت الدراسة الحالية عن الدراسات السا        

  وحدة الميارات متدريس موضوعات ة لُ  ّ  م صم م     خط ة  ّ         تضم نيا عمى في  الحاليةانفردت الدراسة
دراسة من  ة                         ُ           ، وىذه المادة لم تسبق أن د ر ست في أي     ّ  الوطني ةة التربية لممواطنة من ماد       ّ  الحياتي ة

 الدراسات السابقة.
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  من مادة التربية        ّ  الحياتي ةفي تدريس الميارات       ّ  الذىني ةتميزت بدراستيا لفاعمية استراتيجية الخريطة
ة العمرية لطمبة الصف السابع األساسي، وطبيعة مادة التربية     حم  بحيث راعت المر  ،     ّ  الوطني ة
 .       ّ  االجتماعي ةكفرع من فروع الدراسات       ّ  الوطني ة

 م ُ   ِ  اس تخد        ّ  الذىني ةفي رسم الخرائط  (I Mind Map9)الحاسوبيبرنامج ال في ىذه الدراسة  
 .(اإلنترنيتابكة)شالفي موقع توني بوزان اإللكتروني عمى  ، وىو البرنامج األحدث        ّ  اإللكتروني ة

 باستخدام استراتيجية         ّ   ثر التعم م أل يا  ّ                                                تمي زت الدراسة الحالية عن غيرىا من الدراسات في قياس
طريق تطبيق وذلك عن ،      ً                   مقارنة  بالمجموعة الضابطة   ّ     ّ  الت جريبي ةلدى المجموعة       ّ  الذىني ةالخريطة 

ّ                                               لقياس البعدي المؤج ل في كل من اختبار التحصيل الدراسي، واستبانة االا    ّ  عي نةعمى         ت جاىات                 
 .    ً يوما  ( 20الدراسة بعد فترة زمنية تجاوزت)

: ساد   :ساث السابقتجىانب اإلفادة من الدرا     سا 
 4   ّ  اآلتي ةالعربية واألجنبية في النقاط فادت الباحثة من الدراسات السابقة ا      

 .بناء اإلطار النظري، وجمع المعمومات الخاصة بأسئمة الدراسة، وفرضياتيا 

 في التدريس.      ّ  الذىني ةأساليب توظيف استراتيجيات الخرائط       تعر ف 

  ومجاالت استخداميا، ومبادئيا، واألنشطة     ّ  الذىني ةخصائص الخريطة       تعر ف ،. 

  .المنيجية العممية التي استخدمتيا ىذه الدراسات 
  وتصميم ،        ت جاىاتبناء استبانة االالمناسبة ليذه الدراسة بما يتناسب مع أىدافيا، كإعداد األدوات

 اختبار التحصيل الدراسي.يل المحتوى، وبناء     حم  استمارة لت
 الدراسة وتحديدىا.   ّ  عي نةىذه الدراسات، كاختيار                     ُ          األساليب واإلجراءات الم ت بعة في       تعر ف 
 الحياتي ةيل محتوى موضوعات الميارات     حم  أساليب ت      تعر ف  ّ      . 
 المستخدمة لمتحقق من الفرضيات، واإلجابة عن أسئمة         حصائي ةإلاأساليب المعالجة       تعر ف

 الدراسة.
 النتائج التي توصل إلييا الباحثون في دراساتيم، ومقارنتيا مع نتائج الدراسة الحالية،       تعر ف

 أوجو االتفاق واالختلف بينيا.      تعر فو 
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: سابع  الدراساث السابقت: مىقع الدراست احلاليت من    ا 
 يل السابق لمدراسات السابقة يمكننا استخلص ما يأتي4    حم         ً         واستنادا  إلى الت     

  الدراسات السابقة عمى دراسة ص م  لم تعثر الباحثة بين    ُ قائمة عمى       ّ  تدريسي ة     خط ةفييا  مت                           
 .     ّ  الوطني ةالتربية  و موضوعاتموضوعات الميارات الحياتية أ تناولت؛      ّ  الذىني ةاستراتيجية الخريطة 

  ر مستقل،        كمتغي        ّ  الذىني ةربطت بين استراتيجية الخريطة سابقة لم تعثر الباحثة عمى دراسات
 .ةتابع ات    ّ   كمتغي ر          ات جاىاتباختبار تحصيمي واستبانة        ّ  الحياتي ةالميارات قياس و 

   المتنوعة،         ّ  التدريسي ةيمكن تدريسيا، وتنميتيا، وتطويرىا باتباع االستراتيجيات        ّ  الحياتي ةالميارات      إن
(،   ّ      الت وليدي فيغوتسكينموذج  ،استراتيجية التعمم البنائي، استراتيجيات ما وراء المعرفة)مثل4 
ُ ُ  ِ                   التي اس ت خد مت في ىذه الدراسة.      ّ  الذىني ةإلى استراتيجية الخريطة       ً إضافة          

   الطمبة نحو          ات جاىاتعة طبي الحالية في كونيا قد سعت إلى التحقق منزت الدراسة      تمي
 لممواطنة.       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات دروس موضوعات 

  يمكن تدريسيا وتنميتيا كموضوعات مستقمة،        ّ  الحياتي ةموضوعات الميارات     ن  أأثبتت الدراسة
 .       ت جاىاتالتحصيمي واستبانة االاالختبار قياسيا بوقياس درجة تطورىا لدى الطمبة من خلل 

   زت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، في أن الباحثة أعدت اختبار التحصيل الدراسي      تمي
                      ّ                   بحسب مستويات بموم الست ة لألىداف المعرفية.

  عمى       ّ  الذىني ةة                                ّ                جعل الطمبة يشاركون بطريقة تعاوني ة في رسم الخريطانفردت الدراسة الحالية في
 من قبل الباحثة.   ُ      الم صم مة        ّ  التدريسي ة     خط ةالخطوات في تطبيق               بشكل تعاوني   السبورة، ويسيمون

 خالصت الفصل:

في التدريس،       ّ  الذىني ةالدراسات المرتبطة باستخدام استراتيجية الخريطة               ّ ىذا الفصل أىم  تناول          
ُ  َ   ولقد ر ت بت ،       ّ  الحياتي ةوالدراسات التي بحثت في تدريس وتنمية الميارات  ُ  ِ   وص ن فت                         الد راسات العربية  

     ّ             ، وعي نتيا والمنيج ، وىدفيادراسةوانيا ومكان إجراء ال      ّ       ً                             واألجنبي ة زمنيا ، وجاء في كل دراسة توضيح لعن
إضافة إلى تعميق األىداف، وعرض ألبرز نتائجيا،   ُ  ّ                                         الم ت بع فييا، وأدوات الدراسة المستخدمة لتحقيق 

ُ                             سات، وانتيى الفصل ببيان أوجو االستفادة مم ا ع رض من دراسات، وبما انفرد بو عام عمى ىذه الدرا    ّ                                       
                    ّ            البحث الحالي، وما قد مو من جديد.
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  العىامل ادلؤث
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    4    متهيذ
تخصيص ليا، وىذا يستدعي يكتسب الفرد الميارات الحياتية ويمارسيا دوف قصد أو 

ؽ لتحقيؽ التعايش األمثؿ بيف األفراد                                                     ّ                                  ضرورة تحديد ىذه الميارات، وتسميتيا وتوظيفيا بشكؿ خّل 
الميارات الحياتية كموضوعات     ّ  أىمي ة             ّ                           والتأثير البن اء واإليجابي فيو، كما تقتضي  في المجتمع،

       ُ                           ريقة الم ثمى لتدريسيا وتنميتيا لدى الكبرى في اختيار الط   ّ  ىمي ةة وحيوية ضرورة إيّلئيا األ ّ م  مي
     عد   ُ ت  ، والتي         الت دريسالخريطة الذىنية مف االستراتيجيات الحديثة في          ّ  استراتيجي ةالطمبة، وتعتبر 

تساعد المتعمـ عمى تصوير أفكاره المرتبطة ببنيتو  ؛لبناء المعرفة بشكؿ مرئي اةأدبمثابة 
، ويتناوؿ ىذا الفصؿ األفكار وربطيا مع بعضيانيؼ ىذه المعرفية، وبمعرفتو السابقة، وتص

مية والتعريؼ بالميارات الحياتية عمى اعتبارىا المادة العم التعريؼ باستراتيجية الخريطة الذىنية،
 في ىذا البحث.التي يجري تدريسيا باستخداـ استراتيجية الخريطة الذىنية 

ت      أوال : 
 
 اسرتاتيجي
 
ت         

 
هني

 
 اخلزيطت الذ

 
   

 
          (Mind Map Strategy): 

عمى فكرة تقسيـ الموضوع إلى أفكار رئيسة، واستخراج أفكار  الخريطة الذىنية تقوـ
، بؿ فقط ة والفرعيةتوقؼ التقسيـ عند األفكار الرئيسفرعية مف كؿ فكرة مف األفكار الرئيسة، وال ي

لى تحديدو  ،جزئية لألفكار الفرعيةالفكار األيمتد إلى         ّ   ة الذىني ة الخريط ُ      وت عتبر ؛ مثمة عنيااأل           ا 
 ،       الد ماغتخزيف المعمومات في ، و تنظيـ األفكارلطريقة 

إنتاج عدد كبير مف  قياعف طري      يتـ  ، و واستعادتيا منو
قة ، فيي تعتمد الطريكار اإلبداعية بشكؿ سريعاألف

مما يساعد عمى توليد  يا،ذاتالمتسمسمة لمخّليا العصبية 
مركزية، ليا نقطة فالخمية العصبية  األفكار واسترساليا؛

أف فيـ الخمية نيا، و عواستطاالت عصبية متفرعة 
، وبالتالي فيـ        الد ماغالعصبية سيسيؿ فيـ آلية عمؿ 

  .اإلنساف دراؾ عند                 ّ        شكؿ الخريطة الذىني ة في اإل تأثير
ت: مفهىم .1

 
هني

 
  اخلزيطت الذ

 
   

 
   ( نصفي المخ ووظيفة كؿ منيما1الشكؿ)                            

تبدأ مف نقطة مركزية محددة، ثـ تسمح إذ الذىنية عمى تسمسؿ األفكار،  الخريطةتعتمد 
        التعم ـوفي تحسيف  ،يمكف استخداميا في مختمؼ مجاالت الحياةو  ،بتدفؽ األفكار      ً  تدريجيا  

http://www.rewity.com/vb/
http://www.rewity.com/vb/
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في التعبير عف والرموز ستخدـ الفروع والصور واأللواف  ُ ت  إذ  ؛أداء فضؿأتفكير بأوضح طريقة و الو 
لممادة  توضيحي سيؿ المراجعة والتذكروبناء شكؿ الفكرة، وتعتمد عمى الذاكرة البصرية في رسـ 

 عّلقات ىيئة فياألفكار بوضوح فتظير وتعميمات واضحة ومرنة قواعد استخداـ بو  ،العممية
                                                          ّ    الخريطة الذىنية أداة فكرية مثالية لتنظيـ األفكار، وأداة متمي زة         ( بأف  2002ويذكر بوزاف)، مترابطة
واألفكار بالطريقة الفطرية ذاتيا التي يعمؿ بيا   الحقائؽتنظيـ يا تساعد عمى  ّ ن  إذ إلمذاكرة، 

           ُ  ّ                                                         ّ           العقؿ، فيي ت مك ف مف إلقاء نظرة سريعة وشاممة عمى موضوع ىاـ أو مسألة متشع بة، وتساعد 
                           ُ                      ُ                       ّ            عمى التخطيط لمطرائؽ التي ست ت بع والقرارات التي ست ت خذ، وتعمؿ عمى جمع كمي ات كبيرة مف 

تكرة يا تسمح برؤية أساليب مب            المشكّلت ألن       حؿ  ى        ُ        واحد، وت شج ع عم                  ٍ المعمومات في مكاف  
 .(130   ّ                                  وتذك رىا فيو كثير مف المتعة والتشويؽ)ص                                   وجديدة، كما أف  العمؿ بيا وقراءتيا

عبارة عف أشكاؿ مرئية ممونة لتدويف يا4 "     بأن   خرائط الذىف (2006ُ            ي ع رؼ بوزاف)و 
الشكؿ فكرة  ، ويوجد في مركزاألفرادواحد، أو مجموعة مف  المّلحظات، يمكف أف يقوـ بيا فرد

                   ّ          طريؽ الفروع التي تمث ؿ األفكار  ىذه الفكرة عف مركزية أو صورة، ويتـ بعد ذلؾ استكشاؼ 
 (.10-8)ص                ّ                            الرئيسة، والتي تت صؿ جميعيا بالفكرة المركزية"

وىذا ، األلواف والصور ُ      ت ستخدـكما ، ورموز وأرقاـحروؼ الذىنية الخرائط في ُ       ت ستخدـ و      
وىذا المخ "األيمف واأليسر"،  نصفي ـاستخداعمؿ الدماغ بتحقؽ أقصى استفادة مف يعني أنيا 

الخريطة          ّ  استراتيجي ةبفي أثناء العمؿ  وترابط األفكار، ُ                                      ي فس ر إمكانية زيادة القدرة عمى التفكير
متكامؿ                         ٍ ويستمد القوة منو بأسموب  اآلخر، الجانب ي                           ّ فكؿ جانب مف جانبي المخ يقو  ، الذىنية

 .يخمؽ إمكانية غير محدودة لإلبداع
ناث. 2

 
   مكى
 
ت    

 
 اسرتاتيجي
 
 اخلزيطت الذهنيت:         
ّ              ت عر ؼ استراتيجية  طريقة             ُ           والوسائؿ الم تاحة بأفضؿ مكاناتاستخداـ اإل     فف  يا      بأن           الت دريسُ  

ّ           ( ال ذي عر فيا بأنيا30024                            ّ             ممكنة لتحقيؽ األىداؼ، وىذا يت ػفؽ مع زيتوف) اإلجراءات التي     ّ     
     ُ                               ُ               بشكؿ م سبؽ، لتعينو في ضوء اإلمكانات الم تاحة في تحقيؽ          الت دريسُ            ُ         ي خططيا القائـ  بعممية 

 4مف         الت دريساستراتيجيات  .  وتتكوفّ             ّ        ي ة بأقصى فعالي ة ممكنة        الت دريساألىداؼ 
 .ّ  ي ة        الت دريساألىداؼ  -
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ليحقؽ          الت دريسليسير وفقيا في أثناء  ُ     ً م سبقا     ُ     وي نظميا ،                      ّ  كات التي يقوـ بيا المعم ـ       التحر   -
 ّ   ي ة.        الت دريساألىداؼ 

            ُ                      والوسائؿ الم ستخدمة لتحقيؽ األىداؼ. ،والتدريبات ،األمثمة -
ّ         ّ   لحص ة الدراسي ة.في الصؼ خّلؿ ا        التعم ـأو بيئة  ،التعميمي       الجو   -    
ّ      ي ي نظ ميا المعم ـ، وي خط ط ليالممثيرات الت تجابات التّلميذاس -   ُ     ّ         ّ  .(322، 3002)زيتوف،   ُ 

ناتوعند تأمؿ  ناتيا ىي ذاتيا             نا نّلحظ أن     ن  فإبشكؿ عاـ؛          الت دريساستراتيجيات         مكو          مكو 
نات ؿ                   عد  وضع األىداؼ أو        ُ التي ي          ّ                      استراتيجي ة الخريطة الذىنية، و  بتنظيـ خطوات           ّ  يقوـ المعم ـو  يا،       مكو 

عداد                                      ًّ                                         الخريطة الذىنية لممادة العممية تدريجي ا  خطوة بخطوة، وتييئة البيئة التعميمية، و بناء  الوسائؿ        ا 
وتحفيزىـ لمعمؿ الجماعي، والتعاوني  ـ  ُ    ً                                    ة م سبقا ، ثـ إشراؾ المتعمميف بعممية التعم              ُ     التعميمية الم ناسب

ألسئمة التي يطرحيا عمييـ، وقياـ الطمبة بكتابة             ُ                            األنشطة التي ي كمفيـ لمقياـ بيا، ومف خّلؿ اعبر 
                         ّ                                    إجاباتيـ الصحيحة عمى السب ورة ضمف إطار الخريطة الذىنية لمدرس.

 يت:أمناط اخلزائط الذهن. 3
، أو         الت دريسإلى إمكانية استخداـ أحد نمطي الخريطة الذىنية في  (3002)عبد الباسط يشير

َ    ، وغالبا  ما ت ص م            ً دمجيما معا   رسـ      ُ نية ت  الخريطة الذىنية اليدوية لمموضوع، ثـ تكوف الخطوة الثاـ        ً     ُ 
ة ريطة اإللكتروني                     ً  ُ    ً            لو، ألف ذلؾ سيعطي تصورا  م سبقا  عف شكؿ الخ الخريطة الذىنية اإللكترونية
 ف ىما كاآلتي4لمموضوع ذاتو، وىذاف النمطا

 البيضاء، الورقةفي رسميا ستخدـ        ُ والتي ت   :()التقميديةاليدوية : الخرائط الذىنيةولالنمط ال 
ؿ الفكرة   ّ مث  آخر لي        ٍ أي  شكؿ  أو عمى السبورة، وتبدأ برسـ دائرة  طبشورأو الرسـ باللواف واأل

ؿ أف              ً                                               ُ     رسـ منيا فروعا  لألفكار الرئيسة المنبثقة مف الفكرة المركزية، وي فض      ُ ثـ ت   ،المركزية لمموضوع
بما ور أو رموز عمى كؿ فرع مكف وضع صُ                                              ت كتب كممة واحدة فقط عمى كؿ فرع لمتعبير عنو، وي

 يص لوف لكؿ فرع مف فروع األفكار.، مع تخص                         ّ    يتوافؽ مع الفكرة التي يتضم نيا
ا لذ سيمة ومستوحاة مف الطبيعة؛           ّ   ّ  الخريطة الذ ىني ةمتطمبات      أف   إلى توني بوزافيشير و  

نات      فإف   ّ              ّ ورقة بيضاء غير مسط رة، وأقّلـ ممو  "4 ، وىي            ً يا قميمة جدا         مكو   نة وأقّلـ رصاص، وعقمؾ                 
 .(30ص ،3003بوزاف،وخيالؾ!")
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خطوات رسـ الخرائط  والتي تنطبؽ عمييا :          )الرقمي ة(إللكترونيةاالخرائط الذىنية  النمط الثاني:
د           التي تول  و ، وبتصميميا ورسميا عمى برامج الحاس يا تعتمد في          ، غير أن  ذاتيا الذىنية اليدوية

تغيير ألوانيا وحجـ انسيابية لألفكار المنبثقة مف الفكرة المركزية، مع إمكانية   ً ا  بشكؿ تمقائي فروع
ضافة الصالكتابة، و      خط    . ور والرموز عمييا                            تعديميا وتحريكيا وا 

أصبح "و 4          ( عمى أن  3000بوزاف)باري و  تونييؤكد رسـ الخريطة الذىنية اإللكترونية  عفو 
د بوساطة الحاسوب؛ فمـ تعد الخريطة الذىنية محدودة التعقيبالغة ذىنية خرائط  باإلمكاف تصميـ

نما بحدود خيالؾ ال  ابحدود حجـ الورقة التي تستخدمي  (.3000،202)بوزاف وبوزاف،ّلنيائي!"                       ّ ، وا 
رسوـ تخطيطية إبداعية " بأنيا4                         ّ  الخريطة الذىنية اإللكتروني ة(3002)عبد الباسط، رؼ   ع    ُ وي    

كمبيوترية متخصصة، تتكوف مف فروع تتشعب مف المركز باستخداـ حرة، قائمة عمى برامج 
واأللواف، وتستخدـ لتمثيؿ العّلقات بيف األفكار والمعمومات،  ،والكممات، والرموز ،الخطوط

، أو التفرعات خطوطمف ال الخريطة الذىنية الرقمية وتتكوف ،"وتتطمب التفكير العفوي عند إنشائيا
 .، واألرقاـالرموزو ، األلوافو ، الصورو ؿ، األشكاو ، األسيـو 

        التعم ـالخريطة الذىنية اإللكترونية مف الوسائؿ الحديثة التي تساعد عمى تسريع      إف  
ة واألفكار الرئيس ،ح المفيوـ األساسي                                                واكتشاؼ المعرفة بصورة أسرع مف خّلؿ رسـ مخطط يوض  

وتتميز الخرائط الذىنية اإللكترونية بقدرتيا السريعة في  ،                               ً ويقوـ المتعمـ بيذا النشاط ذاتيا  والفرعية، 
 ، وقابميتيا لمتعديؿ والتجديد.، واسترجاع المعمومات       التعم ـترتيب األفكار، وسرعة 

ت:. 4
 
هني

 
  خطىاث بناء اخلزيطت الذ

 
   

 
                      

قد و  ،باعيا في رسـ الخريطة الذىنية   ت  ا جبوعة مف الخطوات الرئيسة التي يمجم ىناؾ
كتاب األمثؿ )الفي كتابوذكرىا و  (،كيؼ ترسـ خرائط العقؿ( في كتاب)3003)بوزافحددىا توني 
 مخرائط الذىنيةل ىالخطوات عند إعداددت الباحثة بيذه ا     تقي  قد لو سبع خطوات، ب قؿ(لخرائط الع
 4كاآلتي ىيذه الدراسة، وىذه الخطوات المختارة لي       ّ  الدراسي ةروس الوحدة الخاصة بد

عطي الدماغ حرية البدء مف منتصؼ الصفحة ي     ألف   ؛منتصف الصفحةالرسم من ب ابدأ .1
 .والتمقائية والتعبير عف النفس بمزيد مف الحرية ،جميعيا االتجاىات االنتشار في
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ا فالصورة أفضؿ مف ألؼ كممة، كم ؛لمتعبير عن الفكرة المركزية        ً أو صورة        ً م شكل  استخد .2
      ً                         محافظا  عمى انتباىؾ لفترة أطوؿ.، وتجعمؾ يا تساعد عمى استخداـ الخياؿ    أن  

ألف األلواف تعمؿ  ؛أثناء الرسمجميعيا حاء الخريطة الذىنية أنم ألوان متعددة في استخد .3
 .ىنيةعمى الخريطة الذوالجاذبية مف الحيوية            ً وتضفي قدرا   ،عمى إثارة الذىف مثؿ الصور

وتوصيؿ فروع المستوييف الثاني ، أو الشكل المركزي توصيل الفروع الرئيسة بالفكرة المركزية .4
التوصيؿ ذلؾ يبني الييكؿ والبناء الرئيسيف ألفكارؾ. فألف والثالث بفروع المستوى األوؿ؛ 

يجب أف تكوف الخطوط و كبر، أر مف األمور وتذكرىا بسيولة كثي فيـيساعد عمى بيف الفروع 
   ً           سمكا ، والخطوط    ً                                                    بدءا  مف الصورة المركزية، وأف تكوف الخطوط المركزية أكثر  متصمة
ار التي تخرج األشج                                    ّ            ؛ فذلؾ يشبو الطريقة الطبيعية التي تت صؿ بيا فروع    ً سمكا       قؿ  ية أالفرع

 مف جذعيا المركزي.
ً                     جعل الفروع تأخذ الشكل المنحني بدال  من الخطوط المستقيمة .5 االقتصار عمى      ألف   ؛                                

فروع األشجار فيي  مثؿ بالممؿ، أما الفروع المنحنيةالخطوط المستقيمة وحدىا يصيب الذىف 
بيف فروع بعض المساحات الفارغة  ترؾمف           ، وال بد  بية لمعيف وأكثر إثارة النتباىياأكثر جاذ
 .ستمرار في اإلضافة إلى الرسـحتى يمكنؾ اال ؛الخريطة

، تمنح خريطة العقؿ القوة والمرونةألنيا  ؛خدام كممة واحدة رئيسة في كل سطريفضل است .6
 توليد أفكار وأساليب تفكير جديدة.وذلؾ يساعد عمى 

و سيكوف ألن ؛كل فرع من الفروع الرئيسة أثناء رسم الخريطة الذىنيةلإدراج صور مناسبة  .7
، فتمؾ فقط عمى الخريطة الذىنية عشر صور ت َ ج   ِ ر   ُ د  أفإذا  ،نفسيا رة المركزيةالصو   قوة ليا

بوزاف، ؛ 20 -20، 3003)بوزاف، ادؿ عشرة آالؼ كممة مف المّلحظاتتع الصور العشر
3003 ،01- 02.) 

 مراعاتيا عند بناء الخريطة الذىنية4ل ض النصائحبع( 3002)عبد الباسط، ويضيؼ
 ضع نمط شخصيتؾ في رسـ الخريطة الذىنية الخاصة بؾ. -
 .ب االىتماـ بالناحية الجمالية في رسـ الخرائط الذىنية عمى حساب األفكار     تجن   -
وىذا يعتمد  ،((A3   ً                           غيرا ، فيمكف استخداـ حجـ الصفحةص (A4)الصفحةإذا كاف حجـ  -

 .والحاجة إلييا ،ليدؼ مف الخريطةعمى ا
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 خطىاث إعذاد اخلزيطت الذهنيت اإللكرتونيت:. 5
توجد مجموعة مف األمور البسيطة، و            ُ         طة الحاسوب ي عتبر مف اسالذىنية بو  خريطةالإعداد      إف  

 اإللكترونية بوساطة البرامج الرقمية باعيا في رسـ الخريطة الذىنية   ت  اة التي يمكف عامالخطوات ال
 الخاصةاإللكترونية  مخرائط الذىنيةىا للخطوات عند إعدادىذه ا                   وقد ات بعت الباحثة  ،الخاصة بيا

 ىذه الخطوات (3000)توني وباري بوزاف د       قد حد  و المختارة ليذه الدراسة،        ّ  الدراسي ةروس الوحدة بد
 4اآلتيك )خريطة العقؿ(في كتاب

                                                       ّ                               إدخاؿ الكممة المفتاحية التي سوؼ تحتؿ مركز الخريطة الذىني ة، وبمجرد القياـ بيذه الخطوة،  .1
 يقـو الحاسوب بشكؿ فوري برسـ وتحديد موضع الصورة المركزية في وسط شاشة الحاسوب.

                                                   ّ                          تدويف عناويف الموضوعات األساسية أو فروع األفكار األساسي ة، بالضغط عمى أزرار لوحة  .2
البنية بشكؿ دقيؽ المفاتيح الخاصة، فيتـ إدخاؿ الفروع بشكؿ تمقائي وفوري، وتوزيعيا عمى 

 ومنسجـ مع الشكؿ العاـ لمخريطة.
عمى الفصؿ بيف الجوانب مة بوساطة الحاسوب تعمؿ بشكؿ ممتاز                    خريطة العقؿ المصم       إف   .3

 فكار وتسمسميا.اإلبداعية والتحريرية في عممية التفكير، وتساعد عمى انسياب األ
ضافة مؤثرات  ، يمكف العودة إلييا ثانية،رسـ الخريطة الذىنية اإللكترونية بعد استكماؿ .4                وا 

دراج ، وحذؼ أو إضافة إضافية  ير الخصائصأي أننا نستطيع تغي ؛صور جديدة               عناويف وا 
 فرع منيا.             الخاصة بكؿ  

مف مشاركة المعرفة، وتبادليا مع اآلخريف بيسر وسيولة،   ّ                              تمك ف الخريطة الذىنية اإللكترونية  .5
 ، منيا4يؽ ذلؾ يمكف االستعانة بعدة طرائؽولتحق

  4خيارات الطباعةالخريطة الذىنية، مف مف يمكف طباعة نسخة الطباعة. 
 4يمكف إرساؿ الخريطة عبر البريد اإللكتروني ألي شخص، باستخداـ  البريد اإللكتروني

 خاصية اإلرساؿ فقط.
 التقديـPresentation))4  أماـ عرض الخريطة الذىنية بتطبيؽ خاصية التقديـ، يمكف

 اآلخريف بواسطة عرض الشرائح.
 عرض الخريطة في موقع إلكتروني((HTML:  يطة بوساطة خاصية الحفظ يمكف حفظ الخر

 .(اإلنترنيت) ةبكاشالفي موقع إلكتروني عمى  ياعرضل ،HTML))ممؼ بصيغ
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 برنامج معالجة الصور(Adode)4 يمكف حفظ الخريطة الذىنية في ممؼPDF) وعرضهب ،)

إلى برنامج خاص  اميا عند الحاجة إلييا دوف الحاجة، واستخدأمبم اآلخرين في هيئة صىرة
 (.220-200، 3000)بوزاف وبوزاف،لعرضيا

 تحويؿ الممؼ اإللكتروني لمخريطة الذىنية إلى ممؼ فيديو في الوقت الحالي ونستطيع     
وترتيب خطواتو، باستخداـ                          ّ                             تعميمي لمدرس، ويمكف التحك ـ بزمف الفيديو، وأسموب عرضو،

 أحدث البرامج الرقمية في تصميـ وبناء الخرائط الذىنيةمف      ُ      الذي ي عتبر  (I MindMap9)برنامج
ويمكف إجراء ،                               ّ                                    الخريطة الذىنية اإللكترونية تتمت ع بالمرونة، وقابمة لمتطوير والتعديؿو  ،اإللكترونية

تميز بجاذبية تصاميميا وسيولة وتالتغييرات عمييا مف خّلؿ حذؼ أو إضافة فقرات أو صور، 
                                ّ      ّ                                              إدراج الصور والرموز عمييا، كما أن يا تمك ف مف مشاركة المعرفة، وتبادليا مع اآلخريف بيسر 

االجتماعي، أو مف          الت واصؿوسيولة عف طريؽ الوسائط المتعددة أو البريد اإللكتروني أو مواقع 
الجاذبية والتشويؽ الذي تتمتع بو ة إلى المواقع اإللكترونية المتخصصة؛ باإلضافخّلؿ نشرىا في 

 أثناء عرضيا أماـ الطمبة في قاعة الصؼ.
ت .6

 
 أهمي
 
هنيت:     

 
     اخلزيطت الذ
 
            

الخريطة الذىنية أداة                                   )الكتاب األمثؿ لخرائط العقؿ( بأف  ( في كتابو2002يذكر بوزاف)
يا تسمح بتنظيـ الحقائؽ واألفكار بالطريقة    ن                ّ                 كار، وأداة متمي زة لمذاكرة، إذ إفكرية مثالية لتنظيـ األف

 موضوع ىاـ                                       ُ  ّ                                  الفطرية ذاتيا التي يعمؿ بيا العقؿ، فيي ت مك ف مف إلقاء نظرة سريعة وشاممة عمى 
                 ُ                والقرارات التي ست ت خذ، وتعمؿ عمى              ّ                                      ُ     أو مسألة متشع بة، وتساعد عمى التخطيط لمطرائؽ التي ست ت بع 

سمح برؤية ت يا            المشكّلت ألن       حؿ       ُ          حد، وت شج ع عمى كاف وا       ّ                          جمع كمي ات كبيرة مف المعمومات في م
وىذا ،    ّ                                وتذك رىا فيو كثير مف المتعة والتشويؽوقراءتيا،                أف  العمؿ بيا،، كما أساليب مبتكرة وجديدة
 4ةاآلتي بالنقاط ربط أىميتيا ناويمكنكبيرة،     ّ  أىمي ةيمنح الخريطة الذىنية 

ميا لمبقاء مدة أطوؿ في              ّ            ّ يز الخريطة الذ ىني ة، وتؤى   ّ م              ُ ىناؾ خصائص ت   :       التعم ماالحتفاظ ب .1
 ومف ىذه الخصائص4الذاكرة، 

 ،في عمميات المعالجة الذىنية     ٌ سواء   ،ؿ الدماغ مع الصور أسيؿ مف المادة المكتوبة    ُ تعام  إف  -
 ختزف لفترات أطوؿ في الذاكرة. ُ ت   ؛ ألنيا                                     ً التخزيف أو االستدعاء، فالصور أكثر بقاء  في أو 

 وأخرى فرعية، ة،ع رئيسو فر المحتوى إلى                        ّ                طريقة تصميـ الخريطة الذ ىني ة عمى توزيعتعتمد  -
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 عممية االستدعاء. فيذلؾ زه عف غيره فيساعد      يمي        معي فكؿ فرع بموف      مو ف  ُ وي      
 في الذاكرة. ترسيخيا بالتدريجعمى مما يساعد                       ّ       يقوـ ببناء الخريطة الذ ىني ة، يالمتعمـ ىو الذ -
محاولة المتعمـ التعبير عف المفاىيـ، والمعمومات بالصور والرموز، وتنظيـ      إف  االستيعاب: . 2

                                                                 ً      ً           المعمومات عمى شكؿ تفرعات، وتصنيؼ المعمومات حسب التفرع يستمـز قدرا  عاليا  مف الفيـ.
إلبداعي التفكير ا                                ُ    الذىنية فرصة لممارسة اإلبداع، وي نم ىعتبر بناء الخريطة  ُ ي  اإلبداع: تنمية  .3

ظيـ المعمومات وتصنيفيا وتوزيعيا، ابتكار الشكؿ العاـ لمخريطة والتي تعد منظومة لتن ّلؿمف خ
 ابتكار رسومات ورموز لممعمومات المفظية.و 
يستمتعوف بالرسـ  إذ                                            ّ       يجد المتعمموف متعة بالغة في بناء الخريطة الذ ىني ة،المتعة والتغيير: . 4

و بالمتعة يتفتح               ا الشؾ فيو أن              ً                            النشاط تغييرا  عف الروتيف االعتيادي، ومم  ويجدوف في ىذا والتمويف، 
 ويقبؿ عمى معالجة المعمومات. ،الذىف لممتعمـ

فنوف، تسعى التربية إلى الدمج بيف العموـ ومواد أخرى كالرياضيات وال التكامل مع الفنون:. 5
 في تنظيـ وتبسيط المعرفة العممية.         ؼ الفف              ّ       ُ     وبالخريطة الذ ىني ة ي وظ  

                                ّ                                     يصؿ المتعمـ عند بنائو لمخريطة الذ ىني ة إلى أعمى درجات التركيز مف خّلؿ قوة التركيز:  .6
 أو أشكاؿ وصور. ادة المفظية إلى رسوـ ورموزتحويؿ الم

المادة العممية  ً           ا  تنتظـ فيوتخطيطي  ً ا  تعد الخريطة منظم تنظيم وترتيب الفكار والمعمومات: .7
 ـ التفاعؿ مع المادة العممية.           ّ تتيح لممتعم   ؛والمعمومات بصورة بصرية

وؿ عف اإلبداع الجانب األيمف لمدماغ ىو المسؤ      أف  تشير الدراسات إلى  ربط جانبي الدماغ: .8
عامؿ تيا، ويتوالخياؿ والصور، بينما يقـو الجانب األيسر لمدماغ بالتعامؿ مع المغة بألفاظيا وكمما

       ُ     ؛ لذلؾ ت عد             ّ                                                والخريطة الذ ىني ة تجمع بيف المغة واألرقاـ وبيف الصور واإلبداع مع المنطؽ واألرقاـ،
التي تساعد عمى تحسيف كفاءة الربط بيف جانبي الدماغ، المناسبة               ّ             الخريطة الذىني ة مف األساليب

 وبالتالي وضع الدماغ في قمة عطائو.
  ّ                  الذ ىني ة، فعمى سبيؿ أثناء بناء الخريطة         التعم ـع أنماط       تتنو  :        التعم ممراعاة الفروق الفردية في  .9

ئؾ )الحركييف( وأوليـيذيف يتعمموف بأيدالحاجات            ُ     التعم ـ، وت راعى       ُ                      المثاؿ ي راعى المتعمموف بطيئو 
 )البصرييف(.يف يتعمموف بمساعدة الصور والرموز)المغوييف(، والذالذيف يتعمموف بالكممات
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، وىو فمركز خريطة العقؿ يقابؿ مركز المدينة تشبو خريطة المدينة: الخريطة الذىنية     إن  . 11
  ّ                        ّ               ّ                    ّ                     ّ          يمث ؿ الفكرة األىـ، بينما تمث ؿ الطرؽ المتشع بة األفكار الرئيسة؛ أم ا الطرؽ الثانوية فتمث ؿ األفكار 

 . الخاصة   ّ  ىمي ةاألفكار ذات األ             ّ                        الثانوية، وتمث ؿ الصور واألشكاؿ الخاصة 
أكثر ىو              ّ    واألشكاؿ المتمي زة  ،  ّ                   تذك ر األشياء المترابطة     ألف   أخذ الملحظات بطريقة مبدعة:. 11

 (.131-130، 1226)بوزاف،      ً ويسرا        ً سيولة  

تراعي جاتيـ، وتنسجـ مع ميوليـ، و  ُ      ت مبي حاتخاطب حواس المتعمميف، و فالخريطة الذىنية 
)المعرفية، والوجدانية، كافة الجوانب                 ّ      تنمية شخصية المتعم ـ مف  ، وتقـو عمىيـالفروؽ الفردية بين

             ّ                      في عممية التعم ـ، وبالتالي االستفادة  األيمف واأليسروالميارية(، وتعمؿ عمى إشراؾ جانبي المخ 
، وكؿ ىذا يتـ في              ّ  في عممية التعم ـبإيجابية ، وتوظيفيا                      ّ  يمكف أف يمتمكيا المتعم ـ طاقةأقصى مف 

    ً     بعيدا  عف و التشويؽ المتعة يسوده  مف        في جو   مثمرةغنية و مية    ّ تعم  تعميمية ئة وبي ،اجتماعيوسط 
 الروتيف والممؿ.

 الفىائذ الرتبىيت للخزيطت الذهنيت:. 7

 4النقاط اآلتيةفي       ّ   والمتعم ـ ـ      ّ المعم  مف     ً كّل   تساعد الخريطة الذىنية 
 لمعمومات السابقةامراجعة     ّ         ّ      المعم ـ والمتعم ـ، و  ء المعرفي والمياري لدى كؿ مفتنظيـ البنا .0

فالفضاء الفسيح الذي ترسمو الخريطة الذىنية لممتعمـ تمنحو فرصة مراجعة  ؛وربطيا بالجديدة
 في ذىف المتعمـ. والمعمومات الجديدة رسخ البياناتتفت؛ معموماتو السابقة عف الموضوع

؛ لما ىو موجودات ومعمومات جديدة إضافة بيانمع إمكانية  ،المراجعة المتكررة لمموضوع .3
ولكف يسيؿ  فبعض المتعمميف قد يجدوف صعوبة في رسـ خريطة ذىنية لمدرس أثناء عرضو،

 عمييـ ذلؾ عند مراجعتو.
 تطوير المتعمميف ألسئمة جديدة عف بيانات ومعمومات قد حصموا عمييا مف خّلؿ الخريطة، .2

 في موضوع ما. يـالعمؽ المعرفي والمياري ل       ً ر أيضا             والتي تطو  
 وذلؾ مف خّلؿ وضوح الجزئيات التفصيمية لمموضوعات. اد االختبار المدرسي،إعد .2
 وري.           ّ الممخص السب  ب تمخيص الموضوع عند عرضو .0



 الفصل الثالث                                                               اإلطار النظري

 

 
49 

                  ً     عندما ال يجدوف متسعا  مف  مف قبؿ المتعمميف؛التعميمية المراجعة السريعة لمموضوعات  .2
 الوقت لمراجعة تفصيمية.

 مف خّلؿ تذكر األشكاؿ المرتسمة في أذىانيـ. ات والمعموماتسيولة تذكر البيان .1
نالمعمومات توضيح ، ألنيا تساعدىـ عمى رات المتعمميف في اإلبداع الفنيي ميا  ّ نم   ُ ت   .2 ة        المكو 

 .                       ّ  ممحتوى العممي بطريقة فني ةل
 .(Data Show)وجياز العرض ،لحاسوباك ،       التعم ـو  توظيؼ التقنيات الحديثة في التعميـ .3

مف وضع أكبر قدر ممكف مف المعمومات في مكاف واحد، وبشكؿ الخريطة الذىنية ف     مك   ُ ت  . 00
، وىذا يؤدي إلى   ّ  كاف ة جوانبياشاممة مف  ، مما يساعد عمى رؤيتيا بنظرةومختصرُ  ّ   م كث ؼ 

  (.3000 )أبو عودة،لممشكمة أفضؿأسرع و      حؿ  لوصوؿ لا

                                         تتوقؼ عمى جودة عمميات الت عميـ التي تتـ  وفاعميتيا الخريطة الذىنية استراتيجية          ف  كفاءة إ
                    لتوص ؿ إلى معنى لما في ا                                                  ُ                في مواقؼ التعم ـ، والتي تسمح بالحفاظ عمى انتباه الم تعم ـ، وتساعده 

وتخزيف  يـتنظتسيـ في  الخريطة الذىنيةف ؛                      ُ                                   يتـ  تعم مو، وبالتالي ي ربط التعم ـ السابؽ بالتعم ـ الجديد
 ، وىذاازةثابت وسيؿ لذاكرة ممت بطريقة مبدعة مما يؤدي إلى استخداـالمعمومات، وتصنيفيا 

 يادة التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة.ز رفع مستوى التفكير، و يسيـ في 

 4اخلزيطت الذهنيت والنظزيت البنائيت. 8
 معرفتوو  ،فيمو نيد يبفر العمى فكرة أف في التعميـ  (Constructivism)يةالنظرية البنائتعتمد 

بصدد  وواألحداث التي ى ،وبيف األفكار ،قةالساب مف خّلؿ التفاعؿ بيف معرفتوبنفسو الجديدة 
المعرفي         التعم ـنظرية في "                                                     ّ    ، والبنائية كما ورد في معجـ المصطمحات التربوية والنفسي ة4 تعمميا

ّ                          ّ       عممية بنائية نشطة ومستمر ة وغرضية التوج و، والمعرفة القبمية لممتعم ـ شرط         التعم ـ              ترتكز عمى أف                 ّ                        
ّ    )شحاتة والنج ار،"ذي المعنى        التعم ـأساسي لبناء   (.20،ص3002           

 ،أف عممية المعرفة تكمف في بناء أو إعادة بناء موضوع المعرفة جاف بياجيو ويرى 
 ،       التكي ؼلمفرد بيدؼ مساعدتو عمى  لمعرفيةىو عممية تنظيـ ذاتية لألبنية ا المعرفي        التعم ـو 

مف عمميتي  عميو مؿتبما تش عممية التنظيـ الذاتيباالعتماد عمى  التوازفمف حالة وتحقيؽ 
 (.30ص ،3002وزيتوف،  زيتوف)والمواءمةتمثيؿ ال
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يقـو  ائية، وذلؾ ألف الطالب سقة مع النظرية البن                             ّ الخرائط الذىنية استراتيجية مت      د  وتع 
ر نة في بنيتو المعرفية، وتشي                       وأفكاره السابقة المخز   ،عمى معرفتو  ً ا  الخريطة الذىنية اعتماد بتصميـ

(، 2011(، )حوراني2002(، )وقاد2011(، )مقمد2002)الفوريةدراسةنتائج عديد مف الدراسات ك
)عبد  (،2014(، )جودت وىّلؿ2013(، )بني فارس2013( )الدليمي2014(، )تجور2012)بابطيف
الطمبة نتائج      أف  إلى  (2012، )الميمؿ(2012، )بابطيف(2002(، )غودنوؼ، ولونج2013القادر

في  ت أفضؿفي بيئة تعميمية بنائية كان ذىنيةداـ استراتيجية الخرائط الموا باستخ           الذيف تعم  
  . تقميديةمبة الذيف تعمموا بطريقة الطنتائج مف  وبفروؽ ذات داللة إحصائيةالتحصيؿ الدراسي، 

 :يظير ت أساسية، افتراضا     ّ  مف عد ة                     ّ          تنطمؽ النظرية البنائي ة لممعرفة افتراضات النظرية البنائية
 ىي كاآلتي4                                            ّ      أثرىا اإليجابي في األنشطة المدرسية وعممية التعم ـ، و 

 بصورة سمبية مف اآلخريف.      ُ  َ   ، وال ت كت سب            ّ            ّ    نشطة، ومستمر ة، وغرضية الت وجوعممية         التعم ـ -
            ّ       ّ   مشكمة أو ميم ة حقيقي ة.ممتعمـ أفضؿ الظروؼ عندما يواجو تتييأ ل -
 مع الخبرات الجديدة.        التكي ؼمف خّلؿ  إعادة بناء الفرد لمعرفتو        التعم ـ   ّ         تتضم ف عممية  -
ذي المعنى، فالخبرة ضرورية لمعرفة الفرد،         التعم ـالمعرفة القبمية لممتعمـ شرط أساسي لبناء  -

ّ              والمعنى المتكو ف لدى المتعمـ  كتسب فيو ىذا المعنى.                                     ُ يتأثر بخبرتو السابقة، وبالسياؽ الذي ي                
                                           ُ                      ىو إحداث تكي ؼ يتّلءـ مع الضغوط المعرفية الم مارسة عمى خبرة الفرد.        التعم ـىدؼ عممية  -
ب، واستجاباتيـ غير المتوق عة ما ىي إال   - ف                                                        إف  أخطاء الطّل                                     انعكاسات لفيميـ لما حوليـ، وا 

 غو.ُ     ي سو  ره و         ُ    ليا ما ي بر   أفعاليـ
يجري بناء المعرفة لدى الفرد عف العالـ المحيط مف خّلؿ التفاوض االجتماعي مع اآلخريف،  -

ٍ                                الفرد لما وصؿ إليو مف معاف  مع اآلخريف، وتتعدؿ ىذه المعاني في بيئة تعاونية وبمناقشة                           
  سموـ،  ؛222-223ص، 3002                                        ّ            لديو في ضوء ما ينتج عنو ىذا التفاوض)الفو اؿ، سميماف، 

 (.12-13، ص3002 ،سميماف
ً            كتسب بطريقة سمبية نقّل  عف اآلخريف،   ُ ال ت  بحسب النظرية البنائية المعرفة ف   ُ   ت بنىولكف                      

ال و  ،ضمف السياؽ االجتماعي بنفسووخبرتو    ّ   تعم مو ييبن فيو ـ؛               في ذىف المتعم  بطريقة نشطة 
ة مّلئمة بقاستكوف المعرفة ال  عندما                            لألشياء ولممعرفة الجديدة إال          ً وف فيما                    يمكف أف يدرؾ ويك  

 .لممعرفة الجديدة
عمى تشكيؿ      ّ  لمتعم ـيقوـ عمى مساعدة ا         الت دريس أصبح                  ّ   وفؽ النظرية البنائي ة               ّ  ّ  وبفيـ آلية الت عم ـ

                                ً      ً                              عبر عممية نفسية نشطة؛ تتطم ب جيدا  عقميا  وخبرات سابقة تؤدي إلى تكويف                  معنى لما يتعم مو
، وبالتالي             ُ       ُ               ُ         ُ                                  بنية معرفية م نظ مة ت شك ؿ الييكؿ الم تناسؽ الم نسجـ لكؿ المعارؼ التي تنتظـ داخمو

 (.03، ص3000)بوز،                       ّ                            ّ                 مساعدة المتعمـ كيؼ يتعم ـ، وىذا يؤدي إلى تيسير التعم ـ وزيادة فاعميتو
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تشجيع الطمبة ب ىنيةالذ ةطينائية باستخداـ استراتيجية الخر نظرية البالـ تطبيؽ          ّ مكف لممعم  وي 
، ويتضمف ذلؾ قياـ كؿ تعاوني بشكؿ فردي أو جماعي       ّ  الدراسي ة الحصةأثناء في  لممشاركة

         رغـ أف  ولف تتشابو خرائط الطمبة مع بعضيا ب ،     معي فطالب بتصميـ خريطة ذىنية لموضوع 
كؿ طالب        أف      إال  يستخدموف الطريقة ذاتيا، والمحتوى العممي لمخريطة ىو ذاتو، جميعيـ الطمبة 

ختّلؼ بسبب اأف عدـ تشابو خرائط الطمبة مع بعضيا ىو يبني خريطتو بأسموبو الخاص، أي 
، ويمكف              ً                                ببنائو اعتمادا  عمى جيده العقمي وخبرتو السابقة طالب              الذي قاـ كؿ   المعرفيالبناء 
مجموعة بتصميـ خريطة           تقوـ كؿ  بحيث إلى مجموعات صغيرة، أف يقوـ بتقسيـ الطمبة  لممعمـ

، والمشاركة الجماعية في رسـ وتبادؿ المعارؼ ،لمناقشاتعف طريؽ االمدروس  موضوعمذىنية ل
مبدعة مف قبؿ ميزة لخبرات وأفكار              ُ خرائط ذىنية م   ف ذلؾع وسينتج الخريطة عمى السبورة،

 الطمبة. مجموعة مف

                 ُ                                                                   فالخريطة الذىنية م شتقة مف النظرية البنائية التي تجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية  
                                                                                          التعممية، إذ تتشكؿ المعرفة وفؽ ىذه االستراتيجية لدى المتعم ـ عبر عّلقة مثمرة يتفاعؿ فييا مع 

يف القياـ بعمميات                                     ّ                ّ             محيطو، ومف خّلؿ بناء المعمـ لمواقؼ تعم ـ غنية بحيث تتطم ب مف المتعمم
                  ّ                               ـ ليا، والخروج بتعم ـ أصيؿ خاص بالمتعمـ نفسو)بوز،                                      عقمية متعددة تتجاوز مستوى الحفظ الص  

 (.62 -61، ص2010

  :أسس النظرية  (3002أورد سموـ وسميماف)                                        السس التي تقوم عمييا النظرية البنائي ة
 4كاآلتي ، وىي( األمريكيةVanderbilt University)               ّ                    البنائية كما حدد تيا جامعة فاندربيمت

                      ّ                    بنى البنائية عمى التعم ـ وليس عمى التعميـ. ُ ت   -
    ّ                                     وتحث يـ عمى االستقّللية واالعتماد عمى الذات. لدى الطمبة، ع عمى المبادرةُ     ت شج   -
 ع عمى استخداـ الطمبة لمبحث واالستقصاء وتجعميـ مبدعيف.    شج   ُ ت   -
 االستطّلع لدى المتعمميف.                 د عمى تنمية حب       تؤك   -
 .ـ           ّ تقييـ التعم   دد عمى األداء والفيـ عن     تؤك   -
 عمى الدور الميـ لمخبرة والمكتسبات السابقة لممتعمـ.      تمح   -
 يؿ.    حم  الت -اإلبداع -تعمؿ عمى استخداـ مصطمحات تربوية، مثؿ4 التنبؤ -
 تشجع المتعمميف عمى التفاعؿ الصفي. -
ّ                                 تؤس س عمى مبادئ النظرية المعرفية، و  -  التعاوني.ـ                  ترتكز عمى التعم    
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                                           ّ          المتعمميف في مواقؼ حقيقية، وتراعي كيفية تعم ـ الطمبة.تضع  -
 تركز عمى المحتوى الذي يحدث التعمـ مف خّللو. -
 (.10صتأخذ بالحسباف معتقدات واتجاىات المتعمميف) -

المعمـ نجاح استراتيجية الخريطة الذىنية يتوقؼ عمى رغبة                        ال بد مف اإلشارة إلى أف  و 
اليدوي  ة الذىنية بنوعييا                             وفقيا، وتدر بو عمى رسـ الخريط         الت دريسباستخداميا، وعمى خبرتو في 

        ّ   عمى التعم ـ  وتشجيعيـة، وتييئة الطمبة المناسبنو مف إعداد الوسائؿ التعميمية       ّ ، وتمك  واإللكتروني
ف تحفيزىـ عمى م                                           ّ                         التعاوني والتفاعؿ اإليجابي أثناء عممية التعم ـ، وفي الوقت ذاتو ال بد  

االستقّللية واالعتماد عمى النفس، وتييئة البيئة التعميمية المّلئمة الكتساب الخبرات الجديدة في 
مع واستخداميا كحجر أساس لمتعمـ الجديد،  ،        ّ                                   مواقؼ تعم ـ حقيقية، بربطيا مع الخبرة السابقة

 مراعاة اتجاىات الطمبة وميوليـ.

:  : Skills)( Life ادلهاراث احلياتيت        ثانيا 

وثيؽ، بشكؿ جميعيا نموه      حؿ  مرا وترتبط بكؿ فرد في ،الميارات الحياتية متعددة ومتنوعة     إف  
        التكي ؼي تيدؼ بالدرجة األولى إلى إعداد إنساف يتمتع بالقدرة عمى جوانب حياتو، وى وفي مختمؼ

ما يواجيو       تعر ؼ                                 ً      المتسارعة في المجاالت جميعيا، إضافة  إلى  ومواكبة التطوراتمبات الحياة، مع متط
وتقديره لذاتو مف  ،ه                              ا يؤثر عمى تكامؿ شخصيتو ونمو               المشكّلت، مم       حؿ  مف تحديات، والسعي إلى 

، وتفاعميـ اإليجابي فيما ببعضيـ جية، وما ينعكس عمى نمو المجتمع وازدىاره، وعمى عّلقات أفراده
 انية.           ٍ   بينيـ مف جية  ث

 ادلهاراث احلياتيت:مفهىم  .1
ٍ                                                                        إف  الميارة بشكؿ  عاـ تعني السيولة والدقة في إجراء عمؿ مف األعماؿ، وىي تنمو نتيجة لعممية                 

ي الجيد ة بدرجة مف السرعة واإلتقاف مع اقتصاد ف     معي نالتعميـ، ومف تعريفاتيا4" القياـ بعممية 
ٍ     ّ شيء  تعم       أي  يا4 "               ؼ الميارة بأن  ُ     ت عر  المبذوؿ". كما  ار،             ّ                مو الفرد؛ ليؤد يو بسيولة ودقة"   ّ    )شحاتة والنج              

حياة األفراد في أي                         ّ      الميارات التي ليا دور فع اؿ في                            الميارات الحياتية مف أىـ        تعد  و .  (203، 3002
، فيي ضرورة حتمية، ومف المتطمبات التي يحتاجيا الجميع في عممية التوافؽ، مجتمع بصفة عامة

 .(200، 3002المشكّلت اليومية)فرج،     حؿ  و 
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التي تعتمد عمى معارؼ  سموكاتمجموعة مف ال" 4      بأن يا الميارات الحياتية (0331ؼ كوجؾ)    عر    ُ وت  
           ّ                                             ً                                    وميارات يدوي ة واتجاىات وقيـ يحتاج كؿ فرد إلى إتقانيا وفقا  لعمره وطبيعة مجتمعو وموقعو في ىذا 

 العصر".         متغي رات                                ّ      المجتمع؛ ليتفاعؿ بإيجابية وموضوعي ة مع 
ّ  ي عر فكما  مشكّلت حياتية شخصية      حؿ  4" الرغبة والقدرة عمى   ّ   بأن يا Dawson(0333)داوسوف ياُ  

      ّ              ب ونوعي ة حياة الفرد        ّ                        ّ                                    واجتماعي ة، أو مواجية تحديات يومي ة أو إجراء تعديّلت وتحسينات في أسمو 
  (.32، 3000)يوسؼ،والمجتمع"

 قيـالو  معارؼالب بشكؿ وثيؽتصؿ بيا تو  ،التي يعيش فييا الفردمرتبطة بالبيئة فالميارات الحياتية  
بو  ،ميايتعمالسائدة في المجتمع، ويمكف تجاىات االو   التعميمية، عف طريؽ األنشطة                 ّ تنميتيا لدى الطّل 

 ظير لدييـلدييـ، ولت مف البناء المعرفي                                 ً يا بمكتسباتيـ السابقة لتصبح جزءا  ، وربطوالتطبيقات العممية
 .مّلحظةتقويـ والبييئة أداء أو سموؾ قابؿ لم

 ،في إدارة الشؤوف الشخصية                             ٍ ستخدـ بمسؤولية وعمى نحو مّلئـ   ُ ت   سموكات ةلميارات الحياتياو      
ستخدـ  ُ ت   ، وىيجربة المباشرة   ّ الت   وأ        التعم ـ كتسب عبر                                     ُ وىي مجموعة مف الميارات البشرية التي ت  

           وىي تتعد د ،اليومية اإلنساف تي تواجو عادة حياة       ّ سئمة ال  األلإلجابة عف و  ،لمتعامؿ مع المشكّلت
 .المجتمعالسائدة في توقعات ال      ً                           اعتمادا  عمى المعايير االجتماعية و  وتتنوع

  4تصنيف ادلهاراث احلياتيت .2
ِ          نيؼ  موح د  لمميارات  الحياتيةتصقائمة نيائية بالميارات الحياتية، وال ليس ىناؾ           ٌ       ٌ ن ما  ،        صن ؼ ُ ت          وا 

ِ  مف خّلؿ   ِ          ُ     بحسب المشكّلت  التي تنجـ  عف و  ،            حاجات الط ّلب تحديد       سموكاتمل       الط ّلب  افتقار           
عت لي     ِ                   الرجوع  إلى القوائـ التي بو                 المتوق عة منيـ،  ِ      قد و ض   ُ  4ةآلتي، نذكر التصنيفات اا   

لمميارات الحياتية   ً ا  تصنيف( (WHOوضعت :WHO(1993                      منظ مة الصحة العالمية)تصنيف . 1   
 يوذلؾ ف ،جميعيا       ّ  الدراسي ة     حؿ  المرا ف خّلؿ البرامج التعميمية فيوالتي يمكف تنميتيا م ،الّلزمة لمفرد

ٍ                       عشر ميارات  أساسية، تعد  مف أىـ   ِ       ميارات  الحياال          ، وىي4 ميارة اتخاذ  القرار، وميارة افر لألة تي           حؿ  ِ                  ِ                 د 
، وميارة االت صاؿ  الفع اؿ، وميارة الع ّلقات   ِ  المشكّلت، وميارة الت فكير  اإلبداعي، وميارة الت فكير  الن اق د      َ                    ِ                 ِ ِ       ِ                          ِ                        

ُ                 ُ             الش خ صية، وميارة الو ع ي بالذ ات، وميارة الت عاط ؼ، وميارة الت عاي ش مع االنفعاال                          ْ  َ                ْ                    ت، وميارة الت عايش     
 (.3000)الغامدي،           مع الض غوط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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وفؽ المنظمة  فت الميارات الحياتية    ن   ُ ص  وقد  UNICEF4(2115)                     صنيف منظم ة اليونيسيفت. 2   
 4اآلتي إلى الدولية لرعاية الطفولة)اليونيسيؼ(

 فظي، واإلصغاء            ّ فظي وغير الم     ّ الم           الت واصؿ         ، وتضـ  والعّلقات بيف األشخاص         الت واصؿ ميارات -
بداء عف المشاعر                 الجي د، والتعبير             ، وتقب ميا.المّلحظات          ، وا 

ِ   ميارات الت فاوض والر فض، وتضـ 4 ميارات  ا - دارة الن زاع، وميارات توكيد الذ ات،                                                                                     لتفاوض وا 
        الر فض. وميارات

ِ         ميارات التقم ص  العاطفي -      َ              القدرة  عمى االستماع        وتضـ  ، "                        تفي ـ الغير والتعاطؼ معو "أي              
ِ           ِ        ّ الحتياجات  اآلخر وظروف و، وتفي                        عبير عف ىذا التفي ـ.        ّ ميا والت         

              ِ         ، وميارات تقييـ  الش خص التعبير عف االحتراـ ميارات       وتضـ   ،ميارات التعاوف وعمؿ الفريؽ -
سيامو في المجموعة.لقدرات                          و، وا 

 .د               والتفكير الن اق يارات اإلقناع، وميارات صنع القرارم                التأييد، وتضـ                      ميارات الد عوة لكسب -
ِ    ْ  ِ          ميارات  تق ييـ  الن تائج     ضـ  ميارات جمع المعمومات، وت -  وؿ البديمة    حم  ستقبمية، وتحديد الالم      

ْ         لمم ش كّلت، ومي                                                    القيـ والتوج يات الذ اتية، وتوجيات اآلخريف عند وجود ر                   يؿ المتعم قة بتأثي    حم            ارات الت    ُ 
                الحافز المؤث ر.

ِ   ميارات  ت                الن اقد، وتضـ                  ميارات الت فكير  -  يؿ    حم  ووسائؿ اإلعّلـ، وميارات ت   ْ          تأ ثير األقراف يؿ    حم       
 ، ومصادرىا.                                             المعتقدات االجتماعي ة، وميارات تحديد المعموماتيـ واألعراؼ و والق          التوج يات

َ            ميارات إدارة المش اعر، وتضـ   -  زف ُ ح                   ات الت عامؿ مع الب، وميار ميارات إدارة امتصاص الغض                 
 واإلساءة.                    مع الخسارة والص دمةالتعامؿ  ؽ، وميارات    َ والق م

                    ت الت فكير اإليجابي، إدارة الوقت، وميارا ميارات                       امؿ مع الض غوط، وتضـ             ِ       ميارات إدارة  الت ع -
 (.3000منظمة اليونيسيؼ،)االسترخاء وميارات

 إلى وجود ثّلثة محاور في ىذا التصنيؼ أشارتوقد  ( لمميارات الحياتية:2111تصنيف كوجك) .3 
 4الحياتية، ىي كاآلتي لمميارات رئيسة

، والتسامح، سعة الصدرو التحكـ في االنفعاالت، و ضبط المشاعر،  تشتمؿ عمى :ميارات انفعالية -
ّ                       وتحم ؿ الضغوط بأشكاليا، وتنمي ة قو ة اإلرادة، والقدرة عمى  ، وتقدير مشاعر اآلخريف،        التكي ؼ   ّ                        ّ    

 القدرة عمى مواكبة التغيير.و 
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والمشاركة في األعماؿ  ،احتراـ الذاتو ؿ المسؤولية،      تحم   مؿ عمىتتش :اجتماعيةميارات  -
أداء و والقدرة عمى تكويف عّلقات، واتخاذ القرارات السميمة، والقدرة عمى التفاوض،  ،الجماعية

 .        الت واصؿثقافة(، والقدرة عمى )جنس، لوف، ديف، عرؽ، تقبؿ الخّلفاتو بعض األعماؿ المنزلية، 
ة عمى التفكير الناقد، ومعرفة أفضؿ السبؿ الستيّلؾ الموارد، والقدر القدرة      تضـ   عقمية:ميارات  -

المستمر، والقدرة عمى التنبؤ، والقدرة عمى التخطيط السميـ، والقدرة         التعم ـالذاتي ، و         التعم ـعمى 
دراؾ العّلقات  (.32، 3000)يوسؼ، ، والقدرة عمى اإلبداع واالبتكار                                    عمى البحث، والتجريب، وا 

 التصنيؼالميارات الحياتية في ىذا      ُ       وقد ن ظر إلى ( لمميارات الحياتية:2111)عمران . تصنيف4
، والميارات                            ّ  تفاعمو مع مواقؼ حياتو اليومي ةأثناء                     ّ                       اعتبارىا ميارات أساسي ة ال غنى لمفرد عنيا في عمى 

 الحياتية في ىذا التصنيؼ عبارة عف نوعيف، ىما4
التخطيط ألداء و المشكّلت،      حؿ  و )صناعة القرار،  الذىنية4ومف أمثمة الميارات  :ميارات ذىنية -

دارة الوقت والجيد، و األعماؿ،  دارة مواقؼ الصراعو ضبط النفس، و                      ا  جراء عمميات التفاوض،  ،                   ا  دارة و                         وا         ا 
 ممارسة التفكير المبدع(.و ممارسة التفكير الناقد، و مواقؼ األزمات والكوارث، 

استخداـ األدوات و العناية بالممبس، و العناية الشخصية بالجسـ، تيا4 )ومف أمثم :ميارات عممية -
والعناية بالمسكف واألثاث المنزلي،  ،واألجيزة المنزلية، العناية باألدوات الشخصية، اختيار المسكف

جراء بعض اإلسعافات األولية، و   (.3000)الغامدي، وترشيد االستخداـ( ،حسف استخداـ موارد البيئةو                             ا 
ّ      ، وبالرغـ مف تعد دىا إال  أنناصنيفات التي وردتومف خّلؿ الت قد ذكرت  ّلحظ بأنيا جميعيان                       

لديو، وتنمية ميارات التفكير  مف أجؿ تحقيؽ الصحة النفسية والجسديةلميارات الحياتية الّلزمة لمفرد ا
، تقديرىاتحقيؽ الذات و                التي تمك نو مف عّلقاتو ببيئتو وما حولو، و طوير الناقد واإلبداعي عنده، وت

ىذه و                                                         ّ                         وتحقيؽ حياة اجتماعية لمفرد تت سـ باالنسجاـ مع نفسو، والتكي ؼ مع محيطو، ومع اآلخريف، 
 تعميمية.ال     حؿ  في جميع المراوالمواد الدراسية يمكف تنميتيا مف خّلؿ البرامج  الميارات الحياتية

ت .3
 
 أهمي
 
 :ادلهاراث احلياتيت     

ويشير التي تسعى إلى تحقيقيا، ىداؼ األالميارات الحياتية مف     ّ  أىمي ةيمكف االستدالؿ عمى و 
 4، ىي كاآلتيةفي أربعة محاور رئيس   ِ اؼ  ىدىذه األ حصر ( إلى إمكانية3000الغامدي)

ٍ     تنمية ثقافة  المتعم ـ بقدرت و عمى التعامؿ  بنجاح  مع  -       ِ  الحياة المختمفة.         متغي رات          ِ               ِ             
ْ   المش كّل     حؿ           ِ               تنمية قدرة  المتعم ـ عمى  -  .       عالمي  ال     ي  و     حم  مال عمى الصعيد الحياتية ت   
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ُ               تنمية قدرة المتعمـ عمى التفاع ؿ االجتماعي، و  - َ   مع اآلخ ر.         الت واصؿ                                   
          ِ                          ْ                       تنمية قدرة  المتعم ـ عمى االستدالؿ المن طقي، والت فكير العممي. -

المشاعر      ّ   ، وتنم ي                               ّ  توف ر النمو الصحي السميـ لممتعم ـ ات الحياتيةيار الم     أف   (3000)يوسؼ ىوير 
                                       ّ                                   تجاه نفسو، وتجاه اآلخريف في مجتمعو، وتمك نو مف استيعاب التكنولوجيا الحديثة، اإليجابية لديو

 (.20ص)، وتساعده عمى تنمية االبتكار واإلبداعوتنمي لديو القدرة التخاذ القرار

 ( أف الميارات الحياتية تسيـ في30034الخطيب) وتضيؼ
باحتياجات  ةمف خّلؿ ربط حاجات المتعمميف ومواقؼ الحيا ةؽ التكامؿ بيف المدرسة والحيايتحق -

ـ لحياتو بشكؿ فيو مف                                  ّ ووظيفيتو مما يسيـ في إدارة المتعم  ، د واقعية التعميـ    جس   ُ ت       ن يا؛ إذ إالمجتمع
ومواكبة  ،مع بيئتو ياإليجاب        التكي ؼعمى   ً ا  عمى النفس ما يجعمو قادر  واالعتماد ةوالفاعمي ةالمرون

ّ    مستمر ة، الالتغيرات   .ومواجية الضغوط    
سـ بانفجار معرفي                            خاصة في ىذا العصر الذى يت  و لممتعمـ ألف يعيش بشكؿ أفضؿ،  ةإعطاء الفرص -

 .وتكنولوجي متّلحؽ يومعمومات
عطاء، و       ّ  الحياتي ة المباشر مع األشخاص والظواىر بتعاممو     ّ  حقيقي ةـ خبرات         المتعم   إكساب -      ّ  لمتعم ـمعنى        ا 

  .المحيط سطمع الو  بتفاعموما يواجيو و  ،الطالبالربط بيف ما يتعممو  مف خّلؿ
يا         كما أن  ـ،              ّ بحاجات المتعم   ّ                           ي ة الرتباط الميارات الحياتية       التعم م ة        ّ التعميمي   ةوالتشويؽ لمعممي ةإلثار تمنح ا -

المحيطيف بو يا والتعاوف مع     حم  في  ةالرغبتغرس لديو و  ،ف المتعمـ مف الشعور بمشكّلت المجتمع    مك   ُ ت  
 لتحقيؽ ذلؾ.

                                 ّ                          في بناء شخصية الفرد مف النواحي كاف ة، وتطوير قدراتو الذىنية  كبيرة    ّ  أىمي ةالحياتية فممميارات 
ربطو  مما ينعكس عمى عّلقتو بالمحيطيف بو، ويسيـ فيوالجسمية، وتنميتيا بالشكؿ األمثؿ، 

 النواحي المعرفية واالجتماعية والوجدانية تو مف، وتنميبيـ، وتوثيؽ صّلتو اإليجابية بمجتمعو وبيئتو
      ّ                                  ً      ً       ً                                والصحي ة والبيئية، بما يؤىمو ليكوف مواطنا  صالحا  ومفيدا  لوطنو ولمجتمع اإلنسانية جمعاء. 

 

 



 الفصل الثالث                                                               اإلطار النظري

 

 
57 

 خصائص ادلهاراث احلياتيت:. 4
 ىي كاآلتي4لمميارات الحياتية مجموعة مف الخصائص،  

ً                   تشمؿ كّل   مف الجوانب المادية ؛التنوع والشمولية .0 وغير المادية المرتبطة بأساليب إشباع الفرد  ،       ّ
 ولمتطمبات تفاعمو مع الحياة، وتطويره ليا. ،الحتياجاتو

 .        ّ   ودرجة تقد مو ،                           ً                 إنيا تختمؼ مف مجتمع آلخر تبعا  لطبيعة كؿ مجتمع .3
 اآلخر.ا في رد والمجتمع، ودرجة تأثير كؿ منيمتعتمد عمى الطبيعة التبادلية بيف الف .2
التفاعؿ و  ،تستيدؼ مساعدة الفرد عمى التفاعؿ الناجح مع الحياة، وتطوير أساليب معايشتو ليا  .2

  (.00، 3002)أبو حجر،مع مواقؼ الحياة بأساليب جديدة
، مواكبة لتطور المجتمعاتمتجددة و    ّ         تتمي ز بأنيا ، و ومستمرة الميارات الحياتية متنوعة وشاممةف

والنمو الصحيح         التكي ؼوتوجد عّلقة تأثير متبادؿ بيف الفرد والمجتمع، وىذا يساعد الفرد عمى 
                                                ُ     مف جية، ويسيـ في ارتقاء المجتمع، وتطوره مف جية أ خرى.

تادلهاراث احلياتيت يف ادلناهج .5
 
 الذراسي
 
       : 

 عديدةإيجاد اتجاىات بضرورة تعميـ الطّلب الميارات الحياتية، قادت إلى  تربوييفال قناعة     إف  
 ي4تعمى النحو اآل (3003أوردىا الناجي)يـ الميارات الحياتية، لتعم

            ا يعني أف      مم  اتيا كغيرىا مف المواد، تعميـ الميارات الحياتية كمادة مستقمة بذ: االتجاه المباشر -
كمادة مستقمة يعطي االىتماـ  اوأنشطتو الخاصة بو، وتعميمي آلياتوتعميـ الميارات الحياتية لو 

 الكافي بيذه الميارات.
ررات الحياتية في وىو يتفؽ مع االتجاه السابؽ بتعميـ الميا: اتجاه التجسير - بذاتو،  مستقؿ      مقر 

ر ال مع طوتربالتي جسور ال ه     بمد  عنو  و يتميزولكن  .األخرى       ّ  الدراسي ةات       مقر 
 الميارات ـ    عم   ُ ت   إذاه التجسير، المباشر واتججمع بيف االتجاه ىو يو  الدمج:أو  اتجاه الصير -

ويتطمب ىذا االتجاه إعادة بناء ، أي محتوى دراسي دريسريحة أثناء تالحياتية بصورة ص
 .يحقؽ تعميـ الميارات الحياتيةمحتوى الدرس بما 

يا، وخارج المدرسةداخؿ  أنشطة إثرائية تعميـ الميارات الحياتية مف خّلؿ اإلثرائي:االتجاه  -
 .األنشطة الّلصفيةو  ،ةالقراءة الموجيو  ،المياراتخاصة بقد برامج تدريبية عك
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     حؿ  ومرا ،وحاجاتيـ ،الطمبة ويمكف الجمع بيف اتجاىيف أو أكثر مع ضرورة مراعاة ظروؼ
ذلؾ عمى  ، كما يتوقؼعند اختيار االتجاه األنسبوالظروؼ المحيطة  ،       التعم ـبيئة و  ،نموىـ

 .فييا توجيات وزارة التربية، و في الدولة فمسفة التربيةو  والسياسة التربوية ألىداؼ العامة،ا
ناث. 6

 
   مكى
 
 :ادلهاراث احلياتيت    

ناتىناؾ ثّلثة   4باآلتيؿ        وتتمث   ،لمميارات الحياتية        مكو 
ن - ويتمثؿ في الدافع  محددات السموؾ اإلنساني،               4 وىو مف أىـ                            االنفعالي لمميارة الحياتي ة        المكو 

 ، ويتعمؽ ىذا الجانب باالتجاىات والقيـ.ياـ بالفعؿ أو اختيار نمط األداءمقلوالرغبة 
ن - عندما ؛ و قياـ باألداء أو السموؾويتمثؿ في معرفة كيفية ال                           المعرفي لمميارة الحياتي ة:        المكو 

   ُ ّ                  الم ت صمة بيذه الميارة.جميعيا              ّ   لجوانب المعرفي ة ً    ا  با   م            ِ أف يكوف مم       بد  يتعمـ الفرد ميارة ما، فّل
ن -  . ً ا        فعمي    ً ا  تنفيذ أداء الميارةوتتمثؿ في شكؿ تنفيذ  :الدائي لمميارة الحياتية        المكو 

بخمؽ االتجاه اإليجابي لدى المتعمـ   ً ا                                ّ يارة مف الميارات الحياتية معني  م ة                    ّ ومف ىنا كاف تعميـ أي  
وفائدتيا لو، وكذلؾ تزويده بالمعارؼ والمعمومات الوظيفية  ،وبياف أثرىا عميو ،نحو ىذه الميارة

بما ال يخدـ تعمـ أو تكثيفيا  ،المرتبطة بكيفية أدائو ليذه الميارة دوف إغراؽ في تفاصيؿ المعرفة
التطبيؽ ينبغي أف يتاح لممتعمـ فرصة اكتساب ىذه الميارة مف خّلؿ الممارسة و   ً ا  الميارة وأخير 

 (.22، 3000والمستمر )يوسؼ، مباشرال
ير يأف يخاطب تغيجب  بؿتغيير االتجاه فقط،  وأ يخاطب التعميـ المعرفةّ  ال  ينبغي أ لذلؾو 

إلى النظافة     ّ  أىمي ةإعطاء درس عف بالضرورة ؤدي يال  4فعمى سبيؿ المثاؿ    ً  أيضا ؛ السموؾ
 وزيادة ،بخبراتيـ السابقة الجديدةربط المعرفة مف       البد  ولذلؾ  ،النظافة سموكاتلطمبة لممارسة ا
 ىذا السموؾ لدييـ. ومشاىدة آثار ،     ً فعميا  ممارسة السموؾ   ّ             تمك ف الطمبة مف التي   األنشطة

7 . 
 
 العىامل ادلؤث
 
ت:            

 
  زة يف اكتساب ادلهاراث احلياتي
 
                           

قد تساب الفرد لمميارات الحياتية، و التي تساعد في اك                             مجموعة مف العوامؿ والمؤث رات توجد 
ّ       ّ   تأثير إيجابي  في تعم ـ ات المدعمة التي ليا لعّلق4 اا       ّ       عوامؿ عد ة، مني( ب0333 ّ                 حد دىا خميؿ والباز)            

      ً إضافة  التشجيع والثناء عميو، ، وذلؾ مف خّلؿ اإلثابة عمى السموؾ الجيد وضرورة وجودالميارة، 
ة يمات المتعمق                     ، وضرورة ات باع التعممف قبؿ الطمبة النموذج الجيد ومحاكاتو            ّ   إلى ضرورة توف ر 

 .مف البيت والمدرسة                              ُ  َ   بأداء الميارات الحياتية التي ت كت سب
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تسيـ في اكتساب الطالب لمميارات        مؤث رة عوامؿ أخرى (3002)المولو وقشطةويذكر  
 الحياتية، وىي4

                                              قدوة حسنة لمطمبة، يت سـ بالقيـ واألخّلؽ، ويمارس                 ّ        ُ     أي أف يكوف المعم ـ أو الم در س القدوة: -
 الميارات الحياتية بطريقة سميمة، والتي تزيد مف ارتباط الطمبة بو، وتقميدىـ لو.

دارة مناقشات، و والبراىيف المنطقية ،بعرض الدالئؿوذلؾ 4 اإلقناع - يؽ مع بأسموب عممي دق               ا 
 لحياة أفضؿ.جميعيا الميارات الّلزمة الطمبة حوؿ 

فساح المجا :        الت دريساستخدام أساليب حديثة في  - ، بنفسو ؿؿ أماـ الطالب ليمارس العم             وا 
شراكو في عممية التعميـ، لو                                   يعتمد عمى نفسو في عممية التعم ـ.                           ا 

 الثقة بالنفس وىذا يساعد عمى زيادة: جميعيا المواقف التفكير لدى الطالب فيتنمية  -
 .لدى الطالبعديدة وبالقدرات الشخصية، ويسيـ في تنمية ميارات حياتية 

                                         ُ         تختمؼ عف غيرىا مف الموضوعات العممية التي ت در س في الميارات الحياتية موضوعات ف
               ً                  بتدريسيا اعتمادا  عمى طرائؽ تدريس إلى اىتمامو       ً إضافة                      ُ      صؼ، فيي تتطم ب مف الم در س قاعة ال

ٍ             يمارسيا أماـ الطمبة بشكؿ  عمني ومقصودو  ىذه الميارات،أف يمتمؾ و تيا،           ُ  ِ        حديثة قد أ ثب تت فعالي                         ،
فيكتسبوىا عف طريؽ تقميده ومحاكاتو، وىذا يكوف بمثابة التطبيؽ العممي لممادة النظرية التي 

 .   ّ      يتعم مونيا
ناتثة فالميارة الحياتية تتكوف مف ثّل ومف ىنا كاف  واألدائية، ةىي الوجدانية والمعرفي        مكو 

جابي لدى المتعمـ نحو ىذه االتجاه اإلي             يتضم ف تنميةمف الميارات الحياتية ميارة  ةتعميـ أي
وأف  ،وكذلؾ تزويده بالمعارؼ والمعمومات الوظيفية المرتبطة بكيفية أدائو ليذه الميارة ،ةالميار 

وتشجيعو عمى  ،الفعمي لياالتطبيؽ فرصة اكتساب ىذه الميارة مف خّلؿ الممارسة و  وتاح ل ُ ت  
لمنطقية لو بأىميتيا بعد أف يقتنع مف خّلؿ تقديـ األدلة ا في حياتو اليوميةأدائيا بشكؿ مستمر 

 ولمجتمعو. وضرورتيا لو
 :ادلهاراث احلياتيت ذريسيت يف تادلوع زبيتجتارب ع. 8

بعض  وقد اختيرت ،الميارات الحياتيةتدريس عديد مف التجارب العربية والعالمية في الىناؾ 
 ي4اآلتىي ك                                       ّ           واالطّلع عمى أساليب تدريس الميارات الحياتي ة فييا، و  ،ب لعرضياىذه التجار 
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ّ                      ت در س الميارات الحياتية ك                   تجربة سمطنة ع مان:  رُ    ،جميعيا التعميـ العاـ     حؿ  مرا ستقؿ فيم      مقر 
ً          ابتداء  مف الصؼ) )الثقافة       ّ                                          وقد ترك زت الميارات الحياتية في خمسة محاور، وىي4 ، (03وحتى  0     

ّ                                         ّ                  ّ               المنزلية، الص حة والسّلمة، عالـ العمؿ، المواطنة والعالمي ة، الميارات الشخصي ة واالجتماعية(.              
ج اضمف المني ت األمريكيةاتية في الوالياالميارات الحي ُ     ت در س :الواليات المتحدة المريكيةتجربة 

ف في ميدا ُ       م ستخدمةالبرامج الد     ّ تتعد  و  العاـ لممدارس، وكؿ والية تختار البرنامج المناسب ليا،
ـ برامج تدريبية       ّ تي تقد        ّ مات ال                                ّ ىناؾ العديد مف المؤسسات والمنظ  و  ،التدريب عمى الميارات الحياتية

 .التدريبىذا في  ا عمى المخيمات الشبابيةفي الميارات الحياتية، وتعتمد كثير مني
رزء مف الالميارات الحياتية ج :بريطانياتجربة  ت بريطانيا ىيكمة مناىجيا وقد أعاد ،الدراسي      مقر 
إضافة ميارات حياتية جديدة ذات ارتباط أكثر  4، وكاف مف ضمف التغييرات(3001)في عاـ
 الميارات الحياتية.مجاؿ  زيف في      ّ المتمي   بةلممدارس والطم منح جوائز سنويةو  ة،الطمببواقع 
 ،مف قبؿ منظمات المجتمع المدنيمييا ع     ّ  الطم بةب     در   ُ ي  و  ،لميارات الحياتيةس ا    در   ُ ت   :اليند تجربة

رج الاالمنيفي الميارات ىذه ف     ضم   ُ ت  في بعض المدف و  ،والمنظمات الدولية  (.3003)الناجي،     مقر 
ربتوجد في المناىج الدراسية مادة خاصة  في الجميورية العربية السورية الو        مقر 

نما تدر س بشكؿ  ضمني  (، 3002-3000)الخطة الدرسية لوزارة التربيةلمميارات الحياتية ٍ        وا  وذلؾ  ،                
بصيرىا في مواد دراسية متنوعة كالمغة العربية والعموـ والدراسات االجتماعية، وفي مختمؼ 

مرسي نتائج دراسة)كما ظير في رياض األطفاؿ ة     حم  مف مر        ً ابتداء   الدراسية     حؿ  المرا
دراسة)قاسـ نتائج كما أظيرت  التعميـ األساسية     حم  بمر        ً ومرورا  (، 3000ومشيور
ً  وانتياء  (، 3002)صميبينتائج دراسة                            ة الثانوية وىذا ما تبي ف في    حم  المر في و  (،3000وسميماف       

في الميارة الحياتية دمج  ُ ت   إذ (،3000)صاصيّلنتائج دراسة                          ة الجامعية مثمما تبي ف في    حم  بالمر 
وىذا  ،كموضوع دراسي وأسموب حياتي في الوقت ذاتو وتصبح ،موضوعات المواد التعميمية

 .في تعميـ الميارات الحياتيةالدمج أو  اتجاه الصير             ُ       يتماشى مع ما ي سم ى ب
 ادلهاراث احلياتيت والرتبيت على ادلىاطنت:. 9

بتركيزه عمى عّلقة                                عف التربية بمعناىا الواسع إال   ال يختمؼ المواطنةعمى مفيوـ التربية      إف  
إلنساف كائف ىو أف او ، ينطمؽ مف مبدأ أساسي يوف ؛اإلنساف بمجتمعو، وبيئتو، ووطنو، وأرضو

                 ً      حياتو، بؿ ىو دائما  عضو      حؿ  ة مف مرا    حم  ة مر          ً         يعيش منعزال  في أي  يمكف أف ال و  اجتماعي بطبعو،
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ضمونيا ىو م                     التربية الوطنية أف  تحديد مفيوـ عند  ف      يتبي  ، و وال وجود لو خارج إطارىا ،في جماعة
عداده عمى النحو األمثؿ واألك و،مياراتوتنمية  الطالب، صقؿ شخصية عمى  يبوبتدر وذلؾ فأ،                              وا 

ٍ  وبتوافؽ   اآلخريف،تطمعات            ٍ    ٍ     فييا بانسجاـ  تاـ  مع         البن اء يقوـ بدوره ل، الحياة االجتماعية          متطم بات مع       
 (.3000،)المجيدؿالجماعة

بادئو الفرد لوطنو وانتماؤه إليو، والتزامو بم     حب  " 4ىي(3000السيد) ُ       ي عر فياكما المواطنة و 
يا، فيي وعي     حم  في  وقيمو وقوانينو، والتفاني في خدمتو، والشعور بمشكّلتو، واإلسياـ اإليجابي

                                                                                       وممارسة في االنتماء لموطف، وىذا يجعؿ مصمحة الوطف والوعي بالتحدي ات التي يواجييا، والذود 
 (.00)صأرضو وحماه في قمة األولويات" عف

"إكساب أفراد المجتمع بصورة عممية يا4     أن  ( التربية الوطنية ب3000ؼ المجيدؿ)ُ     ي عر  كما 
لشارع فقة مع القانوف في البيت والمدرسة وا                                             ّ الة المبادئ والميارات الحياتية المرغوبة والمت     ّ وفع  

عانتو وتجن   ،رأيو ؿ                              وكذلؾ مبادئ احتراـ غيره وتقب   ،واألماكف العامة وفي مينتو ، بو           ب ما يضر                 وا 
                                                  يستند إلى قيـ التعاوف والعدالة والديمقراطية وحب        ٍ مواطف                                  وذلؾ بخمؽ ضمير اجتماعي لدى كؿ  

ألداء رسالتو الحضارية كجزء  ؛الوطف والتضحية في سبيمو، وتوظيؼ كؿ الطاقات لبنائو ورفعتو
ناتمف الحضارة اإلنسانية والحفاظ عمى البيئة بكؿ   ."يا       مكو 

ذا كانت المواطنة   والمعايير السياسية  ،مجموعة القيـ اإلنسانية (3000كما يشير السيد)                    وا 
 والتفاعؿ معو ،ف الفرد مف االنخراط في مجتمعو                               والممارسات االجتماعية التي تمك   ،والقانونية

المواطنة ىي الحصف و والحفاظ عمى تماسكو ووحدتو،  ،ة في تدبير شؤونو      ً           إيجابيا ، والمشارك
 (؛00ص)راؼ مستقبؿ أفضؿ                              ً                     السمبية واالنيزامية، وتفتح آفاقا  ممؤىا الثقة في استش            الحصيف ضد  

ّ                  تجس دىا بأجمؿ صورىا،  ، بؿتية ممتصقة بالتربية الوطنيةالميارات الحيا    ف  فإ ٍ  بشكؿ     ُّ        وتع ب ر عنيا       
لمدرسة في ولذلؾ تسيـ ا مجتمع،الفي  سائدةبالثقافة ال  ً ا  وثيق  ً ا  ترتبط ارتباطوىي واقعي وحقيقي، 

ا في تضميف ملّلستفادة منيمتسارع قني ال             والتقدـ الت   ،التطور المعرفي تنميتيا وصقميا، وتوظيؼ
ِ  في المناىج التربوية، وتدريسيا لمطمبة إم ا بشكؿ  الميارات الحياتية  ر مستقؿ ك                                      ّ       ، أو ات منفصمة      مقر 

جوانب الميمة ال مف المواطنة؛ فالدراسية     حؿ  مواد المنياج المتعددة وفي مختمؼ المرا يدمجيا ف
ولدييـ الوالء  ،بدوف مواطنيف يدركوف حقيقة دورىـ في تنمية مجتمعيـو في حياة أي مجتمع، 
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ال يمكف ألي                                                      ُ            وقياميـ بواجباتيـ نحو مؤسساتو، والتزاميـ بالقوانيف الم طب قة فيو؛  ،المطمؽ لوطنيـ
ّ                    ّ    ، وىذا كم و ال يتحقؽ إال  بفضؿ التربية والتع ميـ.أو يتطور أف ينمو تمعمج             ّ         
  أهميت الرتبيت الىطنيت: .11

واالنتماء  ،يـنفسبأ باالعتزاز وفيشعر  ةبجعؿ الطمكونيا تفي تكمف أىمية التربية الوطنية        
ـ تياقدر  تنمية إلى           أن يا تسعى      ً      ؛ إضافة  إلى ـوشعبي ـ، واالفتخار بوطنيـوأمتي ـإلى مجتمعي

ؾ وذلوخارجيا،  المدرسة نطاؽ داخؿ اآلخريف معوالمثمر         الفع اؿ التواصؿو  ،ـنفسيأىتماـ بلّل
( 3000       ّ    وتذكر زي ود) ،العميا لموطف خدمة المصمحةتمثؿ بوالذي ي لتحقيؽ اليدؼ األسمى لمتربية،
تعتمد عمى التربية الوطنية في مناىجيا التربوية لتنمية مشاعر  أف السياسة التربوية في سورية

االنتماء الوطني والقومي لدى الناشئة، وتعريفيـ بالمؤسسات الوطنية وكيفية التعامؿ معيا في 
(.  303-302وواجباتيـ) إطار المواطنة الصالحة، وتزويدىـ بمعمومات عف التوازف بيف حقوقيـ

 4ونذكر منيا ،التي تسعى إلى تحقيقياىداؼ                      ّ                        ويمكف االستدالؿ عمى أىمي ة التربية الوطنية مف األ
   بناء المواطف الصالح المفيد لوطنو والمخمص لقيمو، والذي ينبغي أف يتمتع بروح وطنية

ّ                 عالية تسيـ في تطوير المجتمع، وحماية الوطف مف كؿ  المؤامرات التي  يتعرض ليا مف قبؿ                                               
 أعداء الوطف والحياة واإلنسانية.

  الوجدانية، والعممي ة، والفكري ة، ّ                                م ـ المتوازنة مف الجوانب جميعيا "        ّ        بناء شخصي ة المتع    ّ          ّ                 
عف طريؽ تعميؽ وتوسيع المعارؼ  "        ّ          ّ          ّ          ّ  واالجتماعي ة، والنفسي ة، واألخّلقي ة، والجسدي ة

 واالتجاىات والقيـ.
 تفاعؿ الطالب بشكؿ  إيجابي مع القضايا االجتماعية والوطني ة والقومي ة والعالمي ة  تشجيع   ّ          ّ         ّ                                    ّ                 

           ً      ً      ً       ً        ّ          ّ     ّ                                  بوصفو مواطنا  واعيا  منتجا  وقادرا  عمى تحم ؿ المسؤولي ة وات خاذ القرار، يدرؾ حقوقو وواجباتو، 
 (.2ص ،3000،وعي كامؿ)وزارة التربيةويستطيع أف يمارسيا ب

  طالب بأرقى صورىا، وفي الوقت ذاتو تسعى إلى تنشئتو تنشئة لدى ال                  ّ  تغذية الروح الوطني ة
نسانية ليحتـر   .في غيره مف المجتمعاتو   ،ثقافات الشعوب األخرى  في مجتمعو                          اجتماعية وا 

   يعتز بدور الحضارة اإلسّلمية، ومساىماتيا في إثراء حضارات العالـ القديـجعؿ الطالب ،
نجازاتيا.يفتخر و                        بتاريخيا وا 
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  مساعدة و  ،المنظمات الدولية واإلنسانية التعاوف مع الجميورية العربية السورية في جيوددعـ
 .تحقيؽ السّلـ العالميل كافة دوؿ العالـ

 يحافظ عمى و  ،                                               ً         ً يحافظ عمى بيئتو باستخداـ العمـ والتقانة استخداما  إيجابيا  تنشئة الطالب ل
ميف حاجات المجتمع العربي سبيؿ تأيقدر الجيود التي تبذليا الدولة في و  ،الموارد الطبيعية

 (.3001)وزارة التربية،السوري
في الوقت الحاضر لطمبة الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ       ُ     التي ت در سإف مادة التربية الوطنية 

عمى قيـ  مة والضرورية في تنشئة الطمبةاألساسي في الجميورية العربية السورية مف المواد المي
يجابييف لمف جية، و  فيديف في بناء مجتمعيـتجعميـ مواطنيف مالتي و  ،المواطنة إلسياـ في            ا 

عمى مجموعة         ً اعتمادا   ياأىدافمف جية ثانية؛ فيي تسعى إلى تحقيؽ تطوير المجتمع اإلنساني 
بأف الحياة بحاجة الى يفيـ  ـ      ّ المتعم   ( لجعؿ3001وضعتيا وزارة التربية) مف المعايير التي

المتعمـ يتعرؼ ؛ ولكي               ّ                ف بميارات حياتي ة تخدـ المواطنةالى أبناء يتمتعو ميارات، والوطف بحاجة 
ّ          أىمية الص حة العامة ّ  يوض ح، و وأثرىا في حياة الفرد والمجتمع ،والبيئة          أىمية المؤسسات    

ّ   ونمو ىاية واالجتماعية االقتصاد ، يحافظ عمى الممتمكات العامةلو  ،في بناء المجتمع وتقدمو    
، إضافة إلى جعؿ جتمعفي خدمة المالحيوي لدورىا ويصنو  والثروات الوطنيةوالموارد الطبيعية 

الجيود التي تبذليا الدولة في سبيؿ تأميف  ُ     ي ثم ف و  ،ر العمـ، وأىمية التفكير العمميُ   ّ ي قد  المتعمـ  
 ليا.مناسبة           ً  ويقترح حموال   ،السوري في المجتمعالتي تظير مشكّلت الُ  ّ   ي حم ؿ و ، حاجات المجتمع

 :الفصلخالصت 

 المضموف دمج عمى عتمدي الخريطة الذىنية         ّ  استراتيجي ةوفؽ  حياتيةال مياراتال تدريس     إف   
ّ    يتطر قوفوالطمبة  يف  ُ    الم درس جعؿيىذا واحد، و    ٍ آف   في والعممية  دة      متعد   بنظرة الحياتية األحداث إلى    

معيـ مف جية أو  وتعاونو  مع اآلخريف الطالبؿ صواتب؛ فعممية الجوان وشمولية االتجاىات
 بالمعموماتفي المدرسة ه      ِ تزويد  أف إلى       ً إضافة  ، الذاتي مف جية ثانية        التعم ـاعتماده عمى 

ِ                  دارة المواقؼ  الحياتية اليومية            المتعم قة بإ والخبرات توجييو أف و  ،    ِ لبحث  ا عمى توقدر تنمية تسيـ في             
استخداميا في مختمؼ مجاالت االستفادة مف مكف يالخريطة الذىنية التي          ّ  استراتيجي ة الستخداـ

ٍ        ِ يا كمنطمؽ  لتكويف        ِ وتوجيي   ،    ُ        ِ         تنمية  المّلحظة  الواعية، و الحياة و لديو التفكير العممي           ِ   بأنواع  كافة؛      
 .أداء فضؿبأوضح طريقة وأاليومية  في الحياة توظيؼ ىذا العمـمما يسيـ في 
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 متهيذ:

، واإلجراءات المنيجية المتبعة         الد راسة                     ً                     يتناوؿ الفصؿ اآلتي عرضا  لممنيج المستخدـ في       
، أداة مف أدواتو المستخدمة   ّ كؿ   مف حيث بناء مف فرضياتو        التحق ؽو          الد راسةلإلجابة عف أسئمة 

 فيذ التجربة النيائية.                                         ً              والتأكد مف صدقيا وثباتيا وتجريبيا استطالعيا ، ثـ خطوات تن

راست           أوال : منهج 
 
    الذ
 
 والتصميم التجزيبي:    

ومضبوط لمشروط  ،          ّ      ّ  قصد بو: تغي ر متعم د    ُ ، وي  ةالحالي         الد راسةفي  المنيج التجريبي مد ُ ت  اع
، ومالحظة ما ينتج عف ىذا التغير مف آثار في ىذه الظاىرة،         الد راسةموضوع   المحددة لمظاىرة

 التجريبي المراد دراسة أثره في         المتغي ر  ّ               تؤث ر فييا ما عدا  التيات          المتغي ر    ّ كؿ  مع محاولة ضبط 
 (.83، 2003تابع أو أكثر)دياب ،       متغي ر

ـ    ً              ووفقا  ليذا المنيج     ُ   ِ  اس تخد  ت مجموعتاف متكافئتاف؛ ختير بأف االتصميـ التجريبي، وذلؾ   
  ُِ                   ً     خت ب رت المجموعتاف قبميا  في ا       ُ  ّ                       واألخرى ت مث ؿ المجموعة الضابطة، و إحداىما المجموعة التجريبية، 

ثـ  ،موضوعاتيانحو  االتجاىاتواستبانة  ،لممواطنة       ّ  الحياتي ةميارات الوحدة ل التحصيؿاختبار 
ع ت المج َ       أ خض   ِ ِ   ، وح ج ب      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةوىو  المستقؿ       متغي رموعة التجريبية لمُ    ُ          المتغي ر   

 ِ                   ً    ب رت المجموعتاف بعديا  فيُ   ُ ا خت             ُ          بالطريقة الم عتادة، و  ُ     د ر ست التيقؿ عف المجموعة الضابطة المست
عمى انتياء تطبيؽ              ً أسبوع تقريبا      ُ    بعد م ضي  ،االتجاىاتواستبانة  ،حصيؿ الدراسي   ّ الت  اختبار 
ّ  الخط ة التحصيؿ وىما  ،يف التابعيف         المتغي ر مف    ّ كؿ  المستقؿ في          المتغي رلقياس فاعمية  ؛       ّ  التدريسي ة    

 لدى المجموعة التجريبية ىذه الوحدةنحو موضوعات  االتجاىاتو ،       ّ  الحياتي ةالميارات في وحدة 
عتيف التجريبية عمى المجمو          الد راسةعيد تطبيؽ أدوات  ُ أ       ً                         مقارنة  بالمجموعة الضابطة، وقد 

في       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةقياس فاعمية بيدؼ                                    ً  والضابطة بعد مرور حوالي أربعيف يوما ؛
                                  ّ                               ً                    االحتفاظ بالمعمومات وبقاء أثر التعم ـ لدى المجموعة التجريبية مقارنة  بالمجموعة الضابطة.
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: تصميم أدواث  راست                    ثانيا 
 
    الذ
 
 :نيت األدوات اآلتية ُ ب           الد راسةفي ضوء أىداؼ  وضبطها:    

السابع لمصؼ       ّ  الوطني ةة مف كتاب التربيلممواطنة حياتية يؿ محتوى وحدة ميارات     حم  ت بطاقة -
 المستخرجة منيا.       ّ  الحياتي ةاألساسي، وقائمة الميارات 

ّ  الخط ة -  .     ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةوفؽ   ّ   صم مة   ُ الم         ّ  الحياتي ةلوحدة الميارات         ّ  التدريسي ة    
 .      ّ  الحياتي ةوحدة الميارات  لدروس االختبار التحصيمي -
 .       ّ  الحياتي ةت االميار موضوعات االتجاىات نحو  مقياس -

 ة:دراسأداة مف أدوات ال   ّ كؿ  خطوات بناء توضيح لفيما يأتي و 

 حتبطاقت  .1
 
 ل
 
تيل حمتىي وحذة ادلهاراث  

 
 احلياتي
 
توقائمت ادلهاراث  للمىاطنت       

 
 احلياتي
 
       

   :ادلستخزجت منها

ؿ إلى الوصؼ                ّ التي تيدؼ لمتوص  ة العممي اليبساأل                       يؿ المحتوى عمى أن و مف    حم  ت ؼ   ر  ُ  ي ع
ّ            وي عر ؼ بيرلسوف تف الظاىر في مادة االتصاؿ، لممضمو والموضوعي    ّ   الكم ي  يؿ المحتوى بأنو:     حم   ُ  

وتصنيفو  ،تيدؼ إلى الوصؼ الموضوعي والكمي المنظـ التي ةالعممي         الد راسة"أحد أساليب 
  (.15، 1983")حسيف،  ُ  ّ                         ة ت عب ر عف المضموف بصورة واضحةبطريق

   ً        ً  وصفا  موضوعيا  المضموف الظاىر  أسموب بحثي ييدؼ إلى وصؼ حتوىيؿ الم    حم  ت    إف  
يؿ     حم  يؿ، بيدؼ القياـ بالت    حم            ّ                األسموب الكم ي في عمميات الت ويعتمد رقاـ،األمغة       ً      ًّ   ومنيجيا  وكمي ا  ب

ّ            الكيفي عمى أسس موضوعية، ووفؽ خط ة منيجية من  (.202، 1998)أبو طاحوف،ّ   ظ مة                              

بمقتضاه المحتوى                          ُ َ    وتبويب المادة اإلعالمية، وي ق س ـيؼ ستخدـ في تصن ُ ي        ٌ أسموب  فيو  
في يؿ     حم  ولقد سارت إجراءات الت(، 124، 2005اعد واضحة)الخمؼ، إلى فئات باالستناد إلى قو 

 :ةاآلتيالخطوات وفؽ ىذه الدراسة 

لمصؼ       ّ  الوطني ةمف كتاب التربية  العممي ليذه الدراسةُ             ح د د المحتوى  :تحديد المحتوى العممي .1
مف أربع           ّ  والذي يتأل ؼ ،(2016-2015)الدراسيالطبعة األولى لمعاـ في  السابع األساسي،

 ىي بالترتيب عمى النحو اآلتي:وحدات، و 
 الوحدة األولى: المجتمع العربي السوري. -
 لممواطنة.       ّ  الحياتي ةالوحدة الثانية: الميارات  -
 الوحدة الثالثة: حقوؽ اإلنساف. -
   ّ               ّ          الد فاع عف الوطف ضد  العدواف.الوحدة الرابعة:  -
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ؼ السابع لمص      ّ  الوطني ةية يؿ بمحتوى الوحدة الثانية مف كتاب الترب    حم  الت      عي نةمت    ّ تمث  و      
 حياتية لممواطنة.األساسي، وىي بعنواف: ميارات 

                      ّ   لممواطنة مف كتاب التربي ة        ّ  الحياتي ةميارات الوحدة  اختيرت ات اختيار المحتوى:      م سو غ .2
      ّ    مف أىم يا:، و أسباب     عد ة؛ لمصؼ السابع األساسيل      ّ  الوطني ة

 واالنتماء إلى المجتمع؛  ،بالنفس في جعؿ الطالب يشعر باالعتزاز       ّ  الحياتي ةارات أىمية المي
ومف  ،االىتماـ بنفسوقدرتو عمى  الطالب عمى تنمية يساعد       ّ  الحياتي ةاكتساب الميارات     ألف  

 المدرسة. نطاؽ وخارج داخؿ اآلخريف مع        الفع اؿ التواصؿ          ً      حولو، إضافة  إلى 
  في بناء المواطف الصالح المفيد لوطنو والمخمص لقيمو، والذي       ّ  الوطني ةأىمية مادة التربية

   ّ كؿ  وحماية الوطف مف  ،ينبغي أف يتمتع بروح وطنية عالية تسيـ في تطوير المجتمع
 يتعرض ليا مف قبؿ أعداء الوطف والحياة واإلنسانية. التيالمؤامرات 

  صي ة المتعم ـ تيدؼ إلى استكماؿ بناء شخ التية التعميـ األساسي     حم  أىمية التربية في مر   ّ        ّ 
    ّ    لنفسي ة،                  ّ          ّ            ّ      الوجدانية، والعممي ة، والفكري ة، واالجتماعي ة، واجميعيا الجوانب المتوازنة مف 

 عف طريؽ تعميؽ وتوسيع المعارؼ واالتجاىات والقيـ.       ّ          ّ  واألخالقي ة، والجسدي ة
  والقومي ة والعالمي ة       ّ  الوطني ةإيجابي مع القضايا االجتماعية و    ّ كؿ  الطالب بش   ّ         أىمي ة تفاعؿ   ّ          ّ      

، يدرؾ حقوقو وواجباتو، ّ     ّ           ي ة وات خاذ القرار           ً      ً      ً       ً        ّ          بوصفو مواطنا  واعيا  منتجا  وقادرا  عمى تحم ؿ المسؤول
 (.2011،3،     ّ  الوطني ةويستطيع أف يمارسيا بوعي كامؿ)دليؿ معمـ مادة التربية 

 تغذية الروح تيدؼ إلى  التيلممواطنة، و        ّ  الحياتي ةميارات ال وحدةوضوعات دروس أىمية م
 ميارات يستفيد منيا في حياتو اليومية. وف   ّ  يتعم ميـ    ن  ة بأرقى صورىا، إذ إلدى الطمب      ّ  الوطني ة

 ويتأثر بما  ،ؤثرة لممواطف كفرد اجتماعي ي ّ م  يارات ميالضوء عمى م          ُ      الوحدة الم ختارة تسميط
                ّ                          لو فيو حقوؽ يتمت ع بيا، وواجبات يمتـز بيا.الذي يحصؿ في المجتمع 

 وثيؽ، واحتكاكو    ّ كؿ  في الوحدة الثانية بحياة الطالب بش الواردة       ّ  الحياتي ةرتباط الميارات ا
   ّ كؿ  تندرج ضمنيا بش التيت رستو  لبعض السموكا    مم ا، أو مستمر   ّ كؿ  بش عنيا المباشر بأمثمة

 ليذه الموضوعات في حياتيـ اليومية.       ّ  الوظيفي ةيعطي األىمية      مم ايومي؛ 
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 ر بش التيّ         ر ة األولى ، وىي المالحديث وحدة جديدة في المنياجال        إف  ىذه ّ     ت قر  فعمي عمى    ّ كؿ   ُ 
 مف قبؿ وزارة التربية، لذابعد ـ دليؿ معمـ لتدريسيا             ُ     األساسي، ولـ ي صم  طمبة الصؼ السابع 

ّ           خط ة تدريسية                   ُ  ّ  أرادت الباحثة أف ت صم ـ  .     ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةعمى  ةقائم ليذه الوحدة 
تتوافر أف مف      بد  ليدؼ المرجو منو، اليؿ المحتوى ا    حم  يحقؽ ت ّ   حت ى  يل المحتوى:    حم  شروط ت .3

 الشروط اآلتية:        ً        ً       ً يؿ منيجا  وأسموبا  وأداة      حم  في الت
 :عمى الباحث أف يمتـز الحياد الكامؿ مستندا  إلى الدقة في خطواتو، بعيدا  عف  الموضوعية     ً                           ً                                       

 التحيز والتأثيرات الشخصية.
 :يميا استنادا  إلى     حم  يؿ المواد المراد ت    حم  وىو شرط الـز لمموضوعية إذ يقوـ الباحث بت التنظيم      ً           

يتطمب عدـ                        ً                                       أسس ومعايير يضعيا مسبقا  ليتوصؿ إلى نتائج صحيحة وموضوعية، وىذا
         ً  يؿ، انطالقا      حم  وردت في الموضوع المطروح قيد الت التيإغفاؿ أية فكرة، أو مادة مف المواد 

 يؿ عمى أساسو.    حم                         ً                مف المعيار الموضوع مسبقا  والذي يجري الت
 :يؿ قادرة عمى قياس ما وضعت لقياسو، ألنو تتوقؼ عمييا     حم  أي أف تكوف أداة الت الصدق

 ا.صحة النتائج وسالمتي
 :ذات درجة ارتباطية عالية إذا حم مت ويعني الوصوؿ إلى النتائج نفسيا، أو إلى نتائج  الثبات                                  

ّ                             مر ة أخرى، أو بعد فترة مف الزمفالمادة  نفسيا   (. 22، 1983)حسيف،  
                                                 يؿ المحتوى ات باع خطوات منيجية؛ لموصوؿ إلى نتائج     حم     ّ    يتطم ب ت يل محتوى:    حم  إجراءات ت .4

 بيا، وقد التزمت الباحثة باإلجراءات المنيجية اآلتية:ومعطيات موثوؽ 
يؿ بمحتوى الوحدة الثانية مف كتاب التربية     حم  الت      عي نةمت      تمث  يل:     حم  الت      عي نةتحديد  .1.4

 الجدوؿ اآلتي:يا      يوض ح                تضـ  خمسة دروس،  التيلمصؼ السابع األساسي، و       ّ  الوطني ة
 يل    حم  الت      عي نة( وصف 1جدول)

 لممواطنة          الحياتي ةوحدة الميارات 
 أرقام صفحات الدرس عنوان الدرس رقم الدرس

 43 -39         الن ظافة الدرس األول
 48 -44                  الممتمكات العام ة الدرس الثاني
 53 -49                                     الط اقة الكيربائي ة ودورىا في حياتنا الدرس الثالث
 58 -54                   المياه ثروة وطني ة الدرس الرابع

 62-59                    حب  العمم والت عم م الدرس الخامس  
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 ، بيدؼ:لممواطنة       ّ  الحياتي ةرات ؿ محتوى وحدة الميا    حم   يل المحتوى:    حم  تحديد ىدف ت. 2.4

 .تحديد األىداؼ التعميمية 
  الرئيسة الواردة في الوحدة المدروسة، وتصميـ قائمة بالميارات        ّ  الحياتي ةتحديد الميارات

                        الفرعية المتضم نة فييا.       ّ  الحياتي ة
  استراتيجي ةوفؽ لممواطنة         ّ  الحياتي ةموضوع مف موضوعات وحدة الميارات       لكؿ  تصميـ درس  ّ         

 .     ّ  الذىني ةالخريطة 
  الحياتي ةبناء اختبار تحصيمي لوحدة الميارات  ّ      . 
 الواردة في الوحدة المدروسة.       ّ  الحياتي ةاتجاىات نحو الميارات  بناء استبانة 

      عي نةبتقسيـ               بد  مف القياـ لمحتوى، اليؿ ا    حم  عند البدء بعممية ت يل:    حم  وحدة التتحديد . 3.4
خاص بيا، وقد اعتمد  ُ     م عي ف              ً            دراستيا اعتمادا  عمى تصنيؼ  ّ      ن ى لناحتى يتس يؿ إلى وحدات؛    حم  الت

 يؿ المحتوى، وىي:     حم  ىناؾ خمس وحدات أساسية في ت                          كثير مف الباحثيف عمى أف  

 .ُ     م عي فُ  ّ                             ت عب ر عف فكرة أو مفيوـ أو موضوع                               مة: ىي أصغر وحدات التحم يؿ، و      لكم  وحدة ا -
يؿ المفاىيـ واالتجاىات، إذ     حم  يؿ، وأكثرىا فائدة في ت    حم  وحدات الت      أىـ  مف ُ      ت عتبر الفكرة:  وحدة -

                                                        يتـ  الحصوؿ عمى األفكار مف العبارات المختمفة في المحتوى.
 يؿ محتوى القصص واألفالـ.    حم  في ت ياتالشخصوحدة الشخصية: لحصر عدد مف  -
                        ّ               ـ إلى المستقبميف مف القر اء، والمشاىديف     قد   ُ ت   التيالوحدة الطبيعية لممادة: أي المادة المتكاممة  -

 مثؿ القصة والكتاب والبرامج التمفزيونية.
راد وحدة قياس المساحة أو الزمف: وذلؾ لمعرفة المكاف أو الزماف الذي تشغمو المادة الم -

 (.126، 2005الخمؼ، ؛ 92-83،  1983)حسيف، يميا    حم  ت
ٌ                             رىوف  بمدى مالءمتيا لموضوع الدراسةيؿ م    حم  وحدة الت اختيار     إف   وطبيعة البيانات  ،   
 ،مف المصداقيةفة، وأعمى درجة   ّ كم  دة، وبأقؿ ت            ّ إلى نتائج جي   وبة، وقدرتيا عمى الوصوؿالمطم

ُ    وقد ح د د الرئيسة الواردة في الوحدة المدروسة،        ّ  الحياتي ةيؿ بتحديد الميارات     حم  اليدؼ مف الت     
 يؿ.    حم  الفكرة( كوحدة ت) وحدةدت  ِ م    ُ عت  الفرعية؛ ا       ّ  الحياتي ةوتصميـ قائمة بالميارات 
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                        ً  يقـو الباحث بإعدادىا تبعا   التيالفصائؿ  عبارة عف مجموعة وىييل:     حم  تحديد فئات الت .4.4
 ،بأعمى درجة مف الموضوعية المحتوى يستخدميا في وصؼيؿ؛ ل    حم  وىدؼ الت لنوعية المحتوى

 :فولمفئات نوعا يؿ عمى أساسيا،    حم  تصنيؼ وحدات الت والشمولية، وبما يمكف

 ار ومفاىيـ وحاجات واتجاىات.)ماذا قيؿ؟(: وما يحتويو مف أفكفئة الموضوع -
 ،)حويجيالمحتوى مف خالليا  َ ض   ِ ر   ُ ع   التيساليب )كيؼ قيؿ؟(: أي الطرائؽ واأل  ّ كؿ  فئة الش -

 (.127، 2005؛ الخمؼ، 130، 1996
ؼ      ُ   ّ يا، وت صن  يؿ ضمن    حم  ع وحدات الت َ ض  تو  التييؿ ىي العناصر الرئيسة     حم  فئات الت          وبما إف  

 يؿ.    حم  الفرعية كفئات لمت       ّ  الحياتي ةقائمة الميارات  دت ِ م   ُ ت  عمى أساسيا؛ فقد اع
عداد قائمة بالميارات        ّ  الحياتي ةتحديد الميارات ل يل:    حم  خطوات الت .5.4        ّ  الحياتي ة                                 الرئيسة، وا 

 :الخطوات اآلتيةالباحثة        ات بعت، الفرعية
 بعد االط الع عمى وذلؾ  :      ّ  الحياتي ة إلجرائي لممياراتالتعريؼ ا        ّ  والمراجع عديد مف المصادرال      

 :بأنيا الباحثة                         اسية مختمفة، وقد عر فتيا در      حؿ  في مرا       ّ  الحياتي ةالميارات توى محب       ّ  المتعم قة
 ،ميا                    ّ طمبة الصؼ السابع تعم  ينبغي عمى  التي والميارات مجموعة المعارؼ واالتجاىات

كتاب التربية  لممواطنة مف       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات مف خالؿ دراستيـ لمحتوى  رستيا    مم او 
وتوظيفيا  ،اليومية يتمكنوا مف ربطيا بشؤوف حياتيـ( ل2016-2015)الدراسي لمعاـ      ّ  الوطني ة

 فيبإيجابية متعامؿ لتيـ اقدر رفع بسيـ  ُ ت  لة،          ّ ة والبيئي                 ّ والعممية والصحي   في المواقؼ االجتماعية
 مختمؼ مواقؼ الحياة.

 يتمث ؿ اليدؼ األساسي منيا في تحديد الميارات و  :      ّ  الحياتي ةؼ مف قائمة الميارات تحديد اليد                                       ّ   
 لمصؼ السابع األساسي.      ّ  الوطني ةنة في كتاب التربية               ّ الفرعية المتضم  و  ،الرئيسة       ّ  الحياتي ة

  عاـ،    ّ كؿ  بش      ّ  الوطني ةالتربية ذات الصمة بالعودة إلى الكتب، والمراجع، والبحوث، والدراسات
 خاص.   ّ كؿ  بش       ّ  الحياتي ةوالدراسات المتعمقة بالميارات 

 وعدد مف معممي مادة التربية  ،في وزارة التربية      ّ  الوطني ةراء موجيي مادة التربية استطالع آ
 ة.سي، ومناقشتيـ حوؿ الوحدة المذكور لطمبة الصؼ السابع األسا      ّ  الوطني ة

 كما وردت في خريطة الكتاب لممواطنة       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات عامة لالرجوع إلى األىداؼ ال. 
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  يؿ     حم  وتحديد وحدات الت ،درس مف الدروس المتضمنة في الوحدة الدراسية   ّ كؿ  قراءة محتوى
 ليذا الغرض.     عد ة   ُ الم   درس وفؽ البطاقة   ّ كؿ  نة في    ّ تضم     ُ الم  

  بجميع أشكاؿ       ّ  الوطني ةالواردة في الوحدة الثانية مف كتاب التربية        ّ  الحياتي ةرصد الميارات
 ورودىا وحساب تكراراتيا ومقارنتيا مع بعضيا اآلخر.

وعي يل:    حم  ضوابط عممية الت .6.4  الضوابط اآلتية:يؿ     حم  في أثناء عممية الت ُ    ر 
 يؿ في ضوء المحتوى، والتعريؼ اإلجرائي لمميارة، ومؤشراتيا الفرعية.    حم  ُ        أ جري الت 
 يؿ.    حم  إدخاؿ الصور واألشكاؿ التوضيحية في عممية الت 
 واختيرت     ّ  الوطني ةمف كتاب التربية في الوحدة الثانية        ّ  الحياتي ةالميارات    ّ كؿ  يؿ     حم  تناوؿ الت ، 

 ، وصياغة األىداؼ التعميمية ليا.          ً                      ألكثر تكرارا  لتضمينيا في البرنامجا       ّ  الحياتي ةالميارات 
 درس.   ّ كؿ  اؽ في سيلتعميمية المعروضة ا ، ولألنشطةيؿ لألسئمة المرافقة    حم  شمولية الت 
 مف دروس الوحدة الثانيةدرس    ّ كؿ  يؿ ألسئمة التقويـ النيائي في     حم  شمولية الت. 
 ييا دروس الوحدة.اشتممت عم التييؿ لممستندات والمعمومات اإلثرائية     حم  شمولية الت 

الناتجة        ّ  الحياتي ةقائمة الميارات  بعد إعداد وتعريفاتيا اإلجرائية:          الحياتي ةتصنيف الميارات  .7.4
 ،، وميارات فرعية مع مراعاة طبيعة المادةفت إلى ميارات رئيسةُ    ص ن  يؿ،     حم  عف عممية الت

 ميارة، كاآلتي:      لكؿ  عريؼ اإلجرائي      ّ ع الت   ِ ض  وو  األساسي؛ صؼ السابعومستوى طالب ال

ميارات، وتشتمؿ عمى ميارة      عد ةمف        مكو نةىي ميارة  ميارة المحافظة عمى النظافة: .1
وميارة المحافظة عمى نظافة الوسط المحيط والبيئة، وميارة                        ّ   العناية بالنظافة الشخصي ة،

 الوقاية مف اإلصابة باألمراض.
 :ىي القدرة عمى االعتناء بنظافة الجسـ والشعر، والمالبس  ميارة العناية بالنظافة الشخصية

ّ   وأدوات االستعماؿ الشخصي، والحرص عمى تناوؿ الطعاـ النظيؼ وغير المعرض لمتمو ث.                                                                         
 ىي القدرة عمى ات باع التعميمات الناظمة،  حافظة عمى نظافة الوسط المحيط والبيئة:ميارة الم                                        

ّ                                        وتنفيذ القوانيف الصادرة عف الجيات المختص ة بشأف المحافظة عمى النظافة، كالمحافظة                                         
 عمى نظافة البيت والمدرسة والشارع والمرافؽ العامة.

 :حافظة عمى صح ة الجسـ مف األمراض ىي ميارة الم ميارة الوقاية مف اإلصابة باألمراض                   ّ            
                                                 المعدية، وذلؾ بات باع النصائح واإلرشادات الطبي ة.
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ّ      وىي ميارة رئيسة تتكو ف مف  ميارة المحافظة عمى الممتمكات العامة: .2           ّ    ميارات فرعي ة،      عد ة                   
ؽ المدرسة، والمحافظة ميارة المحافظة عمى أثاث ومرافالممتمكات العامة، و       تعر ؼميارة ك

 .المواطف عمى واجباتو تجاه الممتمكات العامة      تعر ؼ المؤسسات الخدمية، وميارةعمى 
 القدرة عمى التميي ز بيف العاـ والخاص مف الممتمكات. الممتمكات العامة:      تعر ؼارة مي                                 ّ                 
 :ىي ميارة تنفيذ التعميمات الصادرة عف إدارة  ميارة المحافظة عمى أثاث ومرافؽ المدرسة

 ، واعتبار المدرسة كالبيت الثاني.المحافظة عمى النظافة فييا المدرسة بخصوص
 :ىي ميارة التقي د بالتعميمات والقوانيف التي تصدر  ميارة المحافظة عمى المؤسسات الخدمية                                  ّ             

ّ                       عف ىذه المؤس سات وااللتزاـ بتطبيقيا.             
  تعر ؼىي قدرة الطالب عمى  تجاه الممتمكات العامة: المواطف عمى واجباتو      تعر ؼميارة      

 واجباتو نحو ىذه الممتمكات وااللتزاـ بتطبيقيا طواعية.
ميارات متعمقة بضرورة      عد ةوىي تشتمؿ عمى  ميارة التعامل مع مصادر الطاقة الكيربائية: .3

ميارة االستخداـ الصحيح  التقيد بإجراءات األمف والسالمة، و  اء، وميارةترشيد استيالؾ الكيرب
 ب األخطار التي قد تنجـ نتيجة االستخداـ الخاطئ ليا.     تجن  لألجيزة الكيربائية، وميارة 

  كؿ  ىي القدرة عمى استخداـ الطاقة الكيربائية بش ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية:ميارة ّ   
 صحيح، وعدـ اإلسراؼ في استيالكيا.

  ي راعي    ّ كؿ  ىي القدرة عمى استعماؿ األجيزة الكيربائية بش الكيربائية:ميارة استخداـ األجيزة      ُ
 قواعد األماف والسالمة.

 :القدرة وتشتمؿ عمى  ميارة مرتبطة باألماف والسالمة، ىيو  ميارة الوقاية مف مخاطر الكيرباء
                          ُ                                          عمى تجن ب األخطار التي قد ي سب بيا االستعماؿ الخاطئ لألجيزة الكيربائية.

ميارات فرعية، كميارة ترشيد      عد ةوىي ميارة رئيسة تتكوف مف  المحافظة عمى المياه:ميارة  .4
وميارة المحافظة عمى المياه مف التموث، وميارة ، استيالؾ المياه لالستعماؿ الشخصي

 المحافظة عمى نظافة أدوات حفظ وتخزيف المياه.
 :يومي،    ّ كؿ  استعماؿ المياه بشوىي ميارة  ميارة ترشيد استيالؾ المياه لالستعماؿ الشخصي

 تنظيؼ الفـ واألسناف.و  ديف والوجو، واالستحماـ،دوف اإلسراؼ في استيالكو، كغسؿ الي
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 :وىي ميارة حماية مصادر المياه مف التمو ث، وعدـ  ميارة المحافظة عمى المياه مف التموث                                              
 رمي النفايات فييا، كالينابيع والبحيرات واألنيار.

  ىي ميارة إبقاء أدوات حفظ المياه  عمى نظافة أدوات حفظ وتخزيف المياه:ميارة المحافظة
                                                 أسبوع عمى األقؿ، والقدرة عمى تنظيؼ خز انات المياه    ّ كؿ       مر ة  نظيفة وغسميا بالماء والصابوف
                    ست ة أشير عمى األقؿ.   ّ كؿ          ً  محكـ مر ة     ّ كؿ  ور، وتغطيتيا بش     لكم                              مف الد اخؿ، وتعقيميا بمادة ا

كميارة تقدير  مف ميارات فرعية عديدة،       مكو نةىي ميارة رئيسة  العمم والتعمم: ميارة حب .5
 ت.  ّ كال  المش     حؿ  المعمـ والعمماء، وميارة التفكير العممي، وميارة استخداـ األسموب العممي في 

 ورجاؿ العمـ. ،ىي القدرة عمى إظيار االحتراـ والتقدير لممعمميف :ميارة تقدير المعمـ والعمماء 
 :واالبتعاد عف في التفكير ألسموب العمميداـ ااستخالقدرة عمى ىي  ميارة التفكير العممي ،

ُ                األوىاـ والخ رافات والشعوذة.            
  ت   ّ كال  المش     حؿ  تحديد و ىي القدرة عمى  ت:  ّ كال  المش     حؿ  ميارة استخداـ األسموب العممي في

يجاد باالعتماد عمى المالحظ          ُ            قوانيف ت نظ ـ تطورىا.                                   ة والتجريب، وتحديد الظواىر وا 

بما يتناسب        ّ  الحياتي ةوحدة الميارات محتوى يؿ     حم              م مت بطاقة ت ُ ص   يل:    حم  الت تصميم بطاقة . 8.4
 اآلتي:      وفؽ الجدوؿ ، وذلؾ    عد ة     ٍ حقوؿ  الدراسة، وتتألؼ البطاقة مف  ي ىذهيؿ ف    حم  مع ىدؼ الت

 يل المحتوى    حم  ت ( بطاقة2جدول )
 يل    حم  فئات الت

 الفرعية(                  الميارة الحياتي ة)
 رقم
 الصفحة

 تكرار                                                       أشكال ورود الميارات الحياتي ة في كتاب التربية الوطني ة 
 وحدات 

 يل    حم  الت

 مجموع 
 التكرارات

 النسبة
 معمومة   صورة مثال شرح تعريف % 

 إثرائية 
 سؤال نشاط

            
            
            

            

عمى والذي يمكف أف يكوف  ،وفؽ أشكاؿ ورودىا في الكتاب       ّ  الحياتي ةتحديد تكرار الميارة       ويتـ        
ِ                 قد ع ر ضت عمى مجموعة مفو  (،، نشاط، سؤاؿ: )تعريؼ، شرح، مثاؿ، صورة، معمومة إثرائية  ّ كؿ  ش  ُ     

 الحيتياء آرائيـ حوؿ مدى صإلبدا "(1"ممحؽية التربية بجامعة دمشؽ)ال  ّ كم  س في تدريىيئة ال أعضاء
 صالحة لمتطبيؽ.مناسبة و يا      بأن   السادة المحكميفجاءت آراء ، و      ّ  الوطني ةلتربية يؿ محتوى كتاب ا    حم  لت
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يؿ     حم  نتجت عف عممية الت التي       ّ  الحياتي ةقائمة الميارات  تبط ُ ض  :          الحياتي ةضبط قائمة الميارات . 9.4
عمى  لممواطنة       ّ  الحياتي ةدة الميارات ف دروس وحرة ع        ّ نسخة مصو                    ً   صورتيا األولية مرفقة  بعرضيا بب

إلبداء آرائيـ في مدى شمولية الميارات الواردة في  ("1"ممحؽال)مجموعة مف المحكميف المختصيف
ومناسبتيا الرئيسة، ولمتأكد مف دقتيا وصحتيا        ّ  الحياتي ةمميارة فرعية ل ميارة   ّ كؿ  ئمة، ومدى انتماء القا
 :(3)في الجدوؿ كماة عة المادة المدروسة، ومستوى الطمبلطبي

 لمصف السابع األساسي         الوطني ةكتاب التربية  من لممواطنة          الحياتي ةميارات ال قائمةمن  جزء (3)جدول

الميارة 
 الرئيسة

رقم  الميارات الفرعية
 الصفحة

غير  مالئمة
 مالئمة

قابمة 
 لمتعديل

ميارة 
المحافظة 
 عمى النظافة

    44 العناية بالنظافة الشخصية ميارة .1
    44 بيئة والوسط المحيطالمحافظة عمى نظافة ال ميارة.2
    44 الوقاية من اإلصابة باألمراض ميارة.3

عت قائمة الميار    ُ : و  وضع القائمة في صورتيا النيائية. 10.4 في صورتيا النيائية        ّ  الحياتي ةات ِ                 ض 
أشار إلييا السادة المحكموف؛ إذ وافؽ معظميـ عمى  التيواألخذ بالتوجييات  ،بعد إجراء التعديالت

والميارات  ،                      ّ                                       الرئيسة والفرعية المشتق ة منيا، ما عدا الميارة الرئيسة الخامسة       ّ  الحياتي ةقائمة الميارات 
تعديؿ تسمية الميارة، واختصار عدد ضرورة ب ف                           ّ   قة منيا، إذ اقترح معظـ المحك ميالفرعية المشت

إلى ضرورة حذؼ بعض الميارات  ف                            ّ   ة منيا، في حيف أشار بعض المحك ميالميارات الفرعية المشتق
َ  ْ نظرا  ألنو لـ ي ش ر   الفرعية الواردة في القائمة  صريح.    ّ كؿ  إلييا في دروس الوحدة بش    ً         ُ 

 قبل وبعد التعديل          الحياتي ةبعض الميارات  (4جدول)
 بعد التعديل          الحياتي ةالميارات  قبل التعديل          الحياتي ةالميارات 

 .الممتمكات العامة      تعر فميارة                   ع د لت إلى  عمى الممتمكات العامة.      تعر فميارة ال
 رة المحافظة عمى المستشفيات والمستوصفات.ميا

 ميارة المحافظة عمى المدارس الحكومية.
 ميارة المحافظة عمى طرق النقل والمواصالت.

ميارة المحافظة عمى المؤسسات      لت إلى     بد       است  
          الخدمي ة.

 ارة المحافظة عمى الموارد المائية.مي
 ميارة العناية بالغابات والمحميات الطبيعية.

                                                ميارة المحافظة عمى الثروات الباطنية والمعدني ة.
 ميارة المحافظة عمى المعالم األثرية والسياحية.

الفرد واجباتو تجاه       تعر فميارة              بد لت إلى    ست  ا
                   الممتمكات العام ة.

ميارة ترشيد استيالك الطاقة     لت إلى     ع د   .                              ميارة توفير الطاقة الكيربائي ة
 الكيربائية.

 ميارة العناية بالنظافة الشخصية.       إلى        ع د لت في المحافظة                                      ميارة ات باع العادات الصحي ة السميمة
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                      عمى النظافة الشخصي ة.
ميارة ترشيد االستعمال الشخصي                  ع د لت إلى .ميارة ترشيد االستيالك الشخصي لممياه

  لممياه.
 عامة. تألنيا ممتمكات خاصة وليس     فت       ح ذ   ميارة احترام ممتمكات اآلخرين

 ميارة المحافظة عمى نظافة المدرسة.
 ميارة المحافظة عمى نظافة الشارع.

 نظافة المنزل.ميارة المحافظة عمى 
 ميارة المحافظة عمى نظافة البيئة.

ميارة المحافظة يا في ميارة واحدة           كم         د م جت 
 عمى نظافة الوسط المحيط والبيئة.

                                              ذفت       ألنيا تكررت أكثر من مر ة في القائمة.ح .موث   ت  ميارة المحافظة عمى نظافة البيئة من ال
                                           ع د لت إلى       ميارة حب  العمم والتعم م. .م             ار في التعم  ستمر اال ميارة
 .عمم والعمماءمال تقديرميارة                  ع د لت إلى        .                      احترام المعم م وتقديره ميارة

ميارة االعتماد عمى التفكير العممي، واالبتعاد عن 
 .الخرافاتالتنجيم و 

 .براىينأدلة و ميارة نقد المعرفة المقدمة لو بدون 

ميارة التفكير        في ميارة واحدة       د م جتو        ع د لت 
 العممي.

 ميارة الحوار.
 ميارة التعاون.

 .ميارة احترام الرأي اآلخر
 .ميارة تقبل االختالف في وجيات النظر

َ  ْ لـ ي ش ر   و  ّ ألن         فت   ح ذ إلييا في دروس الوحدة     ُ 
 صريح.    ّ كؿ  بش

فرعية ( ميارة 16( ميارات رئيسة، و)5مف)       مكو نةنيائية صورتيا الوأصبحت القائمة ب
 "(.8)الممحؽ"   ّ         الد الة عمييا س الرئيسة، ومجموعة مف المؤشرات  ّ                     موز عة عمى الميارات الخم

ة،                           ُ      المحتوى لموضوعات الوحدة الم ختار  يؿ    حم  بعد إنجاز عممية ت يل:    حم  صدق الت. 11.4
ركما وردت في الكتاب ال بنسخة مف محتوى الوحدة         ً يؿ مرفقة      حم  رضت نتائج الت ُ ع   عمى       مقر 

ّ                ية التربية بجامعة دمشؽ، وموج يي ومدرسي مادة   ّ كم  مجموعة مف السادة المحكميف مف أساتذة                              
 :آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ النقاط اآلتية بيدؼ معرفة؛      ّ  الوطني ةالتربية 

 صح ة عممية الت            ّ ميارة حياتية فرعية    ّ كؿ  انتماء ميارات الواردة في القائمة، و شمولية اليؿ، و     حم   
 الرئيسة.       ّ  الحياتي ةإلى الميارة 

 بع األساسي.     ّ                                                   مف دق تيا، ومناسبتيا لطبيعة المادة، ومستوى طمبة الصؼ السا لمتأكد 
 وفي ضوء مالحظات                                                  ً   يؿ لمحتوى الوحدة الدراسية، واقتراح ما يرونو مناسبا ،     حم  الت تغطية

       ّ  الحياتي ة قائمة المياراتلح "( توضي8"الممحؽكميف أجريت التعديالت المطموبة، وفي)محال
               ّ   بصورتيا النيائي ة. الرئيسة والفرعية، ومؤشراتيا
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يؿ،     حم  الحصوؿ عمى النتائج نفسيا عند تكرار التيؿ     حم  ثبات التيعني  يل:    حم  ثبات الت .12.4
يؿ     حم  وبيدؼ التأكد مف ثبات عممية الت (،269، 1997)ميخائيؿ، وباستخداـ األساليب نفسيا

 الخطوات اآلتية:عت     ِ ات ب  
   مت ليذا الغرض.ُ    ص م   التييؿ     حم  وفؽ بطاقة الت      ّ  الوطني ةتاب التربية الوحدة الثانية مف ك تم    حم 
 منيما بإجراء    ّ كؿ  يؿ، ثـ قاـ     حم  حت ليما طريقة الت                ميف آخريف، ووض      حم  مع م اجتمعت الباحثة

، مع مراعاة ضوابط عممية الغرض     ُ            يؿ الم صم مة ليذا     حم  بطاقة التوفؽ  عمى حدة   ّ كؿ   يؿ    حم  الت
 .يؿ    حم  الت

 بت    حم                                     ّ يؿ مرة ثانية بعد ثالثة أسابيع مف الت      حم  عممية التالباحثة  تجر أ ِ   يؿ األوؿ، وح س   ُ معامؿ            
ّ   المر ة يؿ الذي أجرتو في المرة األولى و     حم  )ىولستي( بيف التوفؽ معادلةالثبات  ، مف جية الثانية   
  اآلخريف مف جية ثانية، وذلؾ وفؽ المعادلة اآلتية:ميف     حم  مف الباحثة والم   ّ كؿ  وبيف 

  
          

      
 

 

R .معامل الثبات 
C1.2 األول والثاني. يمين    حم  وحدات المتفق عمييا في التعدد ال 

C1 يل األول.    حم  عدد الوحدات في الت 
C2 (258 ،2014المطمق والعمارين،)يل الثاني    حم  عدد الوحدات في الت. 

 
 مة.    حم     ُ ّ                              ُ ( ي بي ف قيـ معامؿ الثبات لموحدة الم  5) وحدة، والجدوؿ (71)يؿ    حم  الت بمغ عدد وحدات
 لمصف السابع األساسي         الوطني ةمة من كتاب التربية     حم  ( قيم معامل الثبات لموحدة الم5جدول)

 يل المتفق عمييا    حم  عدد وحدات الت التكرار مون    حم  الم
 يمين األول والثاني     حم  في الت

قيم معامل 
 يل الثاني    حم  الت يل األول    حم  الت الثبات

 %91 65 71 71 (2( و)1الباحثة )
 %87 62 70 71 (1ل )    حم  ( والم1الباحثة )
 %90 64 71 71 (2ل )    حم  ( والم1الباحثة )

 %86 61 75 66 (2ل )    حم  ( والم1ل )    حم  الم

جرى  التييؿ     حم  الت يعطي الثقة في ثبات بطاقة     مم االية اتفاؽ عر الجدوؿ السابؽ نسب   ِ ظي   ُ ي      
       ّ  الحياتي ةلتحديد الميارات       ّ  الوطني ةيؿ محتوى الوحدة الثانية مف كتاب التربية     حم  في ضوئيا ت

              ّ         الفرعية المتضم نة فييا.

نة في وحدة الميارات      تضم                   ُ درس مف الدروس الم     ّ كؿ  بعد قراءة محتوى  يل:    حم  نتائج الت. 13.4
     عد ة   ُ الم  يؿ     حم  لبطاقة الت  ً ا  درس وفق   ّ كؿ  لمتضمنة في يؿ ا    حم  ، وتحديد وحدات التلممواطنة       ّ  الحياتي ة

مة بقائمة الميارات        ّ والمتمث   ،دة  ّ حد        ُ يؿ الم      حم  فكرة إلى إحدى فئات الت   ّ كؿ  ليذا الغرض، وتصنيؼ 
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مت الباحثة إلى وضع      توص  و  المدروسة، توى الوحدةفي مح يؿ    حم  فئات الت تد ِ ص   ُ ر  الفرعية، وقد 
 يؿ.    حم  نتائج الت      يوض ح( 6والجدوؿ)                                            ً   قائمة بالميارات الحياتية الفرعية األكثر تكرارا ، 

 لمصف السابع األساسي         الوطني ةمن كتاب التربية           الحياتي ةيل محتوى وحدة الميارات     حم  نتائج ت(: 6جدول)

 الترتيب النسبة التكرار الفرعية          الحياتي ةميارات ال الرقم

 5 %7 5 .ميارة العناية بالنظافة الشخصية 1
 3 %9,8 7 .ميارة المحافظة عمى نظافة الوسط المحيط والبيئة 2
 7 %4,2 3 .ميارة الوقاية من اإلصابة باألمراض 3
 1 %15,4 11 .الممتمكات العامة      تعر فميارة  4
 7 %4,2 3 .المدرسةميارة المحافظة عمى أثاث ومرافق  5
 8 %2,8 2 .ميارة المحافظة عمى المؤسسات الخدمية 6
 7 %4,2 3 المواطن عمى واجباتو تجاه الممتمكات العامة.      تعر فميارة  7
 2 %11,2 8 .ميارة ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية 8
 7 %4,2 3 .ميارة استخدام األجيزة الكيربائية 9

 8 %2,8 2 .مخاطر الكيرباءميارة الوقاية من  10
 7 %4,2 3 .ميارة ترشيد استيالك المياه لالستعمال الشخصي 11
 6 %5,6 4 .ميارة المحافظة عمى المياه من التموث 12
 8 %2,8 2 .ميارة المحافظة عمى نظافة أدوات حفظ وتخزين المياه 13
 5 %7,4 5 .عمم والعمماءمال تقديرميارة  14
 4 %8,4 6 .العمميالتفكير ميارة  15
 6 %5,6 4 .ت    كال  المش     حل  ميارة استخدام األسموب العممي في  16

الممتمكات العامة جاءت في الترتيب األوؿ مف       تعر ؼ( أف ميارة 6)الجدوؿقراءة نالحظ مف 
                                          ّ              ، وكانت ميارة ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائي ة في الترتيب %(1554بنسبة) حيث عدد التكرارات

 الوسط المحيط والبيئة بالمرتبة %(، بينما جاءت ميارة المحافظة عمى نظافة11.2بنسبة) نيالثا
                     ّ                                       تحديد الميارات الحياتي ة الرئيسة الواردة في الوحدة المدروسة، وبعد  ،%(9.8بنسبة) ةالثالث

                            ً                       ّ         الفرعية المتضم نة فييا تمييدا  لتحديد األىداؼ التعميمي ة لمخطة                               ّ  وتصميـ قائمة بالميارات الحياتي ة
                               ّ   مف موضوعات وحدة الميارات الحياتي ة       ٍ موضوع        لكؿ  درس الباحثة بإعداد  ت، بدأالتدريسية
             ّ                ّ   وفؽ استراتيجي ة الخريطة الذىني ة.لممواطنة 
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ت.2
 
 اخلط
 
ت    

 
 التذريسي
 
          

 
صم

 
 ادل

 
  

 
ت وفق تم  

 
 اسرتاتيجي
 
تاخلزيطت          

 
 الذهني
 
      : 

ّ           مر  تصميـ خطة   ّ   م خط طةعديدة،      حؿ  مراب      ّ  الذىني ةالخريطة         ّ  ستراتيجي ةال     ً وفقا   التدريس     ُ، 
 كاآلتي: ىي     حؿ  المراوىذه  ،       ّ  التدريسي ة صوؿ العممية لبناء وتصميـ الخططومنظمة بدقة وفؽ األ

مف                         تعد  عممية تحديد األىداؼ  :          التدريسي ة                        األىداف التعميمية لمخط ةوصياغة تحديد   ً   أوال : 
ّ       ، والموج و األسا  ّ    ّ  الت عممي ة ة     ّ عميمي                                ّ الخطوات األساسية في العممية الت   ّ                ّ  سي لممدر س والطالب عمى حد                 

ً          ا  في مجاؿ عمؿ نقوـ بو، فيو أكثر إلحاح      لكؿ                           ً       ً  فإذا كاف تحديد األىداؼ أمرا  ضروريا   سواء،
 .(47، 2006بشارة والياس،)التربية

ّ   ي عر ؼ و   الطالب أف يبمغو بعد قيامو       ُ       الذي ي نتظر مف: "النتاج و   ن  بأ ي              اليدؼ الت عميمُ  
في معارؼ الطالب أو مياراتو أو  ث                   ُ  ّ         ، أو التغيير الذي ي توق ع أف يحدجميعيا األنشطة المطموبةب

 ّ                              ٍ       ٍ       ٍ         بي ف ما يستطيع الطالب أداءه بصورة  ممحوظة  ودقيقة  وقابمة              ُ صاغ عمى نحو ي    ُ وي   ،اتجاىاتو
(  .(197-195، 2013(،1لمقياس")سميماف وسمـو

لمجاؿ المعرفي، في ا       ّ  الحياتي ةعميمية لموضوعات وحدة الميارات               ّ يغت األىداؼ الت      ِ قد ص  و      
محتوى الدروس،  يؿ    حم  ت في ضوء عممية تدُ    ح د   التيو حركي، -الحسوالمياري أو والوجداني، 

 :آلتيىي كاو دد مف المعايير، ع األىداؼ التعميميةراعت الباحثة عند صياغة و 
   واألىداؼ العامة لوحدة      ّ  الوطني ةتربية ريس الداألىداؼ التربوية العامة، وأىداؼ تة مف     ّ مشتق ،

 .لممواطنة       ّ  الحياتي ةالميارات 
 واإلمكانات المادي ة الم تاحة. وقدراتيـ، ؽ، ومتناسبة مع مستوى نمو الطمبة    ّ                واقعي ة وقابمة لمتطبي      ُ     ّ                
  نمية التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة يـ في ت، وتس     ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةتتوافؽ مع تطبيؽ

 .، وتنمية اتجاىاتيـ نحو موضوعاتيا      ّ  الحياتي ةفي دروس وحدة الميارات 
  يتناسب تحقيقيا مع الوقت المخصص.لممالحظة والقياس، و قابمة 
 ة كاف ة. ّ ي  ت المعرفية والوجدانية والميار المجاال تشمؿ         
 عي التطو ر التكنولوجي، وتالئترا                   ّ  (.85 -84، 1420)بشارة والياس،لمطمبة              ّ   ـ الظروؼ البيئي ة        
 : صياغةبعد  :لممواطنة          الحياتي ةلدروس وحدة الميارات األىداف التعميمية  تحكيم     ً  ثانيا 

مجموعة مف عمى ُ     ع رضت ؛       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات درس مف دروس       لكؿ                 ّ  األىداؼ التعميمي ة
 ،جامعة دمشؽة التربية ب ّ ي    ّ كم   فيمف ذوي االختصاص ف درسي         ُ أساتذة وم  ميف مف             ّ السادة المحك  
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ّ     موج ييف الوعمى عدد مف  إلبداء آرائيـ  "(،1")ممحؽ     ّ  الوطني ةُ                     م درسيف لمادة التربية الو  ،تربوييفال  
 في اآلتي:ومالحظاتيـ 

 مناسبة األىداؼ الت عميمية المحددة                                . 
  ىدؼ تعميمي   ّ كؿ  صحة المستوى المعرفي الذي ينتمي إليو. 
 ب ية لمستوى                      مالءمة األىداؼ الت عميم  .األساسي سابعالصؼ ال  ّ  طال 
 ا .حذؼ أو تعديؿ ما يرونو مناسب  ً 

ً               ا  لمبدء بتصميـ تمييد ؛           ّ    السادة المحك ميف مقترحاتمالحظات و عمى  ُ                  ً ع د لت القائمة بناء  قد و 
ت ُ    أ جري التيالتعديالت    ّ  يبي ف( 7)والجدوؿ،      ّ  الذىني ةالخريطة         ّ  ستراتيجي ة          ً   لتدريس وفقا  الإجراءات ا

 :      ّ  الحياتي ة                      ّ                       عمى بعض األىداؼ التعميمي ة لدروس وحدة الميارات 
 قبل وبعد التعديل          الحياتي ة( بعض األىداف التعميمية لدروس وحدة الميارات 7جدول )

 اليدف بعد التعديل اليدف قبل التعديل
 ةالنظافة الشخصيب واجبات الفرد لمعناية      يوض ح
 مستوى الفيـ.      

 ةالنظافة الشخصيب واجبات الفرد لمعناية ُ     ي حد د
 .        الت طبيؽ     مستوى ليصبح في  إعادة صياغة 

 فوائد العناية بالنظافة الشخصية.      يوض ح
 مستوى الفيـ.      

                              فوائد العناية بالنظافة الشخصية. ُ    ي حدد
                       .        الت طبيؽ      مستوىليصبح في  إعادة صياغة

 سموكات المحافظة عمى نظافة ُ              ي عطي أمثمة عف 
 مستوى الفيـ.      البيئةنظافة و  ،الوسط المحيط

 ُ                                         ي قارف بيف سموكات المحافظة عمى نظافة الوسط
اليدؼ  صياغة تعديؿ  ونظافة البيئة. ،المحيط
 .يؿ    حم  الت       مستوىفي ليصبح 

 واجبات الفرد لممحافظة عمى نظافة البيئة.    ّ  بي ف ّ ي  
                     مستوى الفيـ.      

 واجبات الفرد لممحافظة عمى نظافة البيئة.  ّ  مي زي
                       التركيب.      ليصبح في مستوى إعادة صياغة

      ً       ً       ً             ّ      أو حكمة  أو قوال  مأثورا  عف أىمية الن ظافة   ً ال  يذكر مث
   مستوى الفيـ.في حياتنا.     

            ّ                  عف أىمية الن ظافة في حياتنا.   ُ         ً ي عطي مثاال  
 يؿ.    حم  الت       مستوىليصبح اليدؼ في  تعديؿ

  الممتمكات العامة.ف ُ            ي عطي أمثمة ع
   مستوى الفيـ.      

مثاؿ  مع إعطاء  الممتمكات العامةتحديد ممتمؾ مف 
 .         الت طبيؽفي مستوى  اليدؼ ليصبح  إعادة صياغة

ّ                         ي عر ؼ الضريبة بأسموبو الخاص.    مستوى التركيب.        .مضريبة     ً   تعريفا  ل قترحي مستوى الفيـ     ُ  
ً               ً       ً           يذكر مثال  أو حكمة أو قوال  مأثورا  عف أىمية         

   مستوى الفيـ.      . المحافظة عمى المياه
 ،                    ُ  ّ                خريطة ذىنية لمدرس، وي عي ف عمييا العنوافيرسـ 

 تغيير اليدؼ  .والمفردات األساسية لمدرس
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 .        الت طبيؽ     بيدؼ مف مستوى  واستبدالو
       تحققت بفضؿ العمـ.  التيعف اإلنجازات ُ           ي عطي أمثمة 
 مستوى الفيـ.

تحققت بفضؿ العمـ،  التيعف اإلنجازات ُ            ي حد د أمثمة 
 إعادة صياغة اليدؼ .في حياة البشر أثرىا     حد د ُ ي  و 

 .        الت طبيؽ     ليصبح في مستوى 
 آلتية:  ّ                ترك زت حوؿ النقاط ا التيو  ،ادة المحكميف     الس   الباحثة بآراء ومالحظات أغمبية أخذوبعد      

 .تعديؿ صياغة بعض األىداؼ 
 .تصحيح بعض األىداؼ لجعميا ترتبط بالمستوى المعرفي الذي تمث مو   ّ                                                        
  كامؿ.   ّ كؿ  زيادة عدد األىداؼ لتشمؿ مفردات المحتوى بشاقتراح 

   ً  ىدفا  (86)                       ّ              األىداؼ في صورتيا النيائي ة، وبمغ عددىا يغت  ِ وص   ،ية               األىداؼ الت عميم   ِ لت     د   ُ ع  
     ً       ( ىدفا ، وفي 57عمى المجاالت الثالثة، إذ بمغ عدد األىداؼ في المجاؿ المعرفي )   ً عة        ًّ     ّ تعميمي ا  موز  

درس مف دروس    ّ كؿ    ّ        موز عة عمى      ً   ( ىدفا ؛ 11     ً                       ( ىدفا ، وفي المجاؿ المياري )18المجاؿ الوجداني )
درس مف       لكؿ  سبي  ّ ن  الوزف ال؛ بعد تحديد عدد الصفحات، و لممواطنة       ّ  الحياتي ةحدة الميارات و 

 ، وذلؾدرس وفؽ مستوياتيا المعرفية      لكؿ  ( عدد األىداؼ التعميمية 8الجدوؿ)      يوض حو  الدروس،
 بحسب تصنيؼ بموـ.

 ( الدروس وأوزانيا النسبية واألىداف المعرفية حسب تصنيف بموم.8جدول)

دروس 
 الوحدة

الوزن 
النسبي 
 لمدرس

عدد 
صفحات 

 الدرس

مجموع  مستويات األىداف المعرفية بحسب تصنيف بموم
األىداف 
 التقويم التركيب يل    حم  الت         الت طبيق الفيم التذكر المعرفية

 12 2 2 2 2 2 2 5 %21 (1الدرس)
 12 2 2 2 1 3 2 5 %21 (2الدرس)
 11 2 1 1 2 3 2 5 %19 (3الدرس)
 11 1 1 3 1 3 2 5 %19 (4الدرس)
 11 1 2 1 2 3 2 4 %19 (5الدرس)

 57 8 8 9 8 14 10 24 %100 المجموع
 %100 %14 %14 %15 %14 %25 %18 ةباحثالنسبة عند ال

 %100 %5 %10 %10 %20 %10 %45 النسبة عند بموم
)التذكر،  نسبة األىداؼ في     أف   (7)الحظ مف الجدوؿ ُ ي         المستويات الدنيا حسب تصنيؼ بمـو
 في المستويات العميا %( مف األىداؼ المعرفية، أما نسبة األىداؼ57( قد نالت نسبة)        الت طبيؽالفيـ، 
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ر مع النسبة ال ما         إلى حد   %( وىذا يتقارب43التقويـ( قد بمغت) يؿ، التركيب،    حم  )الت ة ليذه       مقر 
( %25)و ،لممستويات الدنيا %(75(ص    خص  وضعيا بمـو والذي  التيالمستويات في التوزيع المعياري 

 (.(Bilqin, 2006.p102الممستويات العمي
 :لممواطنة          الحياتي ةة لموضوعات وحدة الميارات تصميم األنشطة التعميمي     ً  ثالثا :

ّ    ص م مت                ّ  ستراتيجي ة   ً   وفقا  اللممواطنة        ّ  الحياتي ةميارات لموضوعات وحدة         ّ  التدريسي ةاألنشطة ُ 
يؿ محتوى الوحدة     حم  ة ت    حم  القياـ بمجموعة مف الخطوات في مر  وذلؾ بعد ،     ّ  الذىني ةالخريطة 
 ىي كاآلتي:تمتيا مجموعة مف الخطوات اإلضافية، المذكورة، 

 التدريس، واستراتيجيات ، وطرائؽ العممية عف تصميـ التعميـالكتب و  المراجع عدد مفة مراجع
 "                  ّ  طرائؽ التدريس العام ة"(، كتاب 2013)سميماف وسموـ لممؤلفيف: "(2)ميـ التعميـتص" ومنيا:
            ّ           لممؤلفيف: سم ـو وسميماف "األنشطة المدرسيةكتاب "(، 2013    ّ           الفو اؿ وسميماف) :     ّ   لممؤل فيف

 (.2009سميماف ) :                 ّ  أصوؿ التدريس لممؤل ؼ(، 2014)

   أو خرائط العقؿ،       ّ  الذىني ةالخاصة بالخريطة  والمصادر ،     ّ   المؤل فاتعدد مف عمى  الع   ّ االط
وكتاب "خريطة العقؿ" (، 2006بوزاف)                                         ّ  كتاب "استخداـ خرائط العقؿ في العمؿ" لمؤل فوومنيا: 

( 2009توني بوزاف)ل "لخرائط العقؿ(، و"الكتاب األمثؿ 2010لممؤلفيف توني وباري بوزاف)
 والمواقع اإللكترونية.                      ّ   إلى بعض المراجع األجنبي ة،      ً إضافة  

  مة الدراساتاالطالع عمى المقاالت و ّ   ذات الص   .(اإلنترنيتابكة)شالعمى المنشورة و        

  ومنيا ،في التدريس      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ة تناولت التيالدراسات السابقة إلى  العودة: 
 .(2013)الدليمي ،(2009)دا  ّ وق  ، (2011مقمد)، (2009)الفورية :دراسة

 برنامج ياراخت(I Mind Map9)  اإللكترونية لدروس وحدة       ّ  الذىني ةمف أجؿ تصميـ الخرائط
في  مف بيف البرامج المنشورةاألحدث ىي نسختو كوف    ً   نظرا  ل لممواطنة؛       ّ  الحياتي ةالميارات 

،      ّ  الذىني ةالخريطة         ّ  ستراتيجي ة               ، وىو المؤس س ال(اإلنترنتابكة)شالعمى  Tony Bozan))موقع
 مستمر.   ّ كؿ  وتطويرىا بش ،تحديثياوالمسؤوؿ عف 

 التدريس وفؽ ىذه                  ً                              النموذج األكثر تناوال  بيف الباحثيف لتصميـ إجراءات  اختارت الباحثة 
لتربية ومادة ا ،ية مف جية    حم  لتقوـ بتعديميا وتكييفيا بما يتناسب مع البيئة الم ؛       ّ  ستراتيجي ةاال

 ميف والفروؽ الفردية بينيـ.مف جية أخرى، مع مراعاة أعمار المتعم      ّ  الوطني ة
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 االط الع عمى األسس الم عتمدة في بناء مناىج التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي في الج                                                        ُ               ّ يورية م  
،      ّ  الوطني ة         ّ          ة والتربوي ة، واألسس                                  ّ                ّ العربية السورية، وىي األسس االجتماعي ة، واألسس النفسي  

    ّ         تتمث ؿ باآلتي: التياألسس الوظيفية إلى       ً إضافة  
ة     حم  انسجاميا مع المر ضرورة                              ّ                        التأكيد عمى ميارات التواصؿ الم غوي الشفيي والكتابي، و  -

                      ّ   العمرية مف حياة المتعم ـ.
 مستوياتو.   ّ كؿ  االىتماـ بميارة التفكير ب -
 واستخالص النتائج.يميا     حم  وتجميعيا، البيانات  استخداـ التقانات الحديثة في -
نتاجيا كأساس لبناء مجتمع توظيؼ المعرفة، -  (.2007)وزارة التربية،المعرفة                            وا 
  الوطني ةالرجوع إلى مدخؿ الميارات األساسية، وىو أحد المداخؿ المعتمدة في بناء المعايير  ّ      

ى                                                                          ّ     لمناىج التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي؛ ألف  الميارات عمى أنواعيا تساعد المتعم ـ عم
،        الذ اتي                            ّ   ، ومف أىـ ىذه الميارات:)التعم ـ       ّ  الحياتي ةتوظيؼ معارفو المكتسبة في المواقؼ 

دارة الوقت،  ّ                       والتقص ي، معالجة المعمومات و          الد راسة   ّ                    الت نظيـ وا  ت، التفكير العممي   ّ كال  المش     حؿ       
                    ّ                                                            والناقد واإلبداعي، الت كيؼ والتفاعؿ مع اآلخريف واحتراـ آرائيـ، التواصؿ الفردي وضمف 

 (.46، 2013سميماف،و              ًّ         العممية عممي ا ()الفواؿ فريؽ، إجراء التجارب والنشاطاتال
  الصؼ العامة لمنياج الدراسات االجتماعية واإلنسانية  في       ّ  الوطني ةاالطالع عمى المعايير

 التيت مف قبؿ وزارة التربية في الجميورية العربية السورية، و    د  ُ  ِ أ ع   التيالسابع األساسي 
 "(.7"ممحؽلمناىج التربوية في ضوئيا)رت اُ    ط و  

  الوطني ةبية                        ّ              ؛ كما وردت في دليؿ المعم ـ لمادة التر      ّ  الوطني ةمراجعة األىداؼ العامة لمتربية  ّ      
ً                 ا  عمى التفاعؿ مع                              تنص  عمى أف يكوف الطالب قادر  التي(، و 2011)لمصؼ السابع األساسي

  ّ                                    ني ة، وأساليب العمؿ في الحياة؛ مف خالؿ:              التطورات الت ق
 ، القدرة عمى العمؿ ضمف فريؽ.       الذ اتي               ّ   القدرة عمى التعم ـ  -
         ّ         ت المجتمعي ة، وجمع   ّ كال  العممي مف حيث تحديد المش         الد راسة                       ّ   القدرة عمى استخداـ منيجي ة  -

 وؿ المناسبة.    حم  يميا، واقتراح ال    حم          ّ   حوليا، ثـ  تالمعمومات 
ة، وفيـ دورىا اإليجابي القدرة عمى توظيؼ التقنيات المعاصرة في مجاالت الحيا -

 (.40، 2011  ّ                  وال سمبي)دليؿ المعمـ،
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 :        الذىني ةالخريطة             استراتيجي ةوفق س أنشطة الدر  اتمواصف     ً  رابعا :
 كاآلتي:  ىيات ىذه المواصفو 

واألفكار ،      ّ  الذىني ةالمراد رسميا وفؽ خطوات الخريطة  أو الفكرة الرئيسة تحديد الموضوع .1
درس مف    ّ كؿ  الموجودة في  الموضوعات ُ     ح د دت ىذه الدراسةفي و               ّ         الرئيسة المتفرع ة عنيا، 

 لممواطنة.       ّ  الحياتي ةالميارات وحدة دروس 

المخ الحرية في البداية مف المنتصؼ تعطي      ألف           الس بورةأو  منتصؼ الصفحةالبدء ب .2
 عوائؽ. بدوف طبيعي   ّ كؿ  بش    ّ    وتدف قيا  األفكارعبير عف       والت   ،جميعيا الجياتاالنتشار في 

 ر عف الفكرة المركزية.     تعب  لأو صورة    ًّ كال   ش   ً     رمزا  أو استخداـ  .3

في بناء الخرائط  المتعمميف يجدوف متعة     ألف   ،     ّ  الذىني ة أثناء رسـ الخريطةفي استخداـ األلواف  .4
 يـ.الرسـ والتصمعندما يستخدموف األلواف و       ّ  الذىني ة

ؿ المستوى الثاني والثالث مف يوصثـ تتوصيؿ الفروع الرئيسية بالصورة أو الفكرة المركزية،  .5
 .ع بالمستوييف األوؿ والثانيالفرو 

تشبو فروع  ا الفروع المائمة   م  قيمة تصيب المخ بالممؿ، أالخطوط المست     ألف   جعؿ الفروع مائمة؛ .6
 بينيا. فيـ الروابط                 ّ ف أسيؿ عمى المخ  الخمية العصبية، وبذلؾ يكو 

 .مة  ّ كم  غني عف ألؼ         ُ الصورة ت                                                استخداـ الصور قدر اإلمكاف عند رسـ الفروع، ألف   .7

ّ  الخط ةعند تصميـ أنشطة  وقد حرصت الباحثة .8  لممواطنة       ّ  الحياتي ةلوحدة الميارات         ّ  التدريسي ة    
 :اآلتيعمى       ّ  الذىني ة ةطالخري         ّ  استراتيجي ةات مواصفوفؽ 

 د عرضو.لمموضوع المرا كافة                ّ  العناصر التفصيمي ةاإلحاطة ب 
 في عممية التعم ـ.جميعيـ الطمبة  إشراؾ   ّ              
  الفروؽ الفردية بيف الطمبة.مراعاة 
 واستثارة اىتماماتيـ. ،جميعيا حواس الطالب شراؾإ 
  السابعأف تكوف مناسبة لطمبة الصؼ مراعاة . 
  يز المناسبة.    عز  التحفيز والتأساليب استخداـ 
 المناقشة، الحوار،       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةفي تطبيؽ      عد ة                        ُ   تنويع استخداـ الطرائؽ الم سا(

 (.، العمؿ ضمف مجموعات       الذ اتي    ّ   التعم ـ السؤاؿ والجواب، العصؼ الذىني، 
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  يراعي الزمف    ّ كؿ  بش      ّ  الذىني ةالخرائط          ّ  استراتيجي ةخطوة مف خطوات       لكؿ  تحديد الزمف المناسب
ّ  حص ةي لم     لكم  ا  ( دقيقة.45قدرة بػػػػػػ)    ُ والم   ،سيةالدرا  

 :التعميميةإعداد الوسائل      ً  خامسا :
ّ  الخط ة نات     مكو   مف       ً أساسيا     ً نا       مكو   ةيالتعميم الوسائؿ ُ     ت عد         بقية مع تتفاعؿ فيي ؛       ّ  التدريسي ة    

ّ    ، وتسيـ في تحقيؽ األىداؼ المرجو ة، امكوناتي  برنامج أي نجاح"     أف  إلى ( 2001)الحيمة ويشير                             
 المتعمميف، ـ   ّ تعم   تنظـ ألنيا ،       ّ  التدريسي ة الوسائؿ اختيار حسف عمى أساسي   ّ كؿ  بش يعتمد تعميمي

   .(52")اإلتقاف مف عالية بدرجة المنشودة األىداؼ بموغ ليـ ر    يس    ُ وت  
ّ  الخط ة إعداد عند باحثةال حرصتوقد   الوسائؿ مف مجموعة وتجييز ،توفيرعمى         ّ  التدريسي ة    

ّ  المرجو ة األىداؼ تحقيؽ في     عد ةالمسا يمكنيا التيعميمية الت   :ىي كاآلتي الوسائؿ وىذه ،     
، لممواطنة       ّ  الحياتي ةدروس وحدة الميارات  درس مف   ّ كؿ   خطواتجياز الحاسوب لعرض  .1

         ّ    أماـ الط مبة. لكترونيةاإل      ّ  الذىني ةخريطة ال لعرضوذلؾ 
   ّ                     صمم تيا الباحثة باستخداـ التي   ّ     روني ة و اإللكت      ّ  الذىني ة         ُ  ّ                     الدروس الم صم مة باستخداـ الخريطة  .2

 (.I Mind Map9)برنامج
 ة.      متعد دطباشير بألواف ، و         الس بورةو  جياز اإلسقاط، .3
 (.54 ×74)باأللواف عمى ورؽ مقوى بحجـ    ً  مسبقا  خريطة ذىنية لمدرس مرسومة  .4
 (.(A4    ً                             مسبقا  باأللواف عمى ورقة بيضاء قياسخريطة ذىنية لمدرس مرسومة  .5
لممحافظة عمى  ف سموكات صحيحة  ّ بي   ُ ت   ،متعمقة بموضوع النظافةة       متعد دصور لمواقؼ  .6

 .النظافة الشخصية ونظافة الوسط والبيئة المحيطة
)مطار دمشؽ الدولي، مشفى في الجميورية العربية السوريةبعض الممتمكات العامة لصور   .7

 (. ، ساحة األموييفحديقة تشريف، مبنى اإلذاعة والتمفزيوف األسد الجامعي،
عامؿ      الت  أثناء في  وأخرى خاطئة ،  ّ                    تبي ف فييا سموكات صحيحة  ة      متعد دلمواقؼ ورسوـ صور  .8

 .، وضرورة ترشيد استيالكيامع الكيرباء
 .عميياوأىمية المحافظة  ،خدامات المختمفة لممياهح االست   ّ توض  ولوحات إعالنية  ورسوـصور  .9

                        ّ    أجيزة كيربائية، أجيزة طبي ة، عاء، مثؿ)اختراعات عممية أفادت البشرية جم ِ   ظي ر  ُ ت   صور .10
 وسائؿ النقؿ الحديثة، قمر صناعي(.
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ّ  الخط ةقبؿ تطبيؽ عمدت الباحثة قد و     إلىاألساسي عمى طمبة الصؼ السابع         ّ  التدريسي ة    
نةالو  ،لممواطنة       ّ  الحياتي ةنسخة مطبوعة مف وحدة الميارات  توفير       لكؿ  دروس مف خمسة        مكو 

التجريب االستطالعي       عي نةإلى طالب       ً إضافة  يبية والتجر  الضابطة طالب مف طمبة المجموعتيف
 ىذه الوحدة.      ّ  الوطني ةمادة التربية في  تتوفر في كتبيـ المدرسية ف لـ    مم  

 :          التدريسي ة     خط ة لم         والمؤج ل ي والنيائي     حم  لتقويم المر إعداد ا     ً  سادسا :
  ؽ          مػػػدى تحق ػػػ  ُ     ُيبػػػي ف       ، فيػػػو                     تعميمػػػي أو خطػػػة تدريسػػػية                               التقػػػويـ عمميػػػة أساسػػػية ألي برنػػػامج   ُ     ُيعػػػد          

ّ  الخطّػػة                        ة والضػػعؼ فػػي مختمػػؼ جوانػػب                    ً                   األىػػداؼ المحػػددة مسػػبقًا، ويبػػرز نقػػاط القػػو       بيػػدؼ         ، وذلػػؾ   
ُ  ِ  ، وقد اُعتِمد        وتطويرىا   ا             تحسيف فاعميتي ّ   لمخّطة                      عمى نوعيف مف التقويـ                   وىما:  ،        ّ  التدريسّية   

  المنشػػودة،           ّ  التدريسػػّية           نحػػو األىػػداؼ         الطمبػػة  ـ                        ّ وييػػدؼ إلػػى تحديػػد مػػدى تقػػدّ    ي:     حم وو             التقووويم المر           
ّ  الخّطة            أثناء تنفيذ    في                        ذ ىذا النوع مف التقويـ    ف   َ نَ   ُ ويُ                   مجموعػة مػف األسػئمة    ت   وضػع            الصػفية، وقػد      

     طمبػػة          شػػفيي عمػػى     ّ كؿّ           الباحثػػة بشػػ       تطرحيػػا                     المػػراد تحقيقيػػا، إذ                    ي األىػػداؼ التعميميػػة  ّ غطّػػ ُ تُ       التػػي
  .     ّ  الذىنّية        الخريطة           ّ  استراتيجّية              خطوة مف خطوات     ّ كؿّ                عقب االنتياء مف                     المجموعة التجريبية

  :درس وييػدؼ إلػى معرفػة مقػدار     ّ كػؿّ          فػي نيايػة                         ُ     وىذا النػوع مػف التقػويـ ُيطب ػؽ                 التقويم النيائي                          
   ية                          ت مجموعة مف األسئمة في نيا ع  ِ وضِ        ّ                      التعميمّية، ولتحقيؽ ىذا الغرض           مف األىداؼ      َ ق ؽَ  ُ حُ    ما 
ـ       درس    ّ كؿّ  َ  ُرك ػَز        كػاف قػد       التػي  و    ،          لدى الطمبة           التعميمية      ألىداؼ               أكد مف تحقيؽ ا   ّ التّ         ليت    فػي       عمييػا ُ   

ّ  الخّطة  ت                   أثناء تنفيذ إجراءا   .     ّ  الذىنّية        الخريطة           ّ  استراتيجّية           الصفية وفؽ      

 قاس     ُ ، وي  : لقياس درجة احتفاظ الطمبة في المجموعة التجريبية بالمعموماتالتقويم المؤجل
ي الذي يخضعوف لو بعد مرور                          عمييا في االختبار الت حصيم وفيحصم التي الطمبةبعالمة 

 لممواطنة،       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات انتياء تدريس  عمى  ً ا  يوم( 40-21فترة زمنية تتراوح بيف)
 .     ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةة وفؽ م    صم     ُ الم  و 

 :        الذىني ةالخريطة             استراتيجي ةوفق            التدريسي ة       الخط ةدروس  تحكيم    ً   سابعا : 

ّ  الخط ةت   َ رض   ُ ع        عمى مجموعة مف السادة كافة  اناتي       وبمكو   ،األولية اتي    حم  مر في         ّ  التدريسي ة    
      ّ  الوطني ةوعدد مف المتخصصيف بتدريس مادة التربية جامعة دمشؽ، ية التربية ب  ّ كم  المحكميف مف 

(، 24/9/2015)وذلؾ في الفترة الواقعة بيف ،("1")الممحؽتربوييف مف مدرسي المادة، وموجييف

 مف اآلتي:         التحق ؽبيدؼ  (6/10/2015)ولغاية



راسة وإجراءاته
 
              الفصل الرابع                                                                 منهج الد
 
                                                                                      

 

 
86 

  الخريطة          ّ  استراتيجي ةمع طبيعة  لممواطنة       ّ  الحياتي ةالعممي لوحدة الميارات المحتوى  انسجاـ
 وخطواتيا.      ّ  الذىني ة

 وانسجاميا مع أىداؼ الوحدة المذكورة،  ،التعميمية لموضوعات الدروساألىداؼ  مناسبة
 ،يا عمى المجاؿ المعرفي  ّ  توز ع وصوابا تي       ّ تيا ودق         ّ ومدى صح   واليدؼ العاـ لمدرس،

 .حركي-الحسالمياري أو و  ،والوجداني

  الخط ةتوافؽ تصميـ خطوات  ّ ومدى  ،     ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةمع خطوات         ّ  التدريسي ة    
 قابميتيا لمتطبيؽ العممي.

  الخط ةلخطوات تطبيؽ  التعميميةالوسائؿ صالحية  ّ  .       ّ  التدريسي ة    

  درس مف دروس الوحدة       لكؿ  ومناسبتيا  ،        ّ  اإللكتروني ة      ّ  الذىني ة      ّ                 العممي ة، ووضوح الخرائط   ّ   الدق ة
ّ       لبرامج اإللكترونية المخصص ة ليذاا مة مف قبؿ الباحثة بأحدُ     م صم  وال ،المذكورة  الغرض.                        

  الخط ةي والنيائي لدروس     حم  لتقييـ المر مناسبة خطوات ا  ّ  .       ّ  التدريسي ة    

   الخط ةمالءمة إجراءات تطبيؽ  ّ ، وتسمسؿ الخطوات بما المغة، ومحتواىا مف حيث سالمة    
 .يتالءـ مع تسمسؿ الدروس 

   الخط ة دروسمالءمة  ّ تغطيتيا ، ومدى      ّ               ّ  ا تتضم نو مف مادة عممي ةوعددىا، وم        ّ  التدريسي ة    
 لألىداؼ المراد تحقيقيا.

 :النقاط اآلتية فييا نوا    بي   التي مالحظاتيـ     ّ    المحك موف  ّ  قد ـوقد 
ّ  الخط ةة في تحقيؽ اليدؼ مف         ّ التعميمي  كفاية األىداؼ   .4  مف دوف إضافة أو حذؼ.         ّ  التدريسي ة    

ّ                               ي والنيائي وأساليبو، إال أف  البعض أشار إلى ضرورة أف تعكس     حم  خطوات التقويـ المر  كفاية .2                          
     ّ    المحد دة.        ّ  التدريسي ةأسئمة التقويـ النيائي األىداؼ 

ّ  الخط ةضرورة تدقيؽ محتوى  .3  ،بما يتناسب مع أعمار الطمبة     ًّ       ًّ        ً لغوي ا  ونحوي ا  وصياغة          ّ  التدريسي ة    
 .وبما يراعي الفروؽ الفردية بينيـ

 ضرورة إضافة وسائؿ أخرى.المستخدمة وأشار البعض منيـ إلى         ّ  التدريسي ةكفاية الوسائؿ  .4

 بما يتناسب مع إجراءات تنفيذه. تعميمي     ٍ نشاط        لكؿ  ديؿ الزمف المخصص تع  .5

ّ  الخط ةالعاـ لطريقة عرض    ّ كؿ  تنسيؽ الش .6  .       ّ  التدريسي ة    

       ّ   نشاط صف ي.   ّ كؿ               ً           لمدروس تدريجيا  مع تنفيذ       ّ  الذىني ةبناء الخرائط      حؿ  عرض خطوات ومرا .7
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الحظات م                                           ِ ادة المحكميف، وأجرت التعديالت الالزمة في ضوء                            أخذت الباحثة بمالحظات الس     
مراجعة ال وأ ،حذؼالضافات و اإلصياغة و الإعادة حيث مف  سواء المشرؼ،وتوجييات الدكتور 

ّ  الخط ة أصبحتو تنقيح، الو  شبو  اصورتي في      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ة    ّ        المصم مة وفؽ         ّ  التدريسي ة    
ا صالحيتي مدى عمى والوقوؼ ستطالعية،الدراسة اال      عي نة عمى اتجريبي أجؿ مف النيائية،

 .لمتجريب النيائي
 :          التدريسي ة خطةة االستطالعية لمالتجرب     ً  ثامنا :
ّ  الخط ةبعد إخراج       قامت          الت طبيؽيائية، والحصوؿ عمى موافقة شبو الن ابصورتي        ّ  التدريسي ة    

       ّ  الحياتي ةدرسيف األوؿ والثاني مف دروس وحدة الميارات جراء التجريب االستطالعي لمإب باحثةال
منطقة ب( الديف التنوخي     عز  )ساسي في مدرسةمف طمبة الصؼ السابع األ      عي نةعمى  لممواطنة

شعبة ال      ً     ( طالبا ، و 32وقواميا) ،الشعبة الثانية اختيرتو مدينة دمشؽ، فيالت غربية في  -المزة
 . ّ  عي ةالتجربة االستطال      عي نةلتكوف  مقصودةبطريقة     ً  طالبا   (33)وقوامياالثالثة 
، واستبانة االختبار التحصيمي  ّ      مث متيف بالمتو  داتي الدراسة،ألقت التجربة االستطالعية    ب   ُ ط      

مف  ، وىما درسا)النظافة، والممتمكات العامة(،إضافة إلى الدرسيف األوؿ والثاني االتجاىات
 (2016-2015)في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ حياتية لممواطنةالميارات الدروس وحدة 

وفؽ  اء التجربة االستطالعيةأىداؼ إجر  دت   د    ُ وح  (، 2015/ 10/ 28-7)بالفترة الواقعة بيف
 :اآلتي

  :واستبانة االتجاىات( ،)االختبار التحصيميدوات الدراسةاالستطالعي أل         الت طبيقأىداف 
 :تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ، وىي كاآلتي إلىألدوات الدراسة االستطالعي          الت طبيؽىدؼ 

 .حساب معامؿ ثبات نتائج االختبار التحصيمي 
 .حساب معامؿ ثبات نتائج استبانة االتجاىات 
 .حساب معامالت السيولة والصعوبة لبنود االختبار التحصيمي 
 .حساب معامالت التمييز لبنود االختبار التحصيمي 

 .الميداني         الت طبيؽأثناء في ة باحثتواجو القد  التيوالصعوبات ت   ّ كال  المش      تعر ؼ -
 واستبانة االتجاىات. ،الزمف الالـز لإلجابة عف بنود االختبار التحصيمي      تعر ؼ -
جاىات بالنسبة والغامضة في االختبار التحصيمي، واستبانة االت البنود غير الواضحة      تعر ؼ -
 طمبة الصؼ السابع األساسي.ل
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  :          التدريسي ة       الخط ةاالستطالعي لمدرسين األول والثاني من دروس          الت طبيقأىداف 
 النقاط اآلتية:      تعر ؼليذيف الدرسيف إلى االستطالعي          الت طبيؽىدؼ 

 . نشاط   ّ كؿ  درس و    ّ كؿ  ف الالـز لتنفيذ الزم -
ّ  الخط ةإجراءات مدى تفاعؿ الطمبة مع  -  .        ّ  التدريسي ة    
 .     ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةتطبيؽ الغامضة وغير الواضحة في النقاط  -
 . تنفيذىا وخطوات ،     ّ  الذىني ةالخرائط         ّ  ستراتيجي ةمدى تقبؿ الطمبة ال -
ّ  الخط ةصالحية  -  لمتطبيؽ النيائي.        ّ  التدريسي ة    
 الميداني.         الت طبيؽقد تظير أثناء  التيالعوائؽ والصعوبات  -
         الت طبيؽ ُ     سي جرى  التيوكفايتيا لمتطبيؽ الميداني في المدرسة  ،ر البيئة الفيزيقية المناسبةافتو  -

ّ   النيائي لمخط ة   فييا.        ّ  التدريسي ة           
 تستغرقيا. التي    ّ           والمد ة الزمنية  ،المدرسةتقع فييا  التيفترة تقنيف الكيرباء في المنطقة  -
ّ  الخط ةوضع  - في ضوء ما  اعميي      ّ                               النيائي ة بعد إجراء التعديالت المناسبة  افي صورتي        ّ  التدريسي ة    
                   ّ   في التجربة االستطالعي ة.مف نتائج إليو   َ ؿ     ص    ُ تو  

  سارت التجربة االستطالعية وفؽ الخطوات اآلتية:قد و      
الموافؽ في يـو األربعاء وذلؾ  :                                                ّ  تطبيؽ االختبار التحصيمي ومقياس االتجاىات بصورة قبمي ة .1

الديف      عز  ( عمى الشعبة الثانية مف الصؼ السابع األساسي بمدرسة 7/10/2015)ؿ
 .ةالتجريبي         الد راسة      عي نةالتنوخي، وىي مف خارج 

الموافؽ يوـ الثالثاء في وذلؾ : ة                          ّ ومقياس االتجاىات بصورة بعدي   تطبيؽ االختبار التحصيمي .2
  .القبمي         الت طبيؽمف   ً ا  ( يوم14)بعد مرور (20/10/2015)ؿ

ّ  الخط ةدروس مف  والثاني األوؿ تطبيؽ الدرسيف  .3 وحدة الميارات ل  ُ  ّ    الم صم مة         ّ  التدريسي ة    
         ّ  استراتيجي ةوفؽ  ف    مم اص ُ م  وال ،النظافة، والممتمكات العامة()ىما درساو  المواطنة،       ّ  الحياتي ة
، (الديف التنوخي     عز  في مدرسة) مف طمبة الصؼ السابع الشعبة الثالثةعمى       ّ  الذىني ةالخريطة 

؛ وذلؾ بعد االتفاؽ مع إدارة المدرسة حوؿ تاريخ         الد راسة      عي نةوىي مجموعة مف خارج 
ّ                                     أف  الباحثة قامت بعد االنتياء مباشرة مف ب        ً  درس، عمما     ّ كؿ  تدريس  االستطالعي          الت طبيؽ 

ونشاطيـ، درس، واستجابات الطمبة    ّ كؿ   بتدويف المالحظات حوؿ سيرلمدرسيف المذكوريف 
ف     بي     ُ ( ي  9الجدوؿ)و  ،نشاط مف أنشطتو   ّ كؿ  تغرؽ في تدريس واستفساراتيـ، وتحديد الزمف المس
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ّ  الخط ةولمدرسيف األوليف مف دروس          الد راسةالبرنامج الزمني لمتطبيؽ االستطالعي ألدوات      
 .       ّ  التدريسي ة

           التدريسي ة       الخط ةو  ،        الد راسة( البرنامج الزمني لمتطبيق االستطالعي ألدوات 9الجدول)
عدد  التاريخ الموضوع

 الحصص
عدد  الشعبة

 الطمبة
 المجموعة

  1 7/10/2015األربعاء .قبميالاالستطالعي االختبار التحصيمي 
 الثانية 

 

  من خارج  32
         الد راسة      عي نة

 التجريبي
 1 20/10/2015الثالثاء .ستطالعي البعدياالختبار التحصيمي اال

 1 7/10/2015األربعاء .قبميالاالستطالعي االتجاىات  قياس
 1 20/10/2015الثالثاء .ستطالعي البعدياال االتجاىات قياس

      عي نةمن خارج  33 الثالثة  1 27/10/2015الثالثاء .)النظافة(                             التجريب االستطالعي لمد رس األول
         الد راسة

 التجريبي
                               التجريب االستطالعي لمد رس الثاني

 .)الممتمكات العامة(
األربعاء 

28/10/2015 
1 

ِ    ل وح ظت  التيحرصت الباحثة عمى استدراؾ النقاط السمبية وقد  في أثناء التجريب ُ  
 : مف خالؿ القياـ بمجموعة مف اإلجراءات، ومنيااالستطالعي، 

لعدـ و ي،     حم       ً                                ، نظرا  لتشابييا مع بنود التقويـ المر بعض بنود التقويـ النيائي تعديؿ واختصار -
ّ  حص ةكفاية زمف ال  . 

 .ةتعميميالؼ اىدبعض األتعديؿ الزمف المخصص لتنفيذ  -
ّ   ضرورة ضبط واختصار بعض األنشطة في تنفيذ الدروس لتتناسب مع الزمف المخص ص  -                                                                   
ةلم ّ  حص         ّ           الدراسي ة الواحدة.  
ّ  حص ةلمص               ّ مع الوقت المخص   مف قبؿ الطمبة      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ة تكييؼ تطبيؽ -  .    

عت  ِ    وبعد إجراء التعديالت المطموبة؛ و ض   ُ ّ  الخط ة                                               ّ               في صورتيا النيائي ة لتصبح جاىزة         ّ  التدريسي ة    
 "(.2"ؽمحالتجريبية)الم         الد راسة      عي نةؽ عمى لمتطبي

توحذة ادلهاراث  لذروس ياالختبار التحصيل. 3
 
 احلياتي
 
 :للمىاطنت       

ّ  ع ر ؼ مقدار ما يحصؿ " و:          فسية بأن                                معجـ المصطمحات التربوية والن   وفؽ التحصيؿ الدراسي ُ 
   ّ كؿ  عد بش ً                            ُ را  عنيا بدرجات في االختبار الم      عب                                              ُ عميو الطالب مف معارؼ أو معمومات أو ميارات، م  

النجار، و  والموضوعية")شحاتو ،والثبات ،ز بالصدؽ         ّ دة، ويتمي                                 يمكف معو قياس المستويات المحد  
2003.) 
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ّ            الصؼ الس ابع األساسي ؿ عمييا طمبة يحص التيالدرجات  و:              ً       الباحثة إجرائيا  بأن   و     تعر فو       في        
       ّ   التعميمي ة                     ّ          الباحثة لقياس مدى تحق ؽ األىداؼ           ذي أعد توال اختبار التحصيؿبنود إجاباتيـ عف 

ّ  لمخط ة ؛ وذلؾ مستويات بحسب         ّ  التدريسي ة     ّ     وتعر ضيـ تربوية، مرورىـ بخبرات بعد تصنيؼ بمـو    
 .لممواطنة       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات دروس                ّ        رستيـ ألنشطة تعم مية ضمف    مم اتعميمية، و  ألنشطة
 في      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةات التابعة المستيدفة لقياس فاعمية          المتغي ر أحد  حصيؿ   ّ الت        يعد  و     

مبة الصؼ لقياس تحصيؿ ط التحصيؿ الدراسيُ            أ عد  اختبار  ، لذلؾ     ّ  الوطني ةتدريس مادة التربية 
 ، وذلؾ وفؽ الخطوات اآلتية:      ّ  الحياتي ةوحدة الميارات  السابع األساسي لموضوعات

 الحالي إلى ما يمي:         الد راسةىدؼ االختبار في تحديد اليدف من االختبار التحصيمي:  .1
 لمعارؼ العممية المتضمنة في موضوعات وحدة ا          الد راسة      عي نةانس أفراد الكشؼ عف تج

 القبمي لالختبار.         الت طبيؽلممواطنة؛ مف خالؿ        ّ  الحياتي ةالميارات 
  الخط ةقياس فاعمية  ّ في تحصيؿ       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ة ة وفؽم  ّ صم     ُ الم          ّ  التدريسي ة    

                                 ً  لدى طمبة المجموعة التجريبية مقارنة         ّ  الحياتي ةالمعارؼ العممية لموضوعات وحدة الميارات 
 البعدي لالختبار. طبيؽ     الت  بطمبة المجموعة الضابطة مف خالؿ 

  الخط ةقياس فاعمية  ّ في االحتفاظ       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ة  ُ  ّ        الم صم مة وفؽ         ّ  التدريسي ة    
                                 ً  لدى طمبة المجموعة التجريبية مقارنة         ّ  الحياتي ةبالمعارؼ العممية لموضوعات وحدة الميارات 

 ار.البعدي المؤجؿ لالختب         الت طبيؽبطمبة المجموعة الضابطة مف خالؿ 

       ّ  الحياتي ةاالختبار التحصيمي لوحدة الميارات ُ     ص م ـ  . مستويات أسئمة االختبار التحصيمي:2
يؿ،     حم  ، الت        الت طبيؽ   ّ            الت ذكر، الفيـ، أو المعرفة)وىي: ،المعرفيةبموـ لمستويات    ً  وفقا   ،لممواطنة
ّ          ً        ع ر فت إجرائيا  ألىداؼ قد التقويـ(، و التركيب،   :، وىي كاآلتي        الد راسةُ 

  تقيس قدرتو عمى  التي                ّ             يحصؿ عمييا المتعم ـ في األسئمة  التي  ّ     الد رجة          الت ذكر:مستوى
           ّ     درسيا، وتعم ميا. التياسترجاع المعمومات 

  تقيس قدرتو عمى  التي                ّ             يحصؿ عمييا المتعم ـ في األسئمة  التي  ّ     الد رجة  الفيم:مستوى
 ّ  تـ   التيو  ،لممواطنة       ّ  الحياتي ة                                                     استيعاب المعمومات المتضم نة في موضوعات وحدة الميارات 
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  ّ                                                                              تعم ميا، والربط بيف السبب والنتيجة، والقدرة عمى استنتاج المعمومات وتعميؿ األسباب، 
                                   ّ    والوصوؿ إلى نتائج في ضوء ما تـ  تعم مو.

  تقيس قدرتو عمى  التي                ّ             يحصؿ عمييا المتعم ـ في األسئمة  التي  ّ     الد رجة  :        الت طبيقمستوى
   ّ                              تعم ميا، وتطبيقيا في مواقؼ جديدة. التياءات والمبادئ استخداـ القواعد واإلجر 

  يؿ     حم  تقيس قدرتو عمى ت التي                ّ             يحصؿ عمييا المتعم ـ في األسئمة  التي  ّ     الد رجة  يل:    حم  التمستوى
                                  ّ              المعمومات إلى عناصرىا األساسية بالت سمسؿ المنطقي.

  تقيس قدرتو عمى جمع  التي                ّ             يحصؿ عمييا المتعم ـ في األسئمة  التي  ّ     الد رجة  التركيب:مستوى
ٍ              ً         العناصر واألجزاء، وتنظيميا في بناء  لـ يكف موجودا  مف قبؿ.                                  

  تقيس قدرتو عمى الحكـ  التي                ّ             يحصؿ عمييا المتعم ـ في األسئمة  التي  ّ     الد رجة  التقويم:مستوى
بداء رأيو نحو موضوعات محد دة.                                      ّ    والتقييـ وا 

ة إعداد جدوؿ مواصفات االختبار مف     حم          تعد  مر  إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيمي:. 3
ّ                    ّ  إعداد االختبار التحصيمي، وي عر ؼ جدوؿ المواصفات بأن و     حؿ  مرا      أىـ   قائمة تربط بيف األىداؼ " :                         ُ  

                                                                     ّ                   والمحتوى التعميمي مف ناحية، والمحتوى وبنود االختبار مف ناحية أخرى، ويمث ؿ الركيزة األساسية 
االختبار ومدى االتساؽ الداخمي وتمثيمو لمموضوعات  يستند إلييا في الكشؼ عف صالحية التي

 (. 101، 2004) الفتالوي، "المطروحة، وىذا يدؿ عمى صدؽ محتوى االختبار

مف صدؽ وعدالة االختبار في محتواه، وذلؾ بتوزيع         التحق ؽعمى جدوؿ المواصفات يساعد و 
وعدـ التحيز إلى جانب مف المحتوى عمى  ليشمؿ المحتوى، موضوعي   ّ كؿ  فقرات االختبار بش

مخطط تفصيمي،  :     بأن و جدوؿ المواصفات    ُ    إذ ي وصؼ .حساب جانب آخر مف المحتوى نفسو
      لكؿ  حدد األىمية النسبية                                                                 ُ يربط العناصر األساسية لممحتوى بمجاالت التقييـ ومياراتو الفرعية، وي  

 .(235، 2005)الجمبي،                    ن و يقيس صدؽ المحتوىإمنيا، أي 

دروس وحدة ل ثة بصياغة األىداؼ المعرفيةقامت الباح :واصفاتماليدؼ مف جدوؿ ال .1
   ّ كؿ  ؼ السابع األساسي؛ بشلمص      ّ  الوطني ةمف كتاب التربية جميعيا لممواطنة        ّ  الحياتي ةالميارات 

، ثـ قامت بإعداد جدوؿ مواصفات جميعيا مستويات المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بموـ يغطي
 بيدؼ:االختبار التحصيمي 
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  أف االختبار يقيس األىداؼ التعميمية المحددة مف جية، والمحتوى المعرفي التأكد مف
 مف جية ثانية.      ّ  الوطني ةمف كتاب التربية        ّ  الحياتي ةالمتضمف في وحدة الميارات 

 .وضع أسئمة شاممة لممحتوى، وتنويع مستوياتيا 
  درس مف دروس الوحدة المختارة.      لكؿ  تحديد األىمية النسبية 

وفؽ التحصيمي  االختبار مواصفاتـ جدوؿ    م   ُ ص   :خطوات تصميـ جدوؿ مواصفات االختبار. 2
 الخطوات اآلتية:

a.  درس مف دروس الوحدة، بتطبيؽ المعادالت اآلتية:      لكؿ  حساب األىمية النسبية 
  األىمية النسبية لمدرس حسب عدد الحصص =    

عدد حصص الدرس
مجموع الحصص

 
 
  األىمية النسبية لمدرس حسب عدد الساعات =    

ّ  الحص ة عدد ساعات    
 مجموع المواضيع

 
 

  =األىمية النسبية لمدرس حسب عدد الصفحات    
عدد صفحات الدرس

 مجموعة صفحات الوحدة
 

 

 األىمية حسب الحصص األىمية حسب الساعات األىمية حسب الصفحات= األىمية النسبية لمدرس 
 

 
 

  ُ  ّ          الم صم مة لوحدة  التدريس خطة درس مف دروس      لكؿ  ف األىمية النسبية   ّ بي   ُ ي   (10)والجدوؿ
 :حسب المعادالت السابقةبالميارات الحياتية لممواطنة، 

 الحصص والساعات والصفحاتحسب عدد  لمدروساألىمية النسبية ( 10)جدول
 عدد المحتوى

 الصفحات
األىمية 
 النسبية

عدد 
 الساعات 

األىمية 
 النسبية

عدد 
 الحصص 

األىمية 
 النسبية

      لكل  األىمية النسبية 
 درس

 %2.02 %20 1 %20 1 %20.8 5 1الدرس 

 %2.02 %20 1 %20 1 %20.8 5 2الدرس 

 %2.02 %20 1 %20 1 %20.8 5 3الدرس 

 %2.02 %20 1 %20 1 %20.8 5 4الدرس 

 %1101 %20 1 %20 1 %16.6 4 5الدرس 

 %..1 %100 5 %100 5 %100 24 المجموع
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b .  الحياتي ةميارات ال حدةعميمية الخاصة بمحتوى و                               ّ ية النسبية لمستويات األىداؼ الت            ّ تحديد األىم  ّ       
 ف ذلؾ:  ّ بي   ُ ي   (11، والجدوؿ)لممواطنة

 ( األىمية النسبية لمستويات األىداف التعميمية لدروس الوحدة11جدول )

 
 الدروس

 عدد
 أىداف

     كل  
 درس
 

           المعرفي ةمستويات األىداف 

 تقويمال تركيبال يل    حم  تال         الت طبيق فيمال تذكرال

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %25 2 %25 2 %22.2 2 %25 2 %14.2 2 %20 2 12 النظافة
الممتمكات 

 %25 2 %25 2 %22.2 2 %12.5 1 %21.4 3 %20 2 12 العامة

الطاقة 
 الكيربائية

11 2 20% 3 21.4% 2 25% 1 11.1% 1 12.5% 2 25% 

المياه ثروة 
 %12.5 1 %12.5 1 %33.4 3 %12.5 1 %21.4 3 %20 2 11 وطنية

حب العمم 
          والت عم م

11 2 20% 3 21.4% 2 25% 1 11.1% 2 25% 1 12.5% 

 8 8 9 8 14 10 57 المجموع
 النسبة
عند 
 الباحثة

100
% 

18% 25% 14% 15% 14% 14% 

 النسبة 
 عند بموم

100
% 45% 10% 20% 10% 10% 5% 

c . خالؿ استخداـ المعادلة مف درس مف دروس الوحدة المختارة       لكؿ  حساب الوزف النسبي

درس=       لكل  الوزن النسبي       : اآلتية
األىداؼ السموكية      لكؿ   درس

 مجموع األىداؼ السموكية      لكؿ   الدروس
  ×100 

d .(بندا ، وتوزيعيا عمى المستويات المعرفية بش35اقتراح عدد بنود االختبار ب )                                     ً       يتناسب مع    ّ كؿ
 درس مف دروس الوحدة المختارة.      لكؿ  الوزف النسبي واألىمية النسبية 

f . خداـ المعادلة درس لألىداؼ المعرفية مف خالؿ است   ّ كؿ  حساب نسبة تمثيؿ بنود االختبار مف

 درس=     كل  نسبة تمثيل بنود االختبار من    اآلتية:
مجموع بنود الدرس

  مجموع األىداؼ السموكية      لكؿ   درس
   ×100 

z . لبنود االختبار مف خالؿ  ةمستوى مف المستويات المعرفية الست   ّ كؿ  حساب نسبة تمثيؿ

  مستوى=     كل  نسبة تمثيل           المعادلة اآلتية:
عدد بنود   ّ كؿ    مستوى
   مجموع بنود االختبار

   ×100      

 .        ً                     صيمي وفقا  لمخطوات اآلنفة الذكرمواصفات االختبار التح  ُ ّ  ي بي ف (12)والجدوؿ
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 االختبار التحصيمي( مواصفات 12جدول)

 :اآلتية مراعاة النقاطر التحصيمي مع بنود االختبا صيغت صياغة بنود االختبار التحصيمي:. 4

 وفؽ جدوؿ المواصفات. مة لألىداؼ   ّ ممث  االختبار وف بنود أف تك 
  أف تغط ي المحتوى المعرفي لوحدة الميارات                                  ّ  شامؿ.   ّ كؿ  لممواطنة بش       ّ  الحياتي ة     
 ب الصؼ السابع األساسي. بنود االختبار مناسبة           ّ                     لمستوى طال 
 وعمميا .              ً ، وصحيح لغويا  واضح   ّ كؿ  سؤاؿ بش   ّ كؿ   صياغة  ً      
   الوصوؿ إلى اإلجابة الصحيحة. ؿ عمى الطالب      ّ قد تسي   التيمميحات                السؤاؿ مف الت       مو   ُ خ 
   محددا .     ً  واحدا               ً  سؤاؿ يقيس ىدفا     ّ كؿ                 التأكد مف أف   ً     
   وبمغ  اإلجابة عمييا باختيار اإلجابة الخاطئة،   ّ كؿ  تكوف ش التي بنود األسئمةتحت        ّ وضع خط

 .ة بند السؤاؿصياغ أسموب تنبيو الطمبة عند اختالؼمف أجؿ  ( أسئمة؛10)نحو عددىا
  محتممة مف وجية نظر الطمبة.جميعيا اإلجابات أف تكوف 
   ب الغموض في صياغة األسئمة   ّ تجن. 
  طويال  وال قصيرا  فيأف ال يكوف السؤاؿ    ً         ً  الوقت نفسو.    
 السؤاؿوذلؾ حسب صياغة  ،خاطئة واحدةإجابة ؤاؿ إجابة صحيحة واحدة، أو يكوف لمس أف  . 
 .توزيع ترتيب اإلجابات الصحيحة بطريقة عشوائي ة   ّ                                         
 .أف تقيس مستويات  تصنيؼ بمـو لألىداؼ المعرفية كافة 

 
 المحتوى

عدد  بنود االختبار عمى المستويات المعرفية      توز ع
األىداف 
 المعرفية

الوزن 
 النسبي
 لمدروس

 تمثيل
 بنودال

عدد  تقويم تركيب يل    حم  ت تطبيق فيم تذكر لألىداف
  بنودال

 %23 %21 12 8 1 2 1 - 3 1 1الدرس
 %20 %21 12 7 1 1 2 1 - 2 2الدرس
 %17 %19 11 6 1 1 1 1 2 - 3الدرس
 %23 %19 11 8 1 - 1 1 2 2 4الدرس
 %17 %19 11 6 1 1 1 2 - 2 5الدرس

 %100 %100 57 35 5 5 6 5 7 7 المجموع
بنود 

 االختبار 
 1من
 7إلى

 8من 
 14إلى 

 15من 
 19إلى 

 20من 
 25إلى 

 26من 
 30إلى 

 31من 
 35إلى 

 

 %14 %14 %17 %14 %20 %20     تمثيل البنود 
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  سؤاؿ أربعة بدائؿ      لكؿ  أف يكوف عدد البدائؿ المحتممة لإلجابة الصحيحةa, b, c, d).) 

ّ   تكو ف  بنود االختبار التحصيمي:     كل  تحديد ش. 5 ّ   ، وتكو ف       متعد داالختبار مف أسئمة االختيار مف         
 :ىما سؤاؿ مف أسئمة االختبار التحصيمي مف جزأيف رئيسيف   ّ كؿ  

                     ُ                        طرح مف خاللو السؤاؿ، وع رض عمى ىيئة جممة خبرية             ُ الجزء الذي ي  وىو مقدمة السؤاؿ:  -
 ناقصة، أو سؤاؿ استفيامي.

سؤاؿ الموجود في مقدمة السؤاؿ، ويبمغ اإلجابة: وىي قائمة مف اإلجابات المقترحة لم بدائؿ -
 ( بدائؿ، وتتضمف إجابة واحدة صحيحة.4عددىا)
     ً  ( بندا  25)، واشتمؿ عمى      ً ( بندا  35)التحصيمي في صورتو النيائيةار االختب بمغ عدد بنودوقد 

ف يختار مف بيف اإلجابات إجابات، وعمى الطالب أ بند أربع      لكؿ  ، و       متعد دمف نوع االختيار مف 
( بنود مف نوع االختيار مف 10)ط صحيحة؛ كما اشتمؿ االختبار عمىإجابة واحدة فقاألربع 
 خاطئة.سؤاؿ مف ىذه األسئمة إجابة واحدة فقط       لكؿ  يكوف  بند أربعة إجابات، إذ      لكؿ  ،       متعد د

،       متعد دمد عمى نموذج االختيار مف   ُ عت  ولقد ا التحصيمي:االختبار نموذج  ررات اعتماد    مب  . 6
 لألسباب اآلتية: ليكوف نموذج االختبار التحصيمي، وذلؾ

  ر بذاتية المصحح             ّ تخمو مف التأث  ىي مف األسئمة الموضوعية، و        متعد داالختيار مف نموذج أسئمة. 
    لو معدالت صدؽ وثبات عالية . ختباراتىذا النوع مف اال       ت أف    ُ ثب 
   مف محتوى المادة العممية المراد اختبارىا  ً ا  كبير   ً ا  جزءمف االختبارات يغطي ىذا النوع. 
   التصحيح.في  والسيولة ،والدقة ،            ّ  شروط الموضوعي ة       متعد دتتوافر في بنود أسئمة االختيار مف 
   في ىذا النوع مف االختباراتمف قبؿ الطمبة ضعؼ درجة التخميف. 
 والعميا ،الدنيا قياس كافة مستويات األىداؼ المعرفيةنية استخداميا في إمكا. 
  (.327-326 ،1997)مخائيؿ،   ً       ً وقتا  قصيرا  تستغرؽ        متعد داالختيار مف  اإلجابة عف بنود أسئمة 
  الد راسة مع أىداؼ       متعد دسئمة االختيار مف نموذج أانسجاـ        . 
ب إلى كيفية بيدؼ إرشىذه التعميمات صيغت كتابة تعميمات االختبار التحصيمي:  . 7        ّ            اد الطال 

وعي فييا:التعامؿ مع                                         ُ          أسئمة االختبار التحصيمي واإلجابة عنيا، ور 
  االختبار. ةفي بدايُ      م ختصر    ّ كؿ  بشكتابتيا 
 . وضوحيا، وشرحيا لفكرة االختبار شرحا  دقيقا  ً      ً                                 
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أف يكوف االختبار  التحصيمي ويعني صدؽ االختبارمن صدق االختبار التحصيمي:         التحق ق. 8
 .(255، 1997مخائيؿ،؛ 51، 2004، وجاموس     عز  عمى قياس ما وضع لقياسو)      ً قادرا  

ُ   ولتحديد صدؽ االختبار التحصيمي ع رض المشرؼ، وبعد الحصوؿ عمى األستاذ بصورتو األولية                               
وذلؾ  (،"1)ممحؽ "المحكميف مف ذوي االختصاص السادة عمى مجموعة مفُ    ع رض  عمى موافقتو

مف  صالحية االختبارب إلبداء آرائيـ (6/10/2015)ولغاية (24/9/2015)بيف الفترة الواقعةفي 
 : ّ  تي ة           الن واحي اآل

 ةالحالي         الد راسةمة االختبار ألىداؼ مالء. 
 ووضوحيا تعميمات االختبار  ّ  دق ة. 
 . سالمة بنود االختبار لغويا  ً                       
 . صحة ودق ة بنود االختبار عمميا  ً                    ّ       
  ر لموضوعات الوحدة الدراسية التمثيؿ االختبار  ة.      مقر 
 .شمولية ومناسبة بنود االختبار لمستويات األىداؼ المعرفية 
 .ب الصؼ السابع األساسي                   ّ                     مناسبتو لمستوى طال 
 .مدى انتماء البند االختياري لممستوى المعرفي الذي يقيسو 
 .مدى االتساؽ الداخمي بيف مفردات االختبار والمحتوى الذي يقيسو 

ُ         يف ع د لت بعضم                  ّ وفي ضوء آراء المحك        مف حيث البنود سواء مف حيث الصياغة، أو     
البدائؿ لتالئـ المستوى المعرفي الذي تنتمي إليو، وبعد تعديؿ االختبار التحصيمي أصبح في 

 ية:السادة المحكميف حوؿ النقاط اآلتمقترحات       ً         ّ   ( بندا ، وقد ترك زت35) ً    نا  مف     مكو  صورتو النيائية 

  دت ليا.ُ    ح د   التيصياغة بعض البنود لتالئـ المستويات تعديؿ 
 وضوحا .عض البدائؿ بحيث تبدو أكثر إعادة صياغة بنود ب  ً     
 يا، وسيولة استبعادىا مف قبؿ الطالبتغيير بعض بدائؿ اإلجابة لضعف. 
 يؿ، والتركيب، والتقويـ.    حم  االىتماـ بصياغة أسئمة مف مستوى الت 
 ألنيا تجذب انتباه الطالب، فيختارىا. عدـ وضع إجابة واحدة مختمفة 
  البنود مف مستوى الفيـ.إعادة النظر في تصنيؼ بعض البنود، وخاصة 
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ى بنود اختبار التحصيؿ في ضوء أجريت عم التي( مجموعة مف التعديالت 13الجدوؿ)      يوض حو  
 :                    ّ    اقتراحات السادة المحك ميف

 التحصيمي بعد التحكيم                   أ جريت عمى االختبار  التيالتعديالت (13جدول )

 بنود االختبار التحصيمي بعد التعديل بنود االختبار التحصيمي قبل التعديل
يأتي ليست مف خصائص      مم اواحدة . 5

 التفكير العممي:
a. .تنظيـ األفكار بطريقة مرتبة ومحددة 
b.  اؿ والتعص ب    عز  االن  ّ       يؤد ي إلى  ّ  .لمرأي          
c. لممستقبؿ. يخطط   ّ        الت جديد و  يقبؿ 
d. والعدؿ القائـ عمى التعاوف. حقؽ السمـي 

خصائص  ليست مفيأتي      مم اواحدة . 5
 التفكير العممي:

a. .تنظيـ األفكار بطريقة مرتبة ومحددة 
b.  اؿ والتعص ب    عز  االنتشجيع  ّ  .لمرأي          
c. لممستقبؿ.   ّ      الت خطيط   ّ        الت جديد و  قبوؿ 
d. ؽ السمـ والعدؿ القائـ عمى التعاوف.يحقت 

الطمبة لتطوير وعي . االقتراح األفضؿ 27
 :          ّ ّ                          بضرورة الت قي د بقواعد النظافة المدرسية

                            ّ ّ          لتطوير وعي الطمبة بضرورة الت قي د بقواعد . 27
 نؾ تقترح:فإ النظافة المدرسية

. االقتراح األفضؿ لمحفاظ عمى 28
 الممتمكات العامة ىو:

عمى  ةظافحملم . اإلجراء الذي تقترحو28
  :ىو الممتمكات العامة

 برأيؾ:. مف أىداؼ العمـ 31
a. ت اإلنسانية.  ّ كال  يزيد مف المش 
b. .يسيـ في تدىور الحضارة اإلنسانية 
c. .ينشر النزاعات والخالفات بيف البشر 
d.  يمنح اإلنساف القدرة في تسخير الطبيعة

 لخدمتو.

  . مف أىداؼ العمـ برأيؾ:31
a. ت اإلنسانية.  ّ كال  زيادة المش 
b. .اإلسياـ في تدىور الحضارة اإلنسانية 
c.  والخالفات بيف البشر.نشر النزاعات 
d.  منح اإلنساف القدرة عمى تسخير الطبيعة

 لخدمتو.
القريبة  مآخذ الكيرباءل ادات      ّ وضع سد  . 35

 :ىومف أجؿ منع األطفاؿ مف العبث بيا 
 مآخذ الكيرباءعمى  ادات  ّ سد  الوضع . 35

 :ىوالقريبة مف متناوؿ األطفاؿ 
د اتفاؽ بيف آراء السادة وقد ِ                        و ج    ُ  ّ                           ّ                الم حك ميف مف حيث سالمة البنود ودق تيا، وكذلؾ قدرة  ُ 

لفاظ المستخدمة لمستوى طمبة الصؼ ع لقياسو، ومناسبة األ                      ِ االختبار عمي قياس ما وض   بنود
ُ                ً  ، وبذلؾ ع د  االختبار صادقا .السابع          

  ُ  ّ       الم صم مة في معت الباحثة عمى عديد مف االختبارات   ّ اط  : التحصيمي االختباربنود تصحيح  .9
 ،(2014أفميس)ودراسة، (2011العاتكي)، مثؿ دراسةّ         ي ة وعربية    حم  م سابقةدراسات 
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ِ  ستفادة منيا في نواح  لال (2007     ّ  الفوري ة)ودراسة ،(2014رمضاف)ودراسة في أثناء إعداد بنود      عد ة                  
في بناء العامة والمبادئ           ُ                عدد مف الم الحظات واإلرشاداتبمراجعة الباحثة قامت كما  االختبار،
في ىذه الدراسة ت أسئمة االختبار التحصيمي ع ِ ض   ُ و  مصادر، ثـ      عد ةالتحصيمية مف  االختبارات

          ّ        الدنيا)تذك ر، فيـ،المعرفية                                                                  بحسب الترتيب اليرمي لمستوياتيا المعرفية، إذ تـ  البدء بالمستويات 
حدة درجة وا تُ    أ عطيتقويـ(، و  يؿ، تركيب،    حم  ت)العمياالمعرفية  المستوياتتمتيا و  ،بالترتيب تطبيؽ(

وبذلؾ أصبحت  خاطئة، اإلجابة ودرجة الصفر إذا كانت صحيحة،إذا كانت اإلجابة  بند      لكؿ  
 ( درجة.35لالختبار)ة    ي       لكم  االدرجة 

 ةبمف طم      عي نةختبار التحصيمي عمى ُ       ج ر ب اال :                            ً يب االختبار التحصيمي استطالعيا  تجر  .10
 غيروىي  ،               الديف الت نوخي(     عز  )      ً          ( طالبا  مف مدرسة32عددىا)الصؼ السابع األساسي؛ بمغ 

 بيدؼ: (7/10/2015)تاريخبوذلؾ ، النيائية         الد راسة      عي نةمشمولة في 

  ح بنود االختبار التحصيمي لمطمبة.التأكد مف وضو 
  .تحديد الزمف الالـز لإلجابة عف بنود االختبار التحصيمي 
  لبنود االختبار التحصيمي.حساب معامالت السيولة والصعوبة 
 .حساب معامالت التمييز لبنود االختبار التحصيمي 
 يمكف أف تواجو تطبيؽ االختبار التحصيمي التيالصعوبات       تعر ؼ. 
 مف ثبات االختبار التحصيمي.        التحق ؽ 

 :تطبيؽ االختبار التحصيميتطالعية لة االسنتائج التجربومف  

وصعوبتيا  ،وردت في االختبار بسبب غموضيا التي :تعديل صياغة بعض البنود .1
 وذلؾ وفؽ الجدوؿ اآلتي: ،بالنسبة لطمبة الصؼ السابع األساسي

 نتيجة الدراسة االستطالعية       ع د لت التي( الجمل والعبارات 14جدول )

 السؤال بعد التعديل السؤال قبل التعديل
            ّ   تنتشر بسبب قم ة  التيمف األمراض  .2

 النظافة: 
.d األذف الوسطى التياب. 

            ّ   تنتشر بسبب قم ة  التيمف األمراض .2
 النظافة: 

 .d.ارتفاع الضغط الشرياني 
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                     يجب ات باعيا لموقاية  التيمف اإلجراءات .8
 مف مخاطر الكيرباء:

 .d يحـر  الكيرباءإسرافنا في استخداـ
 اآلخريف منيا.

اعيا لموقاية         يجب ات ب التيمف اإلجراءات  .8
 الكيرباء:مف مخاطر 

d  .يؤث ر سمبا  عمى اآلخريف الكيرباء ىدر            ً      ّ  . 

تساعد في الوقاية مف  التيمف العوامؿ . 12
 :األمراض

a ..عدـ الذىاب إلى المدرسة 
 .b.االمتناع عف زيارة الطبيب 
 .cالمحافظة عمى النظافة الشخصية. 
 .dغسؿ الخضروات والفواكو بالماء فقط. 

تساعد في الوقاية مف  التيمف العوامؿ . 12
 :األمراض

a ..عدـ الذىاب إلى المدرسة 
 .b.االمتناع عف زيارة الطبيب 
 .cالمحافظة عمى النظافة الشخصية. 
 .d  عدـ غسؿ الخضروات والفواكو جيدا ً                              . 

أثناء إجراء الدراسة االستطالعية زمف في ُ     ح د د  تحديد زمن تطبيق االختبار التحصيمي: .2
 تطبيؽ االختبار التحصيمي مف خالؿ استخداـ المعادلة اآلتية:  

  =                           زمف تطبيؽ االختبار التحصيمي
     زمن        انتهاء     أول      طالب       زمن          انتهاء     آخر      طالب

  
                    34  + 44    / 2   = 40   

 

    قبػؿ                   ضػيفت خمػس دقػائؽ مػف     ُ ، وأُ       دقيقػة(    40 )   بمػغ   قد                            زمف تطبيؽ االختبار التحصيمي      ف   إ          وبالتالي ف
  .         عمى بنوده          ة اإلجابة    ّ كيفيّ   و            اليدؼ منو،          ، وتوضيح           عمى الطمبة                     توزيع أوراؽ االختبار ل         الباحثة
                                                    حساب معامل السيولة والصعوبة لبنود االختبار التحصيمي:  . 3

 :أجابوا شير معامؿ سيولة االختبار إلى النسبة المئوية لمطمبة الذيف  ُ ي   معامل سيولة االختبار
ُ     االستطالعية، ولقد ح سبت       عي نةي لطمبة أفراد ال     لكم  العدد ا السؤاؿ إجابة صحيحة مفعف                  

 معامؿ سيولة االختبار باستخداـ المعادلة اآلتية:

 مج ص= معامؿ السيولة 
مج ص   مج خ
               سؤاؿ.      لكؿ  مجموع اإلجابات الصحيحة (إلى مج صيرمز)       

 .)233، 2005سؤاؿ)ممحـ،       لكؿ  مجموع اإلجابات الخاطئة ( إلى مج خيرمز)
 :يشير معامؿ صعوبة االختبار إلى النسبة المئوية لمطمبة الذيف  معامل صعوبة االختبار

االستطالعية، وقامت       عي نةي لطمبة أفراد ال     لكم  العدد ا أجابوا عف السؤاؿ إجابة خاطئة مف
 تية:باستخداـ المعادلة اآلة االختبار الطالبة بحساب معامؿ صعوب
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 مج خ= معامؿ الصعوبة
مج خ   مج ص
           سؤاؿ.      لكؿ  مجموع اإلجابات الصحيحة إلى  يرمز)مج ص(و    

 .)234، 2005)ممحـ، سؤاؿ      لكؿ  مجموع اإلجابات الخاطئة يرمز)مج خ( إلى بينما 
سؤاؿ مف أسئمة االختبار التحصيمي بعد تطبيقو عمى       لكؿ  السيولة والصعوبة  ب معامالُ  ح س      
امالت صعوبة مفردات معأغمبية  تتراوح      ً     ( طالبا ، و 32غ عددىا)بم التي، و االستطالعية      عي نةال

وتدؿ عمى مالءمة بنود االختبار التحصيمي مف  ،مناسبةوىي  (0,62 – 0,38)االختبار بيف
عتحيث  ِ   مستوى السيولة والصعوبة، وقد وض  ت إعادة     تم   التيبجانب األسئمة  )*( إشارة                              

(، إذ يشير بعض الباحثيف إلى ضرورة إعادة 0,65عف)           ً                       صياغتيا نظرا  الرتفاع معامؿ صعوبتيا 
، 2005ممحـ،)( 0.65)تزيد معامؿ صعوبتيا عف التيفي االختبار التحصيمي صياغة األسئمة 

 "(.4)الممحؽ")235
سؤاؿ في       لكؿ  ب معامؿ التمييز ُ  ح س االختبار التحصيمي:حساب معامالت تمييز بنود  .4

سؤاؿ في االختبار التحصيمي عمى التمييز بيف    ّ كؿ  االختبار التحصيمي بيدؼ معرفة قدرة 
 ية لحساب معامؿ التمييز:وات اآلتالخط عت   ِ ت ب  وعتيف العميا والدنيا. وامجمال

 ( طالبا  32والبالغ عددىـ) جميعيـ االستطالعية      عي نةفراد التصحيح االختبار أل ً       . 

   بالعالمة الدنيا.                          ً     ً                          ً ترتيب درجات الطمبة تنازليا  بدءا  مف العالمة العميا وانتياء  

 ( مف أفراد 25)( طالب بنسبة8)إذ بمغت المجموعة العميا يد المجموعتيف العميا والدنيا،تحد%
أما المجموعة   ً  ضا ،أي %(25)( طالب بنسبة8)ية، وبمغت المجموعة الدنيااالستطالع      عي نةال
ّ  متوس طال  االستطالعية.      عي نة%( مف أفراد ال50)، بنسبة       ً ( طالبا  16)ة بمغ عددىا   

   مج   ص ع     مج  ص د   مت المعادلة اآلتية: معامؿ التمييز =  ِ خد     ُ است  
ف

  

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا.       )ص ع( إلىمج ترمز
 ابات الصحيحة في المجموعة الدنيا.عدد اإلج     إلى   )ص د(مج بينما ترمز

 ، وىـ ثمانيةنصؼ عدد الطمبة الذيف أجابوا عف السؤاؿ في المجموعتيف      فترمز إلى (ف ) ّ  أم ا
وقد تراوحت معامالت التمييز لمفردات االختبار التحصيمي  ،(Anastasi،1997، 122)طالب
قد  (2008)مخائيؿ، وكاف "(5"مالئمة )ممحؽوىي معامالت تمييز  (0,75ولغاية  0,25)بيف 
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إذا  يجب تعديموو %( 20)امؿ التمييز عف           ً                السؤاؿ مقبوال  يجب أف يزيد مع       ُ   ّ و حتى ي عد    ّ أن   إلى أشار
 .(100-99)عف ذلؾ     قؿ  

االختبار عمى درجة عالية مف نتائج ثبات      عد   ُ ي   االختبار التحصيمي:نتائج دراسة ثبات . 11
مختمفة مف وقت وغير  ،فيما بينيا سقة ّ ت   ُ م   ،ام       ٍ اختبار   تكوف درجات فالثبات يعني كيؼ ؛األىمية
مبة مقدار التبايف أو التقارب بيف درجات الط         ُ        فالثبات ي عب ر عف ،(Anastasi،1997، 124)آلخر

ولحساب ظروؼ متشابية؛         ُ                                                    إذا ما أ عيد تطبيؽ االختبار عمى المجموعة ذاتيا مف الطمبة، وفي
 ىما: ،عمى طريقتيف تمد ُ ع  االختبار اثبات 

 بطريقة ثبات الج معامؿ    ِ تخر    ُ اس   :براون –باستخدام معادلة سيبرمان طريقة التجزئة النصفية
      عي نةمي عمى البراوف لالختبار التحصي-ادلة سيبرمافالتجزئة النصفية باستخداـ مع

باستخداـ  التجزئة النصفيةإذ بمغ معامؿ ثبات  (7/10/2015)بتاريخ(      ً طالبا   32االستطالعية)
 ( وىي درجة ثبات مناسبة لالختبار.0.86)براوف -معادلة سبيرماف

 :ثـ أعيد      ً  طالبا ( 23)االستطالعية      عي نةاالختبار عمى الجرى تطبيؽ  طريق الثبات باإلعادة
بعد ذلؾ األوؿ.       ً                 ( يوما  مف تاريخ القياس41)ذاتيا بعد مرور      عي نةختبار عمى التطبيؽ اال

وقد الثاني،  سب معامؿ االرتباط بيف درجات الطمبة في القياس األوؿ ودرجاتيـ في القياس ُ ح  
االختبار عمى درجة مناسبة                  ً     ً          ( وىذا يعطي مؤشرا  جيدا  إلى أف  0,82)بمغ معامؿ ثبات اإلعادة

                     ً                                 مف الثبات تجعمو صالحا  لالستخداـ كأداة لمدراسة الحالية.
االستطالعية،       عي نةبعد تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى ال: التحصيمييل بنود االختبار     حم  ت. 12

سؤاؿ تكوف إجابتو فيو صحيحة،       لكؿ  طالب عمى درجة واحدة    ّ كؿ  ُ                      ص ح حت بنوده بحيث يحصؿ 
طالب       لكؿ  ية      لكم  ة اتكوف الدرج خاطئة، وبذلؾفيو سؤاؿ تكوف إجابتو       لكؿ   عمى درجة الصفرو 

 ( درجة.35-0)محصورة بيف عمى ىذا االختبار
ّ         تكو ف االختبا الصورة النيائية لالختبار التحصيمي:. 13 ر التحصيمي في صورتو النيائية مف   
مواصفات االختبار       يوض ح( 15والجدوؿ) "(،3)الممحؽ"      متعد د     ً                    ( بندا  مف نوع االختبار مف 35)

 التحصيمي في صورتو النيائية:
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 التحصيمي في صورتو النيائية( مواصفات االختبار 15جدول )
 أرقام األسئمة عدد األسئمة المستويات المعرفية لبنود االختبار

 7-6-5-4-3-2-1 7 التذكر
 14-13-12-11-10-9-8 7 الفيم

 19-18-17-16-15 5 القياس
 25-24-23-22-21-20 6 يل    حم  الت

 30-29-28-27-26 5 التركيب
 35-34-33-32-31 5 التقويم

 35 35 ي     لكم  العدد ا
                          ً                        أف  ترتيب األسئمة كاف منسجما  مع ترتيب مستويات بمـو ( 15مف جدوؿ) نالحظ

 مستوى التقويـ. مفأسئمة انتيى االختبار ب           ّ  ّ      في مستوى الت ذك ر، و  األولىالمعرفية، فكانت األسئمة 
تاستبانت االجتاهاث حنى ادلهاراث  .4

 
 احلياتي
 
      : 

بأنيا "حالة استعداد أو تييؤ عقمي االتجاىات  Allport))ألبورت ؼ    عر   االتجاىات:مفيوم  .1
مموضوعات ل ً           ً                    يا  أو ديناميا  في استجابات الفرد                              ً       ـ عف طريؽ الخبرة، وتؤثر تأثيرا  موج       تنظ  

 (.305، 1981)العبيدي وآخروف،"جميعيا والمواقؼ المرتبطة بيا
ّ         ويعر ؼ صالح ) ( االتجاه بأنو: "مجموع استجابات القبوؿ والرفض إزاء موضوع 1971   

ّ   (، كما يعر ؼ 74" )ُ     م عي فاجتماعي  االتجاه بأنو: "ميؿ الشخص واستعداده لمتفاعؿ بطريقة  (لندزي)         
مع األفكار واألشخاص واألشياء واألحداث، ويتأرجح االتجاه بيف السمبية واإليجابية في  ةُ     م عي ن
 .(76، 2001عبدهلل، و  بي  ّ كم  يتعرض لو" )األوء تقويـ صاحبو لممثير الذي ض

يحصؿ عمييا الطالب عف بنود  التي    ّ                                          ويتمث ؿ التعريؼ اإلجرائي لالتجاىات باآلتي: الدرجة 
ر ال       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات موضوعات استبانة االتجاىات نحو        ّ  الوطني ةة في كتاب التربية       مقر 
 لمصؼ السابع األساسي.

تعمؿ   ّ   إن يا ومف خالؿ التعريفات السابقة، يمكننا أف نرصد الجوانب اآلتية في االتجاىات: 
واالتجاىات مشحونة  ؛                            ّ  قابمة لمتعديؿ والتطوير والتعم ـوىي  ،عمى توجيو سموؾ األفراد والجماعات
نيا نسبية في أكما  ؛والعادات، وذلؾ التصاليا بالقيـ ُ     م عي فبالطابع االنفعالي حوؿ موضوع 

      ّ  الذىني ةلدراسة السموؾ االجتماعي والفردي كونيا تسبر     ً دخال   ُ م     ّ كؿ  ومتيا واستمراريتيا، وتشديم



راسة وإجراءاته
 
              الفصل الرابع                                                                 منهج الد
 
                                                                                      

 

 
103 

خطوات قبؿ      عد ةب         الد راسة في ىذهات تجاىاالتصميـ استبانة      مر  وقد ؛ الخاصة بالفرد والجماعة
 يذه الخطوات.لؿ    ّ مفص   شرحما يمي إخراجيا بصورتيا النيائية، وفي

ُ         وص م مت في االتجاىات،  استبانةُ      أ عد ت  تحديد اليدف من االستبانة: .2  بيدؼ:         الد راسةىذه  
  وفؽ ما يأتي:       ّ  الحياتي ةنحو موضوعات وحدة الميارات          الد راسة      عي نةقياس اتجاىات 

مف قبؿ الباحثة       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةقبؿ وبعد تدريسيـ وفؽ المجموعة التجريبية:   -
 في المجموعة التجريبية.

     ُ           سة الم تعاونة في   ُ  ّ             ُ     الم ت بعة مف قبؿ الم در  بعد تدريسيـ وفؽ الطريقة قبؿ و المجموعة الضابطة:  -
 المجموعة الضابطة.

في اتجاىات طمبة       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةأحدثتيا  التيالفروؽ       تعر ؼبيدؼ وذلؾ 
 بالمجموعة الضابطة.                   ً ة التجريبية مقارنة  جموعالم

 الحياتي ةطبيعة اتجاىات طمبة الصؼ السابع األساسي نحو موضوعات وحدة الميارات       تعر ؼ  ّ       
           ُ       التدريس الم تب عة.        ّ  ستراتيجي ة   ً   تبعا  ال      ّ  الوطني ةلممواطنة في مادة التربية 

  لسابع في تنمية اتجاىات إيجابية لدى طمبة الصؼ ا      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةقياس فاعمية
              ً             ُ          لممواطنة مقارنة  بالطرائؽ الم عتادة في        ّ  الحياتي ةاألساسي نحو موضوعات وحدة الميارات 

 .     ّ  الوطني ةتدريس مادة التربية 

 ية:تنة قامت الباحثة باإلجراءات اآللصياغة بنود االستبا :إجراءات صياغة بنود االستبانة .2
  تناولت االتجاىات نحو مواد الدراسات االجتماعية ومادة  التياالطالع عمى الدراسات السابقة

           ُ   ّ    االتجاىات الم تضم نة  ، واالطالع عمى مقاييس      ّ  الحياتي ةوموضوعات الميارات       ّ  الوطني ةالتربية 
لذي مقياس االو ،      ّ  الوطني ة( نحو مادة التربية 2014)أفميس               ّ      ّ   مقياس االتجاه ال ذي أعد ه كفييا، 

 قة األولى مف التعميـ األساسي.    حم  الثقافة السياحية لدى تالميذ النحو ( 2008)             أعد ه الخبيري
 االط الع عمى المراجع الم                   ّ  ىات وقياسيا.االتجا سيكولوجية   ّ    تعم قة ب  
  تحديد مضاميف بنود يؿ ل    حم  التي نتجت عف التمراجعة قائمة الميارات الحياتية الرئيسة والفرعية

حياتية وحدة ميارات دروس ة موضوعات ت بنود االستبان  ّ غط  وقد استبانة االتجاىات: 
النظافة، ، وىي)لمصؼ السابع األساسي      ّ  الوطني ةنة في كتاب التربية         المتضم  لممواطنة 

 .                                                                     ّ                   ّ   الممتمكات العامة، الطاقة الكيربائية ودورىا في حياتنا، المياه ثروة وطني ة، حب  العمـ والتعم ـ(
 االستبانة: تكو نت استبانة االتجاىات في صورتيا النيائية مف قسميف:   ّ كؿ  تحديد ش                                                 ّ              
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 عف كيفية اإلجابة عف بنود االستبانة،         الد راسة      عي نة   ّ                 يتضم ف تعميمات ألفراد و القسـ األوؿ:  -
 تعريؼ الطمبةل لمستواىـ، مالئمةواضحة، و و  ،مفيومةبطريقة  وصيغت تعميمات االستبانة

ّ   توضيحات موج ية       تضم نتكما  يا،فعمى ىد كتابة البيانات الخاصة بيـ، لمطمبة مف أجؿ            
 .ود بدقة وعنايةوقراءة البن

نحو موضوعات وحدة  ُ  ّ  ِ م حد د                ِ بند عمى اتجاه     ّ كؿ  يشتمؿ  إذ     ّ                  ي: تضم ف بنود االستبانة، القسـ الثان -
ّ   ، وتكوف اإلجابة عف ىذه البنود وفؽ مقياس ليكرت الخماسي المتدر ج.      ّ  الحياتي ةالميارات                                                             

     ً   ( بندا ، 50)صورتيا األولية عمىباالستبانة اشتممت  إعداد االستبانة في صورتيا األولية:. 4
ّ                                            ت غط ي اتجاىات الطمبة نحو موضوعات وحدة الميارات  ، سابع األساسية لمصؼ اللممواطن       ّ  الحياتي ةُ  

 وفؽ اآلتي:صيغت بنود االستبانة و بند ىدؼ محدد،       لكؿ  أف يكوف  وعيور 
  تحقيقيا. البنود لألىداؼ المطموبخدمة ىذه مراعاة 
 واضح ومفيوـ.   ّ كؿ  صياغة بنود االستبانة بش 
  ي، )موافؽ بشدة، موافؽ، ال رأي لات االستبانة وفؽ التدرج الخماسيصياغة اإلجابة عف فقر

                         ً   غير موافؽ، غير موافؽ أبدا (.
 غير ، 3، ال رأي لي=4= ، موافؽ5= )موافؽ بشدةاآلتيكرجات تصحيح االستبانة تحديد د

 (.1=                 ً ، غير موافؽ أبدا  2= موافؽ
ّ       غط ت تمؾ  نة في         المتضم         ّ  الحياتي ةوحدة الميارات دروس موضوعات استبانة االتجاىات بنود  
درس مف       لكؿ     ُ ّ                  ( ي بي ف األىمية النسبية 8)والجدوؿ ،لمصؼ السابع األساسي      ّ  الوطني ةكتاب التربية 

  التدريسي:البرنامج  دروس
: مف خالؿ استخداـ المعادلة اآلتيةدرس مف دروس الوحدة المختارة       لكؿ  حساب الوزف النسبي  

درس=       لكل  الوزن النسبي 
األىداؼ السموكية      لكؿ   درس

 مجموع األىداؼ السموكية      لكؿ   الدروس
  ×100  

 بنود. (10)اشتمؿ عمى      }درس النظافة{  -
  بنود. (10)اشتمؿ عمى      }                     درس الممتمكات العام ة- { 

  بنود. (10)اشتمؿ عمى      }       ّ                               درس الط اقة الكيربائية ودورىا في حياتنا{  -
  بنود. (10)اشتمؿ عمى      }                   ّ  درس المياه ثروة وطني ة{  -
 ( بنود.9) اشتمؿ عمى       }                       درس حب  العمـ والت عم ـ{  -
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لمقياـ  امدى صالحيتيصدؽ نتائجيا و إلى  ستبانةيشير صدؽ اال دراسة صدق االستبانة:. 5
ع التي، ولتحقيؽ األغراض ابوظيفتي ِ  و ض  صدؽ  ، ومف بينياأنواع     عد ةصدؽ مف أجميا، ولم تُ 
مة المراد االستدالؿ      لمس   المقياسذي يدؿ عمى مدى تمثيؿ محتوى الأو الصدؽ التمثيمي توى المح

 .(54-52، 2004 وجاموس،     عز  )قياسيا وأعمييا 
دراسة عرض االستبانة عمى األستاذ المشرؼ لقامت الباحثة بولمتحقؽ مف صدؽ المحتوى  
ّ             وتفح ص مدى تمثيمي اومراجعة قراءتي استبانة االتجاىات،بنود  ىذا         إذ إف    ،لقياسو تلما وضع ا   

بؿ يتطمب يؿ الكمي     حم  وال يعتمد عمى الت ،ميات إحصائية                    ّ             النوع مف الصدؽ ال يتطم ب استخداـ عم
 (.259، 2001)ميخائيؿ،ـ لمحتواه بعناصره وبنوده كافة         ُ     والفحص الم نظ  والكيفي يؿ المنطقي     حم  لتا

مف   ّ             حك ميف المختصيفُ                               ع رضت االستبانة عمى مجموعة مف الم :                نة عمى المحك مينعرض االستبا
 اآلتية:إلبداء آرائيـ فييا مف النواحي  "(1)ممحؽ"ية التربية بجامعة دمشؽ  ّ كم  تذة في مدرسيف وأسا

  .عت ألجمو، وصالحيتيا لمتطبيؽ ِ                           قياس االستبانة لما و ض   ُ                    
 .سالمة البنود لغوي ا ، ودق تيا العممي ة   ّ         ّ      ً                  
 االتجاىات. ارتباط البنود بأىداؼ استبانة 
  مف الطمبة.         الد راسة      عي نةة العمرية ل    حم  وضوح المغة ومناسبتيا لممر 
  االستبانة.              ً                        ما يرونو مناسبا  مف حذؼ أو إضافة لبنود 

ّ         ّ           أجمع الس ادة المحك موف عمى مال  مة المقياس ألغراض الدراسة؛ بعد إبدائيـ مجموعة مف ء       
 أخذت بيا الباحثة، وقد جاءت مالحظاتيـ كاآلتي: التيالمالحظات 

 .إعادة صياغة بعض عبارات االستبانة لتناسب قياس االتجاىات 
 .حذؼ العبارات المتشابو في مضمونيا 

ُ       ٌ ولقد ح ذؼ بند   ( بنود، ونتيجة لذلؾ أصبحت االستبانة تتضمف 10   ٌ    ُ             واحد ، وع د لت صياغة )      
          ُ   ّ      ً                  ّ      البنود الم عد لة وفقا  آلراء السادة المحك ميف.       يوض ح     ً                ( بندا ، والجدوؿ اآلتي 49بعد التعديؿ )

                         ً                        ( بعض البنود المعدلة وفقا  آلراء السادة المحكمين  16جدول )                     
 البنود بعد التعديل التعديلالبنود قبل 

    ُ                            أحرص  عمى إغالؽ صنبور الماء عندما 
 استخدامي لو في المنزؿ. أنيي

 ُ          ص  عمى إغالؽ أحر تعديؿ البند إلى      
 استخدامي لو. أنييصنبور الماء عندما 

     عد ةلمتفكير ب أميؿإعادة صياغة البند      نني أميؿ إة ما ف  ّ كم  عندما أقع في مش
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  ة ما.  ّ كم  وؿ ممكنة عندما أقع في مش    حم   وؿ ممكنة.    حم       عد ةلمتفكير ب
أشعر بأىمية الحوار مع زمالئي لمتوصؿ 

 تواجينا. التيت   ّ كال  صحيح لممش     حؿ  إلى 
ؿ الحوار مع    ّ أفض  إعادة صياغة البند      

 .تواجينا التيت   ّ كال  لممش     حؿ  زمالئي ل
غير  أمرالكتابة عمى الجدراف واألسوار 

 مقبوؿ.
أحرص عمى عدـ إعادة صياغة البند     

 الكتابة عمى الجدراف واألسوار.
الماء في الشارع                  ال أجد متعة برش  

 كوسيمة تسمية.
الماء               أمتنع عف رش  تعديؿ البند إلى      

 في الشارع مف أجؿ الميو والتسمية.
ّ                                أفض ؿ إغالؽ صنبور المياه في المدرسة    

 بعد إنياء استخدامي لو.
ى إعالـ إدارة المدرسة فيما إذا أحرص عم

   ّ                    تعذ ر إغالؽ صنبور الماء.
أحرص عمى عدـ استعماؿ األدوات 

 الشخصية ألصدقائي.
في محتوى                 ّ      ُ    ىذا البند     ألن و لـ ي ذكر ُ   ح ذؼ

 واضح وصريح.   ّ كؿ  الوحدة بش
نت               استطالعية تكو        عي نةبتطبيؽ االستبانة عمى  التجريب االستطالعي الستبانة االتجاىات:. 6

ختبار االعمييا  ُ     ي طب ؽل اختيرت التياالستطالعية ذاتيا       عي نة    ً                طالبا  وطالبة، وىي ال( 32مف)
لمتأكد مف مناسبة بنود  (7/10/2015)وذلؾ في الفترة الواقعة في، ستطالعياالالتحصيمي 

والستكماؿ دراسة صدؽ وثبات االستبانة  االستبانة لمتطبيؽ، ووضوح العبارات بالنسبة لمطمبة،
ُ    وفي ضوء نتائج التجريب االستطالعي لالستبانة؛ ع د  ،        ً إحصائيا   لت بعض العبارات غير                                          

 :ستبانةاالت عمى بعض بنود ُ    أ جري التيالتعديالت       يوض ح( 17والجدوؿ)الواضحة لمطمبة، 
 االستطالعي لالستبانة         الت طبيق( بعض البنود المعدلة بعد 17جدول )

 البند بعد التعديل البند قبل التعديل
  مة    كم  بسبب غموض معنى  ذف ىذا البند          ح   .دوري     كل  بش           أن استحم          . أحب  26

 ( عمى الطمبة.دوري)
 والحدائقرمي القمامة في المنتزىات          أرى أن  . 32

 العامة أمر غير صحيح. 
 في رمي القمامةأرى    إعادة صياغة البند     

 غير مقبول.  ً ا  في المنتزىات والحدائق العامة أمر  
 أميل إلى عدم قطف األزىار إعادة صياغة البند       الحدائق العامة.                          أ حب ذ عدم قطف األزىار من  .37

 من الحدائق العامة. 
ُ                االستطالعي إلى حساب زمف تطبيؽ استبانة االتجاىات، وح سب الزمف الالـز          الت طبيؽىدؼ و                                                 

 استبانة االتجاىات باستخداـ المعادلة اآلتية:بنود لإلجابة عف 

 (2ول+ زمن انتياء الطالب األخير/زمن انتياء الطالب األ )زمن االختبار=
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ُ         وح د د بذلؾ، (2دقيقة/40+دقيقة 30)زمن االختبار= استبانة  لالنتياء مف اإلجابة عف بنود( دقيقة 35) 
ستبانة عمى الطمبة،            ِ                                 ( دقائؽ مف ق بؿ الباحثة مف أجؿ توزيع أوراؽ اال10)أضيفتتجاىات، و اال

( 45)أصبح زمف اإلجابة عف االستبانة اليدؼ منيا، وكيفية اإلجابة عف بنودىا، وبذلؾبوتعريفيـ 
ّ  حص ةيقة، وىو زمف دق  مف صدؽ محتوى االستبانة؛ قامت الباحثة   ّ    الت أكد وبعد ، دراسية واحدة  

 ىي كاآلتي:، و        ً إحصائيا   مترية لالستبانة لمتحقؽ مف صدقيا وثباتيابالدراسة السيكو 

 :)لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبنود استبانة  صدق االتساق الداخمي )الصدق البنيوي
ر ال       ّ  الحياتي ةاتجاىات الطمبة نحو وحدة الميارات   باحثةقامت ال      ّ  الوطني ةالتربية ة في مادة       مقر 

ية لالستبانة      لكم  بند مف بنود االستبانة مع الدرجة ا   ّ كؿ  معامالت االرتباط بيف درجة  حسابب
 :( يبيف معامالت االرتباط الناتجة18والجدوؿ )،   ّ كؿ  ك

 ية لالستبانة     لكم  بند من بنود االستبانة مع الدرجة ا     كل  ( معامالت ارتباط 18جدول )
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباطمعامل  ـ

1 **0.627 14  **0.711 27  **0.514 40  **0.748 
2 **0.686 15 **0.647 28 **0.557 41 **0.647 
3 **0.614 16 **0.651 29 **0.621 42 **0.681 
4 **0.708 17 **0.784 30 **0.724 43 **0.561 
5 **0.667 18 **0.692 31 **0.562 44 **0.662 
6 **0.797 19 **0.564 32 **0.721 45 **0.724 
7 **0.624 20 **0.695 33 **0.635 46 **0.635 
8 **0.575 21 **0.745 34 **0.745 47 **0.725 
9 **0.648 22 **0.678 35 **0.578 48 **0.561 

10 **0.575 23 **0.668 36 **0.658 49 **0.658 
11 **0.771 24 **0.601 37 **0.621   
12 **0792 25 **0.712 38 **0.672   
13 **0.623 26 0.151 39 **0.578   

 (   0.01** دال عند مستوى الداللة  )                  

ية      لكم  بند مف بنود االستبانة مع الدرجة ا   ّ كؿ  وجود ارتباط بيف درجة  (18جدوؿ )اليتبيف مف     
وىذا يشير إلى (، 0.01داللة )العند مستوى         ً إحصائيا  ، وىذه االرتباطات موجبة، ودالة ىالبنود
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أدى      مم ا ،       ً إحصائيا                    ًّ ( الذي لـ يكف داال   26د)باستثناء البن بنود االستبانة تتصؼ باتساؽ داخمي     أف  
      ً  ( بندا .48)، وبذلؾ أصبح عدد بنود االستبانةإلى حذفو مف االستبانة

إذا  ،النتائج نفسياستبانة عطي االتأف ستبانة  ُ                  ي قصد بمعامؿ ثبات االو  االستبانة:دراسة ثبات  .7
ّ     ُ       يا مر تيف م تتاليتذاتى المجموعة نفسيا، وفي الظروؼ عم اعيد تطبيقي    ُ ما أ   يف، وبفارؽ زمني     
ستبانة اتجاىات الطمبة نحو اعتمدت الباحثة في دراستيا الولقد  (،1997،269مخائيؿ،)د     محد  

ع بمستوى              ّ االستبانة تتمت                 لمتأكد مف أف   عمى طريقتيف لممواطنة       ّ  الحياتي ةوحدة الميارات موضوعات 
 : كاآلتي ىماثبات موثوؽ بو، 

 الثبات باإلعادة(Test-Retest Method:)  قامت الباحثة باستخراج معامؿ الثبات بطريقة
األولى  خالؿ تطبيقو لممرةوذلؾ مف  ذاتيا، ةاالستطالعي      عي نةال اإلعادة عمى

يا، بعد مضي نفس      عي نةعيد تطبيؽ االستبانة لممرة الثانية عمى ال    ُ ثـ أ   (7/10/2015)بتاريخ
جت معامالت الثبات عف طريؽ حساب   ِ خر          ُ ، ثـ است  (20/10/2015)وذلؾ بتاريخ ،أسبوعيف

 ح في الجدوؿ اآلتي:     موض  ىو معامؿ االرتباط بيف القياس األوؿ والثاني، كما 
 بطريقة اإلعادة          الحياتي ةالثبات الستبانة اتجاىات الطمبة نحو الميارات ( نتائج 19جدول )

 معامؿ االرتباط بيف القياس مقياس االتجاىات
 0.81** ية لالستبانة     لكم  الدرجة ا

    0.01)**( دال عند مستوى داللة    

ية لالستبانة بمغت      لكم  قيمة معامؿ ثبات اإلعادة لمدرجة ا ُ                          ي الحظ مف الجدوؿ السابؽ أف      
 .ةالحالي         الد راسة( وىي قيمة مناسبة وصالحة ألغراض 0.81)
 ثبات االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخInternal Consistency):)  معامؿ ُ    ح سب

ح توضي( 17)جدوؿال وفي ،يا باستخداـ معادلة ألفا كرونباخذات      عي نةاالتساؽ الداخمي لم
                           نتائج معامالت الثبات. ل

 بطريقة ألفا كرونباخ          الحياتي ةالثبات الستبانة اتجاىات الطمبة نحو الميارات نتائج ( 20جدول )

 ألفا كرونباخ مقياس االتجاىات
 0.84 (48بنود االستبانة )

قيمة معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ لمدرجة        ( أف  17)جدوؿاليالحظ مف      
 ة.الحالي         الد راسة( وىي قيمة مناسبة وصالحة ألغراض 0.84)ية لالستبانة بمغت     لكم  ا
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ر اللممواطنة        ّ  الحياتي ةاستبانة اتجاىات الطمبة نحو وحدة الميارات          سبؽ أف       مم اضح     يت  و      ة       مقر 
صؼ بدرجة مناسبة مف الصدؽ والثبات     ّ ، تت  لمصؼ السابع األساسي      ّ  الوطني ةفي مادة التربية 

 تجعميا صالحة لالستخداـ كأداة لمبحث الحالي.
الستبانة في صورتيا اشتممت ا :وتصحيح درجاتيا إخراج االستبانة في صورتيا النيائية. 8

 لي،موافؽ بشدة، موافؽ، ال رأي : "جابةلإلبدائؿ خمسة        تضم نت     ً       ( بندا ، كما 48النيائية عمى)
موافؽ "( درجات في حاؿ اختياره البديؿ 5)يحصؿ الطالب عمىو  "،          ً موافؽ أبدا   غير غير موافؽ،

( درجات في حاؿ 3يحصؿ عمى)كما  "موافؽ"في حاؿ اختياره البديؿ  ( درجات4)عمىو  "بشدة
درجة  عمىو  "غير موافؽ" اختياره البديؿعند درجتيف  ويحصؿ عمى "ال رأي لي" اختياره البديؿ

 مف درجاتي تكوف أعمى درجة ، وبالتال"              ً غير موافؽ أبدا  " اختياره البديؿعند واحدة 
يجابية لدى     ً                ة جدا  مف االتجاىات اإل(، وىي تشير إلى وجود درجة عالي240=5×48)االستبانة
، وأدنى درجة يحصؿ عمييا الطالب عمى االستبانة       ّ  الحياتي ةتجاه الميارات          الد راسة      عي نةأفراد 

      عي نة                                  ً                                (، وىي تشير إلى وجود درجة عالية جدا  مف االتجاىات السمبية لدى أفراد 48=1×48)
 "(.6")الممحؽلممواطنة       ّ  الحياتي ةالميارات موضوعات وحدة تجاه          الد راسة

 الوحدة الدراسية( مواصفات توزيع بنود استبانة االتجاىات عمى موضوعات 21الجدول)
 لبنودأرقام ا االستبانة بنودعدد           الحياتي ةدروس وحدة الميارات  م
 10إلى  1من  10 درس النظافة 1
 20إلى  11من  10                      درس الممتمكات العام ة 2
 30إلى  21من  9                                        درس الط اقة الكيربائية ودورىا في حياتنا 3
 39إلى  31من  10                       درس المياه ثروة وطني ة 4
 48إلى  40من  9                        درس حب  العمم والت عم م 5

راستجمتمع :        ثالثا  
 
    الذ
 
     

 
 وعي
 
 نته:   

والبالغ عددىـ  ،جميعيـ طمبة الصؼ السابع األساسي عمىالحالي          الد راسةمجتمع اشتمؿ       
-2015)تربية محافظة دمشؽ لمعاـ الدراسية يحسب إحصائيات مدير ب بة      ً      ( طالبا  وطال21234)

)الدليؿ اإلحصائي لمدارس رسمية في محافظة دمشؽ ارس( مد110)       ً     وف حاليا  عمى  ّ  توز عي( 2016
 (.23 -10، 2015محافظة دمشؽ،

      ً                 د مسبقا  مواصفات وخصائص ُ     ت حد   التي المقصودة      عي نة: وىي مف نوع ال        الد راسة      عي نةتعريف  .1
ٍ  ة في الحصوؿ عمى عدد كاؼ    ّ كم  ، وبذلؾ ال تكوف المش     عي نةاألفراد الذيف يجب أف تتضمنيـ ال                       
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نما المش  ةُ     م عي نة تكمف في الحصوؿ عمى أفراد ليـ مواصفات   ّ كم                                     مف أفراد المجتمع األصمي، وا 
 (.72 ،1986يحيى،و  )الزراد        الد راسةتنسجـ مع أغراض 

البحوث التجريبية ال يشترط فييا أف          إلى أف  ( 2004أبو عالـ)يشير :         الد راسة      عي نةاختيار  .2
" الديف التنوخي     عز  " مدرسة اختيرت .(201)ممثمة لممجتمع األصمي         الد راسة      عي نةتكوف 

 دمشؽ، والواقعة في منطقة المزةقة الثانية مف مدارس التعميـ األساسي العامة في مدينة     حم  لم
ت غربي شعب لمصؼ السابع األساسي مف الطمبة  ة، إذ تحتوي ىذه المدرسة عمى تسع   ّ      فيال 
ّ                             استبعاد الشعبة األولى مف القرعة ألنيا شعبة المتفو قيف، واستبعاد عينتا التجريب بعد البنيف؛ و                                                

      ّ في ست           الد راسة      عي نةاالستطالعي، وىما الشعبة الثانية والشعبة الثالثة، انحصر االختيار ل
قامت الباحثة باختيار و  لتاسعة(،الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وا)ُ      ش عب ىي

ن ا       ً قصديا   عبتيفش ّ  ِ  لتكو  بعد دراسة سجالت الطمبة، واالطالع عمى التجريبية،          الد راسة      عي نة   
مف التكافؤ األولي عمى أساس درجات الطمبة في الشعبتيف،         التحق ؽو مستواىـ الدراسي، 

 التجريبية.      عي نة ُ ّ           ي بي ف خصائص ال (22)والجدوؿ
         الد راسة      عي نة( خصائص أفراد 22جدول )                           

 عدد الطالب الشعبة المجموعة المدرسة
 

 الدين التنوخي     عز  مدرسة 
 32 7 المجموعة التجريبية
 33 8 المجموعة الضابطة

 65 2 المجموع
إلجراء ؛ لمتعميـ األساسي الديف التنوخي     عز   مدرسة اختيرت :        الد راسة      عي نةمبررات اختيار  .3

 االستطالعي، والتجريب النيائي فييا لألسباب اآلتية:         الت طبيؽ
ُ                                  ارتفاع عدد ش عب الصؼ السابع في ىذه المدرسة؛ إذ - ويتجاوز عدد ( شعب، 9)بمغ عددىا            

                        ً  شعبة أكثر مف ثالثيف طالبا .     كؿ  الطالب في 
دىـ  ُ                 ّ                                ّ وم درسييا بإجراء الت جربة عمى طمبة الصؼ السابع، وتعي   موافقة وترحيب إدارة المدرسة -

 المناسبة.     عد ةبتقديـ الدعـ والتعاوف والمسا
ميا، وتوفير كثير مف                             ّ األمر الذي ساعد عمى سيولة تنق   قرب المدرسة مف مكاف سكف الباحثة؛ -

 الوقت والجيد عمييا.
لمصؼ السابع األساسي في المدرسة المذكورة حماستيا       ّ  الوطني ة      ُ                    إبداء م در سة مادة التربية  -

 التجريبي.         الت طبيؽورغبتيا لمتعاوف في 
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تإجزاءاث تنفيذ  :       رابعا  
 
 اخلط
 
ت    

 
 التذريسي
 
توفق          

 
 اسرتاتيجي
 
تاخلزيطت          

 
 الذهني
 
      : 

 :           التدريسي ة       الخط ةاإلجراءات التمييدية لتنفيذ  .1
ّ  الخط ة        ّ             تطم ب الت مييد لتطبيؽ   القياـ باإلجراءات اآلتية:        ّ  التدريسي ة    

  ةالحالي         الد راسةوأوضحت لو اليدؼ مف  الديف التنوخي،     عز  التقت الباحثة بمدير مدرسة 
جراءات  در اإلمكاف ق     عد ة                  ً                             ، وأخذت منو التزاما  بتقديـ الدعـ الكافي، والمساالميداني         الت طبيؽ          وا 

 .        الد راسة هفي تحقيؽ اليدؼ مف ىذ
 مع   َ ؽ     س   ُ ن  و  ،الشعبة الثامنة كمجموعة ضابطةالسابعة كمجموعة تجريبية، و الشعبة  تر اختي

تحديد مواعيد تنفيذ دروس لفي ىاتيف الشعبتيف       ّ  الوطني ةربية سة مادة الت   ر  ومد ،إدارة المدرسة
، وكذلؾ تحديد مواعيد تنفيذ االختبارات      ّ  الوطني ةفي مادة التربية        ّ  الحياتي ةوحدة الميارات 

 .عدية المباشرة، والبعدية المؤجمةالقبمية، والب
 ممجموعة ل      ّ  الوطني ةمادة التربية سة    ر            ُ  التجريبي لم د         الد راسةاليدؼ مف  الباحثة شرحت

واتفقت ؛       ّ  الحياتي ةدرس مف دروس وحدة الميارات       لكؿ          ّ  التدريسي ةيا األىداؼ تم   م  الضابطة، وس
 معتادة.بالطريقة الالمجموعة الضابطة طمبة دريس بتىي أف تقـو عمى معيا 

   حص ةد ب     ّ التقي  ّ ركما ىو  ؛             ً واحدة أسبوعيا  دراسية    مف قبؿ وزارة       ّ  الوطني ةلمادة التربية       مقر 
ُ      قد و ج يت و  التربية، المذكورة في دة وحال تدريسضرورة لمجموعة الضابطة إلى سة ا    در   ُ م     

ّ  الخط ةمواعيد تنفيذ دروس   لممجموعة التجريبية.مف قبؿ الباحثة ذاتيا         ّ  التدريسي ة    
   وىي  خطة التدريسية،لتطبيؽ دروس ال الديف التنوخي     عز  صت قاعة صفية في مدرسة    ص   ُ خ

د مناسب                                         ً                         يتعمـ فييا أفراد المجموعة التجريبية سابقا ، إذ تحتوي عمى سبورة وعد التيالقاعة 
 إلى توفر البيئة الفيزيقية المناسبة لمتطبيؽ.      ً إضافة  مف الكراسي والمقاعد، 

 طمعتيـ عمى أو  ،الديف التنوخي     عز  مع طمبة المجموعة التجريبية في مدرسة  باحثةاجتمعت ال
، وقدمت ليـ      ّ  الذىني ة ةطيالخر          ّ  استراتيجي ةوفؽ لممواطنة        ّ  الحياتي ةميارات الوحدة  دريسطبيعة ت

 بيدؼ وضعيـ في جو نفسي مريح يتيح ليـ االندماج ،بعض التعميمات والتوجييات
ّ  الخط ةحضور حصص ب يـالتزامرورة ضعمى  أكدتو  ،والمشاركة  .       ّ  التدريسي ة    

  طالب مف طمبة       لكؿ  قامت الباحثة بتأميف نسخة مصورة مف وحدة الميارات الحياتية لممواطنة
 عمى ىذه الوحدة. تبيـ القديمة                               ّ            المجموعتيف الضابطة والتجريبية مم ف ال تحتوي ك
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 :        الد راسة      عي نةبين مجموعتي  التكافؤ من        التحق قو القبمي  تقويمتطبيق ال .2
)االختبار التحصيمي لدروس وحدة         الد راسة       ّ                         بعد الت أكد مف سالمة وصالحية أدوات 

ّ  الخط ة، و      ّ  الوطني ةفي مادة التربية لممواطنة        ّ  الحياتي ةالميارات           ّ  استراتيجي ةفؽ   ُ  ّ      الم صم مة و         ّ  التدريسي ة    
      عي نة        ّ                  وبعد الت أكد مف حسف اختيار بانة االتجاىات نحو موضوعاتيا(، ، واست     ّ  الذىني ةالخريطة 
القبمي  تقويـ( بتطبيؽ ال4/11/2015-2بيف)في الفترة الواقعة قامت الباحثة التجريبية،          الد راسة

مف خالؿ تطبيؽ االختبار التحصيمي لوحدة الميارات  ة المجموعتيف التجريبية والضابطةعمى طمب
 درجات طمبةؤ تكافمف ؽ   ّ حق  متلو ، نحو موضوعاتيا واستبانة االتجاىات لممواطنة       ّ  الحياتي ة

مف االختبار    ّ كؿ  أنيـ ينطمقوف مف مستوى واحد في لمتأكد مف ، و تجريبية والضابطةالمجموعتيف ال
تب رت ؛ستبانة االتجاىاتاو التحصيمي  ُ  ِ   اخ   :(0.05عند مستوى الداللة) فتااآلتي فتاالفرضي  

 :الفرضية األولى 
       متوس ططمبة المجموعة التجريبية و  درجات       متوس طداللة إحصائية بين  وجد فرق ذو ال ي 

في مادة           الحياتي ةدرجات طمبة المجموعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي لوحدة الميارات 
ـلمتحقؽ مف ذلؾ و القبمي:  تقويمفي ال         الوطني ةالتربية  ُ   ِ  اس تخد  المستقمة،          لمعي نات (t-test)اختبار  

ّ  متوس طسبت الفروؽ بيف  ُ ح  و  ّ  متوس طو  ،التجريبيةدرجات طمبة المجموعة      درجات طمبة المجموعة     
. تو المعرفيةمستوى مف مستويا   ّ كؿ  وفي  ،ية لالختبار التحصيمي     لكم  الضابطة عمى الدرجة ا

مستوى    ّ كؿ  ية لالختبار التحصيمي وفي      لكم  القيـ االحتمالية لمدرجة ا     أف   (23الحظ مف الجدوؿ) ُ ي  
(، وىذا يشير إلى عدـ وجود 0.05)االفتراضي ليامف مستوى الداللة مف مستوياتو المعرفية أكبر 

ّ  متوس طبيف         ً إحصائيا  فروؽ دالة  ّ  متوس طدرجات طمبة المجموعة التجريبية، و      طمبة  درجات    
مستوى مف المستويات    ّ كؿ  ، وفي   ّ كؿ  القبمي لالختبار التحصيمي ك تقويـالمجموعة الضابطة في ال

القبمي،  تقويـر إلى تكافؤ المجموعتيف في الالمعرفية، وبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية، وذلؾ يشي
ّ   ن و البعدي فإ تقويـتيف التجريبية والضابطة في الفرؽ قد يظير بيف المجموع     أي      ف  فإوبالتالي 

 الخريطة الذىنية. مة وفؽ استراتيجية    ُ     ة الم صم                    ّ إلى الخطة التدريسي   ى    عز   ُ ي  س
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تين التجريبية والضابطة في ي درجات الطمبة في المجموع      متوس ط( لداللة الفروق بين t-test)( قيم23)جدول
 مستوى من مستوياتو المعرفية     كل  وفي      كل  القبمي لالختبار التحصيمي ك تقويمال

 االختبار
 التحصيمي

 عدد المجموعة
      عي نةال

       متوس طال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القمة د.ح )Tقيمة)
 االحتمالية

 القرار

 غير دال 0.381 63 0.883 1.075 2.06 32 تجريبية تذكر
 0.870 1.84 33 ضابطة

 غير دال 0.903 63 0.122 1.135 2.00 32 تجريبية فيم
 0.847 1.96 33 ضابطة

 غير دال 0.129 63 1.53 0.739 1.03 32 تجريبية تطبيق
 0.683 1.30 33 ضابطة

 غير دال 0.975 63 0.031 0.941 1.21 32 تجريبية يل    حم  ت
 0.780 1.21 33 ضابطة

 غير دال 0.909 63 0.115 0.653 1.34 32 تجريبية تركيب
 0.742 1.36 33 ضابطة

 غير دال 0.715 63 0.367 0.627 1.15 32 تجريبية تقويم
 0.599 1.21 33 ضابطة

 الدرجة
 ية     لكم  ا

 غير دال 0.855 63 0.222 1.553 8.81 32 تجريبية
 1.926 8.90 33 ضابطة

 :الفرضية الثانية 
       متوس ططمبة المجموعة التجريبية و  درجات       متوس طداللة إحصائية بين  ووجد فرق ذيال 

          الحياتي ةدرجات طمبة المجموعة الضابطة عمى استبانة اتجاىات الطمبة نحو وحدة الميارات 
الفروؽ  تب  ُ حس  و المستقمة؛          لمعي نات (t-test)ـ اختبارخد            ُ ؽ مف ذلؾ است    ّ حق  : ولمتالقبمي تقويمفي ال
ّ  متوس طبيف  ّ  متوس طدرجات طمبة المجموعة التجريبية، و      درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى     

القبمي  تقويـفي ال لممواطنة       ّ  الحياتي ةية الستبانة اتجاىات الطمبة نحو وحدة الميارات      لكم  الدرجة ا
 (.24جدوؿ)الكما ىو موضح في 

تين التجريبية المجموع من     كل  ي درجات الطمبة في       متوس ط( لداللة الفروق بين t-testقيم ) (24جدول)
          الحياتي ةالقبمي الستبانة اتجاىات الطمبة نحو وحدة الميارات  تقويموالضابطة في ال

ية الستبانة االتجاىات أكبر مف      لكم  القيـ االحتمالية لمدرجة ا    ّ بأف   (24جدوؿ)اليالحظ مف و 
ّ  متوس طبيف         ً إحصائيا  ( وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ دالة 0.05)الداللة االفتراضي ليامستوى      

ّ  متوس طدرجات طمبة المجموعة التجريبية و  القبمي  تقويـطمبة المجموعة الضابطة في ال درجات    

استبانة 
 االتجاىات

عدد  المجموعتيف
      عي نةال

ّ  متوس طال     
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

القيمة  د.ح (Tقيمة )
 االحتمالية

 القرار

الدرجة  
 ية     لكم  ا

 14.872 113.31 32 التجريبية
0.494 63 0.623 

غير 
 15.106 115.15 33 الضابطة داؿ
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، وبالتالي نقبؿ الفرضية لممواطنة       ّ  الحياتي ةعمى استبانة اتجاىات الطمبة نحو وحدة الميارات 
الصفرية، وذلؾ يشير إلى تكافؤ المجموعتيف في القياس القبمي في طبيعة االتجاىات نحو وحدة 
الميارات الحياتي، وبالتالي فإف أي فرؽ قد يظير بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

    .     ّ  الذىني ةالخرائط          ّ  استراتيجي ةوفؽ معد ى إلى دروس البرنامج التدريسي ال    عز  القياس البعدي فإنو ي
ات اآلتية          المتغي ر          ؛ ض ب طت التجريبيةو  والستكمال تحقيق التكافؤ بين المجموعتين الضابطة

 ، وىي:           التدريسي ة       الخط ةقبل تطبيق 
 نظرا  لتأثير العمر في الخبرات السابقة لدى المتعمميف، وتأثير ذلؾ في عممية العمر الزمني :                                                                     ً     

البيانات الخاصة بأعمار الطمبة في الشعبتيف السابعة والثامنة مف      عد ةُ          ر جع إلى قا     ّ   التعم ـ؛
الديف التنوخي؛ لتحديد أعمار أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة، إذ تراوحت      عز  مدرسة 

 ( سنة.13-12أعمار طمبة المجموعتيف ما بيف )
 المجموعتاف التجريبية والضابطة مف مدرسة  اختيرت: المستويان االقتصادي واالجتماعي

ّ                     الديف التنوخي في منطقة المز ة فيالت غربية بدمشؽ؛      عز  واحدة وىي مدرسة  ُ        ي قمؿ مف      مم ا                          
 .        الد راسة      عي نةف االقتصادي واالجتماعي في أفراد يتأثير عاممي المستوي

 الخط ة موعة التجريبية باستخداـ: قامت الباحثة بتدريس المجخبرة التدريس  ّ         ّ  التدريسي ة    
 ة:تيوذلؾ لألسباب اآل،      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةوفؽ  ة  ُ  ّ  الم صم م

الناتجة عف القراءة النظرية لمؤلفات توني بوزاف       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةخبرة الباحثة ب -
 في التدريس.      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةاعتمدت  التيوالمراجع العممية والدراسات السابقة 

ا عمى الحاسوب بواسطة     إم        ّ  الذىني ةلرسـ الخرائط         الذ اتي   ّ     وتعم ميا   ّ    مكث ؼ،    ّ كؿ  بشب الباحثة    ر  تد -
 أو بواسطة الورؽ واأللواف.           ُ  ّ              البرامج الم صم مة ليذا الغرض دحأ
         ّ  استراتيجي ةب      ّ  الوطني ةأظيرت عدـ معرفة مدرسي التربية  التينتائج الدراسة االستطالعية  -

 وتطبيقيا العممي في التدريس.      ّ  الذىني ةالخريطة 
                            سة المتعاونة، تـ  التأكد مف     ً                                                ُ     وسعيا  لتحقيؽ التكافؤ في خبرة التدريس بيف الباحثة والم در    

خبرتيا في التدريس     ف  إ؛ إذ        ّ  التدريسي ةوخبرتيا  سة المجموعة الضابطة                      ُ     الشيادة األكاديمية لدى م در  
ّ                       ّ      ي ة اآلداب والعموـ اإلنساني ة في   ّ كم  ة مف           ّ جازة جامعي  تزيد عف خمس سنوات، وىي حاصمة عمى إ
 ية التربية بجامعة دمشؽ.  ّ كم  اختصاص الجغرافيا، ودبمـو تأىيؿ تربوي مف 
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 استراتيجي ةباستخداـ        ّ  الحياتي ة    ّ                               : تطم ب تدريس موضوعات وحدة الميارات زمن التدريس  ّ         
ّ                  أثناء التجربة االستطالعية زمنا  موافقا  لمزمف الم خص ص ليذه الموضوعات       ّ  الذىني ةالخريطة    ُ          ً       ً                           

ّ  الخط ةفي  ّ               كما ىو م خص ص في البرنامج          الت طبيؽ                  ّ                 الدراسية، ولذلؾ تقي دت الباحثة بزمف        ُ       
ّ  حص ة، وىو لمادة التربية الوطنية الدراسي الذي وضعتو وزارة التربية       لكؿ  دراسية واحدة   

( حصص 5، وبذلؾ بمغ العدد)لممواطنة       ّ  الحياتي ةموضوع مف موضوعات وحدة الميارات 
 .        الد راسة      عي نةمجموعتي  مف      لكؿ  دراسية 

 الدراسة       عي نة حتوى العممي الذي ستحصؿ عميو: لضماف تكافؤ المالمحتوى العممي
ابطة" بمجموعتيو ّ     الت جريبي ة والض  ّ                              التزمت الباحثة والم در سة المتعاونة بالمحتوى العممي "   ّ     ّ         ُ                  

                          ُ ّ        ة في الكتاب المدرسي، ولـ ت قد ـ أي ة وارداللممواطنة        ّ  الحياتي ةلموضوعات وحدة الميارات 
استخدمتيا  التيمعمومات إضافية لممجموعة التجريبية عدا الصور والرسوـ التوضيحية 

   ّ                            لصفي ة؛ فأعطت نسخة مف تمؾ الصور              ّ                          الباحثة في الت مييد لمدروس وبعض األنشطة ا
 والرسـو لممعممة المتعاونة الستخداميا أثناء تدريسيا لممجموعة الضابطة.

 :        الذىني ةالخريطة             استراتيجي ةوفق       صم مة      الم             التدريسي ة       الخط ةتطبيق دروس  .3
ّ  حص ة     ّ   ( بمعد ؿ 7/12/2015)(، ولغاية9/11/2015)البرنامج في الفترة الواقعة بيف  ُ   ط ب ؽ       

ر      ً                                                         أسبوعيا ، وذلؾ بتدريس الباحثة  لطمبة المجموعة التجريبية لمدرس ال          ّ      مف خالؿ الت مييد       مقر 
لمدرس بعرض بعض الصور الخاصة بموضوع الدرس، ثـ طرح بعض األسئمة المفتوحة عف ىذه 

مركز  خالؿ إجابات الطمبة إلى استنتاج)عنواف الدرس( وكتابتو في             ّ       الصور، ثـ الت وصؿ مف
  فكرة فرعية مف أفكار الدرس    ّ كؿ  بتناوؿ الطمبة  يقـوعد ذلؾ ، وب        ً         عد  مركزا  لمخريطة ُ ت  وىي          الس بورة
ُ                                      ُ             فتط رح عمييـ األسئمة، وعندما يجيبوف عنيا، ي طمب منيـ أف  ،وتوجيييا بإرشاد الباحثة      ًّ  تدريجي ا     
 لطمبةتعاوني مف قبؿ ا   ّ كؿ  بش ُ             فت رسـ الخريطة  ،        الس بورةعمى  الصحيحة منيا تسجيؿيقوموا ب

االستعانة ببعض الوسائؿ وب، عمى السبورة ـو أو رموز أو رس جمؿ قصيرة أنفسيـ، وبكتابة
مع  ،يز    عز  كالحوار والمناقشة والتغذية الراجعة والت ستخداـ تقنيات، وا              ّ  كالصور التوضيحي ة        ّ  التعميمي ة

واالستعانة بالحاسوب ؛ بعد نيايتو والنيائيةفي أثناء الدرس ية     حم  عمميتي التقويـ المر مراعاة إجراء 
لعرض ممخص الدرس أماـ الطمبة بأسموب الخريطة الذىنية اإللكترونية، والطمب منيـ اإلجابة 

  ّ       يتي ة، مف ؼ طمبة المجموعة التجريبية بالوظيفية الب ّ م   ُ ك  قد و                    ُ            عف بعض األسئمة التي ت طرح عمييـ، 
توزيع مف خالؿ أو  بشكؿ فردي لمدرس      ّ  الذىني ةة رسـ الخريطبمنيـ     ً  شفييا  خالؿ طمب الباحثة 
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          وىو موض ح  مع ضرورة مراعاتيـ استخداـ الصور واأللواف عمى ورقة بيضاء، أوراؽ عمؿ عمييـ،
ّ  الخط ةالترتيب الزمني لتطبيؽ       يوض ح( 25)والجدوؿ"(، 2)الممحؽ"في   .       ّ  التدريسي ة    

 لممواطنة          الحياتي ةلوحدة الميارات            التدريسي ة       الخط ةالزمني لتطبيق  برنامج( ال25)جدول
ةال الشعبة         الد راسة      عي نة رقم ال  عدد عنوان الدرس     حص 

         الت طبيقتاريخ  الحصص

1  
 

 9/11/2015االثنين 1         الن ظافة الثانية السابعة                    المجموعة التجريبي ة
 الثالثة الثامنة المجموعة الضابطة

 16/11/2015االثنين 1                  الممتمكات العام ة الثانية السابعة                    المجموعة التجريبي ة 2
 الثالثة الثامنة المجموعة الضابطة

الطاقة الكيربائية  الثانية السابعة                    المجموعة التجريبي ة 3
 ودورىا في حياتنا

 23/11/2015االثنين 1
 الثالثة الثامنة المجموعة الضابطة

 30/11/2015االثنين 1                   المياه ثروة وطني ة الثانية السابعة                    المجموعة التجريبي ة 4
 الثالثة الثامنة المجموعة الضابطة

 7/12/2015االثنين  1                    حب  العمم والت عم م الثانية السابعة                    المجموعة التجريبي ة 5
 الثالثة الثامنة المجموعة الضابطة

  10 دروس 5المجموع = 
 حصص

 وحدة 
 9/11/2015من   5          الحياتي ةالميارات 

 7/12/2015حتى 
ّ  الخط ةبعد االنتياء مف تطبيؽ البعدي المباشر:  تقويمتطبيق ال .4   ُ          الم صممة وفؽ         ّ  التدريسي ة    

عمى طمبة المجموعة التجريبية مف قبؿ الباحثة، واالنتياء مف استراتيجية الخريطة الذىنية 
 ُ ِ        أ بم غ طمبة سة المتعاونة؛   ُ                ُ     الم عتادة مف قبؿ الم در   تدريس أفراد المجموعة الضابطة بالطريقة

وذلؾ ليقوموا ؛ واستبانة االتجاىات جراء االختبار التحصيمي البعديبموعد إ         الد راسة      عي نة
         ً          استعدادا  لالختبار.       ّ  الحياتي ةمراجعة دروس وحدة الميارات ب

عمى طمبة المجموعتيف  "واستبانة االتجاىات االختبار التحصيمي"         الد راسةأدوات   ُ    ط ب قت
ب مف أفراد  ُ ِ ط م   إذ (،15/12/2015-14)بيف ترة الواقعةالففي والضابطة  التجريبية

بما المجموعتيف التجريبية والضابطة قراءة محتوى االختبار التحصيمي، واستبانة االتجاىات 
ـ ترؾ عدمع التأكيد عمييـ بضرورة ، دجي   ّ كؿ  بش وبدائؿ إجابة أسئمة مف تعميمات وبنودفييا 

 أي سؤاؿ دوف اإلجابة عميو.
تطبيؽ البرنامج  مف انتياء حوالي شير ونصؼبعد البعدي المؤجل:  تقويمتطبيق ال .5

قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار التحصيمي، واستبانة االتجاىات عمى طمبة  ؛التدريسي
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إذ (، 28/1/2015-27)، وذلؾ في الفترة الواقعة بػػػػػالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
واستبانة  ،الضابطة قراءة محتوى االختبار التحصيمي، و التجريبية تيفمف أفراد المجموعمب  ُ ط  

التأكيد عمييـ بضرورة ، و وبدائؿ إجابة أسئمة مف تعميمات وبنودبما يشتمالف عميو االتجاىات 
 .دـ ترؾ أي سؤاؿ دوف اإلجابة عميواإلجابة عمييا بدقة، وع

 بيفالمقارنات  أجريت: )القبمية، البعدية المباشرة، البعدية المؤجمة(بين النتائجة المقارن .6
، والتوصؿ إلى       ّ  اإلحصائي ةيالت     حم  والضابطة مف خالؿ الت ،أفراد المجموعتيف التجريبية نتائج

الواقع الميداني الذي مناقشة النتائج التجريبية في ضوء وبعد ، وتفسيرىا نتائج وعرضياال
ّ  الخط ةصميـ وتنفيذ وتطبيؽ دروس ت حؿمراأحاط ب ، وفي ضوء المقارنة مع جميعيا        ّ  التدريسي ة    

 المقترحات.مف التوصؿ إلى مجموعة     تـ  نتائج الدراسات السابقة، 

: طبيقإجزاءاث         خامسا 
 
    الت
 
  ادليذاني:    

 ِ                  ب عت الخطوات اآلتية:   ت  ا ؛لضماف تطبيؽ متقف لمبحث الميداني

مف الجيات          الد راسة      عي نةالحصوؿ عمى الموافقة الالزمة لمتطبيؽ الميداني عمى  .1
 ."(12)الممحؽ"المختصة

وأىدافو، وطبيعة          الد راسة                                                               ّ   زيارة المدرسة المختارة لمقابمة إدارة المدرسة؛ بغرض تعريفيا بأىمي ة  .2
 التيعمييا، والفترة الزمنية   َ   ط ب ؽ  ُ سي   التيالبرنامج التدريسي المستخدـ، والصفوؼ الدراسية 

إجراء   ُ َ            ست ت بع في أثناء  تيعمى الخطوات الالمدرسة ؽ مع إدارة ف           ، ولقد ات          الت طبيؽسيحتاجيا 
 .        الد راسة     ً                   تجاوبا  لمتعاوف في تطبيؽ  دارةاإل، وقد أبدت         الد راسة

ّ                    ت در س شعبة الصؼ السابع  التيفي المدرسة       ّ  الوطني ة       ُ                    مقابمة م در سة مادة التربية  .3 اختيرت  التيُ  
ّ  الخط ة، وطبيعة اوأىدافي         الد راسة   ّ                                         لتمث ؿ المجموعة الضابطة، بغرض تعريفيا بأىمية  ،        ّ  التدريسي ة    

، وضرورة التقيد بالبرنامج الزمني لتدريس         الت طبيؽيحتاجيا  التي، والفترة ُ َ    ت د ر سس التيوالوحدة 
مف المجموعتيف التجريبية والضابطة، ولقد أبدت    ّ كؿ  الوحدة، حتى يحصؿ التزامف في تدريس 
ّ                ً        ً             م در سة المادة تجاوبا  وتعاونا  مع الباحثة.   ُ 

مف خارج )مجموعة الصؼ السابع طمبةمجموعة مف  عمى         الد راسةاالستطالعي ألدوات          الت طبيؽ .4
 األوؿ.         الت طبيؽ   ً       يوما ( عمى  14)بعد مرور ذاتيا عمى المجموعة         الت طبيؽ(، ثـ إعادة         الد راسة      عي نة
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 مجموعة عمىلممواطنة        ّ  الحياتي ةالثاني مف وحدة الميارات و  األوؿ يفاالستطالعي لمدرس         الت طبيؽ .5
ف     بي   ُ ي   (89في الصفحة) (9)والجدوؿ (،        الد راسة      عي نةمجموعة مف خارج )مف طمبة الصؼ السابع

 .              ّ  والخطة التدريسي ة         الد راسةلمتطبيؽ االستطالعي ألدوات  البرنامج الزمني
طبعة العاـ ب      ّ  الوطني ةبية مف كتاب التر لممواطنة        ّ  الحياتي ةتوزيع نسخة مطبوعة مف وحدة الميارات  .6

                   مم ف ال تحتوي كتبيـ والتجريبية ( عمى طمبة المجموعتيف الضابطة2015-2014)الدراسي
 .المجموعة االستطالعية      عي نةطمبة  إلى      ً إضافة  ، عمى ىذه الوحدة

 .        الد راسة      عي نةعمى طمبة  "ومقياس االتجاىات تبار التحصيمياالخ"         الد راسةالقبمي ألدوات          الت طبيؽ .7
، وذلؾ      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ة  ّ                                                         الت ييئة الميدانية لعممية تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ  .8

            ّ   الخطوات اآلتي ة: مف خالؿ
  مع م در سة المادة المتعاونة لمشعبة السابعة في       ّ  الوطني ةحضور الباحثة لدرس مادة التربية                                       ّ   ُ   

الطمبة عف       تعر ؼل         الد راسة      عي نةوىي المجموعة التجريبية مف  ،الديف التنوخي     عز  مدرسة 
 (.26/10/2015)بتاريخوذلؾ ، قرب، وتكويف نوع مف األلفة والتعارؼ بيف الباحثة والطمبة

  جراءات رسـ الخريطة  حؿلتعريؼ الطمبة بمرا ة الباحثة لممجموعة التجريبيةزيار ،      ّ  الذىني ة                      وا 
            ّ   خطة التدريسي ة.واألدوات الالزمة، واليدؼ مف أنشطة ال

  الحاسوب، والتمر ف عمى  اإللكترونية باستخداـ      ّ  الذىني ة ّ                                   تد رب الباحثة عمى رسـ وتصميـ الخرائط       ّ               
مة ألىداؼ ءالبرنامج األكثر مالالنتقاء اإللكترونية       ّ  الذىني ةبرامج معروفة لرسـ الخرائط      عد ة

 ذلؾ.      يوض ح (26وؿ)الجدو  ،        الد راسة
 ة لرسم الخريطة الذىنية اإللكترونية       متوف ر سماء البرامج اإللكترونية ال( أ26الجدول)

 مالحظات الباحثة البرنامج الرقم
1 X Mind (نترنيتاإل الشابكة)عمى        متوف رلخرائط التفكير،   ً ا  ىو أقرب ألن يكون برنامج 

 مجاني بنسخة دائمة.     كل  ويمكن تنزيمو بش
2 E Draw Map  فني ات بعض نقصو وت، يختمف عنيالكنو  ،        الذىني ةبرنامج يحاكي الخرائط        

 بنسخة دائمة. (اإلنترنيتمجاني عمى)ىو ا، و وخصائصي         الذىني ة ةطالخري وميزات
3 Mind Mapper (اإلنترنيتابكة)شالفي األسواق وعمى        متوف ر. 
4 Mind Map6 I بنسخة مجانية مؤقت ة. (اإلنترنيتابكة)شالعمى        متوف ر                     
5 I Mind Map7 (اإلنترنيت           متوف ر عمى) .بنسخة مجانية مؤقت ة                     
6 I Mind Map8 بنسخة مجانية مؤقت ة. (اإلنترنيتابكة)شالعمى        متوف ر                     
7 I Mind Map9  بنسخة  (اإلنترنيتعمى)       متوف ر ،       ً وتنظيما  نة وجمالية البرنامج األحدث واألكثر مرو ىو
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 .فقط ( أيام7)لمدة              مجانية مؤقت ة
8 Mind Mapper  دائم عمى الحاسوب، ولكن و يختمف في بعض األمور المميزة      كل  ويمكن تنصيبو بش       متوف ر                                                    

 في الخريطة الذىنية مثل" التفرعات" فيي بسماكة واحدة وغير قابمة لمتعديل.

  برنامجاختيار(I Mind Map9 ) وحدة الاإللكترونية لدروس مف أجؿ تصميـ الخرائط
األحدث األكثر مرونة وسالسة في أثناء التصميـ، وىو البرنامج    ً                 نظرا  لكونو البرنامج  ختارة؛   ُ الم  

الخريطة          ّ  استراتيجي ة            ، وىو مؤس س (اإلنترنيت)بكةاشالعمى (Tony Bozan)موقعفي ور المنش
 . مستمر   ّ كؿ  تحديثيا وتطويرىا بشف ، والمسؤوؿ ع     ّ  الذىني ة

 زمة مف صور ورس ّ                       ي ة لتنفيذ إجراءات دروس ـ توضيحو                                      ّ              تجييز التقنيات والوسائؿ التعميمية الال 
ّ  خط ةال       ّ إضافة   ،ةالتدريسي  

   عمى الورؽ  مة مف قبؿ الباحثة  ُ   ّ الم صم  اليدوية  الخرائطو  ،اإللكترونية      ّ  الذىني ةإلى الخرائط
ّ  (، وعمى الورؽ المقو ىA4)قياس  .(سـ 70×50)قياس                   

مف مادة التربية        ّ  الحياتي ةتدريس الباحثة المجموعة التجريبية لموضوعات وحدة الميارات   .9
ّ  حص ةبواقع  ؛يةخالؿ خمس حصص دراس      ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةباستخداـ       ّ  الوطني ة   

 "(.2التربية)الممحؽ"     ً                                    تماشيا  مع برنامج المادة الذي وضعتو وزارة وذلؾ ،     ّ         ّ ً دراسي ة أسبوعي ا  
 التي                           الباحثة لممد رسة المتعاونة   ّ     أعد تيا  التي                                   ّ   إعطاء نسخة مف الصور والرسـو التوضيحي ة   .10

ّ                                      ت در س المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.   ُ 
         لممدر سة        ّ  الحياتي ةإعطاء نسخة مف أىداؼ البرنامج التدريسي لدروس وحدة الميارات   .11

 "(.10)الممحؽ"المتعاونة
لموضوعات وحدة الميارات       ّ  الوطني ة                              ُ                    تدريس المجموعة الضابطة مف قبؿ م در سة مادة التربية   .12

ّ  حص ةبواقع  حصص دراسية خالؿ خمس لممواطنة       ّ  الحياتي ة  .             ّ ً دراسية أسبوعي ا    
      عي نةعمى طمبة  "تبار التحصيمي، ومقياس االتجاىاتاالخ"         الد راسةالبعدي ألدوات          الت طبيؽ  .13

                                  الزمني إلجراءات الت طبيؽ الميداني.الجدوؿ .         الد راسة
ّ         البعدي المؤج ؿ ألدوات          الت طبيؽ .14 عمى " بار التحصيمي، ومقياس االتجاىاتاالخت"         الد راسة           

عمى     ً  زمنيا   ميداني                  جراءات الت طبيؽ الإبرنامج توضيح ل "(11في)الممحؽ"و ،         الد راسة      عي نةطمبة 
 .       ّ  التجريبي ةالضابطة و المجموعتيف 
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                              ّ                                        إجابات طمبة المجموعتيف التجريبي ة والضابطة عمى أسئمة االختبار التحصيمي، تصحيح  .15
ُ  ّ وبنود مقياس االتجاىات وفؽ س م    "(.3)ممحؽ"             ُ  ّ              مي التصحيح الم عد يف ليذا الغرض                         

في       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ة؛ لتفسيرىا وقياس فاعمية        ً إحصائيا  تفريغ النتائج، ومعالجتيا  .16
 لطمبة الصؼ السابع مف التعميـ األساسي.       ّ  الحياتي ةتدريس وحدة الميارات 

: الصعىباث  طبيقظهزث يف أثناء إجزاء  التي                 سادسا 
 
    الت
 
 :ادليذاني    

أثناء التطبيؽ الميداني ليذه الدراسة، وارتبطت بعوامؿ في الباحثة مجموعة مف الصعوبات  واجيت
 ، ويمكف إيجازىا في النقاط اآلتية:    عد ة

 لممواطنة.       ّ  الحياتي ة          ّ                  فر دليؿ معم ـ لوحدة الميارات اعدـ تو  .1
 القديمة.      ّ  الوطني ةالوحدة المذكورة في بعض كتب التربية  توافر عدـ .2
         ّ              اإللكتروني ة في الحاسوب.      ّ  الذىني ةصعوبة إيجاد البرنامج اإللكتروني المناسب لرسـ الخريطة  .3
قت فييا التجربة    ب   ُ ط   التيفي صفوؼ المدرسة  (Data Show)ر جياز إسقاطفاعدـ تو  .4

نما توافر جياز واحد فقط في مخبر المعموماتية       ّ  الميداني ة  .                                                ، وا 
ّ  عمى الورؽ المقو ى      ّ  الذىني ة ّ                            تد رب الباحثة عمى رسـ الخريطة  .5  (.70×50)قياس               
بسبب إعادة االختبار التحصيمي،  ة التجريبية والمجموعة الضابطة  ّ                   تذم ر بعض طمبة المجموع .6

عادة توزيع استبانة االتجاىات عمييـ في  ّ   البعدي المؤج ؿ.         الت طبيؽ                                        وا              
ّ     المؤج مة(.)القبمية، والبعدية، و اراتشكوى بعض الطمبة مف تكرار األسئمة ذاتيا في االختب .7      

: األسال تيب              سابعا 
 
 اإلحصائي
 
راستادلستخذمت يف         

 
    الذ
 
 :تاحلالي    

  ى   عمػػػ       يتوق ػػػؼ           الد راسػػػة         يػػػؿ نتػػػائج     حم                       االسػػػتداللية المناسػػػبة لت        ّ  اإلحصػػػائّية                  إف اختيػػػار األسػػػاليب             
          الد راسػػة       عي نػػة            درجػػات أفػػراد     ّ  تػػوّزع                                                        نتػػائج االختبػػارات االعتداليػػة أو اختبػػارات الكشػػؼ عػػف اعتداليػػة 

           ة المباشػػػػرة                            فػػػػي القياسػػػػات القبميػػػػة والبعديػػػػ          الد راسػػػػة                                        )المجموعػػػػة التجريبيػػػػة والضػػػػابطة( عمػػػػى أدوات 
                               االختبػػػارات االعتداليػػػة ترشػػػدنا إلػػػى             ( إلػػػى أف     213   ، ص    2011         أشار)حسػػػف،    إذ                  والبعديػػػة المؤجمػػػة؛ 

            درجػات أفػراد     ّ  تػوّزع                          أو واضحة المعػالـ( إذا كػاف                   ّ   البارامترية)المعممّية         ّ  اإلحصائّية        األساليب         استخداـ 
     ّ              الػػاّل بارامتريػػة)غير          ّ  اإلحصػػائّية        األسػػاليب          اسػػتخداـ  و         تداليػػة،   اع          الد راسػػة          عمػػى أدوات           الد راسػػة       عي نػػة
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          الد راسػػة          عمػػى أدوات           الد راسػػة       عي نػػة            درجػػات أفػػراد     ّ  تػػوّزع      ّ                                 المعممّيػػة أو غيػػر واضػػحة المعػػالـ( إذا كػػاف 
              غير اعتدالية.

ِ   أدِخمػػػت  ،         المناسػػػبة        ّ  اإلحصػػػائّية       ألسػػػاليب          ولتحديػػػد ا                      لممجمػػػوعتيف           الد راسػػػة                  نتػػػائج تطبيػػػؽ أدوات     
     سػػوب،        فػػي الحا   "                                  ّ          القبميػػة، والبعديػػة المباشػػرة، والبعدّيػػة المؤجمػػة "                               التجريبيػػة والضػػابطة فػػي القياسػػات 

   مػػػف          التحق ػػػؽ       ( بغيػػػة SPSS )                لمعمػػوـ االجتماعيػػػة        ّ  اإلحصػػػائّية  ة      مجموعػػػ                          لمعالجتيػػا بواسػػػطة برنػػػامج ال
                                                 عمى االختبار التحصيمي، واستبانة االتجاىػات، وذلػؾ مػف           الد راسة       عي نة            درجات أفراد     ّ  توّزع      طبيعة 

  :    اآلتي                        نوؼ(، وكانت النتائج كما                  )كالموغراؼ سمير                            خالؿ استخداـ االختبار االعتدالي
          الد راسوة                                        )المجموعوة التجريبيوة والضوابطة( عموى أدوات           الد راسوة       عي نوة                     نتائج اعتدالية أفراد     ً  أواًل:

                                              في القياس القبمي كما ىي موضحة في الجدول اآلتي:
         الد راسة( نتائج اختبار كالموغراف سميرنوف في القياس القبمي ألدوات 27جدول)

 استبانة االتجاىات االختبار التحصيمي         المتغي ر
 65 65 العدد

 114.24 8.86       متوس طال
 14.902 1.739 االنحراف المعياري

 Z  1.344 1.068كالموغراف سميرنوف 
 0.204 0.064 مستوى الداللة

 غير دالة غير دالة القرار
               يشػير إلػى أف        مم ػا         ً إحصػائياً            ( غيػر دالػة Z                                           ف مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ مسػتوى الداللػة لػػػ)    ّ يتبيّ         
    عمػى    (                  التجريبيػة والضػابطة                                        الدراسة )طمبة الصؼ السابع في المجمػوعتيف        عي نة      أفراد        درجات    ّ  توّزع

              وبالتالي يمكػف    ،                االعتدالي الطبيعي    ّ  توّزع                                                االختبار التحصيمي واستبانة االتجاىات ال يختمؼ عف ال
          فػي القيػاس           الد راسػة              مػف صػحة فرضػيات          التحق ػؽ                المعممية مػف أجػؿ         ّ  اإلحصائّية                استخداـ األساليب 

ػػح  ف  ا      ف اآلتيػػ  كال    والشػػ   ،      القبمػػي           فػػي القيػػاس           الد راسػػة   ة    عي نػػ            درجػػات أفػػراد     ّ  تػػوّزع                    اف التمثيػػؿ البيػػاني ل     يوض 
        القبمي.
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 عمى االختبار التحصيمي في القياس القبمي         الد راسة      عي نةدرجات أفراد       توز ع( التمثيل البياني ل3)     كل  الش

 

 
 لقبميعمى استبانة االتجاىات في القياس ا         الد راسة      عي نةدرجات أفراد       توز ع( التمثيل البياني ل4)     كل  الش  

                     فوي القيواس البعودي كموا           الد راسة                               )التجريبية والضابطة( عمى أدوات        عي نة                 نتائج اعتدالية ال   :     ً ثانياً 
                         ىي موضحة في الجدول اآلتي:

         الد راسة( نتائج اختبار كالموغراف سميرنوف في القياس البعدي ألدوات 28جدول)
 استبانة االتجاىات االختبار التحصيمي         المتغي ر
 65 65 العدد

 184.10 23.80       متوس طال
 44.660 5.879 االنحراف المعياري

 Z  1.335 1.307كالموغراف سميرنوف 
 0.066 0.057 مستوى الداللة

 غير دالة غير دالة القرار
            يشير إلى أف       مم ا         ً إحصائياً            ( غير دالة Z                     قيـ مستوى الداللة لػػ)    ّ أفّ    (  28 )           ف مف الجدوؿ    ّ يتبيّ 

                                                             التجريبيػة والضػػابطة عمػى االختبػار التحصػػيمي واسػتبانة االتجاىػات فػػي        عي نػة        أفػػراد ال       درجػات    ّ  تػوّزع
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                              وبالتػػػالي يمكػػػف اسػػػتخداـ األسػػػاليب    ،                االعتػػػدالي الطبيعػػػي    ّ  تػػػوّزع         تمػػػؼ عػػػف ال                  القيػػػاس البعػػػدي ال يخ
  ف   كال    والشػ   ،                فػي القيػاس البعػدي          الد راسػة         ة فرضػيات      ّ مػف صػحّ          التحق ػؽ                المعممية مف أجؿ         ّ  اإلحصائّية

ح  ف  ا   آلتي ا                   في القياس البعدي.          الد راسة       عي نة            درجات أفراد     ّ  توّزع                 التمثيؿ البياني ل   اف      يوض 

 
 عمى االختبار التحصيمي في القياس البعدي         الد راسة      عي نةدرجات أفراد       توز ع( التمثيل البياني ل5)     كل  الش     

 
عمى استبانة االتجاىات في القياس البعدي         الد راسة      عي نةدرجات أفراد       توز ع( التمثيل البياني ل6)     كل  الش  

                     فوي القيواس المؤجول كموا           الد راسوة                               )التجريبية والضابطة( عموى أدوات      عي نة                 نتائج اعتدالية ال  :      ً ثالثاً 
                         ىي موضحة في الجدول اآلتي:

         الد راسة( نتائج اختبار كالموغراف سميرنوف في القياس المؤجل ألدوات 29جدول) 
 استبانة االتجاىات التحصيمياالختبار          المتغي ر
 65 65 العدد

ّ  متوس طال     21.13 183.38 

 44.303 5.673 االنحراؼ المعياري

 Z  1.231 1.241كالموغراؼ سميرنوؼ 

 092. 097. مستوى الداللة

 غير دالة غير دالة القرار
               يشػير إلػى أف        مم ػا         ً إحصػائياً          غيػر دالػة    (Z )                    قيـ مسػتوى الداللػة لػػػ                         ف مف الجدوؿ السابؽ أف        يتبي          
                                                             التجريبيػة والضػػابطة عمػى االختبػار التحصػػيمي واسػتبانة االتجاىػات فػػي        عي نػة        أفػػراد ال       درجػات    ّ  تػوّزع
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                              وبالتػػػالي يمكػػػف اسػػػتخداـ األسػػػاليب    ،                االعتػػػدالي الطبيعػػػي    ّ  تػػػوّزع                           القيػػػاس المؤجػػػؿ ال يختمػػػؼ عػػػف ال
  ف   ّ كاّل     والشػ   ،      المؤجػؿ      قيػاس     فػي ال          الد راسػة              مف صػحة فرضػيات          التحق ؽ                المعممية مف أجؿ         ّ  اإلحصائّية

ح  ف  ا    اآلتي                   في القياس المؤجؿ.          الد راسة       عي نة            درجات أفراد     ّ  توّزع                    اف التمثيؿ البياني ل     يوض 

 
 عمى االختبار التحصيمي في القياس المؤجل         الد راسة      عي نةدرجات أفراد       توز ع( التمثيل البياني ل7)    كل  الش

 
عمى استبانة االتجاىات في القياس المؤجل         الد راسة      عي نةدرجات أفراد       توز عل( التمثيل البياني 8)    كل  الش  

 
         الد راسة      عي نةلدرجات أفراد  )كالموغراؼ سميرنوؼ(حظ مف نتائج االختبار االعتداليال ُ ي        

      عي نةدراجات أفراد    ّ  توز ع     أف         ّ  الحياتي ةواستبانة االتجاىات نحو الميارات  ،عمى االختبار التحصيمي
ً         ً                                                                    ا  اعتداليا  في القياسات القبمية والبعدية والمؤجمة، وىذا يجعمنا نستخدـ األساليب   ّ  توز عكاف          الد راسة

 مة باآلتي:                   )المعممية( المتمث  البارا مترية       ّ  اإلحصائي ة
 اختبار(T-Testلعينتيف مستقمتيف لت )  متوس طيؿ الفروؽ بيف     حم  ّ ي درجات طمبة المجموعتيف    

 القياس)القبمي والبعدي والمؤجؿ(.التجريبية والضابطة في 
 اختبار(T-Test )متوس طيؿ الفروؽ بيف     حم  المترابطة لت         لمعي نات  ّ بة المجموعة ي درجات طم   

 المؤجؿ(.البعدي  –المباشر( )البعدي المباشر البعدي –مي)القبالتجريبية في القياس
 اختبار ت ستودنت(T-Testل )متوس طيؿ الفروؽ بيف     حم  واحدة لت      عي نة  ّ       عي نةدرجات أفراد ال    

ّ  متوس طالبعدي عمى استبانة االتجاىات وال         الت طبيؽالتجريبية في   الفرضي لالستبانة.    
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  ،لبالؾ  نسبة الكسب المعدلةمف خالؿ استخداـ وذلؾ حساب النسبة المئوية لمكسب المعدؿ
(Modified Blake's Gain Ratio)  في تنمية       ّ  الذىني ةالخريطة          ّ  استراتيجي ةلقياس فاعمية

 عمى النحو اآلتي:         الد راسة      عي نةلدى أفراد        ّ  الحياتي ةالميارات 
              

 -        

 
  

MGblake        .نسبة الكسب المعدلة لبالؾ 
M2                متوس طال  ّ  الحسابي لمتطبيؽ األوؿ لالختبار )القبمي(.    

           M1     متوس طال  ّ  الحسابي لمتطبيؽ الثاني لالختبار )البعدي المباشر(.    
             P           ية لالختبار     لكم  الدرجة ا.  

 :عتمد المعيار اآلتي لتحديد الفاعمية: إذا كانت ُ ا  قد و          
 غير فعالة أو غير مقبولة.        ّ  ستراتيجي ةتعتبر اال        1     <نسبة الكسب المعدلة 
 متوس ط        ّ  ستراتيجي ةتعتبر اال        1.2≥  نسبة الكسب المعدلة  ّ        الحد  أف ة الفاعمية، أي    

 دنى المقبوؿ لنسبة الكسب المعدلة ىو الواحد الصحيح.األ
 التيفعالة ومقبولة، وىي القيمة         ّ  ستراتيجي ةتعتبر اال       1.2≤ نسبة الكسب المعدلة 

 .(298، ص 2011)حسف، بالؾ لمحكـ عمى فاعمية البرنامج اقترحيا
 (مربع إيتاη

ّ  الخط ةحجـ أثر دروس ( لقياس 2 الخريطة          ّ  استراتيجي ةالقائمة عمى         ّ  التدريسي ة    
 تابع( لمطمبة.       متغي ر)      ّ  الحياتي ةالمستقؿ( في  تحصيؿ الميارات          المتغي ر)     ّ  الذىني ة

إذ  ؛قوة األثر(التابع)         المتغي رالمستقؿ و          المتغي رمقياس قوة العالقة بيف  ُ             وي عد حجـ األثر  
دوف محاولة  )ت(لمنسبة التائية       ّ  اإلحصائي ةلداللة يعتمد بعض الباحثيف في تقرير نتائجيـ عمى ا

  ً ا  ج اعتماديؤدي إلى مغاالة في تفسير النتائ     مم ايف،          المتغي ر الكشؼ عف مقدار العالقة القائمة بيف 
       متغي ريكوف ىناؾ تأثير غير صفري لم  ً ا  وعندما تكوف قيمتيا دالة إحصائي )ت(،عمى داللة قيمة
يف، وقد          المتغي ر يف عمى حجـ األثر أو درجة العالقة ب          و ال يدؿ        أن              التابع، إال           المتغي رالمستقؿ في 
د قوة ىذه العالقة يف، لذا يجب تحدي         المتغي ر وجود عالقة قوية بيف        ّ  اإلحصائي ة)ت( ال تعني داللة

 ،(rpb)رمز لو  ُ وي   ،( معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿT)في حالة اختباريستخدـ و  ،قوة األثر أو
η)ويرمز ليا ،نفسيا (٢)إيتامعادلة وىو

                          لحساب حجـ االثر بداللة أي   فما   ِ تخد           ُ  إذ إنيما ي س (2
 اآلتية: ويحسباف بالعالقة ،منيما

(  
  

               )           ( rpb)2  =معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ. 
η

 .إيتا مربع =                                                        2
T2                                                        = ( قيمةT-TEST). 
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D                                              = (293، ص2011)حسف،   درجة الحرية.    
ُ   ِ  اس تخد ـو   .التابع         المتغي رالمستقؿ و          المتغي رلتفسير قوة العالقة بيف ( 30في الجدوؿ)      ّ المحؾ    

 حجم األثر        ( محك  30جدول)
 التقدير ثرحجم األ 

 حجـ أثر مرتفع فأكثر 0.8
ّ  متوس طحجـ أثر  (0.8)( إلى 0.4مف )     

 حجـ أثر ضعيؼ (0.4-0.2مف )
 .(105، ص2013)العفيفي،                                                        

  مف المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة    ّ كؿ                                     ّ       قانوف النسبة المئوية لبقاء أثر التعم ـ لدى
ّ                                                         في القياس البعدي المؤج ؿ مف خالؿ استخداـ قانوف النسبة المئوية لفاقد الكسب، وىو:                        

النسبة المئوية لفاقد الكسب=     
ّ  متوس ط فاقد الكسب    

ّ  متوس ط درجات  الطمبة في االختبار البعدي المباشر    
 ×100  

 

النسبة المئوية لبقاء أثر التعمم=     
ّ  متوس ط درجات  الطمبة في االختبار البعدي المؤجؿ    
ّ  متوس ط درجات الطمبة االختبار البعدي المباشر    

 ×100  

 
 درجات الطمبة في االختبار البعدي المؤجل       متوس ط -درجات الطمبة  في االختبار البعدي المباشر       متوس ط= فاقد الكسب       متوس ط  
 (.187، 2010 قاسـ،)

لتوضيح نتائج  (Excel، وبرنامج)       ً إحصائيا   لمعالجة النتائج (Spss)ببرنامج      ُ    قد است عيفو      
الباحثة اعتمدت مستوى      أف  مف اإلشارة إلى       البد                             ً  طريؽ الرسـو البيانية، وأخيرا  عف  الدراسة
ذا كاف االختبار 0.05)الداللة ً      المستخدـ داال  عند  اإلحصائي       ً                                          ( معيارا  لرفض أو قبوؿ الفرضية، وا             

َ   ي ش ارس نوإ( ف0.01مستوى داللة)  وضيح.         قة والت        ّ مف الد       ٍ مزيد  في              ً إلى ذلؾ رغبة   ُ 

 :خالصت الفصل
جراءات تصميـ أدوات                ً             ّ  ذا الفصؿ توضيحا  لممنيج المت بع  ّ    تضم ف ى              ّ   ، كما تضم ف         الد راسة                      وا 

التجريبية       عي نةتحقيؽ التكافؤ بيف أفراد الكيفية ، و    ّ   وعي نتو         الد راسة   ً        ًّ         عرضا  تفصيمي ا  لمجتمع 
جراءات التأكد مف الصدؽ والثبات والتجريب االستطالعي  ،        الد راسةوالضابطة عمى أدوات                                                      وا 

ّ  الخط ةدروس التجربة النيائية أي تطبيؽ إضافة إلى شرح إجراءات تنفيذ     ً      وصوال  إلى  ،       ّ  التدريسي ة    
عرض   ُ ست   التيو         ً إحصائيا  ومعالجتيا  ،     ً                تمييدا  لتفريغ النتائج ؛المستخدمة       ّ  اإلحصائي ةاألساليب 

ً                 مفص ال  في الفصؿ الخامس  ّ   .  



 
 نتبئج البحث وتفسريهب حتليل: اخلبمسالفصل              

 
 

 هيدمت                                 
 .تفسريهبو أسئلة البحثنتبئج       أوال :                          

 به. وجممىع الفرضيبت املتعلقة األول سؤالالنتبئج عرض . 1
 .األولى وتفسيرىا         الفرضي ةنتائج  -
 وتفسيرىا. الثانية         الفرضي ةنتائج  -
 .وتفسيرىا الثالثة         الفرضي ةنتائج  -
 .وتفسيرىا الرابعة         الفرضي ةنتائج  -

 .بومنبقشته به املتعلقة الفرضيبتجممىع األول و سؤالال نتبئج تفسري .2
 .للبحث الثبني سؤالالنتبئج عرض  .3  
 ومنبقشتهب.للبحث  الثبني سؤالالنتبئج  تفسري. 4  

 .به سؤال الثبلث وجممىع الفرضيبت املتعلقةال نتبئج عرض . 5
 .وتفسيرىا الخامسة         الفرضي ةنتائج  -
 وتفسيرىا. السادسة         الفرضي ةنتائج   -
 .وتفسيرىا السابعة         الفرضي ةنتائج  -
 .وتفسيرىا الثامنة         الفرضي ةنتائج  -

 به ومنبقشتهب. املتعلقة الفرضيبتجممىع والثبلث  سؤالال نتبئج تفسري. 6
                       :  ملخص عبم عن نتبئج البحث.        ثبنيب 

                            :  مقرتحبت البحث.        ثبلثب 
 .الفصلخالصة                                
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 :هيدمت
 ثم تحميميا ومناقشتيا ،اوفرضياتي         الد راسةألسئمة           اإلحصائي ةالمعالجة الخامس الفصل  يتناول

ت في يجر أالتجريبية التي  وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة ،وتفسيرىا في ضوء الواقع الميداني
 ،ص عام لنتائج البحث     ممخ  ن ىذا الفصل           كما يتضم  ، بيئات عربية أو أجنبيةوفي  ،               البيئة المحمي ة

وفيما يمي لبحث في مجال المتغيرات المدروسة، المقترحات التي يمكن أن تغني امجموعة من و 
  .البحث وفرضياتوأسئمة  لنتائج ل         عرض مفص  

  :وحتليلهب نتبئج أسئلة البحث وفرضيبت كل سؤال      أوال :
 وثالث أسئمة فرعية ىي عمى النحو اآلتي: ،مت أسئمة البحث عمى سؤال رئيس    تم  اش

وحدة الميارات تدريس في          الذىني ةفاعمية استراتيجية الخريطة  ما السؤال الرئيس لمبحث: 
 نوويتفرع ع لطمبة الصف السابع األساسي؟         الوطني ةالمقررة في مادة التربية لممواطنة           الحياتي ة
 اآلتية:األسئمة 

لدى طمبة الصف الدراسي  التحصيل       تنمي ة  في         الذىني ةتيجية الخريطة افاعمية استر ما  السؤال األول:
 لممواطنة بحسب مستويات بموم لألىداف المعرفية؟          الحياتي ةسي لدروس وحدة الميارات األساالسابع 

ما طبيعة اتجاىات طمبة الصف السابع األساسي نحو موضوعات وحدة الميارات  السؤال الثاني:
           الم تب عة؟         الت دريستراتيجية    ً    تبعا  الس         الوطني ةلممواطنة في مادة التربية           الحياتي ة

لدى طمبة الصف  ةإيجابيفي تنمية اتجاىات          الذىني ةما فاعمية استراتيجية الخريطة  السؤال الثالث:
              ً                        لممواطنة مقارنة  بالطرائق الم عتادة في           الحياتي ةالسابع األساسي نحو موضوعات وحدة الميارات 

 ؟        الوطني ةتدريس مادة التربية 
                             ً  تعمقة بيا، ومعالجتيا إحصائي ا ،والفرضيات الم ،األسئمة الفرعية لمبحث اإلجابة عنومن خالل 

 سؤال الرئيس لمبحث.الاإلجابة عن      تم  وتحميل نتائجيا، ست
 :املتعلقة به فرضيبتالجممىع و األول السؤال نتبئجعرض . 1
التحصيل الدراسي لدى طمبة تنمية في          الذىني ةما فاعمية استراتيجية الخريطة  سؤال األول:ال

بحسب مستويات بموم  لممواطنة          الحياتي ةالصف السابع األساسي لدروس وحدة الميارات 
في تنمية تحصيل طمبة          الذىني ة ةطالخري استراتيجيةمن فاعمية         التحق ق     تم   ؟لألىداف المعرفية

 المجموعتينالفروق بين حساب من خالل  لممواطنة          الحياتي ةالصف السابع في وحدة الميارات 
،        المؤج لوالبعدي المباشر،  البعدي ينالقياسفي االختبار التحصيمي التجريبية والضابطة عمى 
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 في القياسعمى االختبار التحصيمي  التجريبية المجموعةأفراد درجات وحساب الفروق كذلك بين 
نسبة الكسب  قياسسبت الفاعمية من خالل        كما ح   ؛       المؤج لوالبعدي  ،المباشر يوالبعد ،القبمي
وفيما يمي عرض لنتائج  ،التجريبية ةالمجموعألفراد فاقد الكسب        متوس طو  وحجم األثر،        المعد ل

  فرضيات السؤال األول:
 درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرق يوجد ال :وتفسيرىا األولى         الفرضي ةنتائج . 1.1
 لالختبار المعرفي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد

م         الفرضي ةىذه      صح ة           لمتحق ق من  .البعدي ب    س     ح   إذمستقمتين،          لعي نتين (T-Test)اختبار         است خد 
عمى البعدي المباشر  القياسالتجريبية والضابطة في  المجموعتينطمبة درجات  ي      متوس طق بين الفر 
 (.31)                        ، كما ىو موض ح في الجدولومستوياتو المعرفيةالدراسي تحصيل الختبار ال        الكمي ةلدرجة ا

 المجموعتين الضابطةدرجات الطمبة في  ي      متوس ط( لداللة الفروق بين t-test)( قيم31)جدول
 لالختبار التحصيمي ككل وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية البعدي القياسفي  والتجريبية

 قد الختبار التحصيمينتائج ل        الكمي ةلمدرجة ( T)أن قيمة السابق لجدولمن ا      ي الحظو 
 داللةالمن مستوى  أصغروىي  ،(0.000)ليا           االحتمالي ةينما بمغت القيمة ب ،(43.91)بمغت

 طمبةدرجات  ي      متوس ط      ً      إحصائيا  بين دال  قيشير إلى وجود فر وىذا  ،(0.00)االفتراضي ليا
القياس البعدي في  الختبار التحصيل الدراسي        الكمي ةعمى الدرجة التجريبية والضابطة  المجموعتين

 ن التجريبية والضابطة )قياس بعدي مباشر(االمجموعت
االختبار  

 N المجموعة التحصيمي
         المتوس ط 
 الحسابي

االنحراف 
القيمة  د.ح (T)قيمة  المعياري

 القرار ة          االحتمالي  

 تذكر
 0.859 5.68 32 تجريبية

 دال 0.000 36 10.93
 1.023 3.12 33 ضابطة

 فيم
 0.883 6.15 32 تجريبية

 دال 8.888 36 18.01
 0.998 3.60 33 ضابطة

 تطبيق
 0.832 4.21 32 تجريبية

 دال 8.888 36 8...
 1.028 2.93 33 ضابطة

 تحميل
 0.915 5.00 32 تجريبية

 دال 8.888 36 1.69
 0.696 3.12 33 ضابطة

 تركيب
 0.718 4.25 32 تجريبية

 دال 8.888 36 0.80
 0.739 2.78 33 ضابطة

 تقويم
 0.932 3.96 32 تجريبية

 دال 8.888 36 60..
 0.630 2.90 33 ضابطة

الدرجة 
        الكمي ة

 2.188 29.28 32 تجريبية
 دال 8.888 36 11.61

 2.306 18.48 33 ضابطة
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ويات المعرفية المستوبالرجوع إلى  التجريبية، المجموعة طمبةدرجات        متوس ط لمصمحةالمباشر 
من  أصغروىي  ،(0.000ليذه المستويات بمغت)           االحتمالي ةأن القيم       ي الحظ لالختبار التحصيمي

ي       متوس ط      ً      إحصائيا  بين دال  قوىذا يشير إلى وجود فر  ،(0.00)االفتراضي ليا داللةالمستوى 
 جميع المستويات المعرفية لالختبار التحصيمي عندالتجريبية والضابطة  المجموعتيندرجات طمبة 

نرفض  وبالتالي ،التجريبية المجموعةطمبة درجات        متوس ط لمصمحةفي القياس البعدي المباشر 
 بين         إحصائي ة داللة ذي فرقوجود  عمى                       البديمة ليا التي تنص           الفرضي ةونقبل  ،العدم       فرضي ة
 التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط

      يوض حو  ،التجريبية المجموعةطمبة درجات        متوس ط لمصمحةالمباشر البعدي  لالختبار المعرفي
لالختبار         الكمي ةالتجريبية والضابطة عمى الدرجة  المجموعتيندرجات  (3في الشكل) البياني التمثيل

 .ومستوياتو المعرفية في القياس البعدي المباشر ،التحصيمي

 
 التحصيمي ختبارالل        الكمي ةعمى الدرجة  والضابطة           التجريبي ة المجموعتين لدرجاتبياني ال التمثيل( 1)الشكل

  المباشر البعدي القياس في ومستوياتو المعرفية 
 المجموعةطمبة  عمى      تفو قالتجريبية ت المجموعة( أن طمبة 3)والشكل (،31من الجدول)      ي الحظ
في القياس جميعيا  مستوياتو المعرفيةفي و  ،الدراسيفي درجاتيم عمى اختبار التحصيل  الضابطة

  .البعدي المباشر
 درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرق يوجد ال :وتفسيرىا الثانية         الفرضي ةنتائج  .2.1
 /لالختبار القبمي المعرفي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في التجريبية المجموعة أفراد

م         الفرضي ة     صح ة           لمتحق ق من  .المباشرالبعدي و  إذ  ،ترابطتينم         لعي نتين (T-Test)اختبار         است خد 
عمى البعدي المباشر  القياسفي  التجريبية المجموعةطمبة درجات  ي      متوس طق بين سب الفر    ح  

 (.93                       كما هو موض ح في الجدول)، ومستوياته المعرفية، الدراسيتحصيل الختبار ال        الكمي ةالدرجة 
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التجريبية في القياسين القبمي  المجموعةي درجات طمبة       متوس ط( لداللة الفروق بين t-test)( قيم32)جدول
 والبعدي المباشر لالختبار التحصيمي ككل وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية عمى حدة.

قد  لالختبار التحصيمي    ي ةلكما( لمدرجة T)قيمة      بأن   السابق من الجدول      ي الحظ      
 داللةالمن مستوى  أصغروىي  ،(0.000)ليا           االحتمالي ةينما بمغت القيمة ب ،(10.00)بمغت

ي درجات طمبة       متوس ط      ً      إحصائيا  بين  ةدال وىذا يشير إلى وجود فروق ،(0.00)االفتراضي ليا
البعدي و  ميالقب ينفي القياس الختبار التحصيل الدراسي    ي ةلكماالتجريبية عمى الدرجة  المجموعة
وبالرجوع إلى  ،جريبية في القياس البعدي المباشرالت المجموعةدرجات        متوس ط لمصمحةالمباشر 

قد ليذه المستويات            االحتمالي ةالقيم      أن        ي الحظالمستويات المعرفية لالختبار التحصيمي، 
إلى وجود وىذا يشير  ،(0.00)االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغروىي  ،(0.000)بمغت
المستويات المعرفية  التجريبية في المجموعةي درجات طمبة       متوس ط      ً      إحصائيا  بين دال  قفر 

درجات        متوس ط لمصمحة البعدي المباشرو في القياسين القبمي  لالختبار التحصيميجميعيا 
         الفرضي ةونقبل  ،العدم       فرضي ةنرفض           وبالت الي، التجريبية في القياس البعدي المباشر المجموعة
 أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقوجود  عمى           التي تنص  و ، البديمة ليا

البعدي و  /لالختبار القبمي المعرفي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في التجريبيةالمجموعة 
 .التجريبية في القياس البعدي المباشر المجموعةدرجات طمبة        متوس ط لمصمحة المباشر

لالختبار     ي ةلكماالتجريبية عمى الدرجة  المجموعةدرجات ( 40في الشكل)          البياني   التمثيل      يوض حو 
 .البعدي المباشرو ين القبمي التحصيمي ومستوياتو المعرفية في القياس

 قَبس بعدً مببشز( -انمجموعة انتجزٍبَة )قَبس قبهٌ

االختببر 

 انتحصَهٌ
 N انقَبس

       متوس ظان

 انحسببٌ

االنحزاف 

 انمعَبرً
 د.ح (Tقَمة )

انقَمة 

           االحتمبنَ ة
 انقزار

 تذكز
 انقَبس انقبهٌ

32 
2.06 1.075 

 دال 0.000 61 15.91
 0.859 5.68 انقَبس انبعدً

 فهم
 انقَبس انقبهٌ

32 
2.00 1.135 

 دال 8.888 61 18..1
 0.883 6.15 انقَبس انبعدً

 تطبَق
 انقَبس انقبهٌ

32 
1.03 0.739 

 دال 8.888 61 10.81
 0.832 4.21 انقَبس انبعدً

 تحهَم
 انقَبس انقبهٌ

32 
1.21 0.941 

 دال 8.888 61 11..1
 0.915 5.00 انقَبس انبعدً

 تزكَب
 انقبهٌانقَبس 

32 
1.34 0.653 

 دال 8.888 61 .11.8
 0.718 4.25 انقَبس انبعدً

 تقوٍم
 انقَبس انقبهٌ

32 
1.15 0.627 

 دال 8.888 61 0..11
 0.932 3.96 انقَبس انبعدً

اندرجة 

        انكهَ ة

 انقَبس انقبهٌ
32 

8.812 1.554 
 دال 8.888 61 .13.8

 2.188 29.28 انقَبس انبعدً
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 .البعدي المباشرو ين القبمي القياس في ومستوياتو يالتحصيم الختبارفي ا           التجريبي ة ةالمجموع البياني لدرجات التمثيل( 18)الشكل

في القياس التجريبية  المجموعةطمبة درجات        ( أن  40)والشكل ،(93)من الجدول      ي الحظو      
اختبار التحصيل الدراسي  في درجاتيم في القياس القبميبشكل واضح عمى       تفو قتالبعدي المباشر 

 . جميعيا مستوياتو المعرفيةفي و  ،ككل
 درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرق يوجد ال: وتفسيرىا الثالثة         الفرضي ةنتائج  .3.1
 المعرفي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في والضابطة ،التجريبية المجموعتين أفراد

م         الفرضي ةىذه      صح ة           لمتحق ق من  .       المؤج للالختبار   ،مستقمتين         لعي نتين (T-Test)راختبا         است خد 
البعدي  القياسفي والضابطة  التجريبية المجموعتينطمبة درجات  ي      متوس طق بين ب الفر    س     ح  و 

 (.33)                  ىو موض ح في الجدولو  ،مستوياتو المعرفيةو  تحصيلالختبار ال        الكمي ةعمى الدرجة         المؤج ل
التجريبية والضابطة  المجموعتيني درجات الطمبة في       متوس ط( لداللة الفروق بين t-test)( قيم33)جدول

 .عمى االختبار التحصيمي ككل وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية        المؤج لالبعدي في القياس 
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الدرجة  تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
 الكلية

 القياس القبلي
 القياس البعدي

ل)القياس  المجموعتين التجريبية والضابطة  (       المؤج 
االختبار  

 عدد  المجموعة التحصيمي
       متوس طال

 الحسابي
االنحراف 
 د.ح (Tقيمة ) المعياري

القيمة 
 القرار           االحتمالي ة

 تذكر
 0.707 4.62 32 التجريبية

 دال 0.000 36 9.41
 0.857 2.78 33 الضابطة

 فيم
 0.941 5.62 32 التجريبية

 دال 8.888 36 1.16
 1.172 3.00 33 الضابطة

 تطبيق
 0.759 3.93 32 التجريبية

 دال 8.888 36 0.36
 0.711 2.54 33 الضابطة

 تحميل
 1.095 4.65 32 التجريبية

 دال 8.888 36 0.93
 0.761 2.72 33 الضابطة

 تركيب
 0.879 3.75 32 التجريبية

 دال 8.888 36 3.60
 0.712 2.48 33 الضابطة

 تقويم
 0.901 3.65 32 التجريبية

 دال 8.888 36 9...
 0.548 2.63 33 الضابطة

الدرجة 
        الكمي ة

 2.436 26.25 32 التجريبية
 دال 8.888 36 .0..1

 2.674 16.18 33 الضابطة
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قد  لالختبار التحصيمي        الكمي ة( لمدرجة T)قيمة      بأن   السابق من الجدول      ي الحظ        
 داللةالمن مستوى  أصغروىي  ،(0.000)ليا           االحتمالي ةينما بمغت القيمة ب ؛(40.50)بمغت

ي درجات طمبة       متوس ط ً      يا  بين إحصائدال  قوىذا يشير إلى وجود فر  ،(0.00)االفتراضي ليا
البعدي في القياس  الختبار التحصيل الدراسي        الكمي ةين التجريبية والضابطة عمى الدرجة المجموعت
وبالرجوع إلى المستويات المعرفية ، ة التجريبيةدرجات طمبة المجموع       متوس ط لمصمحة        المؤج ل

من  أصغروىي  ،(0.000)بمغت ليذه المستويات           االحتمالي ةأن القيم       ي الحظلالختبار التحصيمي، 
ي درجات       متوس ط  ً      ئيا  بين إحصادال  قوىذا يشير إلى وجود فر  ،(0.00)االفتراضي ليا داللةالمستوى 

في القياس  المستويات المعرفية لالختبار التحصيمي تين التجريبية والضابطة فيطمبة المجموع
العدم        فرضي ةنرفض  وبالتالية التجريبية، درجات طمبة المجموع       متوس ط لمصمحة        المؤج لالبعدي 
 درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقوجود  عمى           التي تنص  و  ،البديمة ليا         الفرضي ةونقبل 

 لالختبار المعرفي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في والتجريبية الضابطة نالمجموعتي أفراد
( 44في الشكل)البياني  التمثيل      يوض ح .ة التجريبيةدرجات طمبة المجموع       متوس ط لمصمحة        المؤج ل

مستوياتو في و  ،لالختبار التحصيمي        الكمي ةالتجريبية والضابطة عمى الدرجة  درجات المجموعتين
 .       المؤج لالبعدي في القياس جميعيا المعرفية 

 
 التحصيل الدراسي اختبار والضابطة في           التجريبي ة المجموعتين البياني لدرجات التمثيل( 11)الشكل

لالبعدي القياس  ومستوياتو المعرفية في           المؤج 
عمى طمبة       تفو قت ة التجريبيةطمبة المجموع     أن  ( 44)والشكل ،(99)من الجدول      ي الحظو      

في جميعيا مستوياتو المعرفية في و عمى اختبار التحصيل الدراسي، الضابطة في درجاتيم  المجموعة
 .       المؤج لالبعدي القياس 
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 أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرق يوجد ال :الرابعة وتفسيرىا         الفرضي ةنتائج  .1.1
 المباشر لالختبار البعدي الدراسي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في التجريبيةة المجموع

م         الفرضي ةىذه      صح ة           لمتحق ق من  .       المؤج ل البعديو   إذ، ترابطتينم         لعي نتين (T-Test)اختبار         است خد 
البعدي و  المباشر البعدي القياسفي  التجريبية ةالمجموعطمبة درجات  ي      متوس طق بين سب الفر    ح  

ىو  ، كماجميعيا مستوياتو المعرفيةفي و  الدراسي، تحصيلالختبار ال        الكمي ةعمى الدرجة         المؤج ل
 .(34)               موض ح في الجدول

طمبة المجموعة التجريبية في القياسين ي درجات       متوس ط( لداللة الفروق بين t-test)( قيم34)جدول
لالبعدي المباشر، والبعدي   مستوى من مستوياتو المعرفية.         وفي كل                             عمى االختبار التحصيمي ككل          المؤج 

 ،(3.94)بمغتقد  لالختبار التحصيمي        الكمي ة( لمدرجة T)بأن قيمة السابق من الجدول      ي الحظ
 ،(0.00)االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغروىي  ،(0.000)ليا           االحتمالي ةينما بمغت القيمة ب

ة التجريبية عمى الدرجة درجات طمبة المجموعي       متوس ط   ً      ائيا  بين إحصدال  قوىذا يشير إلى وجود فر 
       متوس ط لمصمحة        المؤج لالبعدي و المباشر  البعدي في القياسين الختبار التحصيل الدراسي        الكمي ة

 جريبية في القياس البعدي المباشر.ة التالمجموعدرجات 
ليذه            االحتمالي ةأن القيم       ي الحظوبالرجوع إلى المستويات المعرفية لالختبار التحصيمي  

 ،(0.00)االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغروىي  ،(0.000 -0.040)تراوحت بينالمستويات 
ة التجريبية في ي درجات طمبة المجموع      متوس ط  ً      ئيا  بين إحصادال  قوىذا يشير إلى وجود فر 

 المجموعة التجريبية )القياسين بعدي/مؤجل(
االختبار 
 التحصيمي

 انعدد القياس
         المتوس ط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  د.ح (Tقيمة )
           االحتمالي ة

 القرار

 تذكر
 القياس البعدي

32 
5.68 0.859 

 دال 0.000 61 6.84
ل  0.707 4.62               القياس المؤج 

 فيم
 القياس البعدي

32 
6.15 0.883 

 دال 8.889 61 6.11
ل  0.941 5.62               القياس المؤج 

 تطبيق
 القياس البعدي

32 
4.21 0.832 

 دال .8.88 61 6.81
ل  0.759 3.93               القياس المؤج 

 تحميل
 القياس البعدي

32 
5.00 0.915 

 دال 8.883 61 9.10
ل  1.095 4.65               القياس المؤج 

 تركيب
 القياس البعدي

32 
4.25 0.718 

 دال 8.881 61 6.01
ل  0.879 3.75               القياس المؤج 

 تقويم
 القياس البعدي

32 
3.96 0.932 

 دال 8.818 61 9.01
ل  0.901 3.65               القياس المؤج 

الدرجة 
        الكمي ة

 القياس البعدي
32 

29.28 2.188 
 دال 8.888 61 1.61

ل  2.436 26.25               القياس المؤج 
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        المؤج لالبعدي و  المباشر البعديفي القياسين  لالختبار التحصيميجميعيا المستويات المعرفية 
       فرضي ةي نرفض وبالتالة التجريبية في القياس البعدي المباشر، المجموعدرجات        متوس ط لمصمحة

 درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقوجود  عمى           التي تنص  البديمة          الفرضي ةونقبل  ،العدم
 لالختبار البعدي الدراسي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم في التجريبيةة المجموع أفراد

التجريبية في القياس البعدي  ةالمجموعدرجات طمبة        متوس ط لمصمحة        المؤج لالبعدي و  المباشر
        الكمي ةة التجريبية عمى الدرجة درجات المجموع (43في الشكل) البياني التمثيل      يوض ح .المباشر

 .       المؤج لالبعدي و  المباشر البعديفي القياسين جميعيا ومستوياتو المعرفية  ،لالختبار التحصيمي

 ومستوياتو المعرفية في يالتحصيم ختبارفي اال           التجريبي ة ةالمجموع البياني لدرجات التمثيل( 19)الشكل
  .       المؤج لالبعدي و  المباشر البعديالقياسين 

درجات طمبة في   ً ا  بسيط  ً ا  ىناك تراجع     أن  ( 43)والشكل، (91)من الجدول      ي الحظو      
عمى  البعدي المباشردرجاتيم في القياس  عن        المؤج لالبعدي  التجريبية في القياس المجموعة

 . جميعيا وفي مستوياتو المعرفية ،                            اختبار التحصيل الدراسي ككل  
  :التجريبية والضابطة المجموعتينلدرجات طمبة         المعد لحساب نسبة الكسب  .5.1
القبمي القياسين في الطمبة درجات  ي      متوس طلمفرق بين           اإلحصائي ةمن الداللة         التحق قبعد   

الخريطة من فاعمية استراتيجية         التحق ق     تم  التجريبية والضابطة،  نلممجموعتيوالبعدي المباشر 
من ، وذلك لممواطنة          الحياتي ةوحدة الميارات بعة في تدريس    ت       الم             التقميدي ة  ةقبالطري       ً مقارنة           الذىني ة

 .(Blake)                               الكسب المعد ل بتطبيق معادلة بالكخالل حساب نسبة 
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 MG Blake لبالك.                     : نسبة الكسب المعد ل 

 M 1 : لالختبار                               المتوس ط الحسابي لمتطبيق األول
 )القبمي(.
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        المعد لنسبة الكسب  تتجاوز بمغت أو إذا  ذات فاعمية         الذىني ةالخريطة  ستراتيجيةا     عد     ت   إذ
 .لالختبار التحصيمي        الكمي ةعمى الدرجة  (1.2)=بالكدىا                    المعيارية التي حد  

التجريبية والضابطة في  ينتالمجموعفي  الطمبةات درجات       متوس طوبتطبيق القانون السابق عمى 
 (.35في الجدول)ل إلى النتائج        التوص       تم  شر، االختبار التحصيمي القبمي والبعدي المبا

( في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي Blakeبحسب معادلة بالك)        المعد ل( نسبة الكسب .6)الجدول
 التجريبية والضابطة تينمجموعالمباشر لم

 انعدد انمجموعة االختببر انتحصَهٌ
 ٌانحسبب       متوس ظان

 نالختببر انقبهٌ

انحسببٌ        متوس ظان

 نالختببر انبعدً
        انمعد لنسبة انكسب 

 تذكز
 8.98 5.68 2.06 69 انتجزٍبَة

 8.80 3.12 1.84 66 الضابطة

 فهم
 8.91 6.15 2.00 69 انتجزٍبَة

 8.81 3.60 1.96 66 الضابطة

 تطبَق
 8.10 4.21 1.03 69 انتجزٍبَة

 8.81 2.93 1.30 66 الضابطة

 تحهَم
 8.99 5.00 1.21 69 انتجزٍبَة

 8.11 3.12 1.21 66 الضابطة

 تزكَب
 8.10 4.25 1.34 69 انتجزٍبَة

 8.80 2.78 1.36 66 الضابطة

 تقوٍم
 8.13 3.96 1.15 69 انتجزٍبَة

 8.81 2.90 1.21 66 الضابطة

 اندرجة

        انكهَ ة 

 1.63 29.28 8.81 69 انتجزٍبَة

 8.36 18.48 8.90 66 الضابطة

  درجة. (.6) اندرجة انعظمة نالختببر انتحصَهٌ *

        الكمي ةة التجريبية عمى الدرج ةلممجموع        المعد لأن نسبة الكسب  السابق من الجدول      ي الحظ     
المعيارية التي         المعد لوىي أعمى من نسبة الكسب  ،(4.90)بمغتقد لالختبار التحصيمي 

الدرجة لدييا عمى         المعد لالضابطة فقد بمغت نسبة الكسب  ةالمجموعا     أم   ،(4.3بالك) دىا    حد  
وىذا المعيارية،         المعد لوىي لم تصل إلى نسبة الكسب  ،(0.09)لالختبار التحصيمي        الكمي ة

 0.09-4.90)الضابطة بفارق قدره المجموعةالتجريبية عمى  المجموعة      تفو قيشير إلى 
           التقميدي ة  ةقيا عمى الطري     تفو قو  ،        الذىني ةالخريطة يدل عمى فاعمية استراتيجية      مم ا (0.09=

         يتضم نياوبالرجوع الى المستويات المعرفية التي  الضابطة، المجموعةبيا        د ر ستة التي         الم ت بع
 0.00)تراوحت من قد الضابطة ةلممجموع        المعد لأن نسبة الكسب       ي الحظ التحصيمياالختبار 

   
 

    
 (.335، 3044)حسن، 

 M 9:  لالختبار                                 المتوس ط الحسابي لمتطبيق الثاني
 )البعدي المباشر(.

 : P  ( حسب الباحثة.6)لالختبار        الكمي ةالدرجة.  
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يات المعرفية لالختبار التجريبية عمى المستو  ةلممجموع        المعد لأما نسبة الكسب  ؛(0.44حتى 
 تينالمجموعمن خالل المقارنة بين       ي الحظو  (،0.31حتى  0.40قد تراوحت من)التحصيمي 

 البياني التمثيل      يوض ح.        المعد لالتجريبية في نسبة الكسب  ةالمجموع      تفو قالتجريبية والضابطة 
 تين التجريبية والضابطة.من المجموع      لكل          المعد لنسبة الكسب  (49في الشكل)

 
 تين التجريبية والضابطة.من المجموع      لكل          المعد لنسبة الكسب لمفروق في بياني ال التمثيل( 16)الشكل

     كل  تحصيل  فيالمتبعة            التقميدي ةوالطريقة          الذىني ةاستراتيجية الخريطة  حساب حجم أثر. 3.1
تنمية في          الذىني ةالخريطة لمتحقق من فاعمية استراتيجية  :والضابطة التجريبية المجموعتينمن 

 ةقومقارنتيا بفاعمية الطريلممواطنة،           الحياتي ةفي وحدة الميارات التجريبية  المجموعةتحصيل طمبة 
 )مربع إيتا أو حجم األثر باستخدام سب   ح  ، ة الضابطةالمجموع      در سة    م  بعة من قبل       المت             التقميدي ة

استخدام بوالضابطة  التجريبية تينألفراد المجموع( η2مربع معامل االرتباط الثنائي األصيل
 .التوصل إلييا     تم  النتائج التي       يوض ح( 90)والجدول ،مترابطتين         لعي نتين (t. test)قيمة
                                                                                    ( قيم حجم األثر لكل  من المجموعتين التجريبية والضابطة ومستويات ىذه األثر في كل مجموعة63الجدول) 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

 الدرجة الكلية تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 العينة التجريبية

 العينة الضابطة 

                                                                 أثر استراتيجية الخريطة الذىني ة في تحصيل طمبة المجموعة التجريبية
               اندرجة انكهَ ة تقوٍم تزكَب تحهَم تطبَق فهم تذكز االختببر انتحصَهٌ 

 .15.91 1..18 10.81 1..11 11.8. 11..0 13.8 (Tقَمة )

 61 61 61 61 61 61 61 د.ح

 8.10 8.00 8.03 8.01 8.18 8.00 8.01 حجم األثز

 مزتفع مزتفع مزتفع مزتفع مزتفع مزتفع مزتفع مستوى حجم األثز

                                                      أثر الطريقة التقميدي ة في تحصيل طمبة المجموعة الضابطة
               اندرجة انكهَ ة تقوٍم تزكَب تحهَم تطبَق فهم تذكز االختببر انتحصَهٌ 

 (Tقَمة )
..010 

0.180 0.191 1.903 0.168 19.81

9 

11.060 

 69 69 69 69 69 69 69 د.ح

 8.19 8.09 8.33 8.09 8.31 8.01 1..8 حجم األثز

 مزتفع مزتفع       متوس ظ       متوس ظ       متوس ظ       متوس ظ       متوس ظ مستوى حجم األثز
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في تحصيل          الذىني ةريطة حجم أثر استراتيجية الخ    ن  أ من الجدول السابق الحظ    وي  
وفي مستوياتو  ،لالختبار التحصيمي        الكمي ةالدرجة  ً     ا  عمىكان مرتفع ة التجريبيةطمبة المجموع

أما حجم أثر ، (0.50)أعمى من قيم حجم األثر لالختبار التحصيمي إذ بمغ ؛جميعيا المعرفية
عمى الدرجة   ً ا  كان مرتفع طة فقدة الضاب                          بعة من قبل م در سة المجموع   ت       الم             التقميدي ة الطريقة
ا        (، أم  0.53)إذ بمغ مستوى التقويم ً    ا  فيمرتفعكان و ، (0.33)إذ بمغلالختبار التحصيمي         الكمي ة

 التمثيل      يوض ح (41والشكل) ، ً ا        متوس ط ة المستويات المعرفية كانبقيمستوى حجم األثر ل
 .التجريبية والضابطة المجموعتينمن       لكل  األثر  البياني لقيم حجم

 

 التجريبية والضابطة في قيم حجم األثر. المجموعتينلمفروق بين البياني  التمثيل( 11)الشكل
 :جريبية والضابطةتين التمن المجموع      لكل   فاقد الكسب       متوس طحساب  .7.1
درجات تحصيميم مستوى التجريبية والضابطة ب لتحديد مدى احتفاظ طمبة المجموعتين   

، قامت الباحثة بحساب        المؤج لالقياس  في لممواطنة          الحياتي ةوحدة الميارات لدروس  الدراسي
التجريبية  ةالمجموع طمبةي درجات       متوس طفاقد الكسب من خالل حساب الفرق بين        متوس ط
لالختبار التحصيمي، ثم موازنتو مع         المؤج لالبعدي  القياسو  المباشر، البعديلقياس في ا

 ،فاقد الكسب       متوس طل         المئوي ة        الن سبةفاقد الكسب لممجموعة الضابطة، ومن ثم حساب        متوس ط
 التجريبية والضابطة، وفق القوانين اآلتية:  تينالمجموعلدى         التعم ملبقاء أثر          المئوي ة        الن سبةو 

فٌ االختببر انبعدً  انطهبةدرجبت        متوس ظ -فٌ االختببر انبعدً انمببشز انطهبةدرجبت        متوس ظفبقد انكسب=        متوس ظ

        انمؤج م

      متوس ط فاقد الكسبلفاقد الكسب=          المئوي ة        الن سبة
      متوس ط درجات  الطمبة في االختبار البعدي المباشر

 ×011  

      متوس ط درجات الطمبة  في  االختبار        المؤج ل=        التعم ملبقاء أثر          المئوي ة        الن سبة
      متوس ط درجات الطمبة  في االختبار المباشر

 .(081، 0202قاسم، )        011× 
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ومستوياتو  ،في االختبار التحصيمي ككل الكسبفاقد        متوس طن نتائج    ي  ب   ي  ( 71والجدول)
من فاقد الكسب،       لكل           المئوي ةوالنسب  ،التجريبية والضابطة نالمجموعتيمن       لكل   المعرفية

 .        التعم موبقاء أثر 
متوسط ل         المئوي ة        الن سبةو         المؤج لالبعدي و  المباشر لبعديا القياسينفاقد الكسب بين        متوس ط( 37جدول)ال

         التعم مفاقد الكسب وبقاء أثر 
االختببر 

 انتحصَهٌ

 

 انمجموعة

       متوس ظ انحسببٌ نالختببر       متوس ظان

فبقد 

 انكسب

        انن سبة

     وٍ ةئانم

         انمئوٍ ة        انن سبة

مانبعدً  انبعدً انمببشز        انتعه منبقبء أثز          انمؤج 

 %01 %11 1.83 4.62 5.68 انتجزٍبَة تذكز

 %01 %11 8.61 2.78 3.12 انضببطة

 %11 %1 6..8 5.62 6.15 انتجزٍبَة فهم

 %06 %10 8.38 3.00 3.60 انضببطة

 %16 %0 8.90 3.93 4.21 انتجزٍبَة تطبَق

 %00 %16 8.61 2.54 2.93 انضببطة

 %16 %0 .8.6 4.65 5.00 انتجزٍبَة تحهَم

 %01 %16 8.18 2.72 3.12 انضببطة

 %00 %19 8..8 3.75 4.25 انتجزٍبَة تزكَب

 %01 %11 8.68 2.48 2.78 انضببطة

 %19 %0 8.61 3.65 3.96 انتجزٍبَة تقوٍم

 %11 %1 8.90 2.63 2.90 انضببطة

اندرجة 

        انكهَ ة

 %18 %18 6.86 26.25 29.28 انتجزٍبَة

 %00 %19 9.68 16.18 18.48 انضببطة

 أقل التجريبية ةالمجموعفاقد الكسب لدى        متوس طنسبة      أن   السابق من الجدول      يت ضحو       
بار لالخت        الكمي ة، وذلك عمى الدرجة ة الضابطةفاقد الكسب لدى المجموع       متوس طنسبة من 

في      أم ا ،تقويم( األربعة)فيم، تطبيق، تحميل، مستوياتو المعرفيةفي و  التحصيمي،
عمى لدى المجموعة التجريبية فاقد الكسب        متوس طنسبة فأن  مستويي)التذكر، والتركيب(

التجريبية أعمى بشكل  ةالمجموعلدى         التعم منسبة بقاء أثر      أن        ي الحظكما  ،الضابطة المجموعة
لالختبار         الكمي ةوذلك عمى الدرجة  ،الضابطة ةلمجموعدى ال        التعم مواضح من نسبة بقاء أثر 

بشكل ا مفيي      تفو قت ينذ)التذكر والتركيب( المباستثناء مستوييومستوياتو المعرفية  ،التحصيمي
 التمثيل      يوض حو  ،التجريبية  المجموعةعمى                          في نسبة بقاء أثر التعم م الضابطة  المجموعةبسيط 
بقاء ل         المئوي ة        الن سبةتين التجريبية والضابطة في ق بين المجموعو الفر ( 01في الشكل)البياني 

 .       التعم مأثر 



 حتليل نتائج البحث وتفسريها                      الفصل اخلامس              

 

 

140 

 
 .       التعم ملبقاء أثر          المئوي ة        الن سبةلمفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في البياني  التمثيل( .1)الشكل

 ومنبقشتهب:ول وجممىع الفرضيبت املتعلقة به األ تفسري نتبئج السؤال . 9
 المجموعة لمصمحةوجود فروق  ؛األول وفرضياتو السؤالمن خالل تحميل نتائج       ي الحظ    

ة الضابطة،      ً          مقارنة  بالمجموع ل       المؤج  البعدي و  المباشر، وذلك في القياس البعدي ،التجريبية
الباحثة لدروس الخطة التدريسية لوحدة التجريبية بعد تطبيق  المجموعةلدى أفراد ووجود فروق 

من خالل مقارنة                                          الم صم مة وفق استراتيجية الخريطة الذىنيةو  الميارات الحياتية لممواطنة،
كما تظير نتائج ، المباشر القياس البعدينتائج  لمصمحةالمباشر  القياسين القبمي والبعدي

، ة الضابطةالمجموعة التجريبية عمى نتائج المجموع      تفو قوحجم األثر  ،       المعد لنسبة الكسب 
(، 3003)وقادودراسة(، 3044)مقمدودراسة(، 3003الفوريةنتائج دراسة ) وىذه النتيجة تتفق مع

(، 3049)الدليميودراسة ،(3041)تجورودراسة(، 3043)بابطينودراسة(، 3044)حورانيودراسة
(، 3049)عبد القادرودراسة(، 3041)جودت وىاللودراسة(، 3049)بني فارسودراسة

 ودراسة)بريت ،(3043)الميملودراسة، (3043)بابطينودراسة ، (3003)غودنوف، ولونجودراسة
 .(3043 زمالئوو 

في تدريس مت     خد            التي است           الذىني ةوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى استراتيجية الخريطة      
لى                   لممجموعة التجريبي ة لممواطنة          الحياتي ةوحدة الميارات  بعت في    ت  مة التي ا       المنظ   جراءاتاإل        ، وا 

الخريطة استخدام األفكار المراد رسميا بو  موضوعات،القامت الباحثة بتحديد إذ  استخداميا،
استخدام السبورة، و برسم الخريطة من منتصف البدء وذلك ب، الوحدة المذكورة دروسمن          الذىني ة
مثم  ،صورة تعبر عن الفكرة المركزيةأو أو عنوان رئيس       شكل   رسم أثناء في األلوان  ت        است خد 

عن  ر    عب       الم   ة بالشكلتوصيل الفروع الرئيس     تم   و                                  من قبل طمبة المجموعة التجريبي ة، لخريطةا
 تعم   ج  قد و  ،ل المستوى الثاني والثالث من الفروع بالمستويين األول والثاني    وص  و الفكرة المركزية، 
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قدر  في كل سطر كممات قميمة تم      است خدو ، لتسيم في تدفق األفكار واسترساليا ةالفروع مائم
من أجل  (I MindMap9)برنامجالباحثة لاستخدام     ً      إضافة  إلى  ،لمتعبير عن األفكار اإلمكان

وتقديميا لمطمبة عن                       وس الخط ة التدريسي ة، در كل درس من اإللكترونية ل         الذىني ة تصميم الخرائط
سعت و  ،الفروق الفردية بين الطمبة وقد روعيتلدييم،         التعم موب حتى تتنوع مداخل طريق الحاس
بعض األساليب  متخد     است  كما ؛ اماتيمتمواستثارة اىبشكل مناسب  يم           شراك حواس  إالباحثة إلى 

والتي تجعل  ،باستخدام الخريطة الذىنيةالتعزيز و  لمناقشةاطرح األسئمة و كساعدة         ية الم          الت دريس
خطوة من خطوات  لزمن كلضبط جيد  وجرى ،                  في الحص ة الدرسي ة            ً         ً الطالب نشيطا  ومتفاعال  

يبية في التجر  المجموعةساعد في تنمية تحصيل طمبة ما  ، وىذا        الذىني ة ةطاستراتيجية الخري
، وىذه النتيجة تتفق مع نتائج وتفوقيا عمى المجموعة الضابطة لممواطنة          الحياتي ةوحدة الميارات 

وفاعمية نموذج  ،فاعمية توظيف استراتيجيات التدريس الحديثةالدراسات السابقة التي أثبتت 
 (،2011     )بن اودراسة ،(2008كدراسة)قشطة          الحياتي ة في تدريس وتنمية الميارات                التعم م البنائي 

 ،(2015)العميانودراسة (،2013)آلعارمودراسة (،2011)الزيوديودراسة (،2011)الغامديودراسة
 (.2012)مميباريودراسة(، 2010دراسة )موسىو 

   ً  أيضا  يعود  الدراسي في التحصيلالضابطة  المجموعةالتجريبية عمى  المجموعة      تفو قإن       
ستخدم من قبل     ً        نادرا  ما ت           الذىني ةفاستراتيجية الخريطة ، جدة االستراتيجية المستخدمةإلى 

بعدت الطمبة أفإنيا          الد راسةتخدمت في ىذه            وعندما اس                           ً   وىي استراتيجية حديثة نسبيا ،  ،المعممين
المعمومات  ياخاللى الطمبة من         إذ تمق   ؛ ً ا  مريح  ً ا  ونفسي  ً ا  تعميمي  ً ا  جو  ليمرت     وف  و  ،والروتين المملعن 

 يمتكسب، وأم              حماسيم لمتعم  زادت من و  ،عمى إثارة دافعيتيم عممت، و وبصري سمعيبشكل 
من خالل األنشطة التي مارسوىا في أثناء تطبيق خطوات استراتيجية الخريطة الذىنية  الخبرات

من خالل  ،وفيميا واالستفادة منيا حفظ المعموماتساعدتيم عمى ف ،أثناء الحصة الدرسيةفي 
 من خاللو  من ناحية ثانية، تعاوني      شكل  وب من ناحية،  ً ا  ذاتي أنفسيمقياميم باألنشطة الصفية ب

، وتعدد األنشطة الصفية التي شارك فييا الطمبة مما جعميا         الذىني ةالخريطة  عرض وسائل ع     تنو  
 .                                        ، وىذا ي فسر ارتفاع مستوى التحصيل عندىملمتعمم ميتيدافعفزادت من  ،التشويقباإلثارة و  يز   م  تت

           ( إلى أن  2007بوزان)إذ يشير  فقت ىذه النتيجة مع توجيات الكثير من الباحثين،    ات       
واستعادتيا منو، ألن  فكار لتخزين المعمومات في الدماغ                    طريقة تسي ل تنظيم األ          الذىني ةالخريطة 

مرتبطة ببعضيا البعض، وىذا ما يساعد العقل عمى الفيم  ألفكار الموجودة عمى ىذه الخريطةا
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         إلى أن   Hyerle((2004ىايرل كما يشير  ،البصري بين األفكار والتخيل عن طريق الترابط
تخزين المعرفة باستخدام                                              االستراتيجيات الميم ة التي تساعد المتعم م عمى  من         الذىني ةالخريطة 

وتعتبر الخرائط  .و والتعامل معوئوسيولة استدعا ،                                         التخي ل البصري الختزال الكم المعرفي الكبير
يقوم بتصميم الخريطة الذىنية  ائية، وذلك ألن الطالب سقة مع النظرية البن                       الذىنية استراتيجية مت  

نتائج عديد من نة في بنيتو المعرفية، وتشير                        وأفكاره السابقة المخز   ،عمى معرفتو  ً ا  اعتماد
(، 3043(، )بابطين3044(، )حوراني3003(، )وقاد3044(، )مقمد3003)الفوريةدراسةالدراسات ك

(، 3049)عبد القادر (،3041(، )جودت وىالل3049(، )بني فارس3049( )الدليمي3041)تجور
موا                   الطمبة الذين تعم  نتائج      أن  إلى  (3043، )الميمل(3043، )بابطين(3003)غودنوف، ولونج

 في التحصيل الدراسي ت أفضلفي بيئة تعميمية بنائية كان ذىنيةال ةطيدام استراتيجية الخر باستخ
ىذه كما أشارت  ؛داللة إحصائية ووبفرق ذ ،مبة الذين تعمموا بطريقة تقميديةالطنتائج من 

في تنمية التحصيل المعرفي لدى الطمبة في          الذىني ةإلى فاعمية استراتيجية الخريطة الدراسات 
يؤدي  االستراتيجيةاالستخدام الجيد ليذه     ن     ا  ة، و وفي مواد تعميمية عديد ،ية مختمفةمراحل دراس

 ىذه االستراتيجية. إجراءاتمن تنظيم  إلى نتائج ممحوظة وجيدة، وىذا ما قامت بو الباحثة
لدى طمبتيا         التعم موبقاء أثر  ،التجريبية بالمعمومات المجموعةاحتفاظ الباحثة       تفس ركما      

أنو قد يعود إلى إلى  ،          التقميدي ة ةقست بالطري   ر                  الضابطة التي د   المجموعةطمبة فضل من أبصورة 
و    ج     و  كما ،         الذىني ةالخريطة                                                         العممية التي أ تيح لمطمبة القيام بيا، والمشاركة في بناء جراءاتاإل

ثيل المحتوى الخاص بموضوع الدرس     تم  بعد استكمال أفكار الدرس، ل التجريبية المجموعةطمبة 
بالفكرة من المركز          ً ، انطالقا  السبورةؤية الطمبة لممادة عمى بحسب ر بصري ط              عمى شكل مخط  
وبشكل شعاعي نحو المحيط، وبمختمف االتجاىات مع إضافتيم لمتفاصيل  ،الرئيسة لمموضوع

مونيا                                                                                 األخرى المرتبطة بموضوع الدرس، واستعماليم الرموز واأللوان والصور واألشكال التي يفض  
ذلك ساعدىم عمى االحتفاظ بالمعمومات لفترة        ، كل  أفكارىم ومعموماتيم من خالليا عن لمتعبير

 .الضابطة المجموعةطمبة من ول أط
عمى أىمية ىذه االستراتيجية في االحتفاظ بالمعمومات 2004) ىايرل)وفي ىذا الصدد يؤكد     

د عمى رسم كل ما تريده في ورقة     تم  تع         الذىني ةاستراتيجية الخريطة                  إذ يشير إلى أن  ، لفترة طويمة
مات أو      لكم  ستبدل فييا األفكار با           التذكر، ت  زة ومختصرة وسيمة                               واحدة بشكل منظ م وبطريقة مرك  

باعتبارىا تنظيم بصري يعكس كيفية عمل العقل، وتخزينو وفق أنماط جديدة  عمييا            برسوم تدل  
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بالمعرفة  المعرفة السابقة كما يشير إلى أن ىذه االستراتيجية تعمل عمى ربط،        التعم ممن 
كما تعتمد بالدرجة األولى  ؛ فييلفترة طويمة         وتذك رىا بالمعمومات  االحتفاظ       ي سي ل     مم ا ،الالحقة

 .                            ً البصرية والذاكرة المفظية معا   عمى الذاكرة( 2007يشير بوزان)
دة فقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع      نتائج دراسة                                                                            أما بالنسبة لممستويات المعرفية كل  عمى ح 
الذىنية في تحصيل أفراد المجموعة لخريطة إلى فاعمية استخدام االتي أشارت  (3003)وقاد

        ً  تتفق أيضا  و ، التركيب(و يل،     حم  التو التطبيق، و الفيم، و ،        الت ذكر)ةعند المستويات المعرفي التجريبية
ً      ً                  ا  كبيرا  في تحصيل الطمبة دور  تؤدي         الذىني ةالخريطة     أن   في (2009         الفوري ة)نتائج دراسة  مع

البيانات  تذكر، فيي تساعد الطمبة عمى سيولة والفيم والتطبيق( التذكرة)عند المستويات المعرفي
ولكنيا  ،وتوظيفيا بالشكل السميم ،مة    نظ                                في الموضوع بطريقة متسمسمة وم   الواردة والمعمومات

،        الت ذكر)تختمف معيا في أن الدراسة الحالية قد اشتممت عمى المستويات المعرفية الستة جميعيا
وأثبتت النتائج فاعمية استراتيجية الخريطة  ، والتقويم(،التركيبو يل،     حم  التو التطبيق، و الفيم، و 

             ً     وىذا يتفق أيضا  مع الذىنية في رفع مستوى التحصيل الدراسي في المستويات المعرفية جميعيا، 
، وعبد (3049)الدليميو (، 2012وبابطين)(، 2011وحوراني) ،(3044مقمد)توجيات كل من 

دوا عمى فاعمية ىذه           الذين أك  ( 3041(، وجودت وىالل)3041           (، وتج ور )3049القادر)
  وقدرتيا الكبيرة في جعل الطمبة يحتفظون بالمعمومات لفترة طويمة. ،االستراتيجية

ً  كما توصمت نتائج الدراسة إلى أن  متوسط فاقد الكسب لدى المجموعة التجريبية كان قميال                                                                                   
وأصغر من متوسط فاقد الكسب لدى المجموعة الضابطة في أربعة مستويات ىي:            بوجو  عام، 

                                                                                               )الفيم، والتطبيق، والتحميل، والتقويم(، وىذا ي بي ن فاعمية الخريطة الذىنية في بقاء أثر التعم م، 
                                                                             ولوحظ فرق بسيط لمصمحة المجموعة الضابطة في بقاء أثر التعم م في مستويي)التذكر، 

ً       ً      ً      تقد الباحثة أن  م در سة المجموعة الضابطة التي تحمل مؤىال  تربويا  إضافة  إلى والتركيب(، وتع                                                       
حل  يا لموضوعات الوحدة المذكورة مثل                                                اإلجازة الجامعية قد استخدمت طرائق فع الة في تدريس

                                                                ، والمناقشة، وغيرىا مما كان لو أثر واضح في بقاء أثر التعم م لدى المشكالت، والعصف الذىني
                                         ؛ إال  أن  المتوسط العام لدرجات المستويات                           في مستويي التذك ر والتركيب وعة الضابطةالمجم

ست                  ً          ً                                                    المعرفية الستة معا  كان واضحا ، وبفارق جوىري لمصمحة المجموعة التجريبية التي د ر  
 بوساطة استراتيجية الخريطة الذىنية.
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 للبحث: الثبني نتبئج السؤالعرض .6
وحدة  السابع األساسي نحو موضوعات طبيعة اتجاىات طمبة الصفما  السؤال الثاني:

  ؟بعة   ت       الم           الت دريس   ً             تبعا  الستراتيجية          الوطني ةفي مادة التربية لممواطنة           الحياتي ةالميارات 
          الحياتي ةوحدة الميارات  نحو موضوعات البحث      عي نةأفراد تجاىات طبيعة امن         التحق ق     تم  وقد 

عمى (           التقميدي ة ةقالطري /        الذىني ة يطةالخر استراتيجية )المتبعة         الت دريس  ً             بعا  الستراتيجية    ت   لممواطنة
  النحو اآلتي:

a .:لدى المجموعة التجريبية  
االنحراف المعياري لدرجات الحسابي و        متوس طب ال   ح سالبحث الثاني سؤال لإلجابة عن 

استبانة اتجاىات الطمبة عمى          الذىني ة                                التي د ر ست باستراتيجية الخريطة  التجريبيةأفراد المجموعة 
       متوس طثم مقارنتيا مع ال البعدي، القياسفي لممواطنة           الحياتي ةوحدة الميارات موضوعات نحو 

الذي االتجاىات ( بعدد بنود استبانة 9)وذلك بضرب الدرجة المحايدة ،(411)والبالغ الفرضي
 آلتي:وجاءت النتائج كا،       ً ( بندا  15)غيبم

 التجريبية المجموعةأفراد  اتجاىاتالفرضي واالنحراف المعياري وطبيعة        متوس طالحسابي وال       متوس ط( ال38)جدول
 .        الوطني ةفي مادة التربية           الحياتي ةوحدة الميارات نحو 

استببنة 

 االتجبهبت
 عدد انعببرات

       متوس ظان

 انحسببٌ

االنحزاف 

 انمعَبرً

       متوس ظان

 انفزضٌ

طبَعة 

 االتجبهبت

 ةإٍجببَ 111 11.16 101.81 10        انكهَ ةاندرجة 

 (918=.×10اندرجة انعظمي نهمقَبس )

المجموعة التجريبية عمى االستبانة قد درجات أفراد        متوس ط     أن   السابق ستدل من الجدول   ي       
       متوس طالمحسوب مع ال       متوس طوبمقارنة ال ،(13.19)وبانحراف معياري قدره ،(453.03)بمغ

التجريبية لدييم اتجاىات  المجموعةأفراد                   ( يمكن القول أن  411)الفرضي لالستبانة البالغ
 .المباشر في القياس البعدي         الوطني ةفي مادة التربية           الحياتي ةنحو وحدة الميارات  ةإيجابي
درجات أفراد المجموعة التجريبية        متوس طق بين ( الفر 16في الشكل)البياني  التمثيل       ي بي ن و      

 .في القياس البعدي المباشر الفرضي لالستبانة       متوس طعمى استبانة االتجاىات وال
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  استبانة االتجاىاتعمى  التجريبية المجموعةدرجات أفراد        متوس طفروق بين لمالبياني  التمثيل( 16)لشك

 .المباشر في القياس البعدي لالستبانةالفرضي الثابت        متوس طوال

b:لدى المجموعة الضابطة . 
االنحراف المعياري و  ،الحسابي       متوس طب ال   ح سلإلجابة عن سؤال البحث الثاني   

وحدة موضوعات استبانة اتجاىات الطمبة نحو عمى  الضابطة المجموعةلدرجات أفراد 
، ومن ثم المباشر البعدي القياسفي            التقميدي ة                     التي د ر ست بالطريقة لممواطنة           الحياتي ةالميارات 

( بعدد بنود 9)وذلك بضرب الدرجة المحايدة ،(411)الفرضي والبالغ       متوس طرنتيا مع المقا
 اآلتي:، وجاءت النتائج عمى النحو       ً ( بندا  15)االتجاىات الذي يبمغاستبانة 

 الضابطة المجموعةالفرضي واالنحراف المعياري وطبيعة اتجاىات أفراد        متوس طالحسابي وال       متوس ط( ال39)جدول
          الحياتي ةوحدة الميارات موضوعات نحو  

استببنة 

 االتجبهبت
 عدد انعببرات

       متوس ظان

 انحسببٌ

االنحزاف 

 انمعَبرً

       متوس ظان

 انفزضٌ

طبَعة 

 االتجبهبت

 ةإٍجببَ 111 .61.3 101.90 10        انكهَ ةاندرجة 

 (918=.×10) نالستببنةاندرجة انعظمي 

قد  االستبانةعمى  الضابطة المجموعةدرجات أفراد        متوس ط     أن   السابق ستدل من الجدول   ي       
       متوس طالمحسوب مع ال       متوس طوبمقارنة ال ،(93.00)وبانحراف معياري قدره ،(403.30)بمغت

 اتجاىاتلدييم  الضابطة المجموعة( يمكن القول أن أفراد 411)البالغو  ،لالستبانةالفرضي 
 بعد تدريسيم         الوطني ةفي مادة التربية لممواطنة           الحياتي ةحدة الميارات نحو موضوعات و  ةإيجابي

 .تعاونة        سة الم      در                        الم ت بعة من قبل الم             التقميدي ةبالطريقة 
الضابطة  المجموعةدرجات أفراد        متوس طق بين لفر ( ا17في الشكل)البياني  التمثيلن     بي     ي  و      

  .في القياس البعدي لالستبانةالفرضي        متوس طوال ،استبانة االتجاىاتعمى 
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الضابطة عمى استبانة االتجاىات  المجموعةدرجات أفراد        متوس طبين  لمفروقالبياني  التمثيل( 17)شكل
 .المباشر في القياس البعدي الفرضي الثابت لالستبانة       متوس طوال

 للبحث ومنبقشتهب: الثبني السؤال تفسري نتبئج . 1
ما طبيعة اتجاىات طمبة  :الثاني السؤال باإلجابة عن ع النتائج المتعمقة            من خالل تتب        ي الحظ     

لممواطنة في مادة التربية           الحياتي ةالصف السابع األساسي نحو موضوعات وحدة الميارات 
 المجموعتينلدى طمبة  ةإيجابيوجود اتجاىات            الم تب عة؟         الت دريس   ً             تبعا  الستراتيجية          الوطني ة

       متوس طال                  عمى الرغم من أن   لممواطنة،          الحياتي ةوحدة الميارات  التجريبية والضابطة نحو موضوعات
الحسابي ألفراد        متوس طأعمى من الوىو  ،(189.09)التجريبية يبمغ المجموعةالحسابي لطمبة أفراد 

 .المباشر عمى استبانة االتجاىات في القياس البعدي (179.27)الضابطة المجموعة
الضابطة المجموعة التجريبية و  لدى كل من المجموعة ةإيجابياتجاىات وجود وتعزو الباحثة      

          الحياتي ة الميارات     أن  إلى          الوطني ةمادة التربية  المقررة فيلممواطنة           الحياتي ةتجاه وحدة الميارات 
 ومواجية ،اعية    تم  واج حياتية شخصية مشكالت     حل   عمى والقدرة والمعرفة الرغبة عن ر    عب     ت  

جراء يومية، تحديات ، وىذا ما يجعل لطالبا حياة أسموب ونوعية في وتحسينات تعديالت        وا 
قادرين عمى مواجية  وأىمية اكتسابيا حتى يصبحوا ،ىمية ىذه المياراتأل دركين          الطمبة م  
  .         الحياتي ةمشكالتيم 

    ً              غالبا  ما تكون ىدف           الحياتي ةالميارات      أن   في( 1991)جونزفق النتيجة مع ما أشار إليو      وتت   
 يستطيع خالليا من التي جراءاتاإلو  العممياتمن مجموعة  عن ر    عب     ت  ألنيا  ،م كل طالب     تعم  

دخال تعديالتو  ،مشكالتو حل الطالب  المجموعةم أفراد                 ، لذلك عند تعم  حياتو مجاالتعمى               ا 
مع  ةإيجابيعامل ب    مت  تؤىميم ل أدركوا أن ىذه الميارات يذه الوحدة فأنيم قدلالتجريبية والضابطة 

من ربطيا بشؤون حياتيم وتوظيفيا في  نيم   ك  وتم اعية،    تم  جاالشخصية و وال          الحياتي ة ممشكالتي
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مع  ةإيجابيرفع قدراتيم لمتعامل ب وتساعدىم عمىة،          والبيئي          الصحي ةو          العممي ةة و     عي  اتمالمواقف االج
  نحو موضوعاتيا. ةإيجابيوىذا ما يجعل اتجاىات الطمبة  التي يواجيونيا،مواقف المختمف 

             أىمي ة بالغة  ليا          الحياتي ةلميارات ا أن في (2009)بشارةإليو  أشارتتفق النتيجة مع ما كما       
من   أصبح          الحياتي ةتعميم الميارات      أن  و                             تختزل ميم ة الت ربية كاممة؛ ألنيا                    في حياة المتعم مين، 

م في القرن الحادي        لممعم  ة والرئيس                                                      األىداف ال رئيسة لمتربي ة المعاصرة، ومن الميام الجديدة
خالل لقاء الباحثة مع العديد من الباحثة عمى أرض الواقع، فمن  ما لمستووىذا ، والعشرين
االستطالعية،          الد راسةأثناء لمحمقة الثانية من التعميم األساسي في          الوطني ةمادة التربية         م در سي
عمى أىمية  استثناءبدون جميعيم ، أكد لممواطنة          الحياتي ةأىمية وحدة الميارات عن يم ومناقشت

 ةيجابياإلوتنمية االتجاىات صقل معارف الطمبة في  تحتويياىذه الوحدة وأىمية الميارات التي 
كميارة المحافظة عمى النظافة، ) ة مرتبطة بشؤون حياتيم اليومية     ميم   لدييم نحو موضوعات

                                                                                         وميارة المحافظة عمى الممتمكات العامة، وميارة ترشيد المحافظة عمى الماء من اليدر والتمو ث، 
 .(       التعم م                               الكيربائي ة، وميارة حب العمم و وميارة ترشيد استيالك الطاقة 

لميارات موضوعات وحدة ال دراستيمأىمية  إلىة التجريبية كما أشار كثير من طمبة المجموع     
اعية من خالل مشاركتيم     تم  عالقاتيم االجتنمية في ، و تيمحيانمط تحسين  فيلممواطنة           الحياتي ة

دراسة موضوعات ىذه      أن   عمى أكدواو  بشكل جماعي،         الذىني ةزمالئيم في أثناء بناء الخريطة ل
ما ، وىذا ليم حقوق وعمييم واجبات عتمجعمتيم يدركون أنفسيم كأفراد مسؤولين في المج الوحدة قد
 .(1999)البازو  أبو الفتوح يات     توج  اتفق مع 

 :به املتعلقة الفرضيبت وجممىع الثبلث سؤالال نتبئجعرض . 5
لدى طمبة  ةإيجابيفي تنمية اتجاىات          الذىني ةما فاعمية استراتيجية الخريطة  السؤال الثالث:

 ةقبالطري       ً مقارنة   لممواطنة          الحياتي ةالصف السابع األساسي نحو موضوعات وحدة الميارات 
         الذىني ة يطةالخر  استراتيجية فاعمية من        التحق قجرى  ؟        الوطني ةالتربية مادة عتادة في تدريس      الم  
 من لممواطنة          الحياتي ة الميارات وحدة فيالبحث       عي نةلدى أفراد  ةيجابياإلتجاىات اال تنمية في

 القياسين في استبانة االتجاىات عمى والضابطة التجريبية المجموعتين بين قالفر  حساب خالل
 فقط التجريبية المجموعة أفراد درجات بين كذلك قالفر  ب      وح س   ،       المؤج لالبعدي و  المباشر البعدي
البعدي و المباشر  البعديفي القياس و  ،المباشر والبعدي القبمي القياس في استبانة االتجاىات عمى

 :فرضيات السؤال الثالث لنتائج عرض يمي وفيما ،       المؤج ل
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 ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرق يوجد ال :وتفسيرىاالخامسة          الفرضي ةنتائج . ..1
 نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات

ىذه      صح ة           لمتحق ق من  .في االختبار البعديلممواطنة           الحياتي ة المياراتموضوعات وحدة 
م         الفرضي ة طمبة درجات  ي      متوس طق بين سب الفر    ح   إذمستقمتين،          لعي نتين (T-Test)اختبار         است خد 

الستبانة         الكمي ةعمى الدرجة البعدي المباشر  القياسالتجريبية والضابطة في  المجموعتين
 .(40)                  ىو موض ح في الجدولو ، االتجاىات

التجريبية والضابطة في  المجموعتيني درجات الطمبة في       متوس طق بين ( لداللة الفرt-test)( قيم40)جدول
 الستبانة االتجاىاتالقياس البعدي 

بمغت قد  الستبانة االتجاىات    ي ةلكما( لمدرجة T)ةقيم      بأن   السابق من الجدول      ي الحظ        
من مستوى الداللة االفتراضي  كبروىي أ ،(0.380)ليا           االحتمالي ةينما بمغت القيمة (، ب0.885)

ي درجات طمبة       متوس ط            ً      ق دال إحصائيا  بين وجود فر  عدم شير إلى        وىذا ي   ،(0.05ليا)
  ،البعدي القياسفي  االتجاىاتالستبانة         الكمي ةالدرجة  التجريبية والضابطة عمى المجموعتين

 ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة اتذ قوفر وجود عدم  عمى                 العدم التي تنص         فرضي ة نقبل وبالتالي
 نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات

درجات ( 45في الشكل) البياني التمثيل      يوض ح .المباشر في االختبار البعدي          الحياتي ة الميارات
  .المباشر مقياس البعديل االتجاىات الستبانة    ي ةلكماالتجريبية والضابطة عمى الدرجة  المجموعتين

 
 التجريبية والضابطة  المجموعتيندرجات أفراد  ي      متوس طالبياني لمفروق البسيطة بين  التمثيل( 18)شكل

 المباشر البعديعمى استبانة االتجاىات في القياس 

 ضابطة تجريبية

189.09 179.27 

 عدد انمجموعة استببنة االتجبهبت
       متوس ظان

 انحسببٌ

 االنحزاف 

 انمعَبرً
 د.ح (Tقَمة )     

 انقَمة   

           االحتمبنَ ة   
 انقزار

        انكهَ ةاندرجة 
 49.43 189.09 32 تجزٍبَة

 غَز دال 0.380 36   0.885
 39.65 179.27 33 ضببطة
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 ي      متوس طبين          إحصائي ةداللة  ذيفرق ال يوجد  وتحميميا: السادسة         الفرضي ةنتائج  .2.5
استبانة اتجاىات الطمبة نحو  عن بنودالتجريبية في إجاباتيم  المجموعةدرجات أفراد 

 والبعدي المباشر. قياسين القبمي/في اللممواطنة           الحياتي ةالميارات موضوعات وحدة 
سب    ح  إذ ، ترابطتينم         لعي نتين (T-Test)رخدام اختبا     است           الفرضي ةىذه      صح ة           لمتحق ق من      
عمى الدرجة البعدي المباشر  القياسفي  التجريبية المجموعةطمبة درجات  ي      متوس طق بين الفر 

 (.41)                  ىو موض ح في الجدول ، كماالستبانة االتجاىات        الكمي ة
التجريبية في القياسين  المجموعةي درجات الطمبة في       متوس ط( لداللة الفروق بين t-test)( قيم41جدول)

 المباشرالقبمي والبعدي 

قد  الستبانة االتجاىات        الكمي ة( لمدرجة T)قيمة      بأن   السابق من الجدول      ي الحظ       
 داللةالمن مستوى  أصغروىي  ،(0.000)ليا           االحتمالي ةينما بمغت القيمة ب ،(40.00)بمغت

ي درجات طمبة       متوس ط      ً      إحصائيا  بين دال  قإلى وجود فر وىذا يشير  ،(0.00)االفتراضي ليا
البعدي المباشر و في القياسين القبمي  الستبانة االتجاىات        الكمي ةالتجريبية عمى الدرجة  المجموعة
نرفض  يجعمنا ريبية في القياس البعدي المباشر مماالتج المجموعةدرجات        متوس ط لمصمحة
بين          إحصائي ةداللة  ذيفرق وجود  عمى           التي تنص  و  ،البديمة ليا         الفرضي ةونقبل  ،العدم       فرضي ة
استبانة اتجاىات الطمبة نحو  عمىالتجريبية في إجاباتيم  المجموعةي درجات أفراد       متوس ط

درجات الطمبة في القياس  لمصمحة والبعدي المباشر في القياسين القبمي          الحياتي ةالميارات 
  .المباشر البعدي
          ة الكمي ة ة عمى الدرج          التجريبي   المجموعةدرجات ( 43في الشكل)          البياني  التمثيل       يوض حو      

  .البعدي المباشرو  في القياسين القبمي الستبانة االتجاىات

استبانة 
 االتجاىات

     القياس   
 عدد 

         المتوس ط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة  د.ح (Tقيمة )
           االحتمالي ة   

 القرار

               الدرجة الكمي ة
 القياس القبمي

32 
113.31 14.87 

 دال 0.000 31 10.56
 49.43 189.09 القياس البعدي
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 التجريبية عمى استبانة االتجاىات  المجموعةي درجات أفراد       متوس طالبياني لمفروق بين  التمثيل( 19)شكل

 المباشر البعديو  القبمي ينفي القياس

 درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرق يوجد ال وتحميميا: السابعة         الفرضي ةنتائج  ...6
 الميارات نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد

 (T-Test)استخدام اختبار         الفرضي ةىذه      صح ة           لمتحق ق من  .       المؤج لالقياس البعدي  في          الحياتي ة

في والضابطة  التجريبية المجموعتينطمبة درجات  ي      متوس طق بين سب الفر    ح  ف، مستقمتين         لعي نتين
 (.42)               موض ح في الجدول، وىو الستبانة االتجاىات        الكمي ةعمى الدرجة         المؤج لالبعدي  القياس
في والضابطة  التجريبية المجموعتيندرجات الطمبة في  ي      متوس طق بين ( لداللة الفرt-test)( قيم42)جدول

  استبانة االتجاىاتعمى         المؤج لالبعدي القياس 

قد  الستبانة االتجاىات        الكمي ة( لمدرجة T)بأن قيمة السابق من الجدول      ي الحظ      
 داللةالمن مستوى  كبرأوىي  ،(0.003)ليا           االحتمالي ةينما بمغت القيمة ب ،(0.140)بمغت

ي درجات طمبة       متوس ط      ً      إحصائيا  بين دال  قوجود فر عدم وىذا يشير إلى  ،(0.00) االفتراضي ليا
البعدي في القياس  الستبانة االتجاىات        الكمي ةالتجريبية والضابطة عمى الدرجة  المجموعتين

 بين         إحصائي ة داللة ذي فرقعدم وجود  عمى                 العدم التي تنص         فرضي ة نقبل وىذا يجعمنا ،       المؤج ل
 استبانة بنود عن إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط

  .       المؤج ل القياس البعدي في          الحياتي ة الميارات نحو االتجاىات
        الكمي ةالتجريبية والضابطة عمى الدرجة  المجموعتينلدرجات  البياني التمثيل      يوض ح (30والشكل)

 .       المؤج لالبعدي في القياس  الستبانة االتجاىات

0

50

100

150

200

 بعدي مباشر قبلي

استبانة 
 االتجاهات

 عدد  المجموعة
       متوس طال

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 د.ح (Tقيمة )
القيمة 
           االحتمالي ة

 القرار

        الكلي ةالدرجة 
 49.86 185.71 32 انتجزٍبَة

 غَز دال 0.679 36 0.416
 38.81 181.12 33 انضببطة
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 والضابطة التجريبية المجموعتين ي درجات أفراد       متوس ط لطبيعة الفروق بينالبياني  التمثيل( 20)شكل

        المؤج لالبعدي القياس عمى استبانة االتجاىات في 

 درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرق يوجد ال وتحميميا: الثامنة         الفرضي ةنتائج . 4.5
 في          الحياتي ة الميارات نحو الطمبة اتجاىات استبانة عمى إجاباتيم في التجريبية المجموعة أفراد

استخدام ب         الفرضي ةىذه      صح ةمن         التحق قجرى  .       المؤج لوالبعدي  المباشر البعدي القياسين
 المجموعةطمبة درجات  ي      متوس طق بين ب الفر    س     ح   إذ ،ترابطتينم         لعي نتين (T-Test)اختبار

، الستبانة االتجاىات        الكمي ةعمى الدرجة         المؤج لالبعدي و  المباشر، البعدي ينالقياسفي  التجريبية
 (.43)                      كما ىو موض ح في الجدول

 التجريبية في القياسين المجموعةي درجات الطمبة في       متوس ط( لداللة الفروق بين t-test)( قيم43)جدول
 الستبانة االتجاىات        الكمي ةالدرجة عمى         المؤج لالبعدي و  المباشر البعدي 

قد الستبانة االتجاىات         الكمي ة( لمدرجة T)قيمة      بأن   السابق من الجدول      ي الحظ      
مستوى الداللة  من كبروىي أ ،(0.396)ليا           االحتمالي ة(، بينما بمغت القيمة 0.860)بمغت

ي درجات طمبة       متوس ط      ً      إحصائيا  بين  وجود فرق دالعدم وىذا يشير إلى  ،(0.05)االفتراضي ليا
البعدي و  /المباشر في القياسين البعدي الستبانة االتجاىات        الكمي ةالتجريبية عمى الدرجة  المجموعة
بين          إحصائي ةداللة  يفرق ذعدم وجود  العدم التي تنص عمى       فرضي ة جعمنا نقبلىذا يو ،        المؤج ل
التجريبية في إجاباتيم عمى استبانة اتجاىات الطمبة نحو  المجموعةي درجات أفراد       متوس ط

في           البياني ة  التمثيل      يوض ح .       المؤج لوالبعدي / المباشر في القياسين البعدي          الحياتي ةالميارات 

 الضابطة التجريبية

185.71 181.12 

 استبانة 
 التجاهاتا   ا

                 المتوس ط الحسابي عدد   القياس
            االنحراف    

 المعياري
 د.ح (Tقيمة )

 القيمة
           االحتمالي ة

 القرار

 الدرجة 
        الكلي ة

انقَبس انبعدً 

 انمببشز
32 

189.09 49.43 

 غَز دال 0.396 61 0.860
انقَبس انبعدً 

م         انمؤج 

185.71 49.86 
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عمى         المؤج لالبعدي / و المباشر التجريبية في القياسين البعدي المجموعةدرجات ( 21الشكل)
  .نحو موضوعات وحدة الميارات الحياتية لممواطنة استبانة االتجاىات

 
 ي درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى استبانة االتجاىات في      متوس طالبياني ل التمثيل( 21)شكل  

        المؤج ل المباشر والبعدي القياس البعدي 

 منبقشتهب:و به املتعلقة الفرضيبت وجممىع الثبلث سؤالال تفسري نتبئج. 6
 ذي قوجود فر عدم  قة بو        المتعم   والفرضيات ،السؤال الثالث تحميل نتائجخالل من       ي الحظ      
 بنود عن إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة

في القياس البعدي وكذلك  المباشر، البعدي القياسفي           الحياتي ة الميارات نحو االتجاىات استبانة
نحو موضوع الميارات  ةيجابياإلاتجاىات الطمبة      ألن  نتيجة منطقية  يا   ن  وترى الباحثة بأ ،       المؤج ل
          الحياتي ةإذ صيغت وحدة الميارات ، إدراك الطمبة ألىمية ىذا الموضوعيتعمق بمدى           الحياتي ة

ومنيجية ومنظمة من قبل مختصين في التربية بطريقة عممية          الوطني ةالمقررة في كتاب التربية 
كما أن الميارات ، يم اليوميةسموكاتميا في    ث  تممناسب و ميا بشكل                            بشكل يساعد الطمبة عمى تعم  

في الطمبة لدى جعل ، وىذا ما ووطنو عو وبيئتو وأرضو    تم  بمج ي عالقة الطالب    نم     ت            الحياتي ة
ظر عن الطريقة      الن        بغض   نحو ىذه الميارات ةإيجابياتجاىات التجريبية والضابطة  المجموعتين

  .ياموا ب          التي تعم  
 المجموعةي درجات أفراد       متوس طبين          إحصائي ةداللة  يفرق ذوجود كذلك        وي الحظ        

 في القياسين القبمي          الحياتي ةاستبانة اتجاىات الطمبة نحو الميارات  عمىالتجريبية في إجاباتيم 
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة  ،المباشر درجات الطمبة في القياس البعدي لمصمحة والبعدي المباشر

طمبة ل          الحياتي ةخدمت في تدريس وحدة الميارات           التي است           الذىني ةإلى استراتيجية الخريطة 
الباحثة  تحرصكما ، اتجاىاتيم نحو ىذه الميارات ودورىا الكبير في تنمية التجريبية المجموعة

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 القياس المؤجل القياس البعدي

189.09 185.71 
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 ضورحااللتزام بو الرغبة والحماس لممشاركة،  لديياالتجريبية أن تكون  المجموعةعند اختيار 
إلى أن دافعية الطمبة  (3049الدليمي)  ً                         قا  في ذلك إلى ما أشار إليونطالادروس الوحدة التعميمية 

ام العمماء في مجال     تم  وسعييم لمعمل واإلنجاز من أىم الدوافع النفسية التي حظيت وتحظى باى
التربية وعمم النفس، وىو مفيوم فرضي يدل عمى حالة نفسية داخمية، تدفع الطالب إلى النشاط 

، والشعور      تفو قوتحقيق النجاح وال ،القدرات، واكتساب الخبراتالميارات و ، وتنمية والعمل واإلنجاز
دروس أثناء تطبيق في  ةلباحثو اتوىذا ما الحظ لحصول عمى تقدير اآلخرين وتقبميم،بالكفاءة وا

، والمشاركة الصادقة ،دروس الوحدةبحضور وااللتزام بالنظام،  من سعي الطمبة إلى التقيد الوحدة
يا      تضم نتالنشاطات التي  لتنفيذ لجماعي  ضمن مجموعاتااللتزام بالتعاون، والعمل او  ،والمثابرة

اتجاىاتيم نحو وحدة ، وىذا األمر ساعد بشكل مباشر في تنمية كافة         الذىني ة ةطاستراتيجية الخري
  .سموكيمثميا في     تم  و  ،         الحياتي ةالميارات 
 المجموعة أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقعدم وجود       ي الحظكما        
          الحياتي ة المياراتموضوعات وحدة  نحو الطمبة اتجاىات استبانة عمى إجاباتيم في التجريبية
وفي ىذا تتفق نتائج الدراسة الحالية مع  ،       المؤج ل البعديو  المباشر البعدي القياسين فيلممواطنة 

الطمبة ليست  فاتجاىات ؛طبيعي ىذا أمرإن وترى الباحثة  ،(3003)                    نتائج دراسة الفوري ة
تتطور باالتجاه االتجاىات حالة فكرية وانفعالية وسموكية     ن  بعامل الزمن، إذ إ كالتحصيل تتأثر

وكانت ممتصقة بحياتيم  ،ألىمية موضوعات ىذه الوحدة                             ، إذ إن  الطمبة كانوا مدركينيجابياإل
اليومية ليمارسوا ىذه الميارات بشكل اعتيادي ويومي؛ مما يؤكد عمى وظيفية ىذه الميارات، 

 وفائدتيا المباشرة عمى حياتيم.
 

: ث   ملخص عبم عن نتبئج البحث:       بنيب 
 ىميا:لبحث مجموعة من النتائج، كان من أأظير ا

 في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقوجود  -
       متوس ط لمصمحة المباشر البعدي الختبارفي ا يالتحصيماالختبار  مقياس بنود عن إجاباتيم

 .التجريبية المجموعةدرجات طمبة 
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 عن إجاباتيم في التجريبيةالمجموعة  أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقوجود  -
درجات طمبة        متوس ط لمصمحةالبعدي المباشر لالختبار القبمي/ و  المعرفي التحصيل مقياس بنود

 .التجريبية في القياس البعدي المباشر المجموعة
 في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقوجود  -

       متوس ط لمصمحة        المؤج لالبعدي  الختباراالختبار التحصيمي في ا مقياس بنود عن إجاباتيم
 .التجريبية المجموعةدرجات طمبة 

 عن إجاباتيم في المجموعة التجريبية أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقوجود  -
       متوس ط لمصمحة        المؤج للالختبار البعدي المباشر/ والبعدي  االختبار التحصيمي مقياس بنود

 .درجات طمبة المجموعة التجريبية في القياس البعدي المباشر
          الحياتي ةموضوعات وحدة الميارات نحو لدى أفراد المجموعة التجريبية  ةإيجابيوجود اتجاىات  -

 .        الذىني ة                                بعد تعم ميم باستراتيجية الخريطة          الوطني ةلممواطنة في مادة التربية 
          الحياتي ةموضوعات وحدة الميارات نحو لدى أفراد المجموعة الضابطة  ةإيجابيوجود اتجاىات  -

 .          التقميدي ة                     بعد تعم ميم بالطريقة         الوطني ةفي مادة التربية 
 والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي قوجود فر عدم  -

لممواطنة في           الحياتي ة المياراتموضوعات وحدة  نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم في
 المباشر. البعدي القياس

عن ي درجات أفراد المجموعة التجريبية في إجاباتيم       متوس طبين          إحصائي ةداللة  ذيفرق وجود  -
في القياسين لممواطنة           الحياتي ةالميارات موضوعات وحدة بنود استبانة اتجاىات الطمبة نحو 

 .المباشر درجات الطمبة في القياس البعدي لمصمحة القبمي/ والبعدي المباشر
 والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقعدم وجود  -

 فيلممواطنة           الحياتي ة المياراتوحدة موضوعات  نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم في
 .       المؤج لالبعدي  االختبار

 إجاباتيم في التجريبية المجموعة أفراد درجات ي      متوس ط بين         إحصائي ة داللة ذي فرقعدم وجود  -
 القياسين فيلممواطنة           الحياتي ة المياراتموضوعات وحدة  نحو الطمبة اتجاىات بنود استبانة عن

 .       المؤج لوالبعدي / المباشر البعدي
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:  مقرتحبت البحث:         ثبلثب 
يمكن تحديد مجموعة من المقترحات  ،تجريبيةالبحث الحالي من نتائج  ظيرهفي ضوء ما أ     

 :المتغيرات المدروسة التي يمكن أن تكون ذات فائدة في مجال
، وتعريفيم         الذىني ةاستخدام استراتيجية الخريطة  عمىتدريب معممي مرحمة التعميم األساسي   .1

 وذلك من خالل عقد دورات تدريبية ليم. ،تحقيق األىداف التربويةبأىميتيا ل
 مفيوم ح    وض     ي  في مرحمة التعميم األساسي بدليل إرشادي؛          الوطني ةبية التر  سي            تزويد م در    .2

 تدريب الطمبة عمييا.و  ،      ت دريسالكيفية استخدميا في ، و         الذىني ةاستراتيجية الخريطة 
قات بين الموضوعات ح العال     توض  ذىنية؛ وخرائط  لمناىج الدراسية بأشكالضرورة تزويد ا .3

 .م اكتسابيا        المتعم   سيل عمىالمراد تدريسيا، حتى ي
الميارات مصف السابع بتدريس طمبتيم وحدة ل         الوطني ةمادة التربية                   ضرورة قيام م درسي .4

ىي           الحياتي ةالميارات أن  عتباربا         الذىني ةاستخدام استراتيجية الخريطة ب لممواطنة؛          الحياتي ة
                                            ، وليا أىمية كبيرة في حياة الطالب اليومي ة.جوىر التربية

ضرورة استخدام مدرسي الحمقة الثانية من التعميم األساسي استراتيجية الخريطة الذىنية في  .5
في رفع مستوى التحصيل لدى الطمبة،                                   ً          تدريس مواد الدراسات االجتماعية نظرا  لضرورتيا

 وتنمية اتجاىات إيجابية لدييم نحو موضوعات المادة الدراسية.
والتقنية المناسبة بما يتناسب مع تطبيق  ،وتزويدىا بالوسائل التعميمية ،تطوير البيئة الصفية .6

 .        الذىني ةاستراتيجية الخريطة 
                                                                               الموجيين التربويين عمى ضرورة حث م در سي الحمقة الثانية من مرحمة التعميم األساسي  تشجيع .7

 .         الذىني ةجية الخريطة      ً         وخصوصا  استراتي ،ية الحديثة        الت دريسالطرائق  استخدامعمى 
في كيفية سي مرحمة التعميم األساسي                               ي قائم عمى تنمية ميارات م در  ريبدراسة فاعمية برنامج تد .8

 .        الت دريسفي          الذىني ةخريطة استراتيجية الاستخدام 
في تنمية ميارات التفكير العميا، أو ميارات          الذىني ةدراسة أثر استخدام استراتيجية الخريطة  .9

 األساسي. التفكير الناقد أو اإلبداعي لدى طمبة الحمقة الثانية من مرحمة التعميم
                          ً                 المواد الدراسية كافة،  نظرا  ألىميتيا الكبرى                              ً                  إيالء الميارات الحياتية اىتماما  أكبر، ودمجيا في  .10

 في صقل شخصية الطالب وتنميتيا.
 



 ملخص البحث باللغة العربية

 

 
156 

 ملخص البحث ببللغة العزبية

 

 

 
 
 فبعلي
 
 اسرت ة     

 
 ايييي
 
      

 
 ة اخلزيطة الذهني
 
                

 
 ة يف يذريس ادلهبرات احليبيي
 
 ة                        

 "ابع يف مدارس مدينة دمشق      ف الس                ة على طلبة الص             دراسة جتريبي "

 

مة
 
  مقذ
 
   :  

رات جديدة وأفكار وميا يات جديدة، تحتاج إلى خبراتمعط                في كل يوم  جديد يظير عمى مسرح الحياة      
وفق القيم  مشكالتوحل  من تمكنو يمتمك ميارات حياتيةأي أنيا تحتاج إلى انسان لمتعامل معيا بنجاح، 

وال يتحقق ذلك دون تربية تواكب متطمبات العصر وتواجو تحدياتو، وتراعي جميع  ،واألىداف المرغوبة
 كاممة ومتوازنة لدى الطمبة.جوانب النمو بصورة مت

 الميارات الحياتية الحديثة عمى تعميم الطمبة التربوية ترتكز المناىجوفي الجميورية العربية السورية 
  ىذا العصر. مع متطمباتمن التعامل  وتنميتيا، ليتمكنوا

 ي تنمية الميارات الحياتيةبضرورة استخدام االستراتيجيات الحديثة فلذا يوصي العديد من الباحثين    
من أىم ىذه ، و ويمارسوىا بشكل يومي دائمبة مباعتبارىا من الميارات التي يجب ان يمتمكيا الط

                تمث ل لغة بصرية و من أدوات التفكير البصري اإلبداعي،      عد        إذ ت  الخرائط الذىنية استراتيجية  االستراتيجيات
 .كافة           التعميمي ةتويات في جميع المواد الدراسية، وفي المس يمكن استخداميا ؛م         والمتعم          المعم ممشتركة بين 

  :البحثمشكلة       أوال :
نظريات حديثة و لوظائفو في نشوء ئعمى آليات عمل الدماغ وكيفية أداأسيمت البحوث التي أجريت        

أصبح بوساطتيا أكثر فاعمية في إدراك و  ،في مجال التربية والتعميم ومفاىيم جديدة بدأت تطبيقاتيا
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المعمومات ومعالجتيا وتخزينيا واسترجاعيا، ومن ىذه االستراتيجيات الحديثة استراتيجية الخريطة الذىنية 
ر وسيولة، مما قد يزيد من القدرة التحصيمية التي تساعد عمى تخزين المعمومات وتنظيميا واسترجاعيا بيس
نيا أإذ  ؛أكبر قدر من المعرفة في وقت أقل                                                             لدى الطمبة، وبقاء أثر التعم م في الذاكرة لمدة أطول، واستيعاب

يشير عدد و  ،                            ً الذاكرة البصرية والمفظية معا   ط عمل                                                  تعتمد عمى الرموز والصور واألشكال واأللوان التي تنش  
 ،(2012(، ومميباري)2011     بن ا)(، و 2006(، والمولو وقشطة)1999خميل والباز)والباحثين كمن التربويين 

                                                                                  إلى وجود عالقة وثيقة بين محتوى المادة التعميمية الذي يشتمل عمى الميارات الحياتي ة،  (2013وآل عارم)
(، 2011لزيودي)                                                                             واستخدام استراتيجيات تعميم معي نة في تدريس ىذا المحتوى، وىذا ما أكدتو دراسة ا

ن  مراجعة األدب التربوي قد (2010دراسة موسى)( و 2008(، ودراسة قشطة)2011دراسة الغامدي)و                                 ، وا 
                                                                                             أظيرت أن استراتيجية الخريطة الذىني ة قد نالت مكانة ميم ة في تدريس عديد من المقررات الدراسية، 

                                    ألىمي ة البحث في العالقة بين الميارات                                                             ً ولكنيا لم ت ستخدم من قبل في تدريس الميارات الحياتي ة، ونظرا  
                                                                                                   الحياتي ة وتدريسيا باستخدام استراتيجية الخريطة الذىني ة، كان البحث الحالي الذي ىدف إلى قياس فاعمية 

من كتاب التربية الوطنية لطمبة لممواطنة  في تدريس وحدة الميارات الحياتية الخريطة الذىنيةاستراتيجية 
                                         بيذه االستراتيجية أو تقص ي مدى إسياميا في دريس المادة السيما وأنو لم يسبق أن جرى ت، لصف السابعا

مدى إسياميا في تنمية اتجاىات إيجابية       تعر ف أو  دراسي،ورفع مستوى تحصيميم ال ،لطمبةزيادة معارف ا
ً              وبناء  عمى ما تقد  ؛ وحدةىذه الو موضوعات لدى طمبة الصف السابع نح كمة البحث م يمكن اختصار مش    
 المهارات الحياتيةوحدة دريس تفي مية استراتيجية الخريطة الذهنية ما فاعفي السؤال الرئيس اآلتي: 

  ؟األساسي صف السابعطمبة الل لممواطنة من كتاب التربية الوطنية
  :وأسئلته البحثأهذاف :    ب  ثبني
 عن السؤال الرئيس اآلتي: لإلجابةالبحث  ىدف     

المقررة في مادة التربية لممواطنة                         وحدة الميارات الحياتي ة تدريس فاعمية استراتيجية الخريطة الذىنية في  ما
 األسئمة الفرعية اآلتية: عنوع        ويتفر    لطمبة الصف السابع األساسي؟ الوطنية

األساسي لدى طمبة الصف السابع الدراسي  التحصيل       تنمي ة  فيتيجية الخريطة الذىنية افاعمية استر ما  .1
 بموم لألىداف الدراسية؟بحسب مستويات لممواطنة   حياتية لدروس وحدة ميارات 
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حياتية لممواطنة في سابع األساسي نحو موضوعات وحدة ميارات اتجاىات طمبة الصف الما طبيعة  .2
                              الستراتيجية التدريس الم تب عة؟                          ً مادة التربية الوطنية تبعا  

سابع األساسي نحو ستراتيجية الخريطة الذىنية في تنمية اتجاىات إيجابية لدى طمبة الصف الفاعمية اما  .3
 في تدريس مادة التربية الوطنية؟            ً                    مواطنة مقارنة  بالطريقة المعتادة حياتية لمموضوعات وحدة الميارات ال

 : البحث فزضيبت:        ثبلثب  
 (.0.0.)الداللةرت الفرضيات اآلتية عند مستوى    ب       اخت  

 إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .1
 . المباشر البعدي الختبار                                      لوحدة الميارات الحياتي ة لممواطنة في ا الدراسي التحصيل مقياس بنود عن

 بنود عن إجاباتيم في التجريبية المجموعة أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .2
 .البعدي المباشرو  /                                                   لوحدة الميارات الحياتي ة لممواطنة في االختبار القبمي الدراسي التحصيل مقياس

 في التجريبية والضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال  .3
البعدي الختبار                                 الميارات الحياتي ة لممواطنة في الوحدة  الدراسي التحصيل مقياس بنود عن إجاباتيم
 .       المؤج ل

 بنود عن إجاباتيم في التجريبية المجموعة أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال  .4
 .       المؤج ل والبعدي /المباشر الختبار البعديفي ا                       حدة الميارات الحياتي ة الدراسي لو  التحصيل مقياس

 في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال  .5
حياتية لممواطنة في االختبار ال مياراتالموضوعات وحدة  نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم
 .المباشر البعدي

 بنودعن ي درجات أفراد المجموعة التجريبية في إجاباتيم       متوس طال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين  .6
 قياسين القبمي/ والبعدي المباشر.استبانة االتجاىات نحو موضوعات وحدة ميارات حياتية لممواطنة في ال

 إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .7
البعدي  القياس فيلممواطنة حياتية ال مياراتالموضوعات وحدة  نحو االتجاىات استبانة بنود عن

 .       المؤج ل
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بنود عن  إجاباتيم في التجريبية المجموعة أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال  .8
 /البعدي المباشر القياسين فيممواطنة لحياتية ال مياراتالنحو موضوعات وحدة  تجاىاتاال استبانة

 .                والبعدي المؤج ل

:  :األدوات اآلتية ت   د     ع                 أىداف البحث أ  لتحقيق  :البحثأدوات         رابعب 

 األساسي.السابع لمصف   ة الوطنيةتحميل محتوى وحدة الميارات الحياتية من كتاب التربيبطاقة . 1
 الذىنية. يطةوفق استراتيجية الخر       صم مة     الم   ةالتدريسي     خط ةال. 2
 .لممواطنة وحدة الميارات الحياتية لمحتوى االختبار التحصيمي. 3
 لممواطنة. ت الحياتيةاالميار  موضوعات االتجاىات نحو . استبانة4

 :  :تهعينجمتمع البحث و        خبمسب 
والبالغ عددىم حسب إحصائيات  ،جميعيم طمبة الصف السابع األساسيبل مجتمع البحث      تمث   

 يتوزعون ؛      ً        ( طالبا  وطالبة21234)(2016-2015)تربية محافظة دمشق لمعام الدراسية يمدير 
 ة باختيار مدرسةيق الدراسة التجريبية قامت الباحثولتطب ،ة دمشقرسمية في مدين( مدارس 110)عمى
من                                 ً ة دمشق، كما اختارت شعبتين قصديا  ديناألساسي العامة في ممن مدارس التعميم  الدين التنوخي     عز  

مغ عدد أفراد بوقد  ،مجموعتين تجريبية وضابطةإلى  واع    وز  و  ،في ىذه المدرسة شعب الصف السابع
ق من تكافؤ        التحق       تم  .        ً ( طالبا  33)عدد أفراد المجموعة الضابطة، و        ً ( طالبا  32)المجموعة التجريبية

                    الميارات الحياتي ة. دروس وحدة                   الخط ة التدريسي ة لالمجموعتين قبل تطبيق 
: منيج البحث الوحيد الذي  و   ن  إذ إ منيج التجريبي في تطبيق التجربة،ال تخدم   س  ا :البحثمنهج         سبدسب 

 .اصة بالعالقات من نوع سبب ونتيجةالختبار الفرضيات الخ                     يمكن أن يستخدم بحق  
:  :النتائج اآلتية بحثميداني لمال التطبيق رظيأ :البحثنتبئج         سببعب 

 إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذي فرقوجود  .1
درجات طمبة        متوس ط لمصمحةالبعدي المباشر  في االختبار االختبار التحصيمي مقياس بنود عن

 .المجموعة التجريبية
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 بنود عن إجاباتيم في المجموعة التجريبية أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذي فرقوجود  .2
درجات طمبة المجموعة        متوس ط لمصمحةلالختبار القبمي/ والبعدي المباشر  المعرفي التحصيل مقياس

 .التجريبية في القياس البعدي المباشر
 إجاباتيم في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذي فرقوجود  .3

درجات طمبة        متوس ط لمصمحةالبعدي المؤجل  االختبار التحصيمي في االختبار مقياس بنود عن
 .المجموعة التجريبية

 بنود عن إجاباتيم في المجموعة التجريبية أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذي فرقوجود  .4
درجات طمبة        متوس ط لمصمحة                                        لالختبار البعدي المباشر/ والبعدي المؤج ل  االختبار التحصيمي مقياس

 .المجموعة التجريبية في القياس البعدي المباشر
موضوعات وحدة الميارات الحياتية لممواطنة نحو وجود اتجاىات ايجابية لدى أفراد المجموعة التجريبية  .5

 .                                                               في مادة التربية الوطنية بعد تعم ميم باستراتيجية الخريطة الذىنية
موضوعات وحدة الميارات الحياتية في مادة نحو وجود اتجاىات ايجابية لدى أفراد المجموعة الضابطة  .6

                                                التربية الوطنية بعد تعم ميم بالطريقة التقميدية.
 في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذي وجود فرقعدم  .7

 المباشر. الحياتية في االختبار البعدي الميارات نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم
عن بنود ي درجات أفراد المجموعة التجريبية في إجاباتيم       متوس طداللة إحصائية بين  يفرق ذوجود  .8

درجات  لمصمحة استبانة اتجاىات الطمبة نحو الميارات الحياتية في القياسين القبمي/ والبعدي المباشر
 الطمبة في القياس البعدي المباشر.

 في والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذي فرقعدم وجود  .9
 .البعدي المؤجل االختبار في الحياتية الميارات نحو االتجاىات استبانة بنود عن إجاباتيم

   عن إجاباتيم في التجريبية المجموعة أفراد درجات ي      متوس ط بين إحصائية داللة ذو فرقوجود  عدم. .0
 .والبعدي المؤجل/ البعدي المباشر القياسين في الحياتية الميارات نحو الطمبة اتجاىات بنود استبانة
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: :البحثمقرتحبت         ثبمنب   
يمكن تحديد مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تكون  البحث الحالي من نتائج ظيرهفي ضوء ما أ    

:التربوي مجالالذات فائدة في   
وتعريفيم بأىميتيا  ،استخدام استراتيجية الخريطة الذىنية تدريب معممي مرحمة التعميم األساسي عمى .1

 وذلك من خالل عقد دورات تدريبية ليم. ،تحقيق األىداف التربويةل
استراتيجية  يوضح مفيوم ؛بية الوطنية في مرحمة التعميم األساسي بدليل إرشاديالتر               تزويد م در سي  .2

 تدريب الطمبة عمييا.و  ،كيفية استخدميا في التدريسالخريطة الذىنية، و 
 ات بين الموضوعات المراد تدريسيا؛قح العال     توض   ذىنيةوخرائط  لمناىج الدراسية بأشكالتزويد ا  .3

 .المتعمم اكتسابيا سيل عمىحتى ي
الميارات الحياتية مصف السابع بتدريس طمبتيم وحدة مادة التربية الوطنية ل                  ضرورة قيام م درسي .4

 ام استراتيجية الخريطة الذىنية.استخدبوالموضوعات األخرى من مادة التربية الوطنية  لممواطنة؛
والتقنية المناسبة بما يتناسب مع تطبيق  ،          التعميمي ةوتزويدىا بالوسائل  ،تطوير البيئة الصفية .5

 استراتيجية الخريطة الذىنية.
                          م در سي الحمقة الثانية من عمى ضرورة حث لمواد الدراسات االجتماعية الموجيين التربويين  تشجيع .6

 . جية الخريطة الذىنية     ً         وخصوصا  استراتي ،الطرائق التدريسية الحديثةرسة عمى مماالتعميم األساسي 
في كيفية                                                         ريبي قائم عمى تنمية ميارات م در سي مرحمة التعميم األساسي دراسة فاعمية برنامج تد .7

 .التدريس خريطة الذىنية فياستخدام استراتيجية ال
 في تنمية ميارات التفكير العميا، أو ميارات التفكير دراسة أثر استخدام استراتيجية الخريطة الذىنية .8

 األساسي. لدى طمبة الحمقة الثانية من مرحمة التعميماإلبداعي  الناقد أو
ألىميتيا الكبرى في    ً  نظرا   ، المواد الدراسية كافة                             ً                  إيالء الميارات الحياتية اىتماما  أكبر، ودمجيا في   .9

 صقل شخصية الطالب وتنميتيا.
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 :املراجع  العربية5      أوال  

 (.برنامج مقترح في النشاط المدرسي لتنمية 2006أبو حجر، فايز محمد .) الميارات الحياتية
، رسالة دكتوراه غير منشورة، برنامج الدراسات في العموم لممرحمة األساسية العميا في فمسطين

 العميا المشترك بين عين شمس وجامعة األقصى، كمية التربية. مصر: جامعة عين شمس.
 (.8443أبو طاحون، عدلي .)سكندرية: المكتب . اإل                              مناىج وا جراءات البحث االجتماعي

 الجامعي الحديث.
 القاىرة: 3. طمناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(. 4002) .أبو عالم، رجاء محمود .

 دار النشر لمجامعات.
 (.1994إبراىيم، نبيمة زكي .)مصر: كمية التربية، جامعة استراتيجيات وميارات التدريس .

 طنطا.
 ( .4082إفميس، مأمون). برنامج مقترح وفق استراتيجية أوريمي في تنمية المفاىيم         فاعمي ة

السياسية بمادة التربية الوطنية لدى طمبة الصف العاشر واتجاىاتيم نحوىا: دراسة تجريبية 
 جامعة دمشق.دمشق:  .كمية التربية .. رسالة دكتوراه غير منشورةبمحافظة دمشق

  (. اتجاىات المشرفين التربويين نحو مينة التدريس. 4008)آل عمر. األكمبي، فيد بن عبداهلل
 (. الكويت: جامعة الكويت.59عدد)ال. 15 المجمد المجمة التربوية.

 برنامج مقترح قائم عمى األنشطة الصفية         فاعمي ة .(4082).آل عارم، صالح جابر محمد
المرتبطة بمنيج التربية االجتماعية والوطنية في إكساب بعض الميارات الحياتية البيئية لدى 

 قسم المناىج وطرائق التدريس. السعودية:  .تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينة أبيا
 " تحديث استراتيجية تطوير التربية  (.2004) ."المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموماأللكسو

 المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم. تونس: العربية )رؤى وآفاق جديدة(.
 ( .4084بابطين، ىدى بنت محمد حسين .)خرائط العقل في تدريس العموم عمى تنمية         فاعمي ة

مجمة التحصيل والتفكير االبداعي لدى تمميذات الصف األول متوسط بمدينة مكة المكرمة. 
 (. 1(. العدد )4. المجمد )جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية
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 (.4004بشارة، جبرائيل.) تحديات التربوية والنفسية في ضوء  نحو استثمار أفضل لمعموم
الواقعة  في الفترة  كمية التربية بجامعة دمشق المنعقد في . دراسة مقدمة لممؤتمرالعصر

 (.2229تشرين األول  27-25)بين
 (.4088            بن ا، مزنو .) أثر استخدام التعم م النشط في تنمية بعض الميارات الحياتي ة لدى طفل                                                                  

رسالة ماجستير غير منشورة. قسم تربية الطفل في كمية التربية، دمشق: جامعة  الروضة.
 دمشق.

 (.أثر 4082بني فارس، محمود جمعة.)استراتيجية خرائط العقل في اكتساب المفاىيم  استخدام
التاريخية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحمة المتوسطة في المدينة المنورة. 

 (. 94 -59) .(4(. العدد )21. المجمد )معة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةمجمة الجا
 ( . دمشق: منشورات جامعة 3( . ط)1. الجزء)طرائق تدريس التربية(. 2010) .بوز، كييال

  شق.دم
 ( .1996بوزان، توني .)ترجمة إليام الخوري. دمشق: دار العقل واستخدام طاقتو القصوى .

 الحصاد.
 ( .4002بوزان، توني .)السعودية: ترجمة مكتبة جرير.استخدم ذاكرتك . 
 جرير ترجمة مكتبة السعودية: .الكتاب األمثل لخرائط العقل(. 4002) .بوزان، توني . 
 ( .4004بوزان، توني .)ترجمة دار جرير. الطبعة الثانية. الكتاب األمثل لخرائط العقل .

 السعودية: ترجمة مكتبة جرير.
 ( .4004بوزان، توني .)ترجمة مكتبة جرير. . السعودية:(7. ط)كيف ترسم خريطة العقل  
 .(. السعودية: ترجمة مكتبة4. ط)استخدام خرائط العقل في العمل(. 4004) بوزان، توني 

 جرير.
 ( .2010بوزان، توني؛ وبوزان، باري .)ترجمة . الطبعة السادسة. السعودية: خريطة العقل

 مكتبة جرير.
 ( .4082                  تج ور، عمي عفيف .)عمى تحصيل             اإللكتروني ةاستخدام الخرائط الذىنية         فاعمي ة

من تالمذة الصف الرابع       عي نةدراسة تجريبية عمى  -تالمذة الصف الرابع في مادة العموم
 . رسالة ماجستير غير منشورة. دمشق: جامعة دمشق.األساسي في محافظة دمشق
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 .مشق: . د                                                يات بناء االختبارات والمقاييس النفسي ة والتربوي ةأساس(. 4002) الجمبي، سوسن
 عالء الدين لمطباعة والنشر.

 ( .4082جودت، عبد السالم؛ وميس عريبي، ىالل .)استراتيجيتي الخريطة الذىنية         فاعمي ة
با وأمريكا و والتساؤل الذاتي في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة تاريخ أور 

جامعة بابل:  -                                                    مجم ة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانيةالحديث والمعاصر. 
 (.19(. العدد)2015العراق، شباط )

 ( .4088حسن، عزت عبد الحميد محمد .)القاىرة: دار الفكر النفسي والتربوي اإلحصاء .
 العربي.

 (.8432حسين، سمير .)القاىرة: دار عالم ، مفاىيمو، محدداتو تحميل المضمون، تعريفاتو .
 الكتب.

 (.8441حويجي، نعمة .) تحميل محتوى أدب األطفال في ضوء معايير األدب في التصور
 . الرياض: مكتبة الممك.االسالمي

 .وحدة مطو رة قائمة عمى األنشطة التعميمي ة في         فاعمي ة(. 4003) الخبيري، محمد عمي محمد                                           
                                                                                      تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية بعض أبعاد الثقافة السياحي ة لدى تالميذ الحمقة األولى من 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية. مصر: جامعة الزقازيق.التعميم األساسي
 (.4002الخمف، غسان أحمد .)دراسة تحميمية في  -ي مصر منذ السبعيناتالسياسة التعميمية ف

 . رسالة ماجستير غير منشورة. القاىرة: جامعة القاىرة.ضوء مفيوم العدالة االجتماعية
 (.دور مناىج العموم في تنمية بعض الميارات الحياتية 8444خميل، محمد؛ الباز، خالد .)

مناىج العموم لمقرن الحادي المؤتمر العممي الثالث عشر"  لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
. جامعة عين شمس. المجمد والعشرين رؤية مستقبمية"، الجمعية المصرية لمتربية العممية

 (.28-25(. يوليو)103-84ص) األول.
 ( .4082الدليمي، مروة ياسين أحمد .)استراتيجية الخرائط الذىنية في تحصيل طالبات         فاعمي ة

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية لمعموم خالصف الخامس األدبي في مادة التاري
 اإلنسانية. جامعة ديالى: العراق.

 (.4002دياب، سييل .)غزة: مكتبة آفاق.مناىج البحث العممي أدواتو وأساليبو . 
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 ( .4082رمضان، عصمت اهلل .)التدريس بالفريق وفق نموذج التفكير االستقرائي في         فاعمي ة
                                      . دراسة تجريبي ة لدى طمبة الصف السابع وتنمية ميارات التفكير الجغرافيالتحصيل الدراسي 

                                                                                       من مرحمة التعميم األساسي/الحمقة الثانية/ في المدارس الرسمي ة بمدينة دمشق. رسالة دكتوراه 
 غير منشورة. جامعة دمشق: دمشق.

 ( .1986الزراد، فيصل محمد خير، ويحيى، عمي محمد .)ي النفسي والتربو  اإلحصاء
 . دبي: دار القمم.المتقدم اإلحصاءو  اإلحصاء"مبادئ 

 ( .2014الزعبي، جييان.) التكامل بين استراتيجيتي التساؤل الذاتي والمتشابيات في         فاعمي ة
التحصيل وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة الدراسات 

 دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة دمشق.. سورية، دمشق: رسالة االجتماعية
 ( .مفاىيم المواطنة في كتب التربية القومية االشتراكية لممرحمة الثانوية 2011              زي ود، زينب .)

(. 9، المجمد)مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس -دراسة تحميمية -في سورية
 (.230-206(. ص)4العدد)

 استراتيجي ة الخرائط الذىني ة في تنمي ة         فاعمي ة(. 2012عدي الغول. )السعدي يوسف، الس                                       
.                المجم ة العممية                                                                     التفكير التخيمي وبعض ميارات عادات العقل لدى تالميذ المرحمة اإلعدادي ة. 

 .(7جامعة أسيوط. العدد) كمية التربية بالوادي الجديد، مصر:
 (.2012سمطان، منال .) لدى معممي الحمقة األولى من التعميم اكتساب الميارات الحياتية

ي دراسة تجريبية ف، األساسي وعالقتيا بتحصيل تالمذتيم في مادة العموم والتربية الصحية
 قسم، التربية كمية. غير منشورةرسالة دكتوراه  .الحمقة األولى في محافظة الالذقية مدارس
                                 دمشق جامعة. دمشق: التدريس وطرائق المناىج

  راسات                                حياتي ة المتضم نة في مادة الد  (. الميارات ال4080قاسم، رىام. )سميمان، جمال؛
ذقي ة:  مجمة جامعة                                                                   االجتماعية لمصفوف الثالثة األولى من مرحمة التعميم األساسي. الال 

 (.3(، العدد)32         المجم د ) تشرين.
 جامعة دمشق. دمشق: .(1)تصميم التعميم (.2013طاىر.) ،     سم وم؛ سميمان، جمال 
  دمشق: جامعة دمشق.األنشطة المدرسية(. 2014سميمان، جمال.)             سم وم، طاىر؛ . 
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 (2011سودان، فداء محمود .) أثر استخدام استراتيجيتي العصف الذىني وحل المشكالت في
تالمذة الصف الرابع في دراسة تجريبية لدى  -التحصيل الدراسي في مقرر االجتماعيات

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، دمشق: جامعة مدارس مدينة بانياس الرسمية
 دمشق.

 ( .2011                                                                      السوداني ، عبد الكريم عبد الصمد؛ والك رعاوي، ختام عدنان عبد الس ادة .)فاعمي ة        
التدريس بالخرائط الذىنية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف األول المتوسط. 

م. العراق: 2011( سنة 4-3(، العددان)10. المجمد)                                     مجمة القادسية لآلداب والعموم التربوي ة
 جامعة القادسية.

 (.2010السيد، محمود.) لمكتاب. . دمشق: منشورات الييئة العامة السورية              دراسات تربوي ة 
 القاىرة: الد ار                                    معجم المصطمحات التربوي ة والن فسي ة(. 2003                والن جار، زينب.) ؛شحاتة، حسن .                  

                     المصري ة المبناني ة.
  ،التفكير وما وراء التفكير(. 4080)بدندي، شيرزاد صالح.و  ،خير سميمانمحمد شواىين .

 عمان: دار المسيرة.
 (.1971صالح، أحمد زكي .)القاىرة:  مكتبة النيضة المصرية.. نظريات التعمم 
 الميارات الحياتية الم تضم نة في منياج المغة العربية لمصف  .(4080). صايمة، سمر عبد المنعم                                                         

 ، دراسة تحميمية تقويمية.الثالث األساسي ومدى ممارستيا لدى تالميذ مدارس وكالة الغوث الدولية
قسم المناىج وطرائق التدريس، غزة: جامعة . (اإلنترنيت)الشابكة رسالة ماجستير منشورة عمى

 األزىر.
 (.الميارات الحياتية الم تضم نة في مق2014صميبي، محمد سميمان .)                                      رر األحياء والبيئة

الجامعات العربية لمتربية وعمم  اتحاد                          بحث غير منشور مقد م لمجمة : لمصف العاشر. دمشق
 النفس.

 مية الميارات الحياتية في تنفي جامعة دمشق (. دور كمية التربية 2011).صاصيال، رانيا
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم : . دمشقفي ضوء االتجاىات التربوية المعاصرة

 .العدد الرابع التاسع،. المجمد النفس
 (.1987طعيمة، رشدي .)تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية، مفيومو، أسسو، استخداماتو .

 الفكر العربي.القاىرة: دار 



 مراجع البحث

 

 
168 

  (.2016طو، ىند.)  أثر استخدام استراتيجيتي النمذجة والخرائط العقمية في تدريس عمم
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 جامعة دمشق.دمشق: منشورة. كمية التربية، 

 ( .الخرائط العقمية: فاعميتيا في تنمية التفكير 2009العامودي، ىالة سعيد أحمد باقادر .)
 الناقد واستيعاب المفاىيم لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات األساليب المعرفية المختمفة

مجمة دراسات عربية )التعقيد/التبسيط المعرفي( بالمممكة العربية السعودية. جامعة أم القرى، 
  (.11)العدد . في التربية وعمم النفس
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 .جامعة الزقازيقكمية التربية الرياضية، مصر:  .بحوث التربية الرياضية
 أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعميم (.1981وآخرون.) العبيدي، غانم سعيد .

 دار العموم.: الرياض
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. رسالة ماجستير غير منشورة في كمية الحياتية والتحصيل الدراسي في مادة العمومالميارات 

 التربية قسم المناىج وطرائق التدريس، دمشق: جامعة دمشق.
 القاىرة: مكتبة الشرق.الميارات الحياتية(. 2001). عمران، تغريد وآخرون . 
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، المجمة المصرية لمدراسات النفسية يارات الحياتية لدى طالب الجامعة.الحياة وتنمية الم
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 منشورات جامعة دمشق.
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 القاىرة: مركز تطوير األداء والتنمية.
 النظام الداخمي لمدارس مرحمة التعميم (. 4002) .وزارة التربية في الجميورية العربية السورية

 .2004-8-16. تاريخ  التربية: وزارة . دمشق (443/ 3053)المعدل بالقرار رقم األساسي 
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 . المؤسسة العامة لممطبوعات. دمشق: وزارة التربية.السابع من محمة التعميم األساسي
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 .استخدام الخرائط الذىنية عمى تحصيل بعض         فاعمي ة(. 4004) وقاد، ىديل أحمد أبراىيم

. رسالة موضوعات مقرر األحياء لطالبات الصف األول ثانوي الكبيرات بمدينة مكة المكرمة
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 هالدق البذث
 
   

 .احملكوني ألدًاث البذثالسادة قائوت بأمساء  (1رقن) هلذق
 درًس الربناهج التدرٌسً ادلعد ًفق اسرتاتٍجٍت  (2رقن)هلذق 

 .اخلزائط الذىنٍت
 ادلياراث احلٍاتٍت ةاالختبار التذصٍلً لٌدد  (3هلذق رقن)

 .بنٌدهًهفتاح تصذٍخ 
 الختبارلبنٌد اهعاهالث السيٌلت ًالصعٌبت  (4هلذق رقن)

 التذصٍلً.
 هعاهالث التوٍٍز لبنٌد االختبار التذصٍلً. (5هلذق رقن)
 .استبانت اجتاىاث الطلبت حنٌ ادلياراث احلٍاتٍت (6هلذق رقن)

 ادلعاٌري الٌطنٍت العاهت دلنياج الدراساث االجتواعٍت (7رقن)هلذق 
 .لصف السابع األساسًًاإلنسانٍت  يف ل

 هن درًسالزئٍست ًالفزعٍت  قائوت ادلياراث احلٍاتٍت (8هلذق رقن )
 ًددة ادلياراث احلٍاتٍت للوٌاطنت  

 ( قائوت ادلياراث احلٍاتٍت الفزعٍت ًادلؤشزاث الدالت علٍيا9هلذق رقن)
ت11)رقنهلذق 

 
 ( أىداف اخلطت التدرٌسٍ
 
 ًتصنٍفيا حبسب هستٌٌاث بلٌم                      

طبٍق ادل (11هلذق رقن)
 
       الربناهج الزهنً إلجزاءاث الت
 
 ًٍدان                          

 للدراست ادلٍدانً هٌافقت هدٌزٌت الرتبٍت على التطبٍق ( 12) رقن هلذق 
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 احملكوني ألدًاث البذث.السادة مساء أ (1هلذق رقن)
 مستمزمات البحث وأدواتو القسم االسم مرق

تحميل 
 المحتوى

 أىداف
 الخطة

       الخط ة 
           التدريسي ة

االختبار 
 التحصيمي

استبانة 
 االتجاىات

     √ المناىج وطرائق التدريس أ.د. آصف يوسف 1
 √ √ √ √ √ أصول التربية عبد اهلل المجيدل أ.د. 2
 √ √ √ √ √ أصول التربية أ.د. ريمون معمولي 3
 √ √ √ √ √ تقنيات التعميم هلل فواز العبدأ.د.  4
 √ √    عمم النفس أمينة رزق أ.د. 5
   √   المناىج وطرائق التدريس أ.د. عمي الحصري 6

 √ √ √ √ √                التربية الخاص ة أ.د. ميا زحموق 7
    √ √ تربية الطفل محمد تركو د. 8
 √ √ √ √ √ تربيةالأصول  خمفغسان  د. 9

 √ √    تقويمالقياس و ال عزيزة رحمة د. 10
 √ √    المناىج وطرائق التدريس د. محمد صميبي 11
 √ √    عمم النفس حذيفةوائل  د. 12
   √   المناىج وطرائق التدريس د. خمود الجزائري 13

 √ √ √ √ √ المناىج وطرائق التدريس عصمت رمضان د. 14
 √     التدريسالمناىج وطرائق  أحمد سميم د. 15
 √     المناىج وطرائق التدريس أمين شيخ محمد د. 16
ةالتربية ال أحمد الكنج د. 17  √ √         خاص 
 √ √ √ √ √ الوطنية                   منس ق مادة التربية            محمد لك ود . أ 18
 √ √ √ √ √ التربية الخاصةير في ماجست محمودالأ. عبد الحي  19

   √ √  التعميمتقنيات ماجستير في  أ. عمي تجور 20

   √  √ ماجستير مناىج وطرائق تدريس أ. ريم النعيمي 21

   √  √ ماجستير مناىج وطرائق تدريس أ. نسرين أمين 22

   √   ماجستير مناىج وطرائق تدريس أ. عبد الحميد األحمد 23

 √ √ √ √                م د رسة اختصاص نجود اسماعيلأ.  24
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وتالتدرٌسٍ درًس اخلطت  (2هلذق رقن)
 
  ت ادلصو
 
 ًفق اسرتاتٍجٍت       

 .الذىنٍت ٌطتاخلز
 الدرس األول

         الن ظافة   

 

 اليدف العام لمدرس
                                                                   يتعر ف الطالب أىمية النظافة وأثرىا في حياة الفرد والمجتمع والبيئة.

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع األىداف المعرفية:

 .األسباب الرئيسة النتشار األمراض المعدية ذكري  -1
 األمراض التي تنتشر بسبب انخفاض مستوى النظافة الشخصية.      يعد د  -2
 ة.النظافة الشخصيب واجبات الفرد لمعناية      يحد د  -3
 يستنتج فوائد العناية بالنظافة الشخصية.  -4
 يذكر أمثمة عن سموكات المحافظة عمى النظافة الشخصية.  -5
 العبلقة بين العناية بالنظافة الشخصية والمحافظة عمى نظافة البيئة.     عم ل   ي    -6
                                                                 ي قارن بين سموكات المحافظة عمى نظافة الوسط المحيط ونظافة البيئة. -7
 .واجبات الفرد لممحافظة عمى نظافة البيئة     مي ز   ي   -8
                                                       يقترح إجراءات بن اءة من أجل المحافظة عمى نظافة البيئة. -9

 .في بناء ثقافة النظافة لدى الطمبةالمدرسة            ي ناقش دور  -11
 بنائيا عمى النظافة.                           ي قي م دور األسرة في توعية أ -11
ً                                  ي عطي مثاال  عن أىمية الن ظافة في حياتنا.     -12           

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع األىداف الوجدانية:

 الوقاية من األمراض.                                            ي نم ي اتجاىات إيجابية نحو أىمية النظافة في  -1
 من يتقيد بواجبات المحافظة عمى النظافة الشخصية ونظافة البيئة.      لكل                   ي ع بر عن تقديره  -2
 .اعد النظافة الشخصيةقو عرب عن التزامو ب   ي   -3
 ة.التزامو بإجراءات المحافظة عمى نظافة البيئ          ي عب ر عن  -4
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                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع ة:                األىداف المياري  

 عمى السبورة.لمدرس يشارك في رسم الخريطة الذىنية  -1
 يرسم الخريطة الذىنية لدرس النظافة باأللوان عمى ورقة بيضاء.  -2
 يشارك في عمل تطوعي لتنظيف غرفة الصف. -3

 الدرس األول: التي يشتمل عمييا         الفرعي ة ياتية الميارات الح الرقم
 العناية بالنظافة الشخصية. 1
 المحافظة عمى نظافة الوسط المحيط والبيئة. 2
 الوقاية من اإلصابة باألمراض. 3
 

 دقيقة 45 الزمن 

إجراءات 
 الدرس

التقويم  (6نشاط) (5نشاط) (4نشاط) (3نشاط) (2نشاط) (1نشاط) التمييد
 النيائي

 دقائق 7 دقائق 2 دقائق 5 دقائق 7 دقائق 7 دقائق 7 دقائق 7 دقائق 3 الزمن

 :التعميمية الوسائل

 لكترونيةاإلذىنية الخريطة استخدام اللدرس بجراءات اص إل                       جياز الحاسوب لعرض ممخ   -1
 (.Mind Map9) I                 المصم مة ببرنامج 

 من إعداد (71x  51)جمباأللوان عمى ورق مقوى بح    ً  مسبقا  خريطة ذىنية لمدرس مرسومة  -2
 .                                          الباحثة لتعميقيا بعد انتياء الدرس في الص ف

الباحثة لعرضيا  تصميم ((A4ً                             ا  باأللوان عمى ورقة بيضاء قياسخريطة ذىنية لمدرس مرسومة مسبق -3
 أمام الطمبة بعد نياية الدرس.

 طباشير بألوان متعددة + السبورة. -4
 الكتاب المدرسي لمادة التربية الوطنية. -5
ن      تبي   بموضوع النظافة،        متعم قة دة يدعصور لمواقف  -6

 عمىلممحافظة  صحيحةال واإلجراءات سموكاتال
  النظافة الشخصية ونظافة الوسط والبيئة المحيطة.



 البحث الحقم
 

 
181 

 

 

 جراءات الدرس:إ     

في بعض السموكات الصحيحة  ن    بي     ت  أمام الطمبة رض صور لمواقف متعددة ع :لمدرس تمييدال
 : طرح السؤال، ثم نظافة البيئةالعناية بالنظافة الشخصية والمحافظة عمى 

                          وأي الصور تعبر  عن سموكات  ؟الشخصية العناية بالنظافة         متعم قة بر عن سموكات            الصور تعب       أي  
 البيئة؟  نظافةلمحافظة عمى مرتبطة با

المكتسبات السابقة لدييم ط ابقة لدييم بموضوع النظافة، وترتبيسترجع الطمبة المعرفة الس وبذلك
 تعمميا. معنى بالمعرفة الجديدة المرادفي شكل ذي 

 اإلعبلن عن البدء ثم ،أنشطة الدرسأساس لبناء  قاعدةميا كاواستخد الطمبة االستماع إلجابات
 السبورة. مركزلدرس في عنوان ا كتابةوىي  ة،لخريطة الذىنيمن خطوات اأول خطوة ب

   : موقاية من األمراضلة النظافة          ة بأىمي  مرتبطحكمة توجيو سؤال لمطبلب عن  (: 1نشاط) 

   

 .عبلج ( )درىم وقاية خير من قنطار)الوقاية خير من العبلج(                    إجابات متوق عة:

أسباب سؤال تطرحو عن اإلجابات الصحيحة من خبرات الطمبة السابقة عن                  تستقصي الم در سة ثم
  :                              المعدية، ومن اإلجابات المتوق عة انتشار األمراض

 مستوى النظافة.انخفاض  .1
دورات عدم استعمال الماء والصابون في غسل اليدين قبل الطعام وبعده، أو بعد الخروج من  .2

 المياه.
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 أو العطاس. عدم استعمال المناديل الورقية في أثناء السعال .3
ووصول بعض العوامل الممرضة إلى جياز اليضم عند  مخالطة المصابين بالمرض، .4

        لممو ث.والماء ا ،اإلنسان عن طريق الطعام

 والتي تنتشر بسبب انخفاض مستوى النظافة؟ ،األمراض المعدية         عد د بعض      سؤال      

 

 كبد اإلنتاني المعدي )اليرقان(.مرض التياب ال. 1                  إجابات متوق عة:     

 األنفمونزا.. 4تياب القصبات. ال. 3 القمل(.الجمد)الطفيميات التي تصيب . 2                   

 التقويم المرحمي لمنشاط األول: رقم السؤال
 ما األسباب الرئيسة النتشار األمراض المعدية؟ -1

ب اإلجابات الخاطئة؛ ثم يكتب كل طال تصويبو  ،وتعزيز الصحيحة منيا ،لى اإلجاباتاالستماع إ 
من        متصل                  وذلك بمد  فرع  ة، الخريطة الذىني استراتيجية خطواتوفق الصحيحة عمى السبورة  جابتوإ

 .نحو األطرافالمركز عنوان الدرس في 

 



 البحث الحقم
 

 
183 

 التقويم المرحمي لمنشاط األول: رقم السؤال
                                                          عد د األمراض التي تنتشر بسبب انخفاض مستوى النظافة الشخصية؟ -2

بكتابة  الطبلب يقوم وتصويب الخاطئة،؛ ،وتعزيز الصحيحة منيا ،االستماع لئلجاباتبعد  
عنوان المن  برسم فرع متصلوذلك ة، اإلجابات الصحيحة عمى السبورة ضمن الخريطة الذىني

)األمراض  :فرعي، وىو عنوانليذا الفرع يكون و  ،نحو األطرافالمركز مدرس في الرئيس ل
 .المنتشرة بسبب انخفاض مستوى النظافة الشخصية(

 

أشخاص ييتمون بنظافتيم  افيي يظيرأمام الطمبة؛  مجموعة من الصورعرض  (:2نشاط )
 المعجون،غسل اليدين بالماء والصابون قبل الطعام وبعده، تنظيف األسنان بالفرشاة و ك الشخصية
بعد تكميف الطمبة بتأمل ، و طاس، استعمال المناديل الورقية أثناء العواالعتناء بوالشعر تمشيط 

طرح عمييم تالمعروضة أماميم؛ صور ال
 ؟سئمةمجموعة من األ      در سة      الم  

                    عب ر كل ىذه المواقف            عن ماذا ت  
وما  تي شاىدتموىا؟والسموكات ال

النظافة ب معنايةلفرد لاات واجب
ة؟ ما فوائد العناية بالنظافة الشخصي

 الشخصية؟ 
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، زىايعز وتجابات ئلاالستماع لبعد 
الخريطة إكمال رسم ب يبدأ الطمبة

توجيو من و بإشراف  ، وذلك الذىنية
                                الم در سة التي تحفزىم عمى العمل 

، بحسب دوره      وكل   جماعي بشكل
سئمة التقويم المرحمي طرح أوعند 

  ً ا  فرعسة    ر            ترسم الم د عمى الطمبة،
 بالعنوان الرئيس لمدرس     ً متصبل  

ة(، ثم تطمب من كل النظافة الشخصيب واجبات الفرد لمعناية)العنوان الفرعيتب كتو  عمى السبورة،
 .الخريطةضمن كتابتيا عمى السبورة قوم بإجابتو صحيحة أن ي كانتطالب 

 

 التقويم المرحمي لمنشاط الثاني: رقم السؤال
                                                   وض ح واجبات الفرد من أجل العناية بالنظافة الشخصية؟ -1
 فوائد العناية بالنظافة الشخصية؟ استنتج -2
 أمثمة عن سموكات المحافظة عمى النظافة الشخصية. اذكر -3
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صوا           وأن يتفح   ،ف من حيث النظافة             يتأمموا الص                            ح الم در سة عمى الطبلب أن قتر ت (:3نشاط )
: ىل الكتابة عمى الجدران والمقاعد سموك صحيح أم أليمستتحتيا، و ما الجدران والمقاعد و 

 ؟ يجب تصحيحوىل و  ؟الف سميم أم                                   خاطئ؟ ىل رمي األوراق عمى األرض تصر  

كماو  ،الطمبةجابات إل االستماع : عنوانلفقرة جديدة ب       جديد            رسم فرع  ب ،ل رسم الخريطة الذىنية     ا 
  .(األماكن العامةو ، المدرسةو الصف، و الحي، و الشارع، و البيت، ) تشملو  ،فة البيئة(نظا)

 

 التقويم المرحمي لمنشاط الثالث: رقم السؤال
 ..إلخ(؟ الحيالشارع، البيت، ) ممحافظة عمى نظافة البيئةواجبات الفرد ل ن    بي   -1
 ما اإلجراءات التي تقترحيا لممحافظة عمى نظافة البيئة؟ -2
 ؟أمثمة عن سموكات المحافظة عمى نظافة الوسط المحيط والبيئة      أعط   -3
 لعناية بالنظافة الشخصية والمحافظة عمى نظافة البيئة؟   بين ا العبلقة     عم ل -4

  (:4نشاط )

وتوعية الطمبة نحو أىمية المحافظة عمى النظافة  عمى من تقع مسؤولية إرشاد  طرح السؤال:
 ؟ليما لمدرسة؟ أم أنيا مسؤولية مشتركةمسؤولية ا لبيئة؟ مسؤولية األسرة؟انظافة الشخصية و 

ثم  عمى السبورة؛ رسم الخريطة الذىنية لمدرس زىم لممشاركة فييحفوت ،ع إلجابات الطبلباستماال
       ً جديدا       ً فرعا  ويرسم  ،أن يخرج إلى السبورةاحب اإلجابة الصحيحة من ص الطمب
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ً   متصبل  ب ثم يكتب  ( ،النظافةثقافة  بناء دور المدرسة في)                         ً       ً عنوان الدرس ويضع لو عنوانا  فرعيا     
من طالب آخر أن يكتب           الم در سة  طمب ، ثم تعمى الخريطة الذىنيةالصحيحة إجابتو الطالب 

 إلى أن تكتمل الخريطة. ، وىكذافي المكان المناسب إجابة ثانية لمسؤال ذاتو

 

 التقويم المرحمي لمنشاط الرابع: رقم السؤال
 ؟المدرسة في بناء ثقافة النظافة لدى الطمبةناقش دور  1
 بنائيا عمى النظافة؟                         قي م دور األسرة في توعية أ 2
 ؟ممحافظة عمى نظافة البيئةاقترح إجراءات مفيدة ل 3
 مثل أو حكمة أو قول مأثور عن أىمية النظافة في حياتنا؟ اذكر 4

عمى السبورة ضمن  كتابة بعض إجاباتيمبالطمبة  الصحيحة منيا، وقيام يزعز وت ،اع لئلجاباتستماال
 الخريطة الذىنية لمدرس.إطار 

بطريقة الخريطة الذىنية  أمام الطمبةعرض ممخصو عمى الحاسوب    ي  الدرس في نياية  (: 5نشاط ) 
     ً                           خص يصا  لمدرس، وي عقب الطمبة عمى  (I Mind Map9)ببرنامج من قبل الباحثة ةم    صم  الماإللكترونية 

 العرض، ويعرضون آرائيم.

أمام الطمبة،  (71x  51)باأللوان عمى ورق مقوى بحجم مرسومةاللدرس اخريطة عرض  (: 6نشاط ) 
لمطمبة من أجل ة تحتوي عمى صور ورسومات محفز و درس النظافة؛                       وىي مصمم ة عن موضوعات 

 تحت مقعده يمتقط ما يجده من أوراق أو نفاياتعمى كل طالب أن الىتمام بالنظافة، ثم االقتراح زيادة ا
                            ليرمييا في سم ة ميمبلت الصف.
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 الخريطة الذىنية لمدرس األول) النظافة( من وحدة الميارات الحياتية لممواطنة
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                                           التقويم النيائي:

 ؟الرئيسة النتشار األمراض المعديةاألسباب  اذكر -1
 ؟عدد األمراض التي تنتشر بسبب انخفاض مستوى النظافة الشخصية -2
 ؟ةالنظافة الشخصيب                                 وض ح واجبات الفرد من أجل العناية -3
 فوائد العناية بالنظافة الشخصية؟ استنتج -4
 ؟واجبات الفرد لممحافظة عمى نظافة البيئة ن    بي   -5
 حافظة عمى نظافة البيئةمن أجل الم اقترح إجراءات مفيدة -6

 
     ً          شكرا  لتعاونكمو  انتيى الدرس

***************************** 

 الدرس الثاني: 

 الممتمكات العامة

 

 اليدف العام لمدرس
 وأىمية الحفاظ عمييا. ،ودورىا في خدمة المجتمع ،الممتمكات العامة ف الطالب      يتعر  

 :أن                                      ً     من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى       يتوق ع األىداف المعرفية:

 لمممتمكات العامة.  ً ا  يستنتج تعريف -1
 أنواع الممتمكات العامة.      يعد د -2
 عنو. مع إعطاء مثال الممتمكات العامةمن   ً ا  ممتمك      يحد د -3
 .لممحافظة عمى الممتمكات العامة     فض لجراء األيقترح اإل -4
 .القطاعات التي تدعم الممتمكات العامة      يعد د -5
 أىمية الممتمكات العامة.     عم ل   ي   -6



 البحث الحقم
 

 
189 

 خصائص الممتمكات العامة من حيث الممكية والربح.      يوض ح -7
 يقارن بين الممتمكات العامة والممتمكات الخاصة. -8
 .الضريبة            ً قترح تعريفا  ي -9

                                 ً                      رأيو ببعض التصرفات التي تؤثر سمبا  في الممتمكات العامة.       ي بي ن -11
 العامة، والتصرفات الخاطئةالممتمكات عمى                              التصر فات الصحيحة التي تحافظ يصنف  -11

 نحوىا.
                                                                يقي م التصرفات الصحيحة والتصرفات الخاطئة تجاه الممتمكات العامة. -12

                   ً         الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:ية من الطالب في نيا       يتوق ع :األىداف الوجدانية

 المحافظة عمى الممتمكات العامة.                         نم ي اتجاىات إيجابية نحو    ي   -1
 من يتقيد بقوانين المحافظة عمى الممتمكات العامة.      لكل                   ي ع بر عن تقديره  -2
 نحو الممتمكات العامة. يقوم بواجبومن       لكل  عن احترامو        ي عب ر -3
 عن التزامو بإجراءات المحافظة عمى الممتمكات العامة.      ي عرب -4

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع الحركية: -األىداف الحس

 يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة. -1
 يرسم الخريطة الذىنية لدرس النظافة باأللوان عمى الورقة. -2
 لتنظيف باحة المدرسة.يشارك في عمل تطوعي  -3

 :الدرس الثاني التي يشتمل عمييا         الفرعي ة الميارات الحياتية  الرقم
 الممتمكات العامة            ميارة تعر ف 1
 ميارة المحافظة عمى أثاث ومرافق المدرسة 2
 ميارة المحافظة عمى المؤسسات الخدمية 3
 ميارة معرفة واجبات المواطن تجاه الممتمكات العامة 4

 

 دقيقة 45 الزمن
 النيائي 8نشاط  7نشاط 6نشاط 5نشاط 4نشاط 3نشاط 2نشاط 1نشاط التمييد إجراءات
 دقائق 6 دقائق 3 دقائق4 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقيقتان الزمن

 :التعميمية الوسائل

 لكترونية.اإلذىنية الخريطة استخدام الجياز الحاسوب لعرض ممخص لمدرس ب -1
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 .(71x  51)مقوى بحجمخريطة ذىنية لمدرس مرسومة باأللوان عمى ورق  -2
مشفى  مطار دمشق الدولي،)في الجميورية العربية السوريةبعض الممتمكات العامة لصور   -3

 (. ، ساحة األموييناألسد الجامعي، حديقة تشرين، مبنى اإلذاعة والتمفزيون
 ألوان عمى األقل (. 3) السبورة + طباشير بألوان متعددة -4
 كتاب التربية الوطنية.  -5

 إجراءات الدرس:

، صور بعض الممتمكات العامة في الجميورية العربية السورية أمام الطبلب          الم در سة عرض ت التمييد:
مبنى اإلذاعة قمعة حمب، ، حديقة تشرين، بدمشق )مطار دمشق الدولي، مشفى األسد الجامعيمثل

 (.  األمويين، ساحة والتمفزيون

 

 
األفراد أم أنيا من ممتمكات ممتمكات ن ىي م والمنشآتىل ىذه المؤسسات                 تسأل الم در سة: 

كحجر أساس لبناء الصحيحة إجاباتيم           الم در سة ستخدم تة؟ وعندما يبدأ الطمبة باإلجابة الدول
 ضوع الدرس. والمرتبطة بمو ، وبيذا يسترجع الطمبة المعرفة السابقة لدييم أنشطة الدرس عميو

 السبورة في مركزىا. عمىكتابة عنوان الدرس)الممتمكات العامة (
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بعض أنواعيا، د أماميم     عد      وت   ،ب خصائص الممتمكات العامة      لمطبل           المدر سة      بي ن   ت   (: 1النشاط ) 
وتمبية كل ما تممكو الدولة، وتشرف عميو من أجل خدمة جميع المواطنين، يا:                 فيي ت عر ف بأن  

كتابة تعريف وزارات ومؤسسات ومرافق حكومية. ثم االستماع إلجابات الطمبة و  من ،احتياجاتيم
 الممتمكات العامة عمى السبورة كخطوة ثانية من خطوات الخريطة الذىنية.

 

 التقويم المرحمي لمنشاط األول: رقم السؤال
      ً                    تعريفا  لمممتمكات العامة ؟ استنتج -1

ً  يذكروا مثاال  وأنواعيا، وأن عن تعريف الممتمكات العامة، الطمبة                تسأل الم د رسة: ( 2النشاط )              
نوع من أنواع الممتمكات العامة، وبعد االستماع لئلجابات، تطمب منيم فتح     ل  أو أكثر عن ك

 ة إجاباتيم.                ، لمتأكد من صح  (46الكتاب عمى الصفحة)

 التقويم المرحمي لمنشاط الثاني: رقم السؤال
 أنواع الممتمكات العامة؟د     عد   -1
 ؟أمثمة عن الممتمكات العامة      أعط   -2

وأعزز اإلجابات الصحيحة،                                                      بعد االستماع إلجابات الطبلب أصو ب اإلجابات الخاطئة منيا،
وأطمب إلى كل طالب أن يكتب إجاباتو الصحيحة عمى الخريطة الذىنية، وأن يقوم بتوصيل اإلجابة 

 .)أنواع الممتمكات العامة(بالعنوان الفرعي
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 ،مسؤولية جميع أفراد المجتمع ة                 الممتمكات العام              لمطمبة بأن            الم در سة       وض ح    ت   (: 3النشاط ) 
الحفاظ عمييا واجب وطني       وأن                                                       ويجب التعامل معيا بمثل التعامل مع الممتمكات الخاص ة، 

نساني يساىمون في قياميا واستمرار  فيممسؤولون عنيا، وأن المواطنون جميعيم  ،               وأخبلقي وا 
 واحتراميم لمقانون وتطبيقو. ،من خبلل ما يدفعون من مساىمات وضرائب ؛خدماتيا

 التقويم المرحمي لمنشاط الثالث: رقم السؤال
 ؟لممحافظة عمى الممتمكات العامة     فض لجراء األقترح اإلا -1
ً                متصبل  بعنوان الدرس ب     ً  م فرعا  رسي ى أحد الطمبة أنوالطمب إل، ئلجاباتلاالستماع  نوان فرعي ع   

ب الذين كانت إجاباتيم صحيحة بكتابتيا عمى       الطبل   ويقوم )المحافظة عمى الممتمكات العامة(،
                  الخريطة الذىني ة. ة وفي مكانيا المناسب عمىالسبور 
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مؤسسات وقطاعات المجتمع تدعم               الحكومة وكل              لمطمبة أن           المدر سة      وض ح ت (: 4النشاط ) 
العام والخاص والمشترك ىي " قطاعاتال وىذه فاظ عمييا،الممتمكات العامة وتساىم في الح

 .جميعيم المواطنين يم في استمرار عمميا في خدمة، وتس"والتعاوني

 التقويم المرحمي لمنشاط الرابع: رقم السؤال
 ؟العامةد القطاعات التي تدعم الممتمكات     عد   -1
 أىمية الممتمكات العامة؟     عم ل -2

قطاعات اسم قطاع من  بكتابةوذلك              طة الذىني ة، يكمموا رسم الخريب أن       الطبل   من بعض طمب    وي  
 عمى الخريطة الذىنية المرسومة عمى السبورة. لتي تيتم وتدعم الممتمكات العامةالمجتمع ا
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     ا صة                                     بين الممتمكات العام ة والممتمكات الخ المقارنةإلجراء  ةب                   تييئ الم در سة الطم (: 5النشاط ) 
             مد ولة وتشرف                                                 وذكر األمثمة، وتوضح ليم أن الممتمكات العام ة ىي ل                        من حيث الممكي ة والر بح

       ؛ أم ا                 ابل أسعار  رمزية                             ً       وتقد م الخدمات ليم إم ا مجا نا  أو مق ،                                   عمييا، وىي تمب ي احتياجات المواطنين
 ا األفراد، وتقدم خدماتيا لقاء مكاسب ربحية. الممتمكات الخاصة فيممكي

 التقويم المرحمي لمنشاط الخامس: رقم السؤال
                                                   و ضح خصائص الممتمكات العامة من حيث الممكية والربح؟ -1
 ؟قارن بين الممتمكات العامة والممتمكات الخاصة -2

ب، والطمب إلييم لكتابة إجاباتيم الصحيحةستمالا  عمى الخريطة الذىنية.                                                       اع إلجابات الطبل 

واجب وطني وأخبلقي  ى الممتمكات العامةالحفاظ عم    ن                           ت بي ن المدر سة لمطمبة بأ (: 6النشاط ) 
نساني فيم يساىمون في قياميا واستمرار خدماتيا من ؛ جميعيم المواطنين وىو واجب عمى ،        وا 

 بتطبيقو.، واحترام القانون وااللتزام خبلل ما يدفعون من مساىمات وضرائب

 التقويم المرحمي لمنشاط السادس: رقم السؤال
                            عر ف الضريبة بأسموبك الخاص؟ -1

من أحد طمب حيحة، وتصويب الخاطئة منيا، ثم التعزيز اإلجابات الصو ، اع لئلجاباتستمالا
 كتابة التعريف الصحيح لمضريبة عمى الخريطة الذىنية. الطمبة
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            ً     تي تؤث ر سمبا  في                              تبي ن بعض التصرفات الخاطئة الالتي  عرض بعض الصور (: 7النشاط ) 
 : عدة أسئمة طرحالممتمكات العامة، و 

 

تجاه  ما موقفك   ً          ً                                 ضررا  أو تخريبا  عن عمد بإحدى الممتمكات العامة؟  من يحدثتجاه ما موقفك 
ماع االست وبعد  ؟ب باألذى لآلخرين  من خبلل رمي النفايات في غير أماكنيا     تسب  يمن 

التربية الوطنية عمى  فتح كتاب                                               وتعزيز اإلجابات الصحيحة منيا، ي طمب إلى الطمبة بلئلجابات، 
     ينص  و  ،(581)قانون العقوبات السوري في المادةوقراءة الفقرة اإلثرائية الخاصة ب ،(47الصفحة)

إحدى                 ً                         ب في إحداث تخريبا  عن قصد أو إلحاق ضرر في          من يتسب              معاقبة كل   ن عمىالقانو 
                      ً                  وخاصة إذا نجم عنو خطرا  عمى سبلمة اآلخرين. ،الممتمكات العامة

 التقويم المرحمي لمنشاط السابع: رقم السؤال
             ً                      تي تؤث ر سمبا  في الممتمكات العامة؟                       بي ن رأيك بالتصر فات ال -1

أمام                                                              ممخ ص الد رس عمى الحاسوب بطريقة الخريطة الذ ىنية اإللكتروني ة  ضرس بعر          ختم الد        ثم ي  
، ويعقب الطمبة بعرض أفكارىم عن (  9I Mind Map)ببرنامجمن          ً  صم م مسبقا  مالالطمبة، و 

 فقرات الدرس.
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 لممواطنة الخريطة الذىنية لمدرس الثاني)الممتمكات العامة( من وحدة الميارات الحياتية
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 التقويم النيائي:

                             عد د أنواع الممتمكات العامة؟ -1
 لممحافظة عمى الممتمكات العامة؟     فض لاقترح اإلجراء األ -2
                                          عد د القطاعات التي تدعم الممتمكات العامة؟ -3
 أىمية الممتمكات العامة؟     عم ل -4
 وضح خصائص الممتمكات العامة من حيث الممكية والربح؟ -5
)رمي النفايات وسط الطريق في الشارع شاىدت بعض األطفال يقومون بأعمال غير مقبولة  -6
                  ستتصر ف تجاه ذلك؟كيف ( المدرسةو الكتابة عمى جدران أ

 
.aبسرعة المكان ىرب منأ.                    b. .ال أكترث بيم وأكمل السير 

.c منعيم وأنصحيم بأن يتوقفواأحاول.          .dو ممتع.                  شاركيم بالفعل ألن  أ 
 الممتمكات العامة، والتصرفاتعمى                                          صنف في جدول التصر فات الصحيحة التي تحافظ  -7

                     ً           ً  ، ثم قي م الفعل سمبيا  أو إيجابيا :الخاطئة تجاىيا
عمى  المحافظةإجراءات  السموك

 الممتمكات العامة
الخاطئة  جراءاتاإل

 العامة الممتمكات نحو
           قي م الفعل

     ً            ً سمبيا  أو إيجابيا  
    الكتابة عمى الجدران واألسوار

    المدرسة تطوعية لتنظيف باحةالنشطة األ

    حافبلت النقل العامالعبث بمقاعد 

    الكتابة عمى مقاعد الصف

    االلتزام باليدوء في المستشفى

    الغاباتالحدائق و النفايات في  رمي

 *****   ً          شكرا  لتعاونكمو انتيى الدرس *****
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 الدرس الثالث  
 

 حياتناالطاقة الكيربائية ودورىا في 

 

 اليدف العام لمدرس
                                                                                  تعر ف أىمي ة الطاقة الكيربائية، وكيفية ترشيد استخداميا، واستنتاج مخاطر العبث بيا.

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع ية:معرفاألىداف ال

 يذكر استخدامات الكيرباء في الحياة اليومية. -1
 الكيربائية كثروة وطنية.يستنتج أىمية الطاقة  -2
 ضرورة ترشيد استيبلك الكيرباء.     عم ل   ي   -3
 النتائج السمبية ليدر الكيرباء.      يعد د -4
 أىداف ترشيد استيبلك الطاقة الكيربائية.      يوض ح -5
 عن ترشيد استيبلك الكيرباء.               ً مثاال        يحد د -6
 عن ىدر الطاقة الكيربائية.ً  ال  امث      يحد د -7
 لمحفاظ عمى الطاقة الكيربائية.يقترح بعض السموكات  -8
                                                                  ي قي م بعض السموكات المرتبطة باستخدام األجيزة  واألدوات الكيربائية. -9

 يناقش إجراءات الوقاية من  مخاطر الكيرباء. -11
 موقفو من االستجرار غير الشرعي لمكيرباء.       ي بي ن -11

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع األىداف الوجدانية:

                                                                   ي نم ي اتجاىات إيجابية نحو ترشيد استيبلك الكيرباء في حياتو اليومية. -1
 من يتقيد بإجراءات ترشيد استيبلك الكيرباء.      لكل                   ي ع بر عن تقديره  -2
                                                   ي عرب عن التزامو بقواعد الوقاية من مخاطر الكيرباء. -3

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع                  األىداف المياري ة:

 يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة. -1
 عمييا الصور المناسبة.      يحد دو  ذىنية لمدرس باأللوان عمى الورقة،يرسم الخريطة ال -2
 يشارك في التوعية بأىمية استيبلك الطاقة الكيربائية. -3
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                                      الفرعي ة التي يشتمل عمييا الدرس األول: الميارات الحياتية الرقم
 ميارة ترشيد استيبلك الطاقة الكيربائية 1
 ميارة استخدام األجيزة الكيربائية 2
 ميارة الوقاية من مخاطر الكيرباء 3

 

 دقيقة 45 الزمن 
 إجراءات

 الدرس
التقويم  8نشاط  7نشاط 6نشاط 5نشاط 4نشاط 3نشاط 2نشاط 1نشاط التمييد

 النيائي
 دقائق 6 دقائق 3 دقائق4 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقيقتان الزمن

 الوسائل التعميمية:

 جياز الحاسوب لعرض ممخص لمدرس باستخدام الخريطة الذىنية اإللكترونية. -1
 (.71x 51خريطة ذىنية لمدرس مرسومة باأللوان عمى ورق مقوى بحجم ) -2
 التعامل مع الكيرباء.في  وأخرى خاطئة ،ن فييا سموكات صحيحة    بي     ت   صور لمواقف -3
 (.ألوان عمى األقل 3) السبورة + طباشير بألوان متعددة -4

 إجراءات الدرس:

 ألطفال آخرينوصورة  ،الشمعةضوء أمام  يكتب                         عرض أمام الطبلب صورة طفل     ت    التمييد:
مرحان بمعبة كيربائية ي نيطفملصورة بعدىا عرض     وت   يدرسون تحت إضاءة الشموع الخافتة؛

باب الثبلجة، وىو واقف أمام  ر    فك                ، وصور طفل ي        م نارةجميعيا أضواء الغرفة و  التمفازموصولة ب
بينيا؟في ما : ماذا تبلحظون من خبلل المقارنة طرح السؤالثم 
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 السبورة.مركز العنوان في  ابةكت ، ثمسير الدرس دايةب          ميا كخط  استخداو  االستماع لئلجابات

وبعد االستماع  ،في غرفة الصف د استخدامات الكيرباءاتعد                 ي طمب إلى الطمبة  (:  1نشاط ) 
 مكيرباء في حياتنا اليومية.فكير باستخدامات أخرى ل        يم الت  مب إليط   ي  لئلجابات 

 التقويم المرحمي لمنشاط األول: رقم السؤال
 استخدامات الكيرباء في الحياة اليومية؟ اذكر -1

 السبورة، وذلك بأن يرسم عمى ةصحيحبكتابة اإلجابة ال طالبكل االستماع لئلجابات، ثم يقوم 
 (. ..إلخالتعميم الترفيو  تدفئة، التبريد،)اإلنارة، الالصحيحةويكتب إجابتو  ،   ً        ً فرعا  ثانويا  

 

 فيي؛ ا االستغناء عنياالكيرباء ضرورية في الحياة، وال يمكنن     أن  لمطمبة بح     وض     ت   (: 2نشاط ) 
أىمية الطاقة      أن  و في معظم األعمال اليومية، نا نحتاجيا        ، وأن  جميعيا تفاصيل الحياة تدخل في
                                                                     اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير لتحقيق االستخدام األمثل ليا والحد   تفرض عمينا الكيربائية
، ب      الطبل  بعض األسئمة عمى           الم در سة عن اإلسراف في استخداميا، وتطرحوالبعد  من اليدر
 عمى          سوف ت كتب إجاباتيم الصحيحة             خبرىم بأن  ت، و في اإلجابة عن األسئمة لممشاركة         وتحف زىم

 .الخريطة الذىنية
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 التقويم المرحمي لمنشاط الثاني: رقم السؤال
 ما أىمية الطاقة الكيربائية؟ -1
 ؟ضرورة ترشيد استيبلك الكيرباء     عم ل -2
 د النتائج السمبية ليدر الكيرباء؟    عد   -3

 

 

 في فترات التقنينمكيرباء استمرار االنقطاع الطويل ل                           توض ح الم در سة لمطمبة بأن  (: 3نشاط ) 
        ً                                                                              يؤثر سمبا  عمى أعمالنا ودراستنا، كما أن  اإلسراف في تشغيل الطاقة الكيربائية يجعل فاتورة 

ليد الكيرباء مرتفعة؛ ويحرم اآلخرين منيا، كما يزيد من تموث البيئة بسبب استخدام الوقود في تو 
 ء.من ترشيد استيبلك الكيربا     بد  الطاقة الكيربائية، ولذلك ال

 التقويم المرحمي لمنشاط الثالث: رقم السؤال
 أىداف ترشيد استيبلك الطاقة الكيربائية؟     وض ح -1
 ؟أمثمة عن ترشيد استيبلك الكيرباء      أعط   -2

 الصحيحة في مكانيا المناسب.إجاباتيم الطبلب  يكتب ثم ،وتعزيزىا لئلجابات اعستماال
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 .حافظة عمى الطاقة الكيربائيةلما الطبلب عن إجراءات               تسأل الم در سة (: 4نشاط ) 

واستخدام الضوء مشغولة كغرفة الصف، إطفاء اإلنارة في األماكن غير ال          متوق عة:الاإلجابات 
            ً                                                                          الطبيعي نيارا ، واإلنارة الموج ية عند الدراسة، وتنظيف المصابيح الكيربائية لبلستفادة منيا 

ً  عنوانا  فرعيا  متصبل            الم در سة رسم ت                                دم تشغيل عد ة أجيزة وقت الذروة.بالشكل األمثل، وع بعنوان      ً      ً     
أسئمة التقويم وأطمب من الطبلب اإلجابة عمى ، الكيرباءالمحافظة عمى  يكون عنوانو: ؛لدرسا

 ، ثم كتابة اإلجابات الصحيحة عمى الخريطة الذىنية )السبورة(.المرحمي لمنشاط

 التقويم المرحمي لمنشاط الرابع: رقم السؤال
 أمثمة عن ىدر الطاقة الكيربائية؟      أعط   -1
 الكيربائية؟اقترح بعض السموكات لمحفاظ عمى الطاقة  -2

 

 عالتعامل مأثناء المواقف الخاطئة في           ت ظير بعض  رصو  بةعرض أمام الطم   ت   (: 5نشاط ) 
 ؟لتفادي ىذه المخاطر : ما رأيك بيذه المواقف؟ وماذا تقترحطرح أسئمةثم  ،الكيرباء
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 التقويم المرحمي لمنشاط الخامس: رقم السؤال
الصور عن استخدامات األدوات                            قي م السموكات التي تظير في  -1

 واألجيزة الكيربائية؟
 رح لموقاية من مخاطر الكيرباء؟ماذا تقت :بةطمسؤال لم (: 6النشاط ) 

                   اإلجابات المتوق عة:   

 د، تمفاز...( بشكل دوري، وتغيير أسبلكيا البالية.ا           مدفأة، بر  فحص األدوات الكيربائية) .1
 وتفادي لمسيا.رة جيدة، واستبدال المآخذ المكسو التمديدات الكيربائية                  التأكد من أن  كل .2
 عدم فتح أي جياز كيربائي إلصبلحو قبل فصمو عن التيار الكيربائي. .3
                                                    عدم استعمال المفتاح الكيربائي واأليدي مبم مة بالماء. .4

 التقويم المرحمي لمنشاط السادس: رقم السؤال
 ر الكيرباء؟إجراءات الوقاية من مخاط ناقش -1

نيا المناسب عمى اإلجابات الصحيحة باختصار في مكاالطمبة كتب ثم ي ،ع لئلجاباتاستماال
                                                            التي يقوم الطمبة والم در سة بشكل تعاوني برسميا عمى السبورة. الخريطة الذىنية
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 غرامة وال الحبسالقانون في الجميورية العربية السورية يعاقب ب             لمطمبة بأن        يوض ح (: 7النشاط ) 
                                                                              من أقدم عمى استجرار الطاقة الكيربائية بصورة غير مشروعة، أو ساىم بذلك، وت ضاعف      كل  

 العقوبة في حال التكرار.

 التقويم المرحمي لمنشاط السابع: رقم السؤال
 موقفك من االستجرار غير الشرعي لمكيرباء؟     بي ن -1

يطة بطريقة الخر أمام الطبلب؛ ختم الدرس بعرض ممخصو عمى الحاسوب     وي   (: 8النشاط ) 
        ً             ( خص يصا  ليذا الدرس.I Mind Map 9)      ً         م مسبقا  ببرنامج    صم          ، والم  الذىنية اإللكترونية

       التقويم النيائي:

 ؟استخدامات الكيرباء في الحياة اليومية اذكر -1
 أىمية الطاقة الكيربائية كثروة وطنية؟ استنتج -2
 ضرورة ترشيد استيبلك الكيرباء؟     عم ل -3
 عدد النتائج السمبية ليدر الكيرباء؟ -4
                                           وض ح أىداف ترشيد استيبلك الطاقة الكيربائية؟ -5
 اقترح بعض السموكات لمحفاظ عمى الطاقة الكيربائية؟ -6

 ...     ً          شكرا  لتعاونكمو  انتيى الدرس...                            

                                                             الوظيفة البيتية:

                            لموضوع الدرس، وحد د عمييا:  ريطة ذىنيةخ ارسم

 النتائج السمبية ليدر الكيرباء.امات الكيرباء في الحياة اليومية، و استخد 
  سموكات المحافظة عمى الطاقة الكيربائية.شيد استيبلك الطاقة الكيربائية، و أىداف تر 
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 من وحدة الميارات الحياتية لممواطنة الطاقة الكيربائية ودورىا في حياتنا(الذىنية لمدرس الثالث)الخريطة 
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 رابعالدرس ال

 مياه ثروة وطنيةال

 اليدف العام لمدرس
 .وترشيد استخداميا ،وضرورة المحافظة عمييا ،أىمية المياه لمحياة ف الطالب      يتعر  
                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع ية:معرفاألىداف ال

              تنا اليومي ة.استخدامات المياه في حيا ذكري -1
 سبب قيام الحضارات منذ أقدم العصور قرب مصادر المياه.     عم ل   ي   -2
 .العوامل التي تؤثر عمى استيبلك الفرد لمماء      يحد د -3
 أىمية ترشيد استيبلك المياه.     عم ل   ي   -4
                                                       السموكات التي يجب ات باعيا من أجل ترشيد استيبلك المياه.      يوض ح -5
                    أسباب تمو ث المياه.      يعد د -6
 نتائج تموث المياه وآثاره عمى البيئة المحيطة.      يحد د -7
 لممحافظة عمى المياه من التموث. بعض اإلجراءاتيقترح  -8
                                                       األساليب المت بعة لممحافظة عمى أدوات حفظ وتخزين المياه.       ي ناقش -9

 رأيو بأساليب ترشيد استيبلك المياه.       ي بي ن -11
                                                                        يرسم خريطة ذىنية لمدرس، وي عي ن عمييا العنوان، والمفردات األساسية لمدرس. -11

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع :األىداف الوجدانية

 اليومية.                                                        ي نم ي اتجاىات إيجابية نحو ترشيد استيبلك المياه في حياتو  -1
                                                           ي ع بر عن التزامو بالمحافظة عمى المياه من التموث أو اليدر. -2
                                              ي عرب عن تقديره ألىمية المياه وضرورتيا لمحياة. -3

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع :                األىداف المياري ة

 يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة. -1
 استيبلك المياه في حياتو اليومية.يقوم بترشيد  -2
 يشارك في عمل تطوعي لمتوعية بأىمية ترشيد استيبلك المياه. -3

 الدرس: ية التي يشتمل عميياالميارات الحياتية الفرع الرقم
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 ميارة ترشيد استيالك المياه لالستعمال الشخصي 1
 ميارة المحافظة عمى المياه من التموث 2
 نظافة أدوات حفظ وتخزين المياهميارة المحافظة عمى  3

 

 دقيقة 45 الزمن
 لنيائيا (6نشاط) (5نشاط) (4نشاط) (3نشاط) (2نشاط) (1نشاط) التمييد إجراءات 

 دقائق 6 دقائق6  دقائق6 دقائق6 دقائق6 دقائق6 دقائق6 دقائق 3 الزمن

 الوسائل التعميمية:

 اإللكترونية.لدرس باستخدام الخريطة الذىنية اجياز الحاسوب لعرض  -1
 جياز اإلسقاط. -2
 (.71x 51خريطة ذىنية لمدرس مرسومة باأللوان عمى ورق مقوى بحجم ) -3
 .ح االستخدامات المختمفة لممياه في حياتنا     توض          متنو عة صور  -4
 الكتاب المدرسي لمادة التربية الوطنية. -5

 إجراءات الدرس:

            ت طرح عمييم ، و ةحياال                                  صور توض ح بعض استخدامات المياه في عرض أمام الطبلب    ت  التمييد: 
ليوم  ىل يستطيع البشر االستمرار في الحياة بدون الماء؟ ىل يمكننا االستغناء عن الماءاألسئمة: 

 .حجر أساس لبناء أنشطة الدرسستخدم إجاباتيم ك   ت  عندما يبدأ الطمبة باإلجابة و ؟ واحد
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وأن بقاء  ،أن الماء شرط أساسي لمحياة مبة الستنتاجلطا و    وج     ي  من خبلل األسئمة  (: 1النشاط ) 
وا استخدامات      يعد دطمب من الطبلب أن     وي  ات مرتبط ببقاء مصادر المياه، اإلنسان والحيوان والنب

بكتابة إجاباتيم  . االستماع لئلجابات وتعزيز اإلجابات الصحيحة، ثم يقوم الطمبةالمياه في حياتنا
 ببنائيا. بشكل تعاوني                                                    ً عمى السبورة ضمن الخريطة الذىنية التي سيقومون جماعيا  

 التقويم المرحمي لمنشاط األول: رقم السؤال
 في الحياة اليومية؟ مياهد استخدامات ال    عد   -1
 ؟                                                       فس ر سبب قيام الحضارات منذ أقدم العصور قرب مصادر المياه -2
 عرض عمييم بعض الصور عن ضرورة                             ح بعض األسئمة عمى الطمبة، وت  طر    ت   (: 2النشاط ) 

الكمية جميعيم األفراد  كة في بناء الدرس: ىل يستيمكلمشار ترشيد استيبلك المياه لتحفيزىم عمى ا
 نفسيا من الماء؟ ما ضرورة ترشيد استيبلك المياه؟

   

الفرد لمماء يختمف من بمد إلى آخر، ومن إن استيبلك فكرة  ةب                               االستماع لئلجابات، ثم ت وض ح لمطم
مدى منيا:  عواملبويرتبط ذلك ، الكمية نفسيا من الماءال يستيمكون جميع البشر ف ؛فرد إلى آخر
 ييا.ل عمفة المادية لمحصو      لكم  او  ،واالقتصادي لؤلفراد ،والثقافي ،المستوى التعميميو ،             توف ر المياه
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 الثاني:التقويم المرحمي لمنشاط  رقم السؤال
 ؟ر عمى استيبلك الفرد لمماء                  العوامل التي تؤث   ناقش -1
 ضرورة ترشيد استيبلك المياه؟     عم ل -2

طالب                                                     وتعزيز اإلجابات الصحيحة وتصويب الخاطئة، ثم يقوم كل  االستماع إلجابات الطمبة؛  
الخاصة  الفرعيةبكتابة إجاباتو الصحيحة عمى السبورة داخل إطار الخريطة الذىنية ، ضمن الفقرة 

 قبل االنتقال إلى فقرة جديدة كخطوة ثانية من خطوات الدرس.و ، بيا

                                   أىمية المياه لحياة الكائنات الحي ة سة من الطمبة إعطاء أمثمة عن             تطمب الم در   (: 3النشاط ) 
طرح عمييم ىدر الماء، وتعن            التي تعب ر ثم تعرض بعض الصور إلنسان والحيوان والنبات(، )ا

 ؟اعيا من أجل ترشيد استيبلك المياهب                      السموكات التي يجب ات  ما السؤال: 
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                إجابات متوق عة:

                                         استخدام األساليب الحديثة بالري كالت نقيط. .1
 االمتناع عن استخدام المياه كوسيمة لمتسمية والميو. .2
                                   إصبلح أماكن تسر ب المياه بأسرع وقت. .3
 أثناء تنظيف الفم واألسنان. فيصنبور المياه إغبلق  .4
 فتح صنبور المياه بما يكفي عند غسل اليدين. .5
 عدم إطالة فترة االستحمام. .6

 التقويم المرحمي لمنشاط الثالث: رقم السؤال
 ؟باعيا من أجل ترشيد استيبلك المياه                        ح السموكات التي يجب ات     ض  و  -1

بكتابة  سبورة،الخريطة الذىنية لمدرس عمى الرسم  الطمبة كمل                              االستماع إلجابات الطمبة، ثم ي  
، واإلجابات : السموكات التي يجب اتباعيا من أجل ترشيد استيبلك المياهلمفقرة فرعيالعنوان ال

 الصحيحة عن موضوع الفقرة.

 

من التموث الذي  ى المياهعم ضرورة المحافظة                                ت شجع الم در سة الطمبة  الستنتاج   (: 4النشاط ) 
 فيوالمعامل رمي المخمفات الكيماوية لممصانع كفعال التي يقوم بيا اإلنسان ينتج عن بعض األ

لقاء مياه الصرف الصحيالبحار وأاألنيار  األنيار  فيوالقمامة الصناعية، والنفايات  ،                          ، وا 
، المياه، وذلك ينعكس عمى البيئة ث              يؤدي إلى تمو       مم ااآلبار، الينابيع و أو بالقرب من والبحيرات 

  .(                          ، الحم ى التيفي ة، اليرقانالمبلريا)اإلنتانية، مثلانتشار كثير من األمراض يؤدي إلى و 
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 التقويم المرحمي لمنشاط الرابع: رقم السؤال
 ؟                  أسباب تمو ث المياه     عد د -1
 ح نتائج تموث المياه وآثاره عمى البيئة المحيطة؟    وض   -2

طالب بكتابة إجابتو الصحيحة عمى السبورة ضمن إطار                                     االستماع إلجابات الطمبة؛ ثم يقوم كل   
 نشاط جديد من أنشطة الدرس.الخطوة األخيرة من النشاط قبل االنتقال ل لتكتمل ذىنيةالخريطة ال

 ممحافظة عمى المياه من التموث؟التي تقترحونيا لجراءات ما اإلطرح سؤال:  (: 5النشاط ) 
منيا، ثم يقومون الصحيحة وتعزيز  ،وتصويب اإلجابات الخاطئة ،بةجابات الطماالستماع إل

                                            المحافظة عمى المياه من التمو ث عمى السبورة. فرعي:العنوان الو  بكتابة إجاباتيم الصحيحة،

 التقويم المرحمي لمنشاط الخامس: رقم السؤال
 ؟لممحافظة عمى المياه من التموث اتجراءاإلبعض قترح ا -1

                                                                      االستماع إلجابات الطمبة عن سؤال التقويم المرحمي، ومن اإلجابات المتوق عة:

 المحافظة عمى نظافة األوعية المستخدمة في حفظ مياه الشرب. .1
 .من الداخل ياهتنظيف خزانات الم .2
 المحافظة عمى نظافة صنابير المياه. .3
 المنشآت المائية مثل البرك واآلبار والسدود. عدم طرح المخمفات والنفايات في .4
 الطعام.لشرب وطيي في ا المكشوفةمصادر المياه من  عدم استعمال المياه  .5

 
 التقويم المرحمي لمنشاط الخامس: رقم السؤال

                                                            بي ن األساليب المت بعة لممحافظة عمى أدوات حفظ وتخزين المياه؟ -2
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 السؤال الثاني من أسئمة التقويم المرحمي:اإلجابات المتوقعة من الطمبة عن 
                                    ب، وتنظيفيا بالماء والصابون مر ة كل األوعية المستخدمة في حفظ مياه الشر المحافظة عمى .1

 أسبوع عمى األقل.
   ً          مر ة  كل ست ة  ور     لكم  وتعقيميا بمادة ا ،من الداخل ياتنظيفو                                 تغطية خز انات المياه بشكل محكم،. 2 

 أشير عمى األقل.

 (: 6النشاط ) 

 

: ىل  تعتقدون بأن األساليب                                                       تعرض الم در سة بعض الصور عمى الطمبة، وتطرح عمييم أسئمة
                                                                                         المت بعة في ترشيد استيبلك المياه كافية لمحد من ىدره؟ وىل يتوج ب عمينا المساىمة في التوعية 

                        ت شج ع الم در سة الطمبة                                  لمحافظة عمييا من اليدر والتم وث؟ونشر ثقافة ترشيد استيبلك المياه وا
                                                                      لئلجابة عن األسئمة وتحف زىم الستنتاج بعض األساليب لترشيد استيبلك الكيرباء.

 التقويم المرحمي لمنشاط السادس: رقم السؤال
                                       بي ن رأيك بأساليب ترشيد استيبلك المياه؟ -1
ً        ً       ً       ً                               مثبل  أو حكمة  أو قوال  مأثورا  عن أىمية المحافظة عمى المياه؟ اذكر -2    
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 التقويم النيائي:

              تنا اليومي ة؟استخدامات المياه في حيا اذكر .1
 ؟العوامل التي تؤثر عمى استيبلك الفرد لمماء ناقش .2
 ؟                                                       ح السموكات التي يجب ات باعيا من أجل ترشيد استيبلك المياه    وض   .3
 عمى البيئة المحيطة؟ االمياه وآثارى                 وض ح نتائج تمو ث  .4
 ؟لممحافظة عمى المياه من التموث بعض اإلجراءاتقترح ا .5
                                                            بي ن األساليب المت بعة لممحافظة عمى أدوات حفظ وتخزين المياه؟ .6

 
 *****                ً          انتيى الدرس وشكرا  لتعاونكم*****



 البحث الحقم
 

 
214 

 
 لممواطنة الحياتيةالرابع)المياه ثروة وطنية( من وحدة الميارات الخريطة الذىنية لمدرس 
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 الدرس الخامس:

                    حب  العمم والت عم م

 

 اليدف العام لمدرس
 وآثاره في الفرد والمجتمع. ،وخصائصو ،والتفكير العممي ،ف أىمية العمم     تعر  

 :أن                                      ً     من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى       يتوق ع: معرفيةاألىداف ال

              ي عر ف العمم. -1
 بعض االختراعات العممية.      يعد د -2
 أىداف العمم.      يوض ح -3
 اعتماد المجتمعات المتقدمة عمى العمم، واستثماره في خدمتيا.     عم ل   ي   -4
 مفيوم التفكير العممي.      يوض ح -5
 أثرىا في حياة البشر.       ي بي نأمثمة عن اإلنجازات التي تحققت بفضل العمم، و       يحد د -6
                             ي مخ ص خصائص التفكير العممي. -7
 لتفكير العممي والتفكير الخرافي.يقارن بين ا -8
                       أىمي ة العمم والت عمم.      يحد د -9

                               اقش واجبات الطالب نحو المعم م.ني -11
                                                                              يرسم خريطة ذىنية لمدرس، وي عي ن عمييا العنوان والمفردات األساسية لمدرس، عمى أن  -11
 التي يراىا مناسبة.ر                                                           الشكل الذي يريده، واأللوان التي يختارىا، ويمصق عمييا الص و  ار بنفسويخت

                      ً         ية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:من الطالب في نيا       يتوق ع األىداف الوجدانية:

           والت عم م.                                  ي نم ي اتجاىات إيجابية نحو العمم -1
 والعمماء.                        ي ع بر عن تقديره لمعمم -2
                  ولمينة الت عميم.                           ي عب ر عن احترامو لممعم م  -3

                                      ً         من الطالب في نياية الدرس أن يكون قادرا  عمى أن:       يتوق ع  :                األىداف المياري ة

 يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة. -1
 .        الذىني ة مع مراعاة الشروط المطموبة لرسم الخريطة ة لمدرس عمى ورقةيرسم خريطة ذىني -2
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 الدرس:تية الفرعية التي يشتمل عمييا الميارات الحيا الرقم
                 المعم م والعمماءميارة تقدير   1
 ميارة التفكير العممي 2
 ميارة استخدام األسموب العممي في حل المشكبلت 3

 

 دقيقة 45 الزمن 
 النيائي (6نشاط) (5نشاط) (4نشاط) (3نشاط) (2نشاط) (1نشاط) التمييد إجراءات
 دقائق 7 دقائق4 دقائق7 دقائق7 دقائق6 دقائق6 دقائق5 دقائق 3 الزمن

 التعميمية:الوسائل 

 لدرس باستخدام الخريطة الذىنية اإللكترونية.اجياز الحاسوب لعرض  -1
 (.71x 51)سومة باأللوان عمى ورق مقوى بحجمخريطة ذىنية لمدرس مر  -2
أجيزة كيربائية، مثل)عدة اختراعات عممية أفادت البشرية جمعاء، ح      توض          متنو عة صور  -3

 (.وسائل النقل الحديثة، قمر صناعي             أجيزة طبي ة،
 السبورة + طباشير بألوان متعددة. -4

 إجراءات الدرس:

لعدة اختراعات أفادت البشرية جمعاء، كاألجيزة   ً ا  صور  أمام الطبلبسة         الم در  عرض تالتمييد: 
                            وتطمب من الطمبة أن ي بي نوا  ديثة، والقمر الصناعي.                       طبي ة، ووسائل النقل الحالالكيربائية، واألجيزة 

لمبحث فوائد ىذه االختراعات العظيمة التي جاءت نتيجة لتطور العمم، وشغف اإلنسان المستمر 
 ؟والرفاىية في الحياة لوال العمم ،ىل كنا سنحظى بكل ىذا التقدم: يمسألتو ، واالكتشاف

 

 .نشطة الدرسأل كنقطة انطبلق إجاباتيمستخدم      ، ت  الطمبة باإلجابةيبدأ وعندما  
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الطبلب عن فوائد أخرى  سألوت ،(           مم والتعم م       حب  الععنوان الدرس)          الم در سة كتب ت (: 1نشاط ) 
 العمم في حياتنا؟ىل يمكننا االستغناء عن و ؟  ليذه االختراعات العممية

                                و ال يمكننا التخم ي عن العمم ألنو      بأن                    الم در سة  لمطمبة     ض ح االستماع لئلجابات وتعزيزىا، ثم تو 
تفاصيل حياتنا، ثم يبدأ الطمبة بشكل تعاوني               أساسي في كل   يدخل بشكلعصب الحياة؛ فيو 

شرافيا.                                                             ببناء الخريطة الذىنية لمدرس وبتوجيو من الم در سة وا 

 التقويم المرحمي لمنشاط األول: رقم السؤال
           ر ف العمم؟ع -1
                            عد د بعض االختراعات العممية؟ -2

أن يكتب الجزء األول من تعريف                                                       االستماع إلجابات الطبلب، ثم تطمب الم در سة من أحد الطمبة 
العمم عمى السبورة تحت العنوان الفرعي الخاص بو، عمى أن يكمل طالب آخر الجزء الثاني من 

 التعريف، ويكتبو في مكانو المناسب عمى الخريطة الذىنية.

 

قت                           نجازات الحضارية التي تحق  ً         ا  لبعض اإلصور  أمام الطبلب          الم در سةعرض ت(:   2نشاط ) 
وازدياد حجم المعرفة، والتي أسيمت في تطوير حياة البشر، وساعدتيم في  ،ر العموم          بفضل تطو  

 .مورفاىيتي مالسيطرة  عمى الطبيعة وتسخيرىا من أجل خدمتي
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           المتوق عة:اإلجابات وا أىداف العمم، ومن      يوض حأن  يمسألوت 
  لمجتمعات ومعالجتيا.حل المشكبلت التي تواجو األفراد وا.  2. تمبية احتياجات المجتمع،1
 درات األفراد لمتعامل فيما بينيم.        ي نم ي ق. 4 يساعد في تفسير الظواىر الكونية وفيم الوجود.. 3
 .تسخيرىا لخدمتوو  واستثمارىا بطريقة صحيحة ،مسيطرة عمى الطبيعة. يمنح اإلنسان القدرة ل5

 التقويم المرحمي لمنشاط الثاني: رقم السؤال
                  وض ح أىداف العمم؟ -1
 اعتماد المجتمعات المتقدمة عمى العمم واستثماره في خدمتيا؟     عم ل -2
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 ،لمطمبة مفيوم التفكير العممي الذي يقوم عمى المبلحظة والتجريب          الم در سة      وض ح ت(:  3نشاط ) 
                                                                                وتحديد المشكبلت ثم إيجاد حمول صحيحة ليا، وتحديد الظواىر ومحاولة وضع قوانين تنظ م 
                                                                 ً                       تطورىا؛ فالتفكير العممي يؤمن بقدرة العقل لموصول إلى الحقيقة بعيدا  عن األوىام والخرافات. 

 

 التقويم المرحمي لمنشاط الثالث: رقم السؤال
                           وض ح مفيوم التفكير العممي؟ -1
 ؟بفضل العمم، وأثرىا في حياتناأمثمة عن اإلنجازات التي تحققت       أعط   -2

خصائص التفكير العممي ( عمى الطبلب أن يكتب العنوان الفرعي )أطمب من أحد  (: 4نشاط ) 
طالب أختاره أن                                                                          فرع جديد من فروع الخريطة الذىنية المرسومة عمى السبورة، ثم أقترح عمى كل  

(، ثم يكتبيا  بشكل مختصر عمى 61يقرأ إحدى خصائص التفكير العممي من الكتاب ص)
 الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة.

 



 البحث الحقم
 

 
220 

 التقويم المرحمي لمنشاط الرابع: رقم السؤال
                           لخ ص خصائص التفكير العممي؟ -1
 قارن بين التفكير العممي والتفكير الخرافي؟ -2
جابات إلى إجابات الطمبة عن السؤال الثاني من أسئمة التقويم المرحمي، وتعزيز اإلاالستماع 

يعتمد عمى المبلحظة  التفكير العممي ومن اإلجابات المتوقعة:الصحيحة، وتصويب الخاطئة، 
يقة والتجريب، وتحديد المشكبلت ثم إيجاد حمول ليا، وىو يؤمن بقدرة العقل لموصول إلى الحق

 وذة.يعتمد عمى الخرافات واألوىام والتنجيم والشع وىام والخرافات، أما التفكير الخرافي    ً       بعيدا  عن األ

 

التي ليا عبلقة  األقوال أن يذكروا بعض األمثال أو من الطمبة           الم در سة       طمب  ت (: 5نشاط ) 
صرت لو             ً  ن عم مني حرفا  م                       من اإلجابات المتوق عة: )و                              مم، وتبجيل المع مم واحترامو، بأىمية الع

 .(أن يكون رسوال            كاد المعم م ،                         قم لممعمم وف و  التبجيل  )عمم في الصغر كالنقش عمى الحجر()ال   ً  عبدا (

 

 التقويم المرحمي لمنشاط الخامس: رقم السؤال
 ناقش واجبات الطالب نحو المعمم؟ -1

 .دبإليو بأاالقتداء بالمعمم وتقديره، واإلنصات إليو والتحدث                        ومن اإلجابات المتوق عة: 
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لذىنية التي ايكتب كل طالب إجابتو الصحيحة عمى الخريطة ثم  االستماع لئلجابات، وتعزيزىا،
 .عمى السبورةوتعاوني بشكل جماعي        ب ني ت

الذىنية            ً                             مدرس تدريجيا  عمى الحاسوب بطريقة الخريطة ل  ً ا       ممخ ص        م در سة العرض ت(:  6نشاط )
 اإللكترونية أمام الطمبة.

  النيائي:التقويم 

            عر ف العمم؟ -1
                            عد د بعض االختراعات العممية؟ -2
                  وض ح أىداف العمم؟ -3
                           وض ح مفيوم التفكير العممي؟ -4
 فضل العمم، وأثرىا في حياة البشر؟اعط أمثمة عن اإلنجازات التي تحققت ب -5
                           لخ ص خصائص التفكير العممي؟ -6
 ؟قارن بين التفكير العممي والتفكير الخرافي -7

 
 *****          ً          الدرس وشكرا  لتعاونكمانتيى  *****      

 
 

  الوظيفة البيتية:
                       بة لموضوع الدرس، وحد د وأدعميا بالصور التي تراىا مناس ،ارسم باأللوان خريطة ذىنية لمدرس

التفكير العممي وخصائصو،                أىم يتو، مفيوموان الدرس، تعريف العمم، أىداف العمم و عن) عمييا:
 (.م                         واجبات الطالب نحو المعم  
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 .                                                                                  الخريطة الذىنية لمدرس الخامس)حب العمم والت عمم( من وحدة الميارات الحياتية لممواطنة
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 للوٌاطنت ادلياراث احلٍاتٍت ةاالختبار التذصٍلً لٌدد  (3هلذق رقن)
 ًهفتاح تصذٍخ درجاتو.

 االسم: .................................

 الشعبة: .................................

 ...............................المدرسة: .

 

 تعميمات االختبار التحصيمي:

 :عزيزي الطالب

 فيما يمي مجموعة من األسئمة، والمطموب منك:

 قراءة السؤال بدقة قبل اإلجابة عنو. -1

 االعتماد عمى نفسك في اإلجابة. -2

                           ال تترك أي  سؤال دون إجابة. -3

ً   ( سؤاال . 35عدد بنود االختبار) -4       

 أرجو لكم التوفيق                                        .      ( دقيقة45             مد ة االختبار) -5

 

 أسئمة االختبار:

 سؤال:      لكل  أجب عن األسئمة باختيار اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات األربعة الواردة 

     ً  دائما : من الممتمكات العامة -1
 .a الشوارع.السيارات المركونة في                    .b .المحبلت التجارية 

c ..الموارد المائية                                    .d .الصيدليات 
 :                                      من األمراض التي تنتشر بسبب قم ة النظافة -2
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a. .التياب الكبد اإلنتاني الم ع دي                                                  .b .ترق ق العظام              
.c .داء السكري                                     .d .ارتفاع الضغط الشرياني  
 :المعالم األثرية ىي من -3
.a .الممتمكات الخاصة                              .b  .الممتمكات العامة 
.c .الممتمكات األجنبية                              .d  .الممتمكات المشتركة 
 :استيالك المياهمن أىداف ترشيد  -4
a.   المزروعات.                                استخدام األساليب القديمة في ري  .b  .استخدام المياه كوسيمة لمتسمية والميو 
.c .حصول كل فرد عمى حاجتو من الماء  
.d أثناء تنظيف األسنان.في             ً  المياه مفتوحا   ترك صنبور 
 خصائص التفكير العممي: ليست منيأتي      مم اواحدة  -5
a.  بطريقة مرتبة ومحددة.تنظيم األفكار            .b  لمرأي                  االنعزال والتعص بتشجيع. 
.c لممستقبل.          الت خطيط            الت جديد و  قبول               .d ق السمم والعدل القائم عمى التعاون.يحقت 
                      واجباتي تجاه المعم م: ليست منيأتي      مم اواحدة  -6
.a   ره في حضوره وغيابو.                   أحترم المعمم وأوق           .b .أقف أمامو بأدب 
.c م.     لكبل  اأثناء             ً               نصت إليو جيدا  وال أقاطعو في أ     .d .أتيرب من اإلجابة عندما يسأل 
 من السموكيات التي يجب اتباعيا لمحفاظ عمى المياه: -7
a. .التعاون عمى نشر المعمومات الثقافية           .b ماكن تسر ب المياه بأسرع وقتإصبلح أ                           . 
.c  الماء بكميات قميمة.شرب                .d        .تخزين المياه في خزانات كبيرة 
                                                         من اإلجراءات التي يجب ات باعيا لموقاية من مخاطر الكيرباء: -8
a. . عدم إشعال اإلنارة نيارا  ً                                   .b مبممة بالماء. ستعمال المفتاح الكيربائي واليدعدم ا 
.c .تخفيف التموث البيئي                 .d يؤث ر سمبا  عمى اآلخرين الكيرباء ىدر            ً         . 
 :تتضمن ميارة العناية بالنظافة الشخصية -9
a. .عدم الكتابة عمى جدران الصف         .b .استخدام الفرشاة والمعجون في تنظيف األسنان 
.c .رمي النفايات في أماكنيا المخصصة     .d .المحافظة عمى نظافة باحة المدرسة 

 تتضمن ميارة المحافظة عمى البيئة: -10
a. .استخدام الصابون في غسل اليدين                .b .تقميم األظافر 
.c .عدم رمي النفايات في الشارع                      .d .قص الشعر واالعتناء بو 

 ييدف ترشيد استيالك الكيرباء إلى: -11
a. .االحتفاظ بجياز إنذار في المنزل               .b تخفيض قيمة فاتورة الكيرباء. 
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.c   مدرسة.                            االحتفاظ بمطفأة حريق في كل   

.d .فصل الكيرباء عن المنزل في حال نشوب حريق 
 :من العوامل التي تساعد في الوقاية من األمراض -12
a. .عدم الذىاب إلى المدرسة                     .b .االمتناع عن زيارة الطبيب 
.c  الشخصيةالمحافظة عمى النظافة.              .d .رمي القمامة أمام باب المنزل 

 من إجراءات المحافظة عمى المياه من التموث: -13
a. .السباحة في القنوات ومياه البرك والسدود   .b   فات المعامل والمصانع في األنيار         طرح مخم. 
.c .رمي النفايات في اآلبار والقنوات            .d  بشكل محكم.                     تغطية خز انات المياه 

 : من أساليب المحافظة عمى أدوات حفظ وتخزين المياه:ليست صحيحةيأتي      مم اواحدة  -14
a. .تنظيف أوعية حفظ مياه الشرب مرة كل أسبوع عمى األقل 
b. ور مر ة كل ست ة أشير عمى األقل.     لكم                                      تنظيف خزا نات الماء وتعقيميا بمادة ا                               
c. .غسل وتعقيم صنابير المياه بشكل دائم          .d   المزروعات بمياه الشرب.     ري 

من  مى عممية ) المساىمة اإلجبارية المفروضة عمى دخل األفراد أو عمى ثرواتي     تسم   -15
                                                 أجل تنفيذ السمطات العام ة خدماتيا لممواطنين ( ب:

a. .الفريضة         .b ة.الضريب .c            .الخدمات العامة       .d .الفائدة 
 : من االختراعات التي تحققت بفضل العمم:ليست صحيحةيمي      مم اواحدة  -16
a. .األقمار الصناعية                               b ..الطائرات 
.c .المصابيح الكيربائية                              .d.الظواىر الطبيعية 

 :اليدر: لمحفاظ عمى الطاقة الكيربائية من ليست صحيحةيأتي      مم اواحدة  -17
a. ستخدم مصابيح توفير الطاقة.أ                   .b ستفيد من ضوء الشمس نيارا .أ  ً                        
.c   طفئ مصابيح الغرف غير المشغولة.   أ             .d .أقوم بتشغيل عدة أجيزة في وقت  واحد                                    

                                                                  يطمب المعمم من الطالب أن يفتح نافذة الصف المكتظ ة بالطمبة من أجل: -18
.a  تبد الت الطقس.مراقبة                                          .b .تجديد ىواء الغرفة 
.c .سماع صوت السيارات في الشارع                  .d .رؤية لون السماء 

 درجة استيالك الفرد لمماء: فير                        : من العوامل التي تؤث  ليست صحيحةيأتي      مم اواحدة  -19
 المياه. افرتو  b.                      المستوى التعميمي والثقافي لؤلفراد.

.c فة المادية لمحصول عمييا.     لكم  ا                       .d .انتشار المشاريع الترفييية 
 يمكن التعبير عن العالقة بين النظافة والوقاية من األمراض بالعبارة اآلتية: -20
.a .النظافة كنز اإلنسان                              .b .درىم وقاية خير من قنطار عبلج 
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.c   السعادة.             النظافة سر                                .d.نساني                              النظافة واجب أخبلقي وا 
 فتح باب الثالجة لفترات طويمة ىو: -21
.a .مثال عن ترشيد استيبلك الكيرباء                .b .من أجل تخفيف أعطال الثبلجة 
.c  عمى األطعمة من التجم دمن أجل المحافظة                     .      .d .مثال عن ىدر الكيرباء 

 :: الفرق بين الممتمكات العامة والممتمكات الخاصة ىو ليست صحيحةيأتي      مم اواحدة  -22
.a .الممتمكات العامة تشرف عمييا الدولة             
.b .الممتمكات الخاصة ىي ممك لؤلفراد 
.c جميعيم فراد المجتمعألتمكات العامة تقدم الخدمات المم. 
.d الغابات والمحميات الطبيعية ىي من األمبلك الخاصة. 

 من نتائج استخدام وسائل الري الحديثة في الزراعة: -23
a. .زيادة الجيد والتعب                             .bانخفاض تنو ع المحاصيل الزراعية                              . 
.c .توفير المياه                                     .d .زيادة ساعات العمل 

 يا:                              ما يمي ز الممتمكات العامة أن   ليست صحيحة:يمي      مم اواحدة  -24
a. .من ممتمكات الدولة                           .b يممكيا األفراد. 
.c جميعا   ممواطنينم خدماتيا لتقد ً     .                 .d تيتم  بيا كل قطاعات المجتمع وتدعميا                                   . 

                     : يتمي ز العمم بأنو:ليست صحيحةيمي      مم اواحدة  -25
a. .منيج منظ م في البحث                                             .b .يعالج المشكبلت اإلنسانية 
.c .يعتمد عمى التفكر الخرافي                      .d .يفس ر مختمف الظواىر الكونية                             

 :قترح عميو أنأي ننإمي في الصف األوراق تحت المقعد فإذا رمى زمي -26
a. .يحمل األوراق ويرمييا من النافذة               .b .يعيد األوراق إلى حقيبتو 
.c يحمميا من األرض ويرمييا في سم ة الميمبلت                                      .  
.d .يبعد األوراق من تحت المقعد إلى الممر 

 فأنك تقترح:                                                          لتطوير وعي الطمبة بضرورة الت قي د بقواعد النظافة المدرسية  -27
a.  في المدرسة.نشر النظريات التربوية     .b  الطمبةد بأىمية النظافة البيئية عنالتوعية  زيادة. 
.c .إقامة الدورات التدريبية لمطمبة            .d .نشر كاميرات المراقبة في المدارس 

 :ىو لمحفاظ عمى الممتمكات العامة اإلجراء الذي تقترحو -28
a.  اتجاىيا.                           أن يتحم ل كل فرد المسؤولية      .b نيمبدال  حافظ عمييايوجد من ي. 
.c .عدم االكتراث بيا ألني مشغول بالمعب    
.d  ليست من أمبلك اسرتي فييييمني الحفاظ عمييا ال. 
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 من اإلجراءات التي تقترحيا لتفادي مخاطر الكيرباء: -92
a. .تصميح األجيزة الكيربائية وىي ال تزال موصولة بالتيار 
b.  األجيزة الكيربائية في أماكن بعيدة عن الماء.إبقاء 
c. .إىمال المآخذ الكيربائية المكسورة والمخموعة 
d. .تأجيل صيانة األسبلك الكيربائية البالية 

ييدف إلى معرفة صفات األشياء والقوانين الناظمة رف العمم بأنو................     ي ع   -30
 .لمظواىر، وتفسيرىا، واالستفادة منيا

a.  مشتركنشاط.b     . شاط إنسانين.      .c.نشاط قومي         d ..نشاط دولي 
 من أىداف العمم برأيك: -31
a. المشكبلت اإلنسانية. زيادة             .b في تدىور الحضارة اإلنسانية. اإلسيام 
.c نشر النزاعات والخبلفات بين البشر.    .d  تسخير الطبيعة لخدمتو. عمىمنح اإلنسان القدرة 

 : إن دور األسرة في تعويد أبنائيا عمى النظافة ىو:برأيك -32
a. .دور غير مؤثر     b ..دور سمبي        .c .دور ميم        d ..دور غير مطموب 

                                                                                كنت  في الشارع ورأيت  أحدىم يقوم باالعتداء عمى األمالك العامة كرمي النفايات أو كسر  -33
 :ما التصرف المناسب برأيك حجارة الرصيف.

a. .اليرب بسرعة                              .b .المشاركة في الفعل 
.c .تقديم النصيحة ومحاولة منعو                .d   .االلتزام بالصمت 

بعض األطفال يرمون النفايات في النير،                                  في نزىة مع عائمتك، وىناك شاىدت         ذىبت   -34
 ماذا سيكون تصرفك؟

a. .أصف ق ليم بفرح ألنيم يمعبون                                         .b .ال أكترث بيم وأكمل استمتاعي بالنزىة 
.c .أشاركيم بالفعل ألنو عمل ممتع            .d .أحاول منعيم وأنصحيم بأن يتوقفوا عن ذلك 

 ىو:القريبة من متناول األطفال  مآخذ الكيرباءعمى  ادات    سد  الوضع  -35
a. تخفيف ىدر الكيرباءل     .                  b  .باءترشيد استيبلك الكير ل 
.c تفادي مخاطر الكيرباء.ل                      d . توفير فاتورة الكيرباء.ل 
 

 - انتيت األسئمة -
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 هفتاح اإلجاباث الصذٍذت لالختبار التذصٍلً)القبلً، البعدي، ادلؤجل(

 
 التذصٍلً هعاهالث السيٌلت ًالصعٌبت لبنٌد االختبار (4)هلذق رقن

 معبمل الصعىبة معبمل السهىلة عذد اإلجببة الخبطئة عذد اإلجبببت الصحيحة رقم السؤال

1 51 51 64.0 641. 

2 51 53 64.6 6406 

3 5. 52 64.1 6411 

4 51 51 64.0 641. 

5 50 50 6416 6416 

6 5. 52 64.1 6411 

7 51 51 64.0 6411 

8 5. 52 64.1 64.3 

9 50 50 6416 6416 

 رقم السؤال A B C D رقم السؤال
 

A  

 

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

1   √  19 √    
2 √    20  √   
3  √   21    √ 
4   √  22    √ 
5  √   23   √  
6    √ 24  √   

7  √   25   √  
8  √   26   √  
9  √   27  √   

10   √  28 √    
11  √   29  √   
12   √  30  √   
13    √ 31    √ 

14    √ 32   √  

15  √   33   √  
16    √ 34   √  

17    √ 35   √  

18  √   - - - - - 
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11 51 51 6411 64.1 

11 52 5. 6411 64.1 

12 5. 52 64.1 6411 

13* 56 22 6415 6403 

14 50 50 6416 6416 

15 52 50 6410 64.. 

16 51 51 64.0 641. 

17 53 51 6406 64.6 

18 51 53 64.6 6406 

19 50 50 6416 6416 

21 51 51 6411 64.1 

21* 56 22 6415 6403 

22 51 51 64.0 641. 

23 50 50 6416 6416 

24 5. 52 64.1 6411 

25 51 51 64.0 6411 

26 5. 52 64.1 64.3 

27 53 51 64.0 641. 

28 26 52 6402 6412 

29 51 53 64.6 6406 

31 52 5. 6410 64.. 

31 51 51 64.0 641. 

32 5. 52 64.1 6411 

33 26 52 6402 6412 

34 50 50 6416 6416 

35 51 51 64.0 641. 

 
 

 التوٍٍز لبنٌد االختبار التذصٍلًهعاهالث  (5هلذق رقن)

 رقم السؤال
 عذد اإلجبببت الصحيحة للمجمىعتين العليب والذنيب

 التمييزمعبمل 
 (2الدنيا )           (2العليا )             

1 0 1 6412 

2 1 5 6416 

3 1 2 6401 

4 . 6 6416 

5 1 2 6412 

6 0 5 6401 
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7 1 1 6416 

8 0 1 6412 

9 0 2 6416 

11 1 2 6412 

11 1 5 6411 

12 . 5 6416 

13 1 2 6412 

14 0 5 6401 

15 1 2 6401 

16 2 . 6416 

17 1 6 6401 

18 1 1 616 

19 1 2 6401 

21 0 5 6401 

21 2 2 6411 

22 . 5 6416 

23 1 2 6412 

24 0 5 6401 

25 . 5 6412 

26 1 2 6412 

27 0 5 6401 

28 1 1 6416 

29 0 1 6412 

31 0 2 6416 

31 1 1 6421 

32 . 6 6416 

33 1 2 6412 

34 0 1 6412 

35 1 2 6401 
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 استبانت اجتاىاث الطلبت حنٌ ادلياراث احلٍاتٍت (6رقن)هلذق 
     

 االسم: .................................

 رقم الشعبة: ............................
 المدرسة: ............................... 

  
              عزيزي الطالب:

 
  االستبانة.                  ً                              اقرأ التعميمات جيدًا قبل البدء في اإلجابة عن بنود          
  الميددارات الحياتيددة              موضددوعات وحدددة     بعددض               اتجاىاتددك نحددو                            تيدددف ىددذا االسددتبانة إلددى معرفددة                  

                         في كتاب التربية الوطنية.   رة        المقر           لممواطنة 
 ه            عبلمتددك فددي ىددذ            ً      أمانددة، عممددًا أن                      واإلجابددة عنيددا بصدددق و    ،      بعنايددة       جميعيددا       بنددود  ال            يرجددى قددراءة  

   ،                            ة، فيددي لغددرض البحددث العممددي فقددط                        فددي مددادة التربيددة الوطني دد           عمددى درجتددك        لددن تددؤثر           االسددتبانة
     آخر.       غرض   ل      ستخدم        ولن ت  

 جاىك بصدق وبصراحة.         ر عن ات           مت ت عب   ا               وأخرى خاطئة ماد   ،                  ال توجد إجابة صحيحة                   
  جميعيا               بنود االستبانة           اإلجابة عن     يرجى      .  
 عمى الشكل التالي:        خانات                        يوجد أمام كل عبارة خمس                   

     ً أبدا  غير موافق  غير موافق ال رأي لي موافق موافق بشدة
 البند كامبل ؛قرأ ا  ً ر ات             ( في المكان الموافق  √وذلك بوضع إشارة )  مضمونو، جاىك نحو            ثم قر 

 أيك:لر 
                 خانة موافق بشدة.     ( في   √             ً      ً            إذا كنت موافقًا تمامًا ضع إشارة)   -
               في خانة موافق.  (   √  )              ً      ً           إذا كنت موافقًا جزئيًا ضع إشارة   -
                  في خانة ال رأي لي.  (   √  )                                      إذا كنت غير متأكد وال رأي لك ضع إشارة   -
                   في خانة غير موافق.   (  √  )              ً          إذا كنت معترضًا ضع إشارة  -
  .    ً أبداً                   في خانة غير موافق    (  √  )             ً      ً           إذا كنت رافضًا تمامًا ضع إشارة   -
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  :      لتالية        عبارات ا  ال         عبارة من        لكل                                  ( في الحقل الذي يتوافق مع رؤيتك   √               رجى وضع عالمة )    ي  

 العبارة م
موافق 

ال رأي  موافق بشدة
 لي

غير 
 موافق

غير 
موافق 

     ً أبدا  

                      نيي استخدامي لو. أ                              ص  عمى إغبلق صنبور الماء عندما     أحر  1
                                                      أرى ضرورة االقتصاد في استخدام الماء عند االستحمام. 2
                                                                   أحرص عمى إعبلم إدارة المدرسة فيما إذا تعذ ر إغبلق صنبور الماء.  3
                                      أىمية االقتصاد في استخدام الماء.  ب            أنصح  صديقي  4

5 
                                                           أشددعر  بأىميدددة إغدددبلق صددنبور المددداء فدددي الفتدددرة التددي أرغدددي فييدددا يددددي 

          بالصابون.
     

             مقطوعة.     ياه                              صنبور الماء حتى عندما تكون الم               أرى أىمية إغبلق  6
              التسمية.        الميو و                                    أمتنع عن رش الماء في الشارع من أجل  7

                                                            أحب  تذكير أفراد أسرتي بضرورة عدم اإلسراف في ىدر الماء. 8

                                       غسل السيارات بمياه الشرب ىدر ليا.          أرى أن   9
                                                      أحرص  عمى إطفاء المصابيح عند انتياء حاجتي لمنور. 10
                      في أرجاء المنزل.     كافة          المصابيح              لتجنب إضاءة     أميل  11

                         ف بعد انتياء العمل.                                        أحرص عمى إطفاء األجيزة التعميمية في الص   12

                     ية عند الدراسة.                      استخدام اإلنارة الموج         أفض ل 13
                                                            أحرص عمى تذكير أسرتي بضرورة تنظيف المصابيح الكيربائية. 14
                                 أجيزة كيربائية في وقت واحد.                 أتجن ب تشغيل عدة  15
                                     ً  أتجنب استخدام ضوء الكيرباء نيارًا. 16

17 
                                                         أحرص عمى عدم إصبلح الجياز الكيربائي قبل التأكد من فصمو عن 

  .         الكيربائي        التيار
     

                                                           أحرص عمى عدم وصل األجيزة الكيربائية ويدي مبممة بالماء. 18
                  ً               الثبلجة مفتوحًا لفترات طويمة.                     أحرص عمى عدم ترك باب  19
                                       طفاء المصابيح قبل الخروج من الصف. إ         أحرص عمى  20
                                                 أغسل يدي  بالماء والصابون قبل الطعام وبعده. 21
                                             أحرص عمى تقميم أظافري كم ما دعت الحاجة. 22
                                                        استعمال المناديل الورقية في أثناء السعال والع طاس.       أفض ل 23
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             بالرشح.        إصابتي    عند          الورقية                           أحرص عمى استعمال المناديل 24

25 
                                                      أحدددرص عمدددى غسدددل يددددي  بالمددداء والصدددابون بعدددد الخدددروج مدددن دورات 

        المياه.
     

                                                        أعتني بنظافة مبلبسي وأقوم بتغييرىا كمما دعت الحاجة. 26

                                            أحرص عمى نظافة دورات المياه في المدرسة 27

                                           تناول األطعمة المكشوفة المعرضة لمتموث.      أتجنب  28
                                                   رمي األوساخ والنفايات في الحاويات المخصصة ليا.       أفض ل 29
                                               أحرص عمى عدم الكتابة عمى الجدران واألسوار. 30
               غير صحيح.    ً راً                         في المنتزىات والحدائق أم            رمي القمامة    في     أرى  31
                                            المشاركة في العمل التطوعي لتنظيف الصف.       أحب   32

                                    تطبيق النظام عند ركوب الحافبلت.       أحب   33

                                                     أحرص عمى الوقوف حسب الدور المخصص لي أمام الفرن. 34
                                          أشعر بضرورة الحفاظ عمى أثاث المدرسة. 35
                                         ذ عدم قطف األزىار من الحدائق العامة.     أحب   36
                غير حضاري.   ً اً                            رمي النفايات في الشارع سموك       أرى أن  37
                                    المشاركة في تنظيف باحة مدرستي.       أحب   38
                                                       أحرص عمى االلتزام باليدوء في أثناء زيارة المستشفى. 39
                                           الحصول عمى المعمومات من مصادر متعددة.       أفض ل 40
                                                مشاركة المعمومات العممية مع رفاقي في الصف.       أحب   41
                                                            دعم المعمومات التي أناقشيا مع اآلخرين باألدلة والبراىين.       أفض ل 42
                                                         أميل لمتفكير بعدة حمول ممكنة عندما أقع في مشكمة ما. 43
                          لمشكبلت التي تواجينا. ا               ر مع زمبلئي لحل      الحوا       أفض ل 44
            أ سأل.                ً                                  أميل لمتفكير جيدًا وال أتسر ع في إعطاء اإلجابة عندما  45
                                                          أبتعد في تفسير الظواىر الطبيعية عن الخرافات واألوىام. 46
                                                      توظيف المعمومات السابقة التي لدي في مواقف جديدة.       أحب   47
                                                أشعر بضرورة التحدث مع المعمم بأدب واحترام. 48
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 ادلعاٌري الٌطنٍت العاهت دلنياج الدراساث االجتواعٍت (7هلذق رقن)
  لصف السابع األساسًل يف اجليٌرٌت العزبٍت السٌرٌتًاإلنسانٍت 

                    : التربية الوطني ة.المعيار األول
                                                                                             م بأن الحياة بحاجة الى ميارات، والوطن بحاجة الى أبناء يتمتعون بميارات حياتي ة تخدم المواطنة.             يفيم المتعم  

 والمجتمع.                                                          يتعرف أىمية الص حة العامة، والبيئة، وأثرىا في حياة الفرد          
 .يحافظ عمى الممتمكات العامة لدورىا في خدمة المجتمع                                                   
 أىمية المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والعادات والتقاليد في بناء المجتمع وتقدمو.       يوض ح                                                                               
 مين حاجات المجتمع                                                                          ي قد ر العمم، وأىمية التفكير العممي، والجيود التي تبذليا الدولة في سبيل تأ                 .  
  في المجتمع العربي السوري ويقترح حمواًل ليا.             ي حم ل مشكبلت      ً                                    

 .: الثقافة والمجتمعالمعيار الثاني
  م أثر التقدم العممي والتقني عمى المجتمعات والشعوب.             يفيم المتعم  

 مثل )نمط العيش في األسرة  ،                                                            تأثير الت قدم العممي والتقني عمى الحياة االجتماعية واالقتصادية      يوض ح
 .والعمل(

 نمو مجتمع ما، ويقيس سرعة التغيير الذي أحدثتو الثورة المعموماتية، والتقدم التقني عمى        يتتب ع
 الصعد المختمفة في ذلك المجتمع.

  نمور آسيا(. –                                                                       ي ناقش دور الثورة المعموماتية، والتقنية في بروز بعض المجتمعات )اليابان 
 منيا         لمحد                ً ة، ويقترح حموال                                                        ي حم ل اآلثار المترتبة عمى التطبيق السمبي لمعمم والتقان. 
 نترنت()األقمار الصناعية، شبكة اإل يجابية لمعمم والتقانةيشرح التأثيرات السمبية، واإل. 

 .                  : القيم االجتماعي ةالمعيار الثالث
 .ماعية المرتبطة بعالمو اإلنسانيم القيم االجت              يتمثل المتعم  

   مجتمعاتيا.                                      ر دور الشخصيات التاريخية التي أثرت في     قد     ي           
 في غيره من المجتمعات.  و    ،                                    يحترم ثقافات الشعوب األخرى  في مجتمعو                      
 .يعتز بدور الحضارة اإلسبلمية، ومساىماتيا في إثراء حضارات العالم القديم                                                                     
 يفتخر بجيود الجميورية العربية  السورية في دعم المنظمات الدولية واإلنسانية                                                                        .  
   وفي تحقيق السبلم العالمي   ،                    في مساعدة دول العالم                                 ر دور الجميورية العربية السورية    قد     ي                       .  
   حافظ عمى بيئتو باستخدام العمم والتقانة استخدامًا إيجابيًا.   ي  ً        ً                                               
   حافظ عمى الموارد الطبيعية.   ي                           
   ر الجيود التي تبذليا الدولة في سبيل تأمين حاجات المجتمع العربي السوري.    قد     ي                                                                       
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نت يف  قائوت ادلياراث احلٍاتٍت (8هلذق رقن )
 
تضو

 
     الزئٍست ًالفزعٍت ادل

 
   

 
 ة ادلياراث ًدد                   

 رقم الصفحة الميارات الفرعية الميارة الرئيسة 
 

 . ميارة المحافظة عمى النظافة1
 40 .. ميارة العناية بالنظافة الشخصية1

 41 .ميارة المحافظة عمى نظافة الوسط المحيط والبيئة.2
 40 .. ميارة الوقاية من اإلصابة باألمراض3

 47 .                             .ميارة تعر ف الممتمكات العامة1 . ميارة المحافظة عمى الممتمكات العامة2

 48 .. ميارة المحافظة عمى أثاث ومرافق المدرسة2

 46 ..ميارة المحافظة عمى المؤسسات الخدمية3
 47 .                                                .ميارة تعر ف واجبات المواطن نحو الممتمكات العامة4

الطاقة ميارة التعامل مع مصادر . 3
 الكيربائية

 50 .ميارة ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية.1
 51 .ميارة استخدام األجيزة الكيربائية.2
 52 .ميارة الوقاية من مخاطر الكيرباء.3

 56 ميارة ترشيد استيالك المياه لالستعمال الشخصي..1 ميارة المحافظة عمى المياه. 4
 57 .التموثميارة المحافظة عمى المياه من .2
ميارة المحافظة عمى نظافة أدوات حفظ وتخزين .3

 .المياه
57 

 
                            . ميارة حب  العمم والت عم م5

 60 .ميارة تقدير المعمم والعمماء. 1
 60 .ميارة التفكير العممي.2
 61 .ميارة استخدام األسموب العممي في حل المشكالت.3
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احلٍاتٍت الزئٍست ًالفزعٍت يف ًددة ادلياراث احلٍاتٍت ( قائوت ادلياراث 9)رقن ادللذق
 للوٌاطنت ًادلؤشزاث الدالت علٍيا

 
                          الميارة الحياتي ة الفرعية

 رقم   
 الصفحة

 عدد        حياتي ةالميارات ال                     المؤشرات الد الة عمى  
 اتتكرار ال

 

 مجموع
 التكرارات

 النسبة 

 سؤال نشاط إثرائية معمومة   صورة مثال شرح تعريف

 ميارة العناية. 1
 بالنظافة الشخصية

40         1 5 7% 
40         1 
40         1 
41         1 
43         1 

ميارة المحافظة . 2
عمى نظافة الوسط 

 المحيط والبيئة
 

39         4 7 9.8% 
41         1 
43         1 
42         1 

من ميارة الوقاية .  3
 اإلصابة باألمراض

40         1 3 4.2% 
40         1 
41         1 

            ميارة تعر ف . 4
 الممتمكات العامة

44         1 11 15.4% 
44         1 
44         3 
45         1 
45         1 
45         1 
46         1 
46         2 

ميارة المحافظة . 5
ومرافق عمى أثاث 

 المدرسة

47         1 3 4.2% 
47         1 
48         1 

ميارة المحافظة .6
المؤسسات  عمى

 الخدمية

46         1 2 2.8% 
47         1 

            ميارة تعر ف . 7
واجبات المواطن نحو 

40         1 3 4.2% 
40         1 
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    1      40 الممتمكات العامة
.ميارة ترشيد 8

الطاقة استيالك 
 الكيربائية

50         1 8 11.2% 
50         1 
51         1 
51         1 
51         1 
53         1 
53         1 
53         1 

ميارة استخدام .9
            الكيربائي ة األجيزة

 

51         1 3 4.2% 
50         1 
53         1 

ميارة الوقاية من .10
 مخاطر الكيرباء

52         1 2 2.8% 
53         1 

ميارة ترشيد . 11
 استيالك المياه

 لالستعمال الشخصي

56         1 3 4.2% 
56         1 
58         1 

ميارة المحافظة . 12
ثعمى المياه             من التمو 

57         1 4 5.6% 
57         1 
58         1 
58         1 

ميارة المحافظة . 13
 أدواتعمى نظافة 

 حفظ وتخزين المياه

57         2 2 2.8% 

ميارة تقدير . 14
 والعمماءالمعمم 

59         2 5 7% 
59         2 
60         1 

التفكير . ميارة 15
 العممي

61         1 6 8.4% 
61         1 
61         1 
62         3 

ميارة استخدام . 16
 العممي األسموب

 المشكالت        في حل  

60         2 4 5.6% 
61         2 
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ت11)رقنهلذق 
 
 ( أىداف اخلطت التدرٌسٍ
 
 ًتصنٍفيا حبسب هستٌٌاث بلٌم                      

ت 
 
ت التدرٌسٍ

 
  أىداف اخلط

 
          

 
ٍت للوٌاطنت         

 
           لٌددة ادلياراث احلٍات
 
                    

 

                       كتاب التربية الوطني ةفي  الثانيةمن الوحدة 

                    الص ف السابع األساسي

 2015/2016العام الدراسي 

                                                                                  يتجمى حب نا لموطن من خالل العمل الدائم والمستمر في المحافظة عمى الصورة الجمالية لو 
 وانتياج سبيل العمم لالرتقاء بو. ولممتمكاتو العامة

 درس ىو:الزمن المخصص لتنفيذ كل 

 وزارة التربية بحسب برنامج( دقيقة 45حصة دراسية واحدة مدتيا)

 أىداف وحدة الميارات الحياتية لممواطنة:     

 .نتعر ف أىمية الن ظافة وأثرىا في حياة الفرد والمجتمع والبيئة                                                             
 .نتعر ف الممتمكات العام ة وأىم ي تيا ودورىا في خدمة المجتمع                                                            
 ظ عمى الممتمكات الع امة.                          نبي ن دور المواطن في الحفا                         
 .نبي ن أىمية الطاقة الكيربائية وكيفي ة ترشيد استخداميا                                                       
 .نستنتج مخاطر العبث في الط اقة الكيربائية واالستجرار غير الشرعي ليا                                                                   
 .نتعر ف العمم وخصائصو وعالقتو بالمجتمع                                      
 . نقي م أىمية التفكير العممي                             
   الد ولة في سبيل تأمين حاجات المجتمع.       بذل يا                     قد ر  الجيود ال تي ت   ن                                     
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 ظافة            ة لدرس الن                   األىداف التعميمي                   

 مستويات األىداف المعرفية األىداف المعرفية لمدرس األول 
 التقويم التركيب التحميل التطبيق الفيم التذكر

      √ األسباب الرئيسة النتشار األمراض المعدية. ذكري -1
األمراض التي تنتشر بسبب انخفاض مستوى       يعد د -2

 النظافة الشخصية.
√      

    √   .ةالنظافة الشخصيب واجبات الفرد لمعناية      يحد د -3
    √   يستنتج فوائد العناية بالنظافة الشخصية.                               -4
يذكر أمثمة عن سموكات المحافظة عمى النظافة  -5

 الشخصية.          
 √     

العالقة بين العناية بالنظافة الشخصية والمحافظة      عم ل   ي   -6
 عمى نظافة البيئة.    

 √     

                                           ي قارن بين سموكات المحافظة عمى نظافة الوسط  -7
 المحيط ونظافة البيئة.

   √   

  √     واجبات الفرد لممحافظة عمى نظافة البيئة.                           مي ز   ي   -8
                                               يقترح إجراءات بن اءة من أجل المحافظة عمى نظافة  -9

 البيئة.
    √  

المدرسة في بناء ثقافة النظافة لدى يناقش دور  -10
 الطمبة.

     √ 

 √      بنائيا عمى النظافة.                          يقي م دور األسرة في توعية أ -11
ً                                  ي عطي مثاال  عن أىمية الن ظافة في حياتنا.     -12              √   

 2 2 2 2 2 2 مجموع األىداف في كل مستوى معرفي
                  األىداف الوجداني ة األىداف الميارية

                                          ي نم ي اتجاىات إيجابية نحو أىمية النظافة..1 .يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة.1
الذىنية لدرس النظافة باأللوان عمى . يرسم الخريطة 2

 الورقة.
من يتقيد بواجبات المحافظة       لكل                   ي ع بر عن تقديره . 2

 عمى النظافة.
                                         ي عرب عن التزامو بقواعد النظافة الشخصية.. 3 . يشارك في عمل تطوعي لتنظيف غرفة الصف.3
عن التزامو بإجراءات المحافظة عمى نظافة          . ي عب ر 4 

 البيئة.
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                                          األىداف الت عميمي ة لدرس الممتمكات العام ة

 مستويات األىداف المعرفية األىداف المعرفية لمدرس الثاني 
 التقويم التركيب التحميل التطبيق الفيم التذكر

     √  لمممتمكات العامة.  ً ا  يستنتج تعريف -1
      √ أنواع الممتمكات العامة.                                           يعد د -2
    √   ممتمك من الممتمكات العامة مع إعطاء مثال عنو.      يحد د -3
لممحافظة عمى الممتمكات      فض ليقترح اإلجراء األ  -4

 العامة.                           
    √  

      √ القطاعات التي تدعم الممتمكات العامة.      يعد د -5
     √  أىمية الممتمكات العامة لمفرد والمجتمع.     عم ل   ي   -6
خصائص الممتمكات العامة من حيث الممكية       يوض ح -7

 والربح.    
 √     

   √    يقارن بين الممتمكات العامة والممتمكات الخاصة.  -8
  √                ً          يقترح تعريفا  لمضريبة. -9

                                ً     رأيو ببعض التصرفات التي تؤثر سمبا  في        ي بي ن -10
 الممتمكات العامة.

     √ 

                                                ي صنف التصر فات الصحيحة، والخاطئة نحو الممتمكات  -11
 العامة.

   √   

                                                 ي قي م التصرفات الصحيحة، والخاطئة تجاه الممتمكات  -12
 العامة.

     √ 

 2 2 2 1 3 2 .مجموع األىداف في كل مستوى معرفي
                  األىداف الوجداني ة األىداف الميارية

.يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى 1
 السبورة.

محافظة عمى الممتمكات                              ي نم ي اتجاىات إيجابية نحو ال.1
 العامة.

. يرسم الخريطة الذىنية لدرس الممتمكات العامة 2
 باأللوان عمى الورقة.

من يتقيد بقوانين المحافظة عمى       لكل                      . ي ع بر عن تقديره  2
 الممتمكات العامة.

من يقوم بواجبو نحو الممتمكات       لكل                     .ي عب ر عن احترامو 3 . يشارك في عمل تطوعي لتنظيف باحة المدرسة.3
 العامة.

                                                   . ي عرب عن التزامو بإجراءات المحافظة عمى الممتمكات 4 
 العامة.
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 الكيربائية ودورىا في حياتنااألىداف التعميمية لدرس الطاقة 

                  األىداف الوجداني ة األىداف الميارية
                                        ي نم ي اتجاىات إيجابية نحو ترشيد استيالك .1 .يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة.1

                            الكيرباء في حياتو اليومي ة.
. يرسم الخريطة الذىنية لمدرس باأللوان عمى الورقة، 2
 عمييا الصور والرموز الالزمة.      يحد دو 

من يتقيد بإجراءات ترشيد       لكل                      . ي ع بر عن تقديره  2
 استيالك الكيرباء.

امو بقواعد الوقاية من مخاطر                 . ي عرب عن التز 3 ارك في التوعية بأىمية استيالك الطاقة الكيربائية.. يش3
 الكيرباء.

            
 

 

 مستويات األىداف المعرفية األىداف المعرفية لمدرس الثالث 
 التقويم التركيب التحميل  التطبيق الفيم   التذكر 

      √ ذكر استخدامات الكيرباء في الحياة اليومية.ي -1
     √                          كثروة وطنية.            يستنتج أىمية الطاقة الكيربائية -2
     √  ضرورة ترشيد استيالك الكيرباء.     عم ل   ي   -3
      √ النتائج السمبية ليدر الكيرباء.      يعد د -4
أىداف ترشيد استيالك الطاقة       يوض ح -5

 الكيربائية.
 √     

ً                                     مثاال  عن ترشيد استيالك الكيرباء.                يحد د -6       √    
ً                            مثاال  عن ىدر الطاقة الكيربائية .      يحد د -7       √    
يقترح بعض السموكات لمحفاظ عمى الطاقة   -8

 الكيربائية. 
    √  

                                      ي قي م بعض السموكات المرتبطة باستخدام  -9
 األجيزة  واألدوات الكيربائية.

     √ 

                                 ي ناقش إجراءات الوقاية من  مخاطر  -10
 الكيرباء.

   √   

موقفو من االستجرار غير الشرعي        ي بي ن -11
 لمكيرباء.                       

     √ 

 2 1 1 2 3 2 معرفي مستوى                     مجموع األىداف في كل  
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                                   التعميمي ة لدرس المياه ثروة وطني ةاألىداف 

 مستويات األىداف المعرفية األىداف المعرفية لمدرس الرابع   
 التقويم التركيب التحميل التطبيق الفيم التذكر

      √ .ة اليوميةحياالاستخدامات المياه في  ذكري-1
سبب قيام الحضارات منذ أقدم العصور قرب مصادر      عم ل   ي   -2

                         .     المياه
 √     

   √    .العوامل التي تؤثر عمى استيالك الفرد لمماء      يحد د -3
     √  ضرورة ترشيد استيالك المياه.     عم ل   ي   -4
                                        السموكات التي يجب ات باعيا من أجل ترشيد       يوض ح -5

 .استيالك المياه
 √     

ث المياه.      يعد د -6       √                    أسباب تمو 
   √    نتائج تموث المياه  وآثاره عمى البيئة المحيطة.      يحد د -7
  √     لممحافظة عمى المياه من التموث. اتجراءاإلبعض يقترح  -8
                                المت بعة لممحافظة عمى أدوات حفظ                ي ناقش األساليب  -9

 وتخزين المياه.
   √   

 √      رأيو بأساليب ترشيد استيالك المياه.       ي بي ن -10
                                               يرسم خريطة ذىنية لمدرس، وي عي ن عمييا العنوان،  -11

 والمفردات األساسية لمدرس.
  √    

 1 1 3 1 3 2 مجموع األىداف في كل مستوى من معرفي
                  األىداف الوجداني ة المياريةاألىداف 

                                                  . ي نم ي اتجاىات إيجابية نحو ترشيد استيالك المياه.1 . يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة.1
ث                                                    . ي ع بر عن التزامو بالمحافظة عمى المياه من الت مو 2 .يقوم بترشيد استيالك المياه في حياتو اليومية .2

 اليدر.و 
                                       عمل تطوعي لمتوعي ة بأىمية ترشيد استيالك . يشارك في 3

 المياه.
                                                 . ي عرب عن تقديره ألىمي ة المياه وضرورتيا لمحياة.3
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                                           األىداف التعميمي ة لدرس حب  العمم والت عم م

 األىداف المعرفية لمدرس الخامس
           

 مستويات األىداف المعرفية
 التقويم التركيب التحميل التطبيق الفيم التذكر

      √              ي عر ف العمم.-1
      √                     بعض االختراعات العممية.      يعد د -2
     √  أىداف العمم.      يوض ح -3
اعتماد المجتمعات المتقدمة عمى العمم، واستثماره      عم ل   ي   -4

 في خدمتيا.
 √     

     √  مفيوم التفكير العممي.      يوض ح -5
أمثمة عن اإلنجازات التي تحققت بفضل العمم،       يحد د -6
 أثرىا في حياة البشر.       ي بي نو 

  √    

  √                                 ي م خص خصائص التفكير العممي. -7
   √                                               ي قارن بين التفكير العممي والتفكير الخرافي. -8
    √                         أىمي ة العمم والت عمم.      يحد د -9

 √                                       ي ناقش واجبات الطالب نحو المعم م. -10
                                               يرسم خريطة ذىنية لمدرس، وي عي ن عمييا العنوان،  -11

 والمفردات األساسية لمدرس.
    √  

 1 2 1 2 3 2 معرفي                          مجموع األىداف في كل  مستوى
                  األىداف الوجداني ة األىداف الميارية

                العمم والت عمم. تجاىات إيجابية نحو        ي نم ي ا. 1 يشارك في رسم الخريطة الذىنية لمدرس عمى السبورة. .1
يرسم خريطة ذىنية لمدرس عمى ورقة مع مراعاة الشروط  .2

 .        الذىني ة المطموبة لرسم الخريطة
 تقديره لمعمم والعمماء.            . ي ع بر عن 2

                                              .ي عب ر عن احترامو لممعم م  ولمينة الت عميم. 3 
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طبٍق ادل (11)رقن هلذق
 
       الربناهج الزهنً إلجزاءاث الت
 
 ًٍدان                          

نوع 
         الت طبيق

عدد  التاريخ الحصة الشعبة المجموعة الموضوع
 الحصص 

 
         الت طبيق
 القبمي

االختبار 
 التحصيمي

 1 2/11/2015االثنين  الثانية السابعة تجريبية
 1 2/11/2015االثنين  الثالثة الثامنة ضابطة

مقياس 
 االتجاىات

 1 4/11/2015األربعاء  الثانية السابعة تجريبية
 1 4/11/2015األربعاء  الثالثة الثامنة ضابطة

تدريس وحدة الميارات 
          الحياتي ة

 5 12/2015/ 7 – 9/11/2015 الثانية السابعة تجريبية
 5 12/2015/ 7 – 9/11/2015 الثالثة الثامنة ضابطة

 
         الت طبيق
 البعدي

االختبار 
 التحصيمي

 1 2015/ 12/ 14األربعاء  الثانية السابعة تجريبية
 1 2015/ 12/ 14األربعاء  الثالثة الثامنة ضابطة

مقياس 
 االتجاىات

 1 2015/ 15/12الخميس الثانية السابعة تجريبية
 1 2015/ 15/12الخميس  الثالثة الثامنة ضابطة

         الت طبيق
البعدي 
        المؤج ل

االختبار 
 التحصيمي

 1 2016/ 27/1األربعاء  الثانية السابعة تجريبية
 1 2016/ 27/1األربعاء  الثالثة الثامنة ضابطة

مقياس 
 االتجاىات

 1 28/1/2016الخميس  الثانية السابعة تجريبية
 1 28/1/2016الخميس  الثالثة الثامنة ضابطة

 حصة 11 1/2016/ 28 –2/11/2015 ية لمتطبيق الميداني     لكم  الفترة الزمنية ا
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 .موافقة مديزية الرتبية لتطبيق الدراسة امليداني ( 21) ملحق
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 .الطلبة يف رسم اخلزيطة الذهنية لدروس اخلطة التدريسية أعمال ( 23) ملحق
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Summary of Research  

 

 

 

The Effectiveness of Mind Map 

Strategy in Teaching Life Skills 

"An Experimental Study on Seventh Grade Students 

 in Damascus Schools" 

 

 

Introduction: 

Every day appears on the stage of life new data, they need to have 

new experiences and ideas and skills to deal with them successfully, that 

is, they need to humans have the life skills that enable him to solve the 

life problems in accordance with the values and goals desired, cannot be 

achieved without raising cope with requirements of the times and face the 

challenges, and take into account all aspects of growth in an integrated 

and balanced. 

 In the Syrian Arab Republic a new educational curricula  to teach 

students the life skills, to enable them to cope with the requirements. 

    So many researchers recommends that the use of modern 

strategies in the development of life skills to students as one of the skills 

that must be have it by all students and use it day by day, it is most 

important of these modern strategies, mind maps strategy as one of the 
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creative visual thinking tools, and represent a visual language shared 

between the teacher and the learner in all subjects, at all educational 

levels. 

First: Problem  Of The Research: 

       It contributed to research on the mechanisms of the brain works 

and how its functioning in the emergence of new theories and new 

concepts began its applications in the field of education, which has 

become of introduction more effective in the perception and processing of 

information storage and retrieval, and these modern strategies mental map 

a strategy that helps to store and organize information and retrieve it 

easily and easily, which may increase the achievement of students' 

ability, and the survival of the impact of learning in memory for a longer 

period, absorbing as much knowledge in less time, as it depends on the 

icons, images, shapes and colors that stimulate visual and verbal memory 

work together. 

     The researcher considers workout mind map strategy in the 

teaching of the unity of the life skills of citizenship from the book of 

national education for the students of the seventh grade, especially since 

he had never been taught article this strategy or fact their contribution in 

increasing the knowledge of students and raise the level of academic 

achievement, or the extent of their contribution to the development of 

positive trends among seventh grade students about subjects of this unit; 

Based on the above, can shorten the research problem in question 

following President: what is the effectiveness of the mental map strategy 

in the teaching of life skills for students in the seventh grade? 

Second: Aims And Questions Of The Research: 

The research aims to answer the following principal question: 

What is the effectiveness of the mental map strategy in the teaching 

of the life skills unit of citizenship in the national education subject 

for the students of the seventh grade primary? 
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 And there were the following sub-questions: 

1. How effective mind map strategy in the development of academic 

achievement at the seventh grade classes in life skills unit for citizenship, 

among students according to the levels of Bloom's academic goals? 

2. What is the nature trends in the seventh grade students about the life 

skills unit of citizenship in the national education topics subject, 

depending on the strategy followed teaching? 

3. How mind map strategy effect in the development of positive attitudes 

among seventh grade students about the life skills unit of citizenship 

issues, compared to the way prevailing in the teaching of National 

Education subject? 

Third: Hypotheses Of The Research: 

The following hypotheses were tested at the level of (0.05). 

1. There is no statistically significant difference between the mean scores 

of members of the control and experimental groups in their answers on 

the academic achievement of the unity of the life skills of citizenship in 

the test direct dimensional scale items. 

2. There is no statistically significant difference between the mean scores 

of the experimental group in their answers on the academic achievement 

of the unity of the life skills of citizenship in the pretest / posttest and 

direct scale items. 

3. There is no statistically significant difference between the mean scores 

of the experimental and control groups in their answers on the academic 

achievement of the unit of the life skills of citizenship in post-test 

measure the deferred items. 

4. There is no statistically significant difference between the mean scores 

of the experimental group in their answers on the academic achievement 

of the unity of the life skills of citizenship in the test item scale direct 

post-test / and deferred post-test. 

5. There is no statistically significant difference between the mean scores 

of members of the control and experimental groups in their answers on 
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the questionnaire items trends toward the unit life skills topics of 

citizenship in the post test. 

6. There is no statistically significant difference between the mean scores 

of the experimental group in their answers on the questionnaire items 

trends toward unity life skills of citizenship issues in the two 

measurements pretest /and direct post-test. 

7. There is no statistically significant difference between the mean scores 

of members of the control and experimental groups in their answers on 

the questionnaire items trends toward unit life skills topics of citizenship 

in the deferred post-test. 

8. There is no statistically significant difference between the mean scores 

of the experimental group in their answers to a questionnaire about 

students' attitudes towards the terms of the unit of life skills of citizenship 

issues in the two measurements direct post-test /and deferred post-test. 

Fourth: Tools Of The Research: 

  The following  Tools are used to achieve the objectives of the research: 

1. Life Skills unit content analysis card from National Education book for 

the seventh grade of basic education. 

2.Teaching plan designed according to the mind map strategy. 

3. Achievement test to the content of  life skills unit of citizenship. 

4.Trends Questioner towards life skills unit of citizenship topics. 

 Fifth: Population And Sample Of The Research: 

 The study Population comprised all current students of the seventh grade 

primary, totaling according to statistics of educational department of 

Damascus province for the academic year(2015-2016) (21234) students, 

currently distributed to (110) public schools in Damascus city, To apply 

the experimental  study, the researcher  have intentionally choose (Izzal-

Din Altnokhi) school from the public basic education schools in 

Damascus province, then two divisions chosen intentionally form  

seventhStudents grade in this school, was distribute to experimental and 
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control group, the experimental group members was (32) students, the 

control group members was (33) students, equalization between this two 

groups was verified  before applying  the teaching plan lessons of the life 

skills unit of citizenship.  

Sixth: Methodology Of The Research: 

Experimental method  was used in the experience application , as it 

is the only methodology that can be used to test hypotheses against the 

special relations of cause and effect type. 

Seventh: Results Of The Research: 

1. There was a statistically significant difference between the average 

scores between the  control group members and the experimental group 

members in their answers on the questions of the direct post-test, as the 

average grades of students in the experimental group scored higher. 

2. There was a statistically significant difference between the average 

scores of the experimental group members in their answers to the pre-

test and direct post-test, as the average grades of students in the 

experimental group scored higher. 

3.  There was a statistically significant difference between the average 

scores between the  control group members and the experimental group 

members in their answers on the questions of the deferred post-test, as 

the average grades of students in the experimental group scored higher. 

4. There was a statistically significant difference between average scores 

of the experimental group members, in their answers for the academic 

achievement scale items for testing direct post-test/and deferred post-

test, for the benefit of the average scores of the experimental group 

students, in the direct post-test measurement. 

5. The availability of positive trends among the experimental group 

members towards the life skills unit topics, in the subject of the national 

education, after learning throw the mental map strategy. 

6. The availability of positive trends among members of the control group, 

towards the life skills unit topics in the subject of national education 

after learning throw the traditional methods, in the teaching of National 

Education. 
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7.  There were no statistically significant differences between average 

scores of the control and experimental group members, in their answers 

on the questionnaire items, trends toward life skills unit subject in the 

test direct post-test measurement . 

8. There was a statistically significant difference between average scores 

of the experimental group members, in their answers for the academic 

achievement scale items for testing  pre-test/and direct post-test, for the 

benefit of the average scores of the experimental group students, in the 

direct post-test measurement. 

9.  There were no statistically significant differences between average 

scores of the control and experimental group members, in their answers 

on the questionnaire items trends, toward life skills unit subject in the 

deferred post-test measurement. 

10.  There were no statistically significant differences between average 

scores of the control and experimental group members, in their answers 

on the questionnaire items trends, toward life skills unit subject in the 

measurement  of direct post-test/and deferred post-test. 

Eighth: Suggestions Of The Research: 

 In the light of the outcome of the current research results from the 

experimental results that can identify a set of proposals that could be of 

benefit in the studied variables. 

1. Training  the basic teaching  teachers to use the  mental map strategy, 

and introduce them to the importance in achieving the educational goals 

through holding training courses for them. 

2. provide the National Education teachers in the basic teaching stage 

guide manual  shows what a mind map strategy, and how he used in 

teaching students how to train them. 

3. provide the curriculum planning forms and maps showing relationships 

among the topics to be learned in order to facilitate the acquisition and 

the learner to distinguish them. 

4. The need for the seventh grade teachers to teach their students the life 

skills unit and other topics of national education subject using  the mind 
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maps strategy, to be regarded as life skills is the essence of education, and 

main purpose of student daily life. 

5.  develop  the classroom environment with the educational tools and 

develop appropriate educational technical commensurate with the 

application of the mind map strategy. 

6. Encourage supervisors to promote teachers of second cycle of basic 

education  to practice the modern teaching methods, especially the mental 

map strategy. 

7. study the effectiveness of a training programme, depends on 

developing  teachers  of  second cycle of basic education  skills, in how to 

use the  mind map strategy in teaching. 

8. study the effect of using a mind map strategy in the development of 

higher-order thinking skills or creative thinking or critical thinking skills 

of the seventh grade students of second cycle of basic education. 

9. give the life skills subject more importance's, and integrate it in all 

educational subjects, because the importance of shaping and developing 

the student personality.     
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