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 اإلطار العام للبحث: أوال 
 مقدمة

نهج الدراسى نظاًما فرعًيا من منظومة العملية التعليمية ، ومن ثم ينعكس عليه كل ماا يمثل الم
يحدث فى  العملية التعليمية من تغيرات  ، وهاو ددا  المتتمال لتحقياه دهدافاه ، وفا  لات الوهات يساهم 

 .بشكل عملى فى بناء اإلنسان
د مسااار الااتعلم ، وهااد  يمقااد الماانهج وياارثر نااوت التنظاايم المتباال فااى الماانهج تاافثيرًا كبياارًا فااى تحدياا

فعاليتاااااه لااااايس غن محتاااااوان ميرمناساااااب بااااال غن محتاااااوان مااااانظم ب ريقاااااة تقلااااال مااااان كماءتاااااه وفعاليتاااااه 
(Diamond ,1998, 125)  ويشااير كيلااى ،(kelly, 1999, 22)   إلااى دن محتااوم الماانهج ي ااب

مار الالم ياردم إلاى تحقياه فعاال عندما ي امم ب ريقاة  تتماه وئ االم الماتعلم  ودسالوب تعلماه ، اغ
دن تنظاايم  ( Armbruster, 1993, 346)اغهااداا المرتااو  ، وفااى نمااس ال اادد ياارم درمبروسااتر 

المحتوم ب ريقاة فعالة يساعد المتعلم على التح يل ، والتعامل ب ور   حيحة مال المااد  التعليمياة ، 
م وتسلسال المعلوماات فاى المحتاوم كما يساعد المعلم فى ائتيار  ريقة التدريس التى تتناسب مال تنظاي

 ( .567، 8991محمد السيد على )

لا كان تنظيم محتوم المنهج فى المدارس العادية دمرا مهما ، فإن اغمار سايكون فاى مادارس ا  و 
فاى ماياة اغهمياة ، غنهاا تتكاون مان ف ال واحاد يت امن دكثار  One Classroom))  الم ل الواحد

حيااث يااتم التاادريس لل ااموا الثىثااة اغولااى كاافنهم ف اال  ، (Multigrads)ماان  ااا فااى دن واحااد 
واحد متعدد ال موا ، وكللك ال اموا الرابال و الئاامس والساادس كافنهم  اا واحاد دي اا ً، د  دن 
التااادريس فااا  تلاااك الم اااول يت لاااب مااان المعلااام دو المعلماااة مهاااارات متنوعاااة  فااا  تااادريس تميااال الماااواد 

مة ئا اة ، حياث إن المعلام يقاوم بتادريس مااد  العلاوم لتىميال الدراسية ب مة عامة ، وماد  العلوم ب 
دكثر من  ا فى دن واحد  ، ويت لب للك دن  تكون هناك مو وعات واحااد  ،  ودهااداا متدرتاة ، 

( . 3،  8997دافيااد ساتروبرند، ، ) ودنش ة متماوتاة العماه تبعاًا لقادرات التىميال و موفهاام المتماوتااة 
لب من المعلم القيام بتنظيم محتوم مناهج تلك ال موا معا ، وللك مان ئاىل تتميال اغمر الل  يت 

المماهيم المتشابهة معًا بحيث يمكن تقاديم اغساسايات لل اا الرابال والت بيقاات والممااهيم اغكثار عمقاًا 
فااى ال ااا الئااامس والسااادس وهاالا يسااهل التاادريس لل ااموا الثىثااة  معااًا فااى دن واحااد  ،  وهاالا مااا 

والتا  دو ات ب ارور  تنظايم محتاوم المنااهج (  8995شاكر عبد العظايم ،) نتالج دراسة  دشارت إليه
محماد حسان ) ،( 2222باروس ميلار)دراساات كال مان الدراسية ليىلم تعدد ال موا، كماا تشاير نتاالج 

إلاااى دن هنااااك مشاااكىت تتعلاااه (  8995رروا عزماااى ، ( )8991فاااراد حلماااى)، ( 8999الرشااايدم ،
بالم اااول   ، ودن المنااااهج المقااارر  المنااااهج مااان حياااث عااادم مناسااابتها للم ااال متعااادد ال اااموا بمحتاااوم

اغماار الاالم يت لااب  دمااج . متعاادد  ال ااموا مياار مىلمااة غنهااا ال تلباا  احتياتااات و ميااول التىمياال 
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هاارات رفاة و المعللم الهرماىالتنظايم . الوحدات الدراسية لل موا المئتلماة فاى المااد  الدراساية الواحاد  
وفاا  هاالا  (curriculum spiral)الحلزونااى بمااا يساامى الماانهج ( بروناار) وهااو المباادد الاال  دعااى اليااه 

إلااى دن ممهاااوم التتاااابل ماان دبااارز المعاااايير التاا  تحكااام تنظااايم ( 878، 8915،  ر يااابسااايون  عم) يشااير 
هج، كمااا حساان الظااروا الممكنااة لتحقيااه دهااداا المااندئبارات الماانهج ب ااور  تتعاال ماان الممكاان تااوفير 
المااانهج بحياااث يعمااال علاااى دعااام التراكمياااة و  لعنا اااريمثااال ممهاااوم التتاااابل القااادر  علاااى التنااااول المعاااال 

االستمرارية ف  التعليم ، ويعن  ممهاوم التتاابل دن كال عن ار يتعاين دن يبناى فاوه عن ار ساابه لاه و 
اإلعااد  و التكاارار،  يتتااوز المساتوم الال  عاولج لااه مان حياث االتساات و العماه ، فالتتااابل لايس متارد

 (Dibaisio,et.al 1999, 17)ويشاير ديباسايو ودئارون  ولكناه يعنا  مساتويات دعلاى مان المعالتاة ،
إلى دن  التنظيم الحلزون  يتاي  عارا الممااهيم و المهاارات بفسالوب تتاابع  يازداد نماوا واتسااعًا ئاىل 

درات و اساتعدادات التىميال  ، و يحقاه ف  ت ميم اغنش ة التعليمية وفقًا لق دسنوات الدارسة، و يساع
وماااان هنااااا تاااافتى دهميااااة اسااااتئدام التنظاااايم . التاااازامن فاااا  تاااادريس المماااااهيم للم ااااول متعاااادد  ال ااااموا 

 .الحلزون  لمحتوم المنهج
دن مهاااارات معلماااات (  2222،  البااااز حاااىمدر اااا حتااااز  ، ) كماااا دو اااحت نتاااالج دراساااة 

،  ومان ئاىل   عيمةريسية وفه تعدد ال موا كانت نش ة تدد ت ميمالم ول متعدد  ال موا ف  
الزيارات الميدانية لتلك الم ول دي ا ات    دنه ال توتد ددلة معلم لتدريس العلوم وفه تعدد ال موا 

المعلام الئا اة بال اموا الرابال و الئاامس  والساادس مان الحلقاة اغولاى  ددلاةودن المعلمات تستئدم  
ساتئدام ومان هناا تافتى دهمياة تنظايم المانهج وا لام تارات تعادد ال اموا ، من التعليم اغساس  ، و التا 

 .استراتيتيات تدريس تتىءم مل تعدد ال موا، وتحقه دهداا تدريس العلوم
إلاى دن التعلايم االبتادالى يتااب دن ( 25،  8993حامااد عماار،)و بالنسابة لنتاالج الاتعلم دشاار  

ا الحيا  ال بيعياة وب اور  متراب اة ومتكاملاة تسااعد  مال يقدم لتىميلن ئبرات تربوية متنوعة فى مواه
اليوم على االستتابة لمت لباات الحياا  فاى متتمال معا ار، ومت اور، ومتغيار ساواء فاى بيلتاة المحلياة 

تنمياااة المهاااارات الحياتياااة لااادم التىميااال ، بماااا بولاااللك يتاااب دن  تهاااتم هااالن المااادارس .دو و ناااه الكبيااار
 يااات حياااتهم ال بيعيااة وتكساابهم مهااارات واسااتراتيتيات يتعاااملون ماان يساااعدهم علااى التعاماال ماال مع

(  2268)ئىلها مل متغيرات الحيا  المعا ر ، وهلا يتمه مل ما دكدته المشاريل العالمية مثال مشروت 
 ،( 8999،471عااااادل دبااااو العااااز،) Science for All Americane آلمااااريكينالعلااااوم لكاااال ا

ة للقاارن الحااادم والعشاارين التااى دكاادت تميعهااا علااى دهميااة إكساااب التىمياال وتقريراللتنااة الدوليااة للتربياا
 .المهارات الحياتية 

، والمعاييرالقوميااة للتعلاايم فاا  م اار ( 8995تاااك ديلااورودئرون ،)مثاال مهااار  التعااايآل ماال اآلئاارين 
 ( .2223وزار  التربية والتعليم ،)
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رات اغساساية التا  تمثال دهام ددوات و تعتبر مهارات التعايآل مل المتتمل المعا ر مان المهاا
والتااى  يتااب دن يهااتم بهااا م ااممو مناااهج العلااوم ( . 32، 8914يعقااوب نشااوات ) المدرسااة االبتداليااة 

بالمرحلااة االبتداليااة بت اامينها دنشاا ة و مواهااا مناساابة لتاادريب التىمياال علااى  كيميااة مواتهااة المواهااا 
 وفاااى هااالا ال ااادد( . Mc-cormack,1994)  الحياتياااة ، والت ااارا الاااواع  فااا  مثااال هااالن المواهاااا

إلى انئماا نساب اماتىك تىميال ( 827، 8999محمد ابو المتوح ، ئالد الباز،) دراسة  دشارت نتالج
مرحلااة التعلاايم اغساسااى للمهااارات الحياتيااة ، ودو اات ب اارور  ت اامين مناااهج العلااوم بمرحلااة التعلاايم 

 .ل اغساس  للمهارات الحياتية ال رورية للتىمي

وماان ئااىل ئباار  الباحااث فاا  االشااتراك فاا  تقااويم الم ااول متعاادد  ال ااموا، ات اا  دن هناااك 
 اااعوبة لااادم المعلماااات فااا  إعااااد  تنظااايم محتاااوم مااانهج العلاااوم لكاااى يناساااب التااادريس فااا  الم اااول 
متعدد ال موا ، كما دن  ره و استراتيتيات التدريس الت  تتبعها المعلمات تحتاا، إلاى ت اوير حتاى 

فااا  تنمياااة المهاااارات الحياتياااة لااادم التىميااال ، و كاااللك افتقاااار مااانهج العلاااوم إلاااى دنشااا ة تنمااا  تسااااعد 
 . المهارات الحياتية لدم التىميل 

االهتماام بتنظايم محتاوم منااهج العلاوم لل اموا الرابال  إلىن هناك حاتة دو استشعر الباحث 
نشاا ة فو بتزويااد تلااك  المناااهج ب فااى شااكل حلزونااى، والئااامس والسااادس االبتاادال  وفااه تعاادد ال ااموا

 .تنم  المهارات الحياتية لدم التىميل ف  الم ل متعدد ال موا

   :البحث مشكلة 
 : ف   وء ما سبه يمكن  يامة مشكلة البحث الحال  ف  التسارل الرليس التال       

مس  علاى التح ايل ما مدم فعالية التنظيم الحلزونى لمحتوم وحدتى المااد   بال امين الرابال والئاا  -
 متعدد ال موا ؟  لم لو المهارات الحياتية لدم تىميل ا

 :و يتمرت عن التسارل السابه  اغسللة  المرعية التالية 
مااا الت ااور المقتاارح لتنظاايم وحاادتى الماااد  لل اامين الراباال والئااامس فااى الم اال متعاادد ال ااموا   -8

 وفه التنظيم الحلزونى ؟ 
لحلزونى لوحدتى الماد  لل مين الرابل والئامس  ف  التح يل لدم  تىميل ما فعالية التنظيم ا  -2

 الم ل متعدد ال موا ؟ 
ما فعالية التنظيم الحلزونى لوحدتى الماد  لل مين الرابل والئامس  ف  تنمية المهارات الحياتية   -3

 لدم تىميل الم ل متعدد ال موا ؟ 
لتح ااايل و  المهاااارات الحياتياااة فااا  الت بياااه البعاااد  درتاااات التىميااال فااا  ا  ماااا العىهاااة باااين -4

 للمتموعة التتريبية  ؟
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 :فروض البحث 
تابااة عاان دسااللة البحااث وفااى  ااوء مبرراتهااا النظريااة ، ومااا دساامرت عنااه نتااالج الدراسااات لإل     

 :السابقة دمكن  يامة فروا البحث على النحو التالى 
باين متوسا ات درتاات تىميال كال مان المتموعاة ( 2027)توتد فروه دالة إح االيًا عناد مساتوم  -8

فاااى االئتباااار ( ال اااا الرابااال )والمتموعاااة ال ااااب ة اغولاااى ( ال اااا الرابااال ) التتريبياااة اغولاااى 
 .التح يلى البعدم ل ال  المتموعة التتريبية

بين متوس ات درتاات تىميال كال مان المتموعاة (  2027)توتد فروه دالة إح اليًا عند مستوم  -2
فاى االئتباار ( ال اا الئاامس ) والمتموعاة ال ااب ة الثانياة( ال ا الئامس ) تتريبية الثانية ال

 .التح يلى البعدم ل ال  المتموعة التتريبية
بين متوس ات درتات تىميل كل من المتموعاة (  2027)توتد فروه دالة إح اليًا عند مستوم   -3

فاى الت بياه البعادم ( ال اا الرابال ) ااب ة اغولاىوالمتموعاة ال( ال ا الرابال)التتريبية اغولى 
 .لب اهة مىحظة المهارات الحياتية ل ال  المتموعة التتريبية 

بين متوس ات درتات تىميل كل مان المتموعاة (   2027)توتد فروه دالة إح اليًا عند مستوم  -4
فااى الت بيااه ( ئااامس ال ااا ال)والمتموعااة ال اااب ة الثانيااة ( ال ااا الئااامس)التتريبيااة الثانيااة 

 .البعدم لب اهة مىحظة المهارات الحياتية ل ال  المتموعة التتريبية 
متوساااا ات درتااااات تىمياااال المتموعااااة بااااين (  2027)توتااااد عىهااااة دالااااة إح اااااليًا عنااااد مسااااتوم   -7

ف  الت بيه البعد  لىئتبار التح يلى ومتوس ات درتاتهم فا   (ال ا الرابل )التتريبية اغولى 
  . بيه البعد  لب اهة المهارات الحياتية  الت

متوساااا ات درتااااات تىمياااال المتموعااااة بااااين  (  2027)توتد عىهة دالة إح اليًا عند مستوم    -6
فا  الت بياه البعاد  لىئتباار التح ايلى ومتوسا ات درتااتهم  (ال ا الئاامس )التتريبية الثانية 

 .ف  الت بيه البعد  لب اهة المهارات الحياتية  

  :اف البحث أهد
 : إلى  البحث الحالىهدا ي

 . تنظيم  وحدتى الماد  فى ال مين الرابل والئامس وفه االتنظيم الحلزونى لتىلم تعدد ال موا -8
  م الالتعرا على مدم فعالية التنظيم الحلزونى لوحدتى الماد  ف  تنمياة التح ايل لادم تىميال ال -2

 .متعدد ال موا 
ية التنظيم الحلزونى لوحدتى الماد  ف  تنمية المهاارات الحياتياة لادم تىميال التعرا على مدم فعال -3

 . الم ل متعدد ال موا 
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دراسة العىهة بين التح يل ف  ماد  العلوم و المهارات الحياتية لدم تىميل الم ل متعدد  -4
 . ال موا 

 : البحثأهمية 
 :تتلئم دهمية البحث الحالى فيما يلى

 . ين عن المناهج ب ريقة لتنظيم مناهج العلوم فى الم ل متعدد ال مواإمداد المسلول -8
 .هد يميد فى االسترشاد به لتنظيم مناهج دراسية دئرم للم ل متعدد ال موا  -2
 . يمكن دن يسهم هلا البحث ف  توفير مقياس للمهارات الحياتية لتىميل المرحلة االبتدالية  -3
 .يتيات التدريس المىلمة للم ل متعدد  ال موا تزويد المعلمات ببعا استرات -4

 التعريف اإلجرائى لمصطلحات البحث
 :الفعالية   

يق د بها إتراليًا مادم هادر  التنظايم الحلزوناى لمحتاوم وحادتى المااد  لل امين الرابال والئاامس         
 .تية لديهم على زياد  تح يل تىميل ال مين فى ماد  العلوم ، وكلا تنمية المهارات الحيا

 :التنظيم الحلزونى للمحتوى 
هاااو ترتياااب ممااااهيم وحااادتى المااااد  لل ااامين الرابااال والئاااامس فاااى ترتياااب ردساااى بحياااث تااافتى            

 .اغساسيات فى مقرر ال ا الرابل ، وتفتى الت بيقات والمماهيم اغكثرتعقيدا فى ال ا الئامس 

 :الفصل متعدد الصفوف 
من  ا ، ويدرس فيه تلميالات مالباا ، وياتم تقسايم الم ال الاى متماوعتين هاو ف ل ي م دكثر       

ت م : ت م التلميلات من ال ا اغول حتى ال ا الثالث ، والمتموعة الثانية : ، المتموعةاغولى 
التلمياالات مااان ال ااا الرابااال حتوالسااادس ، وكااال متموعااة تتلاااس معااًا لتاااتعلم نمااس المااااد  التعليمياااة ، 

 .ه بشكل متزامن غكثر من  ا فى دن واحد والتدريس يتم في

 :المهارات الحياتية 
هااى متموعااة ماان المهااارات التااى يحتاتهااا التلمياال إلدار  حياتااه ، وتكساابه االعتماااد علااى الاانمس       

وهبول دراء اآلئرين ، وتحقه الر ا النمسى له ، وتساعدن فى التكيا مل متغيرات الع ر اللم يعيآل 
 .التوا ل ، والقياد  والعمل التماعى ، وحل المشكىت واتئال القرار فيه ، مثل مهارات 
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  :التحصيل الدراسى 
مقاادار مايح االه تىمياال ال اامين الراباال والئااامس ماان المعلومااات المت اامنة فااى وحاادتى الماااد          

ئتباارين ، ويقااس بالدرتاة التاى يح ال عليهاا التلميال فاى اال( مو ال التترياب)وفه التنظيم الحلزونى 
 (. من إعداد الباحث)التح يليين المعدين لللك 

  :حدود البحث 
 : اهت ر البحث الحإلى على     

 :لألسباب التالية الرابل و الئامس  ينوحدتى الماد  لل م -8
وحااد  الماااد   اامن محتااوم ماانهج ال اامين الراباال والئااامس ، ممااا يتااي  تنمياال البحااث علاا   -    

 . ال مين الرابل والئامس

 .تت من الوحدتان مماهيم وهوانين علمية دساسية ف  ماد  العلوم  -    
 .دهمية مو وعات الوحدتين ف  تمسير الظواهر العلمية  -    

 .      تشتمل الوحدتان على مو وعات لها ت بيقات عديد  ف  حيا  اإلنسان  -    
إدار  ) متعاادد  ال ااموا بماادارس  بالم ااولتىمياال ال اامين الراباال والئااامس  ماان  عشااوالية ةعيناا -2

 .بمحافظة بنى سويا ، لتوفر هلا النوت من الم ول بها(  الواس ى 
 –اتئااال القاارار وحاال المشااكىت  –العماال التماااع  وهياااد  اآلئاارين ) ثااىث مهااارات حياتيااة هاا   -3

 ( .التوا ل
 ( .الت بيه  –المهم  –التلكر ) هياس التح يل  للمستويات المعرفية اغولى فى ت نيا بلوم  -4

   منهج البحث
تنظايم القاالم علاى ت اميم المتماوعتين التتريبياة وال ااب ة ، حياث تام تم اتباات المانهج التتريبا       

فاا  التح اايل و المهااارات  فعاليااه هاالا التنظاايممحتااوم وحاادتى الماااد  وفااه التنظاايم الحلزونااى ، ومعرفااة 
 : تينمتموعتين التاليالالحياتية من ئىل 

وه  متموعة من تىميل ال مين الرابل والئامس ،فى ف ل متعدد ال موا ،  :لمجموعة التجريبية ا
 :تنقسم إلىوحدت  الماد  وفه التنظيم الحلزون  ، و وتدرس معا 

 .و تمثل تىميل ال ا الرابل فى ف ل متعدد ال موا: المتموعة التتريبية اغولى
 .ميل ال ا الئامس فى ف ل متعدد ال مواو تمثل تى :المتموعة التتريبية الثانية

وهااى متموعااة ماان تىمياال ال اامين الراباال والئااامس فااى ف اال متعاادد ال ااموا   :المجموعةةة الضةةابطة 
 :تنقسم إلى ، و ( المعتاد )وحدت  الماد  وفه التنظيم الحال  وتدرس معا

 .واو تمثل تىميل ال ا الرابل فى ف ل متعدد ال م :المتموعة ال اب ة اغولى
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 .و تمثل تىميل ال ا الئامس فى ف ل متعدد ال موا :المتموعة ال اب ة الثانية
 . الت ميم التتريب  للبحث من منظور الباحث  ( 8)ويو   شكل 

    
 الت بيه القبلى           المتموعات                   المعالتة التتريبية              الت بيه البعدم

 
                                                                  

    
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :متغيرات البحث
 :يت من البحث المتغيرات التالية 

 :متغيرات مستقلة  - أ
 .التنظيم الحلزونى لوحدتى الماد   لل مين الرابل والئامس 

 :متغيرات تابعة  -ب 
 .ماد   وفه اغهداا الئا ة بهم تح يل تىميل ال ا الرابل لوحد  ال -

 الت بيه القبلى

اختبار تحصيلي 
 الصف الرابع

اختبار تحصيلي 
 الصف الخامس

بطاقة مالحظة المهارات 
 الحياتية للصفين معا

الكلية  ةالمتموعة ال اب 
عينة من تىميل ال ا ) 

 (الرابل والئامس معا

 تح يل  ائتبار
 للل ا الراب

 
 تح يل  ائتبار

 سالئام ل ال
 
 
 

 مىحظة  ب اهة
 الحياتية المهارات

لل مين الرابل 
 والئامس معا

 الكلية  التتريبية المتموعة
عينة من تىميل ال ا ) 

 (الرابل والئامس معا
 
 
 
 
 
 

وحدت    متتلقى محتو 
الماد  وفه التنظيم 

 الحلزون 

 لل ااااتح ااايل   ائتباااار
 الرابل

لل اااا  تح ااايل  ائتباااار
 الئامس

 
 مىحظة ب اهة

لل مين  ةالمهارات الحياتي
 الرابل والئامس معا 

وحدت    متتلقى محتو 
الماد   وفه التنظيم 

 (المعتاد)الحال 
 

 المعتاد 

 (  1) شكل
 التصميم التجريبي  للبحث
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 . تح يل تىميل ال ا الئامس لوحد  الماد  وفه اغهداا الئا ة بهم  -
 .المهارات الحياتية لدم تىميل ال مين الرابل والئامس  -

 : دوات البحث أ
 ( إعداد الباحث .         ) ائتبار تح يلى ف  العلوم لل ا الرابل  -8
 ( إعداد الباحث .       ) لل ا الئامس  ائتبار تح يلى ف  العلوم -2
 (  إعداد الباحث .                ) ب اهة مىحظة للمهارات الحياتية   -3
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: ثانيًا 
 :اإلطار النظري: 2-1

فاا   ااوء  بيعااة الدراسااة الحاليااة ، ودهاادافها، يت اامن اإل ااار النظاار  عر ااا لكاال ماان دسااس 
لمنهج ، والمنهج الحلزون  ، والتدريس ف  الم ول متعدد  ال موا ، والمهارات الحياتياة علاى تنظيم ا

 :  النحو التال 

 Curriculum Organization : تنظيم المنهج أسس 
إن الم اال متعاادد ال ااموا لااه  بيعااة ئا ااة ماان حيااث ائااتىا هاادرات التىمياال و ااره التعلاايم      

دار  وتنظيم الم ل ، والتدر  يس غكثر مان  اا فا  وهات واحاد ، اغمار الال  يت لاب تنظيماا مناسابا وا 
دسس تنظيم المناهج ب مة عامة وللم ل متعدد ال موا  اللمنهج ، وبالتال  تفتى دهمية عرا بع

 .ب مة ئا ة
إن تنظيام المنهاج كق ية تربوياة يثاار حولهاا التاادل فا  تواناب متعاادد  مان ه ايااا بناااء المنهااج       
 Content Versusك إتااراءات حااول عىهااة الماانهج بإعااداد التىمياال إمااا للتئ اام دو للحيااا  فهنااا

Process  حياث يهادا التنظياام اغول إلاى التمحاور حااول المااد  العلميااةThe Organization of 

discipline) ) بينماااااااااااااااااا يركاااااااااااااااااز التاناااااااااااااااااب اآلئااااااااااااااااار علاااااااااااااااااى اكتسااااااااااااااااااب اغنشااااااااااااااااا ة التعليمياااااااااااااااااة 
 (The learning activities approach )( .، 822 – 889،  8919بوشامب). 

إلااى دن هاالا االئااتىا يمكاان تمثيلااه ( 878، 8915بساايون  عميار  ، )وفا  هاالا ال اادد يشااير 
دو تنظيمًا  (Logical Organization)ف  بعدين هما تنظيم المحتوم وتنظيم الئبرات تنظيمًا من قيًا 

ث ينبغا  االحتمااظ بهالين البعادين باعتبارهماا ، حيا( Psychological Organization) سايكولوتيًا 
يئتم بترتيب مكوناتاه علاى امتاداد الازمن  ادمرين مئتلمين، وهناك دمران دئران لتنظيم المنهج إحداهم

، والثاان  يهاتم بترتياب مكوناتاه تنباًا إلاى تناب وهاو   (Vertical Organization)وهاو البعاد الردسا 
 . ((Horizontal Organizationالبعد اغفق  

إلى دن المنهج فيما يت امنه مان محتاوم  لايس متارد (  283، 8997دحمد اللقانى ، )ويشير 
وعاء لتلك الماد  العلمية ، ولكن البد من التمكير ف  ال ور  الت  سيكون عليها هالا الم امون ، وهناا 

ة إلااى إلااى دن محتااوم الماانهج فاا  حاتاا( 816،  8959محمااد عاازت عبااد الموتااود ودئاارون ، ) دشااار 
 Scope))نااوت معاااين ماان المن اااه ، ودن يراعاااى فااا   تنظيااام محتااااوم المنهاااج كااال ماان ماااادم الئبااارات 

، وهااااااا  المشاااااااكىت (Integrate)وتكاملهاااااااا  ( (Continuityواساااااااتمرارها (  Sequence)وتتابعهاااااااا 
 .اغساسية ف  تنظيم المنهج 
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 ، ( 8915ون  عمياااااار إباااااراهيم بساااااي)ات التربويااااااة بااااااتوفااااا  هااااالا ال ااااادد تركااااااد عدياااااد مااااان الك
علاى دن تنظايم محتاوم  (8994متد  عزياز)، ( 8996ل م  بركات ) ،( 8995إمام مئتار حميد ، 

 :على بعدين دساسين همايعتمد المنهج 
  Horizontal Organizationالبعد األفقي  -أ

  .وهو يهتم بمدم ئبرات المنهج من حيث  ارتبا ها وتكاملها وتوازنها معاً 
  Vertical Organizationأسي البعد الر  -ب

 .وهو يهتم بترتيب ئبرات المنهج على امتداد الزمن من حيث استمرارها وتتابعها
 .يو   البعدين ف  تنظيم محتوم المنهج( 2)والشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظيم محتوى المنهج

 البعةد الرأسي
Vertical  Organization  

 االستمرارية
Continuity 

 التتابل
Sequence 

 الل  يمثل      

 البعةد األفقي
Horizontal  

Organization 

 المدم
Scope 

 الل    يمثل  

 حايث  مان 
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 ( 2)شكل 

 يوضح البعدين في تنظيم محتوى المنهج
 

كن تعريا تنظيم محتوم المنهج بفنه ال ريقة الت  تتبل فا  تحدياد الئبارات من العرا السابه يم     
واغفكااار المنتظمااة فاا  الماانهج وعىهتهااا ببع ااها، وارتبا هااا بفهااداا الماانهج وتوازنهااا، وكااللك التتااابل 

 .واالستمرار ف  الئبرات الىحقة والئبرات الحالية

هااا سااندها لربيااة يعااد عمااًى منظمااًا تحكمااه معااايير تنظاايم الماانهج لتحقيااه دهااداا الت وبالتااال  فااإن     
فاا  المهاام ،  Sequence ))العلماا  فعنااد تنظاايم ماانهج العلااوم فإنااه يتااب مراعااا  دن يكااون هناااك تتااابل 

فاى يكاون التتاابل مقت ارًا علاى  ،بحيث ال يحدث تكرار مير  ارور   ،وف  تنمية المهارات اغساسية 
ومساااتوم نماااوهم، و ااارور   ،وبتها دون مراعاااا  فهااام التىميااال تنظااايم المااااد  الدراساااية علاااى دسااااس  اااع

االعتماد على عرا الماد  بتنظيم متتابل مان المعلاوم إلاى المتهاول ، ومان القرياب إلاى البعياد ، ومان 
البساااي  إلاااى المركاااب ، ومااان الئاااام إلاااى العاااام ، كاااللك يتاااب مراعاااا  مبااادد االساااتمرارية والتكامااال فااا  

نهج ف   وء تعدد ال موا يتب دن يراعى البعاد الردسا  للممااهيم ، وهالا د  دن تنظيم الم. الئبرات 
 .الل  يهتم بالبعد الردس  لمحتوم المنهج  (Spiral Curriculum )هو دساس  المنهج الحلزون 

 : Spiral Curriculumالمنهج الحلزوني 
لمندمج ومنهج المنهج المتراب ، المنهج ا)إلا كانت تنظيمات المعرفة اغكاديمية السابقة 

، فإن المنهج ( التكامل)تبحث ف  العىهة اغفقية بين مو وعات المعرفة ( المتاالت الواسعة
حيث تقدم هلن المماهيم ف  ( االستمرار، والتتابل)الحلزون  يبحث ف  العىهة الردسية للمماهيم المعرفية 

، 8999محمد السيد عل  ،)دراسة نظام حلزون  يزداد عمقًا واتساعًا مل  تقدم المتعلم ف   موا ال
إن ممهوم التتابل من دبرز المعايير الت  تحكم تنظيم ( . 878، 8915بسيون  عمير  ،)، ( 378

ئبرات المنهج ب ور  تتعل من الممكن توفير دحسن الظروا الممكنة لتحقيه دهداا المنهج، كما 
ج بحيث يعمل على دعم التراكمية يمثل ممهوم التتابل القدر  على التناول المعال لعنا ر المنه

 التكامل
Integrate 

 االرتبا ية
Relevance 

 لتوازنا
Balance 
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واالستمرارية ف  التعليم، ويعن  ممهوم التتابل دن كل عن ر ينبغ  دن يبنى فوه عن ر سابه له، 
ويتتاوز المستوم الل  عولج به من حيث االتسات والعمه ، فالتتابل ليس مترد اإلعاد  والتكرار، 

ب رور  (  324، 8998تودت سعاد  ،)ولكنه يعن  مستويات دعلى من المعالتة وهلا ما دكدن 
فقد اهتم بتنظيم المحتوم بما (  Bruner) االلتزام بالتنظيم الهرم  للمعرفة ، وهلا ما دعى إليه برونر

يتمشى مل مراحل االكتشاا لدم المتعلم ، واهترح البدء ف  عرا الماد  بمتموعة من اغمثلة 
، د  دنه يركد  توالمتردا متموعة من الرموز الملموسة ثم متموعة من نمال، ال ور اللهنية ثم

حلم  الوكيل ، محمد دمين ، )على التتابل من  الملموس، إلى شبه الملموس ثم  إلى المترد 
  ،محمد عزت عبد الموتود ) ،  (Smith 1988)، وهد اعتمد علماء المناهج ( 8999،826-838

 :بل المحتوم منهاعلى متموعة مبادئ تعليمية مقبولة ف  ه ية تتا(  8951

 . Simple to Complex Learningالتعليم من البسي  إلى المركب  -8

 .  Pre-requisite Learningتعلم المت لبات  -2

 .  Whole to part learningالتعلم من الكل إلى التزء  -3

 . Chronological learningالتعلم وفقًا للتسلسل الزمن   -4

إلى دن المحتوم ف  التنظيم ( 222، 8991بر عبد الحميد ،تا)وفى إ ار تتابل المحتوم يشير      
الحلزون  يرتب حول شيلين هما اغفكار الرليسة ، و ره البحث واالستق اء الت  تستئدم ف  العلوم 

ويتوهل من التىميل دن يتعلموا هلن اغفكار الكبير  ، ودن تنمو  ره تمكيرهم وهم يدرسون اغفكار ف  . 
سي   ثم يتعمقون فيها ف   ال موا الىحقة بحيث يتحقه تعلمها على نحو دكثر البداية على نحو ب

 .تقدما 

إلى دن المنهج الحلزون  يعتمد  (Dibaisio,et.al., 1999, 17)كما يشير ديبياسيو ودئرون 
دمج عد  مقررات معًا بحيث تقدم اغساسيات المت منة ف  كل منهم إلى تىميل المستوم اغول على 
نقل التىميل إلى المستوم الثان  الل  يعتمد على إدراك العىهات وحل المشكىت ف  كل ، ثم ي

 .المقررات ، ويعتمد هلا المنهج على التمركز حول المتعلم واستئدام  ريقة حل المشكىت 

فإنه يتم تدريس دساسيات المقررين ( 2)ومقرر ( 8)إلا كان هناك مقررين هما مقرر  فمثى     
المستوم اغول بينما يدرس تىميل المستوم الثان  العىهات بين المماهيم وت بيقاتها ف   لتىميل

 (3)ويو   للك شكل . المقررين معًا 

        

العىهات  (2)المستوم 
 والت بيقات

 (8)المستوم  اغساسيات
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 المقرران وفه التتابل الحلزون ( 3)شكل 

 

 



 -86 -

ولمااا كاناات ماادارس الم اال الواحااد تعتمااد علااى تعاادد ال ااموا ، فقااد ائتااار الباحااث الماانهج الحلزوناا  
 .علوم لل مين الرابل والئامس ، وفه تعدد ال موا لتنظيم محتوم وحدت  الماد  ف  منهج ال

 :الفصةول متعددة الصفوفالتدريس في 
بم ااار فااا  عدياااد مااان ال اااور منهاااا مااادارس المتتمااال  ت الم اااول متعااادد  ال اااموالقاااد ظهااار 

) االشااتراك ماال وزار  التربيااة والتعلاايم ، والماادارس ال ااغير  التابعااة لمنظمااة بالتابعااة لمنظمااة اليونيساايا 
وهااد دنشااد لمدرسااة . وكااللك مدرسااة الم اال الواحااد ( كياار)والماادارس التديااد  التابعااة لمنظمااة ( بااىن 

وامتدادًا لهلا النوت مان التعلايم فقاد . الم ل الواحد إدار  ئا ة بالوزار  و المديريات واإلدارات التعليمية 
)   سابل محافظاات ها  هامت م ر بمبادر  تعليم المتيات ، وللك بالتوسل ف  هلا  النوت من التعليم ف

 (.الميوم  –البحير   –التيز   –بن  سويا  –المنيا  –دسيو   –سوها، 

وتميااال هااالن ال اااور التدياااد  تهاااادا إلاااى تاااوفير فااارم تعليميااااة بديلاااة بق اااد تنمياااة التىمياااال 
كسابهم ئبرات عملية وهدرات تمكنهم مان ت اوير بيلاتهم االتتماعياة وموا الة تعلايمهم التاامع  لمان  وا 

إلااى دن النمااال، السااابقة ( 8997دافيااد سااتروبرند، ،)ويشااير ( . 85،  2228،  ممعتااز إبااراهي)يرمااب 
كلهاااا مااادارس  اااغير  إل تتكاااون مااان ف ااال واحاااد وتقبااال التلميااالات ، وبعاااا التىميااال المتمااااوتين فااا  
 اغعمااار والمهااارات ، ويعماال بالم اال دكثاار ماان معلمااة ،كمااا يعتمااد التعلاايم بهااا  علااى الااتعلم المتمركااز
حول التلميل نمسه ، وهد حددت وزار  التربياة والتعلايم  فاى التوتيهاات العاماة إلدار  الم ال الواحاد للعاام 

 :ئ الم تلك المدارس ف  اآلت ( 2224)
 .دن هلن الم ول متعدد  اغعمار -8
يقساام الم اال إلااى دركااان تعليميااة ويحتااو  كاال منهااا علااى المااواد التعليميااة واغدوات  -2

 .الىزمة للتعلم

 .تار التىميل اغركان الت  يرمبون العمل فيهايئ -3

 .دور المعلمة هو تيسير عملية التعليم وتقديم العون للتلميل عند الحاتة -4

 .يعمل التىميل معًا كم ل واحد ف  دنش ة ودروس معينة -7
دائااال حتااار   راسااا تااادريس متااازامن غكثااار مااان  اااا د هاااو االتااادريس متعااادد ال ااامو د  دن 

به معلام واحاد دو اثناان ، وال يعتبار التادريس للم ال متعادد ال اموا دمارًا معتاادًا دراسية واحد  ، ويقوم 
ف  المرحلة االبتدالية ، إل ف  العاد  يادرب المعلماون علاى تادريس  اا علاى حاد  وتادريس المو اوت 
نمسااه لتمياال دفااراد الم اال ، ولكاان التاادريس للم اال متعاادد ال ااموا يت لااب ماان المعلمااة التمكياار فاا  

لتعليميااة ب ريقااة تديااد  إل يكااون التلمياال هااو محااور العمليااة التعليميااة فهااو مساالول عاان توتيااه العمليااة ا
تعلمه ، كما يحتا، المعلمون لمهارات عالية ف  التنظيم واإلدار  حتى يمكنهم التدريس غكثر من  اا 

 . ف  دن واحد 
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حتاااا، إلاااى ، علاااى دن تنظااايم الم ااال متعااادد ال اااموا ي( 8997، ،دافياااد  ساااتروبرند) ويركاااد 
عنايااة فالقااة ماان حيااث  التئ ااي  والتنظاايم ، ودن يكااون النظااام وا ااحًا لكاال ماان المعلمااة والتلمياال ، ودن 

 .يلتزم به كل من المعلمة والتىميل حتى يكتسب التىميل مهار  التعلم لات  التوته 
مااان المعلماااة متموعاااة كبيااار  مااان يت لاااب  التااادريس فااا  الم ااال متعااادد ال اااموا ولاااللك فاااإن 

 .مهارات حتى تكون هادر  على التدريس المعال ال
 ، ( 8995، كملاك زعلاو ) ، ( 8991دحماد ياونس)،  (Miller,1990)وهد حدد كال مان ميلار 

، عااددًا مان المهااارات اغساسااية للتادريس المعااال فاا  الم ال متعاادد ال ااموا ( 2228محماد يوسااا ،) 
 : امنه

وا المئتلماااة والتعااارا علاااى المو اااوعات   المهاااار  فااا  تحليااال محتاااوم المنااااهج الدراساااية لل ااام -
 .المتراب ة والت  تئدم فكر  واحد  

 .المهار  ف  إدار  الم ل وتنظيمه  -

 .المهار  ف  ت ميم دنش ة اغركان التعليمية  -
  .المهار  ف  إعداد الدروس  -
 .المهار  ف  استئدام استراتيتيات التعلم النش   -
 .المهار  ف  تقويم التىميل  -

 Life Skillsالمهارات الحياتية 
تت لاب الحياا  فاا  المتتمعاات الحديثااة،  اماتىك الماارد لقادر ماان المهاارات الحياتيااة التا  تمكنااه 

إكساب   اليونسكو من حيث  رور  رمن التكيا والتعايآل مل مت لبات الحيا  ، وهلا ما دشار إليه تقري
الع ر الل  يعيشه ، حياث إن المهاارات الحياتياة التلميل مهارات التعايآل مل اآلئرين ، ومل متغيرات 

دار  الئاااىا ، لهاااا دور تاااوهر  فااا  تكاااوين المشااااعر  مثااال فهااام الااالات ، واتئاااال القااارار والتوا ااال ، وا 
التياااد  عااان الااانمس ب ااامة مساااتمر  ، مماااا يكاااون لهاااا تااافثيرًا إيتابياااًا علاااى التعاااايآل مااال الحياااا  ومواتهاااة 

 .  مشكىتها
إلاى دهمياة االهتماام بتنمياة مهاار  الماتعلم  Paul.,&Patricia,1999) (6, وف  هلا ال دد يشير باول

كسااابه ثقااة بقدراتااه علااى التعاماال بنتاااح ماال  فاا  حاال المشااكىت الحياتيااة ، والتوا اال ماال اآلئاارين ، وا 
" بفنهاااا ( 2  ،8996ولاايم عبيااد ،)وتبايناات تعريمااات المهااارات الحياتيااة حيااث عرفهااا . متغياارات الحيااا  

 هالت  تعين المرد على تعرا هدراتاه وناواح  تميازن فا  التواناب المعرفياة والمهارياة ، وتاوفر لا المهارات
فرم التماعل واالت ال بما يمكنه من التعامل اللك  مل مع يات المتتمال الال  يعايآل فياه ويتعاايآل 

ة حيااتهم على دنها المهارات الىزماة للمتعلماين لممارسا( 344،  2222حسام مازن ،) معه ،  وعرفها 
تااااراء  دار  ال اااارات ، وا  دار  الوهاااات ، وا  اليوميااااة ونشااااا اتهم الحياتيااااة مثاااال مهااااارات اتئااااال القاااارارات ، وا 
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عااااداد وتناااااول الغاااالاء ال ااااح  ، والعنايااااة  عمليااااات التماااااوا واالت ااااال النااااات  باااااآلئرين  وائتيااااار وا 
 .   ة بمت لباتها المئتلمةبالمىبس ، واالهتمام بتنسيه ورعاية المسكن ، ومهار  التعامل مل البيل

وزار  التربياة والتعلايم )وهد حددت المعايير القومية للتعليم بم ر فاى متاال وثيقاة المانهج وناواتج الاتعلم 
 :دربعة معايير للمهارات الحياتية كما يل  ( 853،2223،

 .يمارس المتعلم المهارات اغساسية الىزمة لحياته اليومية -8
 .اليتعامل مل البيلة بشكل فع -2

 .ويحم  نمسه من اغمراا والمئا ر  حتهيحافظ على  -3

 .يعمل على تنمية هدراته ومهاراته لاتياً  -4
 :   ف  ثىثة متاالت ه   ( (Jones ,1991 , 13 بينما  نمها تون

 .متموعة االئتيارات الشئ ية الت  تمكنه من الراحة  -8
 .دم المردالقدرات العقلية والحسية المستئدمة ف  تحقيه دهداا مرموبة ل -2

 . متموعة العمليات واإلتراءات الت  من ئىلها يست يل المرد حل مشكلة دو مواتهة تحد  -3

 :ف  ثمان  مهارات ه  Hospson, 1981 ) 16 ,)  كما  نمها هوسبون
مهااارات التمكياار، ومهااارات اإلحساااس والتعااا ا ماال اآلئاارين ، و مهااارات العىهااات ماال اآلئريااان ، و 

  ساااااىوي ااااايا نيك.و مهاااااارات العمااااال ، و مهاااااارات الترفياااااه ، و مهاااااارات ال اااااحةمهاااااارات الدراساااااة ، 
(Nickse ,1989 .201  )  مهااراتين إلاى المهاارات الساابقة وهماا مهاار  تحقياه الالات ، ومهاار  الاوع

نساابة إلااى الحاارا (  R'S 4)دربال مهااارات  إلااى ( 2228حساين بشااير ) االساتهىك  ، بينمااا ي اانمها 
 :نتليزية وه  اغول من الكلمة اإل

 ( Respect Its Self & Others)احترام اللات واآلئرين  -
 (                       (  Relationsالعىهات  -
 (   (Rationalesالمبررات والحتج   -
   (Responsibilities )     تحمل المسلولية  -

القاااراء  ، و ) مثااال مهاااارات لهنيااااة :  إلاااى ( 84،  2228تغرياااد عماااران ودئااارون ) وت ااانمها 
العنايااة باالملبس ، و المساكن ) ، ومهاارات عمليااة مثال ( الكتابة ، و حال المشكىت ، و إدار  ال رات 

 ( .، واغ عمة ، االستهىك
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مان ئااىل العاارا السااابه يمكاان تعريااا المهااارات الحياتيااة علااى دنهااا متموعااة المهااارات التاا  
شبات الر ا النمس  له ، والتكيا مل يحتاتها المرد إلدار  حياته ، و  تكسبه سمة االعتماد على النمس وا 
 .متغيرات الع ر الل  يعيشه 

 :ويرم الباحث دنه يمكن تقسيم  متال المهارات الحياتية إلى المتالين المرعيين التاليين 
ال اااحة و  وهاااى تلاااك المهاااارات الىزماااة لبقااااء المااارد فاااى الحياااا  مثااال ، مهاااارات: مهاااارات اإلبقااااء  -8 

 .التعامل مل البيلة والدراسة و مل الحيا  اليومية ب مة عامة
وهى المهارات الىزمة لنمو وت وير المرد مثل مهارات العىهات مل اآلئارين ، : مهارات اإلنماء    -2

ومهارات البحث اللات  ، ومهارات الوع  االستهىك  ، ومهارات إدار  الوهت و الحوار والقياد  ، 
 .ات حل المشكىت ومهار 

 :الدراسات السابقة : 2 -2
تناولت تنظيمات المنهج  تدراسا: ف   وء دهداا البحث الحال  تتمحور الدراسات السابقة ف        

ب امة عامااة والماانهج الحلزوناا  ب اامة ئا ااة ، ودراسااات تناولاات الم اال متعاادد ال ااموا ، ودراسااات 
 :يل  عر ًا لتلك المحاور والدراسات المت منة فيها تناولت تنمياة المهارات الحياتية ، وفيماا 

 : دراسات تناولت تنظيم محتوى المناهج -8

تناولت دراسات عدياد  مادم فعالياة بعاا نماال، و نظرياات تنظايم محتاوم المنااهج فا  عملياة       
ٍ) دئاارون التعلاايم و التعلااام ، و فاا  متاااال التنظاايم الحلزونااا  لمحتاااوم المنهاااج ، حيااث هاااام ديبياساايو و 

Dibaisio,et.al.1999   ) بدراسة استهدفت تقويم فعالية التنظيم الحلزون  لوحاد  الهندساة الكيمالياة
فاا  التح اايل و مهااارات العماال فاا  فريااه ، و التوا اال لاادم  ااىب الساانة اغولااى التامعياااة ، وهااد 

وس  التح ايل باين بين  مت 2027تو لت الدراسة إلى دنه ال توتد فروه دالة إح اليًا عند مستوم 
المتموعة الت  تلقت الوحد  وفه التنظيم الحلزونا  والمتموعاة ال ااب ة التا  تلقات الوحاد  بال ريقاة 
المعتاد ، بينما توتد فروه دالة إح اليًا ل ال  المتموعة التتريبية ف  مهارات التوا ل والعمل ف  

  اسااتهدفت تنظاايم مقاارر تمهيااد  التاا(  Clark, 2000) وتتمااه معهااا  نتااالج دراسااة كااىرك . فريااه 
وفه التنظيم الحلزون  ف  الهندسة الكيمالية ، ودشارت  النتالج إلاى عادم وتاود فاروه  دالاة إح االيًا 
فاااا  التح اااايل بااااين المتموعااااة التتريبيااااة ، وال اااااب ة ، بينمااااا توتااااد فااااروه دالااااة إح اااااليًا ل ااااال  

 . دراسة الهندسة الكيمالية المتموعة التتريبية  ف  العمل المريق  ، واالتتان نحو 
هياااس فعالياااة نماااول، مقتاارح لتنظااايم محتاااوم ( 8991محمااد السااايد علاااى ، ) واسااتهدفت دراساااة 

منهج الميزياء لل اا الثالاث الثاانو  فا  التح ايل واالتتاان نحاو المااد  ، وهاد تام تنظايم المحتاوم وفاه 
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، و التقويم المستمر اغول ، والمركبة  المقدمة الشاملة ، والمعالتة التم يلية) متموعة مراحل متتابعة 
، وهااد تاام ت بيااه ( المتمعااة ، والتقااويم المسااتمر الثااان  ، ومراتعااة شاااملة ، تاام دئياارًا التقااويم النهااال  

 البااًا ، ودساامرت نتااالج الدراسااة عاان وتااود فااروه دالااة ( 62)االئتبااار البعاادم علااى عينااة بلاا  هوامهااا 
التتريبية ، وعن وتاود فاروه دالاة إح االيًا فا  االتتاان نحاو  إح اليًا ف  التح يل ل ال  المتموعة

 . الماد  ل ال  المتموعة التتريبية 
بدراسااة اسااتهدفت تحديااد  ماادم فعاليااة تنظاايم ( 2228معتااز إبااراهيم ،)  موفاا  نمااس االتتااان هااا

تاالج منهج الريا يات بال موا الثىثة اغولى من مدرسة الم ل الواحد ف  التح يل ، وهد دسامرت ن
الدراسة عن وتود فاروه دالاة إح االيًا فا  التح ايل باين الت بياه القبلا  ، و الت بياه البعاد  ل اال  

كماا توتاد فاروه دالاة . االبتادال  ( اغول ، والثاان  ، والثالاث ) الت بيه البعد  لكل من تىميل ال اا
التح ااايل ل اااال   إح ااااليًا باااين متوسااا  درتاااات المتموعاااات التتريبياااة والمتموعاااات ال اب ااااة فااا 

 (.ال ا الثالث االبتدال   -ال ا الثان  –ال ا اغول ) المتموعات التتريبية 

 وفاا  إ ااار دراساااة العىهااة بااين المااانهج الحلزوناا  واالتتاااان نحااو العماال ،هاااام لوهااون  ودئااارون 
 (Lohani,et.al.,2005 )لزون  بدراسة استهدفت دثر دراسة مقرر الهندسة الكيميالية وفه التنظيم الح

لمد  عام دراس  على االتتان نحو دراسة الهندسة ، والعمل ف  متال الهندسة بعد التئر،  لدم  ىب 
ماان دفااراد العينااة لااديهم اتتاهااات إيتابيااة نحااو %( 33)كلياة الهندسااة ، وهااد دو ااحت نتااالج الدراسااة دن 

نحاو العمال بالهندساة بعاد من دفاراد العيناة لاديهم اتتاهاات إيتابياة %( 71)دراسة منهج الهندسة ، ودن 
 . تئرتهم 

 :دراسات تناولت الفصول متعددة الصفوف  -2
 فاااااااا  إ ااااااااار المقارنااااااااة بااااااااين الم ااااااااول متعاااااااادد  ال ااااااااموا والم ااااااااول العاديااااااااة هااااااااام ميللاااااااار 

(Miller,19901 ) على  المروه بين الم ول المتعادد  ال اموا والم اول  ابدراسة  استهدفت الوهو
 دراسااااااااة ، 28ارات الحياتيااااااااة، وللااااااااك ماااااااان ئااااااااىل تحلياااااااال المنماااااااارد  فاااااااا  التح اااااااايل وبعااااااااا المهاااااااا

وتو ااالت الدراساااة إلاااى عااادم وتاااود فاااروه دالاااة إح ااااليًا فااا  التح ااايل باااين تىميااال الم اااول متعااادد  
ال اااموا وتىميااال الم اااول المنمااارد  ، بينماااا توتاااد فاااروه دالاااة إح ااااليًا باااين متوسااا  درتاااات تىميااال 

ة فااا  العىهاااات االتتماعياااة واالتتاهاااات والتواناااب الم اااول متعااادد  ال اااموا وتىميااال الم اااول العاديااا
االتتماعياة ل ااال  تىميال الم ااول متعادد  ال ااموا ، وهاالا يركاد علااى نتااح هاالا الناوت ماان الماادارس 

 . ف  تنمية المهارات الحياتية لدم التىميل 
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  بدراسااة اسااتهدفت مقارنااة المااروه فاا(  Mulryan , 2005)وفاا  نمااس االتتااان هااام  ميلاارين      
التح يل بين تىميل المدارس المتعدد  ال موا وبين تىميل المدارس العادية ، و تو لت إلاى دناه ال 

 . توتد فروه ف  التح يل بينهم 
للدراسات الت  تناولت التوانب المعرفية، ومير  meta-analysis))وباستئدام التحليل البعد بعدم     

دراسااة تناولاات ( 76) بتحلياال ( Veenman, 1996)ن المعرفيااة للم ااول متعاادد  ال ااموا هااام فينمااا
( 47)ودشاارت نتاالج الدراساة إلاى دن ، التفثيرات المعرفية ومير المعرفية ف  الم ول متعادد  ال اموا 

اهتماااات %( 8906) دراساااااة بنسباااااة ( 88)اهتماااات بالتاااافثيرات المعرفياااااة بينماااااا %( 12)دراسااااة بنسباااااة 
الج الدراسااات علااى دنااه ال توتااد فااروه دالااة إح اااليًا بااين تىمياال بالتوانااب مياار المعرفيااة ، و دكاادت نتاا

 .الم ول متعدد  الم ول و الم ول العادية ف  التح يل 

 :دراسات تناولت المهارات الحياتية -3
تعددت الدراسات الت  تناولات المهاارات الحياتياة، ومادم اماتىك التىميال لهاا ، ومادم ت امين 

الكشاا (  829 – 18، 8999محماد دباو المتاوح ، ئالاد البااز ، )دراسة  تالمناهج لها ، حيث استهدف
عاان ماادم ت اامين مناااهج العلااوم بالمرحلااة االبتداليااة للمهااارات الحياتيااة الىزمااة لتىمياال تلااك المرحلااة ، 
 والكشا عان مادم نماو المهاارات الحياتياة لادم تىميال المرحلاة االبتدالياة، وللاك علاى عيناة بلا  هوامهاا

يلًا بالمرحلة االبتدالية بمحافظة القاهر  ، ودسمرت نتالج الدراسة عن عادم  وتاود فاروه دالاة تلم( 823)
إح اليًا بين متوس   درتات الت بيه القبلى و البعد  الئتبار المهارات الحياتية لدم تىميل ال اا 

بااين متوساا   وكااللك عاادم وتااود فااروه دالااة إح اااليًا . الراباال بعااد دراسااتهم ماانهج علااوم ال ااا الراباال 
درتات الت بيقين القبل  والبعاد  الئتباار المهاارات الحياتياة لادم تىميال ال اا الئاامس بعاد دراساتهم 
مااانهج ال اااا الئاااامس اغمااار الااال   يعكاااس  اااعا اهتماااام منااااهج العلاااوم لل اااا الرابااال و ال اااا 

 .الئامس ف  تنمية المهارات الحياتية لدم التىميل 
، هياس فاعلية تقديم المواهاا التعليمياة (  2228فا مة م  مى ، ) ة ف  حين تشير نتالج دراس     

( 32)المقترحاة فا  تنمياة المهاارات الحياتياة لادم  مال ماا هبال المدرساة ، وللاك علاى عيناة بلا  هوامهاا 
ساانوات فااا  ثانيااة رو ااة ، وتو ااالت نتااالج الدراسااة إلااى عااادم وتاااود فااروه دالاااة (  6- 7) مااًى ماان 

مهاارات االت اال ) بين الت بيقين القبل  و البعاد  ف  المهارات الحياتياة  0.1.م إح اليًا عند مستاو 
 .ل ال  الت بيه البعد  ( اتئال القرار 
بدراسااة اسااتهدفت ماادم تنميااة المهااارات ( Stuart, 2000) وفاا  نمااس السااياه هااام سااتيوارت  

وللاك بعاد دراساتهم لبرناامج فا  بانتلترا واسكتلندا ،  ( 28 – 86) تلميل ف  سن ( 222)الحياتية لدم 
المهارات الحياتية يت من دحاداث م اور  ، ودنشا ة مرتب اة بالحياا  اليومياة، وهاد دكادت نتاالج الدراساة 
وتاود فاروه دالاة إح االيًا باين الت بيقاين القبلا  و البعاد  الئتباار المهاارات الحياتياة ل اال  الت بياه 
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إلى وتود فاروه ( Astroth, Haynes ,2002) اينز كما دشارت نتالج دراسة استورس ، وه. البعد  
بين متوس  درتات تىميل المتموعة التتريبية اللين ح اروا برناامج  2027دالة إح اليًا عند مستوم 

لتعلااايم المهااااارات الحياتيااااة ، والمتموعااااة ال اااااب ة ل ااااال  المتموعااااة التتريبيااااة فاااا  بعااااا المهااااارات 
التحاااادث دمااااام  –تنظاااايم الوهاااات  –المهااااارات اليدويااااة  –قياااااد  مهااااارات ال –تحماااال المساااالولية )الحياتيااااة 
بالكشااا عاان ( Ferrari,et.al., 2004) ودئاارونكمااا اهتماات دراسااة فرياار  ( و اال دهااداا –اآلئاارين 

المهارات الحياتية الت  الحظها دولياء اغمور على دبنالهم بعد ح ورهم برنامج ف  المهاارات الحياتياة،  
عاان وتااود فااروه دالااة إح اااليًا بااين متوساا   درتااات المتموعااة التتريبياااة  وهااد دساامرت نتااالج الدراسااة

االسااااتقىلية والمهااااارات ) والمتموعاااااة ال اااااب ة ل ااااال  المتموعاااااة التتريبيااااة فاااا  المهااااارات الحياتياااااة 
 .الت  الحظها دوليا اغمور ( االتتماعية ، التحدث دمام اآلئرين 

موتباة باين التح ايل الدراسا  والمهاارات الحياتياة  كما دشاارت نتاالج الدراساة إلاى وتاود عىهاة
 . المتموعتين التتريبية وال اب ة ل ال  المتموعة التتريبية  نبي

 :تعقيب على الدراسات السابقة
 :يتبين من استعراا الدراسات السابقة ما يل 

يم العااااد  بالنسااابة لنتاااالج الدراساااات التااا  دتريااات حاااول التنظااايم الحلزونااا  للمحتاااوم مقابااال التنظااا -8
إلااى  تمااوه ( 2228معتااز دحمااد ،) ، حيااث دشااارت نتااالج  دراسااة فقااد تبايناات النتااالج لمحتااوم ، ل

) كماا دشااارت نتالااج دراساااة  .التنظايم الحلزونا  علااى التنظايم العاااد  فا  التح ايل لاادم التىميال
م العاااد   فاا  إلى تماوه التنظيام المقترح لمحتوم الميزياااء علاى التنظياا( 8991محمد السيد على 

 ,Dibiasio)) نتالااااااج بعاااااا الدراساااااات مثاااااال بينمااااااا دو اااااحت . تح ياااااال ماااااااد  الميزياااااااء 

et.al.19910(Clark, 2000 (  دن التنظيم الحلزون  للمحتوم لم يتموه على التنظيم العااد  فا
تحساااين التح ااايل ، بينماااا  تماااوه التنظااايم الحلزونااا   علاااى التنظااايم المعتااااد  فااا  تنمياااة بعاااا 

 . لمهارات مثل العمل المريق  ، واالتتان نحو الماد ا
بالنساابة لنتااالج الدراسااات التاا  دترياات حااول الم اال متعاادد ال ااموا مقاباال الم اال العاااد  ، فقااد      

إلاى عادم تماوه Mulryan , 2005)  )،  (Veenman, 1996)دشاارت نتاالج بعاا  الدراساات مثال
بينماا دكادت معظام الدراساات . ال العااد  فا  التح ايل تىميل الم ل متعدد ال موا على تىميل الم

علااى تمااوه تىمياال الم اال متعاادد ال ااموا فاا  المهااارات الحياتيااة علااى تىمياال الم ااول العاديااة، وهاالا 
 .يشير إلى فعالية هلا النوت من الم ول ف  تنمية المهارات الحياتية 

، فقاااد دو اااحت نتاااالج   بعاااا بالنسااابة لنتاااالج الدراساااات التااا  دتريااات حاااول المهاااارات الحياتياااة -2
، إلاى دن  ( 2228فا ماة م ا مى ،) ، ( 8999محماد دباو المتاوح ، ئالاد البااز،)الدراسات مثال 

مناااهج العلاااوم الحالياااة  بالمرحلاااة االبتدالياااة ال تساااهم فاا  تنمياااة المهاااارات الحياتياااة ، كماااا دشاااارت  
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Astroth,& Haynes ,2002)  ), (Stuart, 2000              ):  نتاالج بعاا الدراساات اغئارم مثال 
(Ferrari, et.al. 2004),  إلااى  دنااة يمكاان تنميااة المهااارات الحياتيااة لاادم التىمياال ماان ئااىل
 .إدماتهم ف   بعا اغنش ة 

اسااتماد الباحااث ماان اغدبيااات والدراسااات السااابقة فاا   اايامة فااروا البحااث فاا   ااور  موتهااة ،  -3
التنظاايم الحلزوناا  لمحتااوم الماانهج يمكاان دن يسااهم فاا  حيااث دشااارت معظاام هاالن الدراسااات إلااى دن 
 . تنمية التح يل ، وبعا المهارات الحياتية 

جراءاتها: ثالثا   الدراسة الميدانية وا 
 :مقدمة 

فااا   اااوء دهاااداا البحاااث و بيعتاااه تتمثااال دهاااداا الدراساااة الميدانياااة الحالياااة فااا  إعاااداد الت اااور      
عاااااداد كتااااااب  التلميااااال ، و دليااااال المعلااااام ، وددوات المقتااااارح لوحاااااد  المااااااد  وفاااااه التنظااااايم الح لزونااااا  ، وا 

تااراء التتربااة الميدانياااة ، وت بياااه ددوات الدراسااة ، وفيمااا يلاا   الدراسااة،ثم ائتيااار متموعااة الدراسااة ، وا 
 :عر ًا لتلك اإلتراءات 

 :لتنظيم وحدتي المادة  حإعداد التصور المقتر :   3-1
حاادت  الماااد  لل اامين الراباال والئااامس وفااه التنظاايم الحلزوناا  ماان تاام إعااداد الت ااور المقتاارح لتنظاايم و 

 : ئىل اإلتراءات التالية 
 : والبحوث السابقة  تاال ىت على الدراسا -8

ف  متال التنظيم الحلزون  ، و اغدبياات الئا اة بمنااهج العلاوم ودهادافها ، وفلسامة ودهاداا      
لماد  العلوم ( 2227 – 2224)  لدراسية للعامواال ىت عل  الئ ة ا، الم ول متعدد  ال موا 

 .ف  المرحلة االبتدالية 
 :تحليل محتو  وحدت  الماد   -2

تام تحلياال محتاوم وحاادت  المااد  فاا  مانهج العلااوم بال امين الراباال و الئاامس االبتاادال  لتحديااد 
ب  العلاوم للعاام المماهيم المت منة ، و تحددت وحدات التحليل بالمو وعات الوارد  لكل كتاب من كتا

وهااد كاناات فلااة التحلياال هاا  الممهااوم ، و  لحساااب ثبااات التحلياال تاام إعاااد  ( 2227-2224)الدراساا  
 التحلياااال بعااااد دربعااااة دسااااابيل وحساااااب نساااابة  االتماااااه بااااين مرتاااا  التحلياااال باسااااتئدام معادلااااة هولسااااتى 

 (Holsti, 1969  ) لمتمااه عليهااا ئااىل حيااث بلااا  عاادد المماااهيم ا%(  92)وهااد بلغاات نساابة االتماااه
( 28)ممهومااًا ماان إتمااال  المماااهيم البااال  عااددها إحاادم وعشااارين (  89)مرتاا  التحلياال تسااعة عشاار 

ممهومااااًا لل ااااا ( 88)مماااااهيم لل ااااا الراباااال ، ودحااااد عشاااار ( 82)ممهاااااومًا لل اااامين ، بواهاااال  عشاااار  
 ( . 8ملحه )الئامس  
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 :تنظيم محتو  وحدت  الماد   - 3

دت  الماد  ف  مانهج العلاوم لل امين الرابال والئاامس وفاه التنظايم الحلزونا  لتنظيم  محتوم وح  
 . :تم اتبات اإلتراءات التالية 

تئ اااي  محتاااوم وحااادت  المااااد   لل ااامين الرابااال و الئاااامس وفاااه التنظااايم الحلزونااا  للممااااهيم   -د
ل التئ ي   للوحاد  المرعية المرتب ة بممهوم الماد  والناتتة من عملية التحليل ، و تم و ل الهيك

 ( . 2ملحه)
 ( . 3ملحه )تحديد المسار الحلزون  لنمو ممهوم الماد  فى الوحدتين  -ب 
إعاد  توزيل المو وعات ف  ال مين وفه المسار الحلزون  ،  كما تم  ائتيار اسم تديد يتسام   -،

ل امين معاًا بالشمول ليكون عنوان الادرس لل امين معاًا ، وهاد بلا  عادد الادروس دربعاة دروس ل
  (8)ويو   للك تدول 

 ( 1) جدول 

 الدروس وفق التنظيم الحلزوني والموضوعات للصفين الرابع والخامس 
 

 م
 اسم الدرس وفق 
  التنظيم الحلزوني

الصف  موضوعات
 الرابع

الصف  موضوعات
 الخامس

 تركيب الماد  الماد  الماد  وتركيبها -8

 العن ر والمركب حاالت الماد  حاالت الماد  ودنواعها -2

الحاالت الثىث  تحويل الماد  وتغيراتها   -3
 للماء 

 الملزات والىفلزات 

 المئلو  والمركب ئ الم الماء  الماء والمركبات اغئرم - 4

- :إعداد كتاب  التلميل  - 4
س لكال مان ال اا وفه التنظيم الحلزون  ، د ب  هنااك دربعاة درو  سبعد تنظيم  محتوم الدرو       

الرابااال والئاااامس تحااات اسااام واحاااد ، و هنااااك دنشااا ة تئااام ال اااا الرابااال ، ودنشااا ة تئااام ال اااا 
تاام  إعااداد الئااامس ، ودنشاا ة مشااتركة بااين ال اامين، ودي ااا تاادريبات تئاام كاال  ااا دراساا  ، وهااد 

ماان  كتاااب التلمياال لل ااا الراباال ، وكتاااب تلمياال لل ااا الئااامس لوحااد  الماااد  وفااه التنظاايم الحلزوناا 
 :ئىل الئ وات اآلتية 
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 :تحديد دهداا كتاب  التلميل  -د
يكون هناك دهداا مشتركة لل مين الرابل والئامس معًا  ثتمت  يامة دهداا كتاب  التلميل بحي     

، ودهاااااداا تئااااام ال اااااا الرابااااال ودهاااااداا تئااااام ال اااااا الئاااااامس ، وللاااااك باالساااااتعانة باغهاااااداا 
 ( . 2227-2224)لتعليم المو وعة من تانب وزار  التربية وا

 :إعاد   يامة المحتو   - ب

ف   وء اغهداا الت  تم تحديدها ، تم إعاد  تنظيم محتو  مو اوعات الوحادتين   وفاه         
التنظايم الحلزونا  ، وت امن كتااب ال اا الرابال الممااهيم اغساساية لوحادت  المااد  لل امين الراباال 

لمماااااهيم المتعمقااااة وت بيقاتهااااا لوحاااادت  الماااااد  والئااااامس ، بينمااااا ت اااامن كتاااااب ال ااااا الئااااامس ا
لل اااامين الراباااال والئااااامس ، كمااااا ت اااامن كاااال كتاااااب اغهااااداا التعليميااااة ، واغنشاااا ة التعليميااااة ، 

 .  والتدريبات 

 -: ب  كتاب  التلميل  - ،

تاام عاارا كتاااب  التلمياال المعاادين وفااه الماادئل الحلزوناا  علاا  متموعااة ماان المحكمااين المهتمااين      
لعلمياااة و اااره تااادريس العلاااوم للتفكاااد مااان  اااىحيتهما ، مااان حياااث شااامول كااال منهماااا علااااى بالتربياااة ا

مو وعات الوحدتين ، وكلا الحكم عل  مد  مناسبة التتارب واغنش ة ومد  سىمة تنظايم و ايامة 
وهد هام الباحث بإتراء التعديىت الت  دشار إليها الساد    المحكمون . المحتو  وفقًا للمدئل الحلزون  

 ( . 7، ملحه 4ملحه )د ب  الكتابان ف   ورتهما النهالية  كوبلل

 :إعداد دليل المعلم  - 7
لنتاااح تنمياال التتربااة ت لااب اغماار تااوافر دلياال يساااعد المعلمااة فاا  تاادريس الوحاادتين وفااه التنظاايم      

د  ، مال الحلزون  لل مين معاا، لاللك تام بنااء دليال استرشااد  للمعلماة يعارا الوحادتين فا  وحاد  واحا
تو ي  اغهداا ،واغنش ة الئا ة ، والتدريبات الئا ة بكل  ا ، وكللك اغنش ة المشتركة باين 
ال مين ، وكيمية إدار  ال مين معا ، وتقسيم المتموعاات المئتلماة ، وهاد مار إعاداد الادليل بااإلتراءات 

 :  التالية
 :بناء الدليل  -ا   
 :ت من الدليل العنا ر التالية  

 : قدمة م( 8)
تااام إعاااداد مقدماااة الااادليل بحياااث يت ااا  منهاااا المو اااوعات الرليساااة ب اااور  متمعاااة وكاااللك دهمياااة     

فا  التادريس للم اول متعادد   هتدريس هلن الوحد  بالنسبة للتىميل ، وممهاوم  التنظايم الحلزونا  ودهميتا
 .ال موا
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  -:اغهداا العامة ( 2)
قهااا بعااد تاادريس وحاادت  الماااد  لل اامين الراباال تماات  اايامة اغهااداا العامااة التاا  يرتااى تحقي 

والئاااامس ، وت ااامنت اغهاااداا الئا اااة بكااال مااان ال اااا الرابااال، وال اااا الئاااامس، و ماااا هاااو عاااام 
 .لل مين معا 

 : الدروس ( 3) 
ت اامن الاادليل المو ااوعات التاا  سااوا يقااوم المعلاام بتدريسااها، وتاااءت  دربعااة دروس يحماال كاال      

ال مين الرابل والئامس وفه التنظيم الحلزون  للمحتوم،مل تو ي  المحااور منها اسمًا واحدًا لكل من 
 . اغساسية لكل  ا دراس  ، والمحاور المشتركة بين ال مين

 : االستراتيتيات التعليمية ( 4)
  –المناهشاااااة ، اغلعاااااب التعليمياااااة ، الااااتعلم التعااااااون  ) تنوعاااات االسااااتراتيتيات التعليمياااااة لتشاااامل      

كما تم مراعاا  إ اافة دنشا ة لتنمياة المهاارات ( لعملية ، المشروعات ، المتموعات ال غير  التتارب ا
الحياتيااة ، وهااد ت اامن الاادليل دنشاا ة تعليميااة فااى كاال درس لكاال  ااا ماان ال اامين الراباال والئااامس ، 

ا ودنش ة  مشتركة لل مين معًا ، ودنش ة تهيلة تماعية ، ودنش ة تتبعيه لل مين معًا ، ودنش ة عر 
للمتموعااات ، والتعليماااات العامااة لل ااامين والتعليمااات الئا اااة بكاال  اااا ، وكااللك كيمياااة تنمياال هااالن 

داراته  . الزمن  لألنش ة  ل، و مد  كل نشا  ، والتوزي ااغنش ة ، وا 

 :التقويم ( 7)
دروس تم مراعاا  دن يكاون التقاويم مساتمرًا وشاامًى ، فقاد كاان ياتم التقاويم هبال بداياة كال درس مان      

الوحد  ، وللك لمعرفة مستوم التىميل بحيث يمكن تقسيمهم إلى متموعات من ئاىل اغساللة الشامهية 
و مىحظااة دداء التىمياال دثناااء المتموعااات ال ااغير  ، و دثناااء عاارا إنتااا، المتموعااة باإل ااافة إلااى 

لادليل تادريبات عقاب التقييم فا  نهاياة الادرس و فحام اغنشا ة التا  يقاوم بهاا التىميال ، كماا ت امن ا
كااال درس لكااال مااان ال ااامين الرابااال والئاااامس ، كاااللك تااام االهتماااام باااالتقويم النهاااال ، و للاااك بت بياااه 

 .االئتبار التح يلى لكل  ا ف  نهاية تدريس الوحد  

 :اإلتراءات التم يلية للدروس ( 6) 
غدوات الىزماة تم إعداد دروس الوحد  و  تت من اغهداا الئا ة ، والمحاور اغساساية و ا 

،  واغنشاا ة التعليميااة ، والتاادريبات لكاال درس فاا  كاال ماان ال اامين الراباال والئااامس وكااللك اغنشاا ة 
الت  تقوم بها المعلماة و اغنشا ة التماعياة و المردياة التا  يقاوم بهاا التىميال ، الئ اة الزمنياة النتقااال 

 . السير ف  تنميال  كل درس و تقويمه المعلمة بين المتموعات ، و دماكن تتمال التىميال و ئ ة 
 :  ب  الدليل  -ب
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 :تم عرا دليل المعلم على متموعة من المحكمين لمعرفة درالهم ف  اآلت  
 مدم مىءمة المحتوم ف  تحقيه اغهداا   -         
 .مدم مىءمة اغنش ة المقترحة لكل درس من دروس الوحد   -
 ..م مدم اتبات التنظيم الحلزون  للمماهي -
وهااد دباادم المحكمااون بعااا التعليقااات العلميااة علااى بعااا اغنشاا ة التعليميااة و هااد تاام إتااراء  

 ( .6)التعديىت ود ب  الدليل ف   ورته النهالية ملحه 

 إعداد أدوات البحث:3-2
 :إعداد االئتبار التح يلى -8
ئاامس االبتادال  و هاد تام تم بناء ائتبارين تح يليين دحادهما لل اا الرابال و الثاان  لل اا ال       

  -:إعداد كل منهما وفقًا للئ وات التالية 

 الهدا من االئتبار -د
يهدا كل من االئتبارين إلى هياس تح ايل تىميال ال اا الرابال و ال اا الئاامس لتواناب  

 ( . الت بيه  -المهم-التلكر)التعلم الئا ة بكل  ا ، ف  المستويات المعرفية الثىثة 

 :الموا مات إعداد تدول-ب
تم تحديد الوزن النسب  لألهداا المعرفية لكل من ال امين الرابال والئاامس علاى حاد ، مان ئاىل      

حساب عدد  دهداا كل مستوم بالنسبة للعدد اإلتمال  لألهداا ف  كل  ا ، وكللك الوزن النسب  
. لتادريس الوحاد  للمو وعات من ئىل الزمن المئ م لتدريس كل مو اوت وبالنسابة للازمن الكلاى 

و إلعااداد م ااموفة اغهااداا والمو ااوعات لكاال ائتبااار فاا  كاال  ااا  ، تاام تحديااد عاادد اغسااللة فاا  
 (   2) المستويات المعرفية الثىثة لكل  ا ، ويو   للك تدول 

 (  2) جدول 
 توزيع أسئلة االختبارين على المستويات المعرفية للصفين الرابع والخامس

 صف الخامسال الصف الرابع الصف
 % العدد المفردات % العدد المفردات 

 27 7 85-82-9-1-5 27 7 81-86-3-2-8 التلكر
-82-82-9-5-7-4 المهم

83-84-81-89 
82 72 8-2-3-6-88-83-

84-86-89-22 
82 72 

 27 7 81-87-82-7-4 27 7 22-87-82-1-6 الت بيه

 :بناء ممردات االئتبار -،
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ئتبارين  ف   اور  مو اوعية مان ناوت االئتياار مان متعادد مال مراعاا  تمت  يامة ممردات اال      
شرو  ال يامة السليمة لألسللة من حيث ردس السرال والبدالل ، ولبيان كيمية اإلتابة عن االئتبار تم 
إعااداد  اامحة للتعليمااات ت اامنت البيانااات الشئ ااية للتىمياال ، ومثااال لساارال واإلتابااة عليااه يو اا  

 .دحد اغسللة  كيمية اإلتابة عن

 : ده االئتبار  -د
تاام عاارا االئتبااارين فاا   ااورتهما اغوليااة علااى متموعااة ماان المحكمااين فاا  المناااهج و  ااره       

تادريس العلااوم ، و متموعااة ماان مااوته  العلااوم إلبااداء الاارد  فاا  مااد  سااىمة كاال ماان  االئتبااارين  و 
رتباااا  اغساااللة بالمساااتوم الااال   اااحة ممرداتهماااا مااان حياااث ال ااايامة و الم ااامون العلمااا  و مااادم ا

و اااعت لقياساااه ، و مااادم مناسااابة عااادد اغساااللة الكلااا  و مىءماااة التعليماااات ، وهاااد تااام إتاااراء بعاااا 
 .التعديىت ف   وء دراء المحكمين 

 :ثبات االئتبار -ه
 لحسااااااب ثباااااات  كااااال مااااان االئتباااااارين تااااام ت بياااااه ائتباااااار ال اااااا الرابااااال علاااااى عيناااااة عشاااااوالية     

تلميلات ال ا الرابل بمدرست  ميت  افر، والمرسا  للم ل الواحد ، وهد تم حساب من ( تلميل  22)
، وهاااد بلغااات نسااابة معامااال الثباااات ( 22ريتشاااارد ساااون  –كياااودر ) ثباااات االئتباااار باساااتئدام معادلاااة 

ماان تلمياالات ( تلمياال 22)، وكااللك تاام ت بيااه ائتبااار ال ااا الئااامس علااى عينااة عشااوالية  ( 2015)
 مس المدرساااااتين الساااااابقتين وهاااااد تااااام حسااااااب ثباااااات االئتباااااار باساااااتئدام معادلاااااة ال اااااا الئاااااامس بااااان

وباللك يكاون االئتباارين علاى ( 2019)وهاد بلغات نسابة معامال الثباات  ( 22 نريتشارد سو  –كيودر ) 
 (.1، ملحه 5ملحه)درتة مقبولة من الثبات ، وبللك د ب  االئتباران ف   ورتهما النهالية 

 :ارتحديد زمن االئتب –و 
تم تحديد الزمن المناسب لكل ائتبار عن  ريه حساب المتوس  الزمن  غول ودئار تلميال  دنهات      

 . دهيقة لكل ائتبار( 47)االئتبار لكل  ا دراس  وهد وتد دن المتوس  يعادل 

 ب اهة مىحظة المهارات الحياتية  - 2
عاااا اغدوات الئا اااة بقياساااها وللااااك تمااات مراتعاااة اغدبياااات  المرتب اااة بالمهااااارات الحياتياااة وب     

 :لىستماد  منها فى الئ وات واإلتراءات الىزمة لبناء اغدا  ، وهد مر بناء اغدا  بالئ وات اآلتية
 : الهدا من الب اهة -د

تهدا هالن اغدا  إلاى  هيااس بعاا المهاارات الحياتياة لتىميال ال امين الرابال والئاامس بالم اول      
 .متعدد  ال موا

 :إعداد ال ور  اغولية لألدا -ب
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فااا   اااوء الهااادا مااان الدراساااة و بيعاااة المعالتاااة التدريساااية ومحتاااوم الوحاااد  واغبعااااد المئتلماااة       
 :للمهارات الحياتية ، فقد تم االهت ار على اغبعاد الثىثة التالية

 .مهارات التوا ل  -
 .مهارات القياد  والعمل التماع   -
 .ار وحل المشكىت مهارات اتئال القر   -

تمت  ايامة المرشارات الئا اة بكال بعاد مان اغبعااد الساابقة فا   اور  مماردات يىحظهاا المعلام 
 ( .ال يمعل   –يمعل دحيانا -يمعل دالما)ف  سلوك التلميل ، من ئىل مت ل ثىث   

  -: ده الب اهة  -تا
للااك للتحقااه ماان ماادم   تاام عاارا الب اهااة ب ااورتها اغوليااة علااى متموعااة ماان  المحكمااين  و 

 .ارتبا  المرشرات بالبعد الل  تقيسه ، وهد تم إتراء بعا التعديىت ف   وء دراء المحكمين 

  -:ثبات هالمة المىحظة  -د
تم ت بيه القالمة ف   ورتها اغولية على متموعاة  مان التىميال ميار متموعاة  الدراساة الحالياة      

بااإدار  ( المرسااا -مياات  ااافر)بماادارس الم اال الواحااد بمدرساات   ماان تىمياال ال اامين الراباال والئااامس
،تام حسااب معامال ( 22وريتشاردساون -كياودر) دكرنس التعليمية محافظة الدههلية ، وباستئدام معادلاة

وتكوناات الب اهااة ماان  ثىثااة دبعاااد ، . و يعااد هاالا ثبااات مقبااول( 2012) تالثبااات وهااد بلاا  معاماال الثبااا
وكل بعد يتكون من إحدم عشر  ممرد  ، وبللك تكونت الب اهة %( 3303)بعد وبل  الوزن النسب  لكل 

 ( 3)ممرد  ، ويو   للك تدول ( 33)من 
 

 (  3) جدول 
 مفردات بطاقة مالحظة المهارات الحياتية فى األبعاد الثالثٍة 

مهارات القيادة  مهارات التواصل  أبعاد البطاقة 
 والعمل الجماعي 

 مهارات اتخاذ القرار
 وحل المشكالت 

 المجموع الكلى

-6-7-4-3-2-8 اغرهام
5-1-9-82-88  

82-83-84-87-
86-85-81-89-

22—28-22 

23-24-27-26-
25-21-29-32-

38-32-33 

33 

 88 88 88 العدد

 %822 %3303 %3303 %3303 الوزن النسب 

 ثااة دبعاااد مماارد  موزعااة علااى ثى 33وبااللك د اابحت الب اهااة فاا   ااورتها النهاليااة مكونااة ماان 
 ( 9ملحه )
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 : اختيار مجموعة الدراسة: 3-3

تاااام ائتيااااار متموعااااة الدراسااااة ، بحيااااث تكااااون ممثلااااة لمتتماااال التىمياااال فااااى الم ااااول متعاااادد  
ال موا ونظرًا غن عدد التىميل ال يتتاوز السبل تلميلات ف  كل  ا ، فقد تم ائتيار ست مدارس 

بنى سويا ، حيث يتوفر فيها هلا الناوت مان المادارس  للم ل متعدد ال موا بإدار  الواس ى محافظة
، حياااث  تااام تحدياااد ثاااىث مااانهم عشاااواليًا لتمثااال المتموعاااة التتريبياااة لل اااا الرابااال والئاااامس متعااادد 
ال موا والتا  تنقسام عناد ت بياه اغدوات إلاى متماوعتين فارعيتين وهماا ، المتموعاة اغولاى وتئام 

ية وتئم تىميل ال ا الئامس  دما المدارس الاثىث اغئارم تىميل ال ا الرابل ، والمتموعة الثان
فتمثل المتموعة ال اب ة لل ا الرابل والئامس متعدد ال موا ، والت  تنقسم  عناد ت بياه اغدوات 

فاارعيتين  وهمااا ، المتموعااة اغولااى وتئاام تىمياال ال ااا الراباال ، والمتموعااة الثانيااة  نإلااى متمااوعتي
وفيمااااا يلاااا  توزياااال متموعااااة الدراسااااة علااااى المتمااااوعتين ال اااااب ة  وتئاااام تىمياااال ال ااااا الئااااامس 

 ( .4)والتتريبية ويو   للك تدول 
 (4)جدول

 توزيع عينة الدراسة على المجموعة التجريبية والضابطة للصفين الرابع والخامس
 المدرسة المجموعة

 المجموعة األولى
 الصف الرابع

 المجموعة الثانية
 الصف الخامس

مين الرابل والئامس التتريبية لل 
 معاً 

 5 1 د واب -8

 1 9 بهنس -2

 6 9 الميمونة -3

 21 22 اإلجمالي 

ال اب ة لل مين الرابل والئامس 
 معاً 

 5 1 عزبة الشىد  ميدوم -8

 1 5 حميد  دبو الحسن -2

 5 6 د واب المتمعة -3

 22 21 اإلجمالي 

 
 :التطبيق القبلي ألدوات البحث : 3-4

 :هبل البدء  فى ت بيه التتربة، تم الت بيه القبلى غدوات البحث اآلتية            
 االئتبار التح يلى لل ا الرابل -
 االئتبار التح يلى لل ا الئامس -
 ب اهة مىحظة المهارات الحياتية لل مين الرابل والئامس -

ليا ، من  ئىل حساب على المتموعتين التتريبية وال اب ة لبيان مدم تكافر المتموعتين هب
المااروه بااين متوساا ات المتمااوعتين التتريبيااة وال اااب ة لكاال ماان االئتبااار التح اايلى لل ااا الراباال 
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واالئتبااار التح اايلى لل ااا الئااامس وب اهااة مىحظااة المهااارات الحياتيااة لل اامين الراباال والئااامس ، 
 (7)ويو   للك تدول 

 (5)جدول 
 تحصيلى والمهارات الحياتية على مجموعات البحثنتائج التطبيق القبلي في االختبار ال

 الصف االختبار

 المجموعة الضابطة المجموع التجريبية

 ت
 الداللة عند مستوى

 المتوسط 0.5.
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

االئتبار 
 التح يلى

 مير دالة 809 201 702 8019 209 ال ا الرابل

 مير دالة 8093 207 707 8015 3 ال ا الئامس

المهارات 
 الحياتية

 مير دالة 8075 3024 108 302 9 ال ا الرابل

 مير دالة 8058 302 102 3042 9 ال ا الئامس

 2022تساوم ( 48)،( 47)، ودرتات حرية ( 2027)عند مستوم داللة  ةالتد ولي" ت" هيمة 

التىمياال لكاال ماان المتموعااات يت اا  ماان التاادول السااابه دن المااروه بااين متوساا ات درتااات 
التتريبية وال اب ة فى الت بيه القبلاى  لكال مان االئتباارين التح ايليين ، وب اهاة مىحظاة المهاارات 
الحياتية مير دالة إح اليا ، مما يعنى عدم وتود فروه توهرية بين متموعات البحث هبليا، مما يدل 

 .على تكافر متموعات البحث ال اب ة والتتريبية 

 : تنفيذ التجربة :  3-5
 :هبل إتراء التتربة هام الباحث بمايلى 

عقد ئمس تلسات تدريبية مد  كل منها ساعتان مل معلما  الم اول التا  سايتم فيهاا تنميال التتربااة  -
، والموتهين المشرفين على تلك الم ول لتو ي  الغرا من البحث ودهميته والملسمة القاالم عليهاا 

تنظااايم الحلزونااا  فاااا  الم ااال متعااادد ال اااموا ، وتقاااديم نماااال، لاااابعا وئ اااوات التااادريس وفقاااا لل
ساااتراتيتيات  الااادروس ، وكيمياااة اساااتئدام دليااال المعلااام ، وشااارح الممااااهيم الئا اااة بتعااادد ال اااموا وا 
التاادريس المسااتئدمة مثاال اغركااان التعليميااة ، الااتعلم التعاااون  ، دسااس تقساايم المتموعااات ، ودهميااة 

وهااد اهتنعاات المعلمااات بالتتربااة ودباادين رمبااة فاا  تنمياالها، ولااللك  لااب  تنميااة المهااارات الحياتيااة ،
 .منهن القيام بالتدريس للمتموعة التتريبية

 .تزويد المعلمات  بدليل تدريس وحد  الماد  وفه تعدد ال موا لىسترشاد به ف  التدريس -
المستغرهة ف  تدريس توتيه المعلمات ب رور  االلتزام بتساو   عدد الح م ، والمد  الزمنية  -

 .الوحد  للمتموعتين التتريبية وال اب ة 
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توتياااه نظااار المعلماااات بااافن هنااااك مروناااة فااا  تحااارك التىميااال باااين ال اااموا ، فمااا  حالاااة  اااعا  -
اماااتىك تىميااال ال اااا الئاااامس لااابعا اغساسااايات يمكااانهم اساااتكمالها مااال تىميااال ال اااا الرابااال 

 .لبعا الوهت

حتاى   2224/  88/ 6لتتريبية وال ااب ة ابتاداء مان السابت وهد بدد التدريس للمتموعتين  ا
دساااابيل بواهاال ثااىث ح اام فااا  اغساابوت ومااد  الح اااة ( 1)د  لمااد     2227/ 6/8يااوم الئماايس 

ح اة ، حياث درسات ( 24)دهيقة ، وهد اساتغره زمان تادريس الوحاد  فاى كال مان المتماوعتين ( 47)
المااااد  وفاااه التنظااايم الحلزونااا ، ودرسااات المتموعتاااان المتموعتاااان التتريبيتاااان اغولاااى والثانياااة وحاااد  

 . ال اب تان نمس الوحد  بال ريقة المعتاد
وفى دثناء تنميل التتربة هام الباحث بمتابعاة ومىحظاة المتماوعتين التتريبياة وال ااب ة للتفكاد 

 .من سير الدروس وفقا للهدا المحدد  من الدراسة 
 :.معالجة النتائج التطبيق البعدي ألدوات البحث و :  2 -3

بعااد االنتهاااء ماان تاادريس وحااد  الماااد  لكاال ماان المتمااوعتين التتريبيااة وال اااب ة ، تاام ت بيااه      
االئتبااار التح اايلى لل ااا الراباال واالئتبااار التح اايلى لل ااا الئااامس وب اهااة مىحظااة المهااارات 

 :ب اإلح الية التالية الحياتية بعديا ، ثم معالتة النتالج إح اليا ، وهد تم استئدام اغسالي
 ( . التتريبية وال اب ة ) لمتموعتين مستقلتين " ت"هيمة  -8
 .لمعرفة العىهة بين التح يل والمهارات الحياتية : معامل ارتبا  سبيرمان  -2

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها:رابعا 
بحث ، ومناهشتها فيما يل  عرا النتالج الت  تم التو ل إليها للتحقه من  حة فروا ال  

 :وتمسيرها ، ثم تقديم التو يات ، والبحوث المقترحة 

 :البحث  ضنتائج اختبار فرو : 4-1
 : نتائج اختبار الفرض األول   -1

بااين متوساا ات ( 2027)توتااد فااروه دالااة إح اااليًا عنااد مسااتوم " ياانم الماارا اغول علااى دنااه      
والمتموعااااة ال اااااب ة اغولااااى ( ال ااااا الراباااال)ى درتااااات تىمياااال كاااال ماااان المتموعااااة التتريبيااااة اغولاااا

( ت بيااه  -فهاام -تاالكر)فااى االئتبااار التح اايلى البعااادم ككاال ، ومسااتوياته الثىثااة ( ال ااا الراباال )
 ".ل ال  المتموعة التتريبية اغولى

لاادرتات تىمياال " ت"والئتبااار  ااحة هاالا الماارا  تاام حساااب المتوساا ات واالنحرفااات المعياريااة وهيمااة 
عااة التتريبيااة وال اااب ة علااى االئتبااار التح اايلى البعاادم ككاال ، ومسااتوياته الثىثااة ، ويو اا  المتمو 

 (6) للك تدول  
 (2) حدول 
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 لنتائج كل من المجموعة التجريبية األولى ( ت)المتوسط واالنحراف المعيارىوقيمة 
 يلى البعدىفى اإلختبار التحص( الصف الرابع )والمجموعة الضابطة األولى (الصف الرابع ) 

 المجموعة التجريبية مستوى اإلختبار
 22=ن 

 المجموعة الضابطة
 21=ن 

 

 الداللة ت
عند مستوى 

.0.5 
 2ع 2م 1ع 1م

 دالة 3044 2018 2067 2097 301 التلكر
 دالة 701 8023 7 8029 504 المهم
 دالة 3024 2079 206 2057 3087 الت بيه

 دالة 6022 8089 88 8054 84 التح يل ككل

 2022تساوم ( 47)، ودرتات حرية (2027)عند مستوم داللة  ةالتد ولي" ت" هيمة 
باين متوسا ات درتاات ( 2027)وتود فروه دالة إح اليًا عند مساتوم ( 6)يت   من تدول 

دفاااراد المتموعاااة التتريبياااة اغولاااى والمتموعاااة ال ااااب ة اغولاااى فاااى اإلئتباااار التح ااايلى ككااال وفاااى 
فية الثىثة ل اال  المتموعاة التتريبياة اغولاى ، وتشاير نتاالج الدراساة إلاى دن التنظايم المستويات المعر 

الحلزونى لمحتوم وحد   الماد  فعال فى تنمياة التح ايل لادم تىميال ال اا الرابال متعادد ال اموا ، 
 .وبللك يقبل المرا اغول للبحث

 :نتائج اختبار الفرض الثاني   -2
بااين متوساا ات ( 2027)توتااد فااروه دالااة إح اااليًا عنااد مسااتوم " ى دنااهياانم الماارا الثااان  علاا     

والمتموعااااااة ال اااااااب ة ( ال ااااااا الئااااااامس)درتااااااات تىمياااااال كاااااال ماااااان المتموعااااااة التتريبيااااااة الثانيااااااة 
فااى االئتبااار التح اايلى البعاادم ككاال ومسااتوياته الثىثااة ل ااال  المتموعااة ( ال ااا الئااامس )الثانيااة

 " .التتريبية الثانية
لاادرتات " ت"ر  ااحة هاالا الماارا  تاام حساااب المتوساا ات واالنحرافااات المعياريااة وهيمااة والئتبااا   

تىمياااال المتموعااااة التتريبيااااة الثانيااااة وال اااااب ة الثانيااااة  علااااى االئتبااااار التح اااايلى البعاااادم ككاااال ، 
 ( .5) ومستوياته الثىثة ، ويو   للك تدول  
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 ( 7) جدول 
 ائج كل من المجموعة التجريبيةالثانية  لنت( ت)المتوسط واالنحراف المعيارىوقيمة  

 فى االختبار التحصيلى البعدى( الصف الخامس )والمجموعة الضابطة الثانية ( الصف الخامس )

 اإلختبارمستوى 
 المجموعة التجريبية

 21= ن 
 المجموعة الضابطة

 ت 22= ن 
الداللة عند 

 2ع 2م 1ع 1م 0.5.مستوى 
 دالة 308 206 209 2098 309 التلكر
 دالة 608 8022 7027 8084 507 المهم
 دالة 3032 2069 201 2094 304 الت بيه

 دالة 6036 8085 88 8093 8407 التح يل ككل
 2022تساوم ( 48)، ودرتات حرية  ( 2027)عند مستوم داللة  ةالتد ولي" ت" هيمة 

بااين متوسااا ات ( 2027)دناااه توتااد فااروه دالااة إح ااااليًا عنااد مسااتوم ( 5)يت اا  ماان تاادول 
درتات دفراد المتموعة التتريبية الثانية والمتموعة ال اب ة الثانية فى االئتبار التح ايلى ككال وفاى 
المسااتويات المعرفيااة الثىثااة ل ااال  المتموعااة التتريبيااة الثانيااة ، وتشااير نتااالج الدراسااةإلى دن التنظاايم 

تىميال ال اا الئاامس متعادد ال اموا  الحلزونى لمحتوم وحد   الماد  فعال فى تنمية التح يل لدم
 .وبللك يتم هبول المرا الثانى للبحث 

 :نتائج اختبار الفرض الثالث -3
بااين متوساا ات ( 2027)توتااد فااروه دالااة إح اااليًا عنااد مسااتوم " علااى دنااهياانم الماارا الثالااث      

ال اا )ب ة اغولاىوالمتموعة ال ا( ال ا الرابل)درتات تىميل كل من المتموعة التتريبية اغولى 
فى الت بيه البعدم لب اهة مىحظة المهارات الحياتية ككال، ودبعادهاا الثىثاة ل اال  المتموعاة ( الرابل

 ."التتريبية اغولى 
لادرتات " ت"والئتبار  حة هلا المرا  تم حساب المتوسا ات واالنحرافاات المعيارياة وهيماة 

ولااى فااى الت بيااه البعاادم لب اهااة مىحظااة المهااارات تىمياال المتموعااة التتريبيااة اغولااى وال اااب ة اغ
 ( . 1)الحياتية  ككل ، ودبعادها الثىثة، ويو   للك تدول  
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 (  8)جدول 
 لنتائج كل من المجموعة التجريبيةاألولى ( ت)المتوسط واالنحراف المعيارىوقيمة 

 البعدى لبطاقة مالحظة المهارات الحياتيةفى التطبيق ( الصف الرابع )والمجموعة الضابطة األولى ( الصف الرابع )

 محاور البطاقة
 المجموعة التجريبية

 22= ن 
 المجموعة الضابطة

 الداللة ت 21= ن 
 2ع 2م 1ع 1م

 دالة 5061 8034 7087 804 6027 التوا ل
 دالة 3051 2056 407 8024 7017 القياد  والعمل التماعى

 دالة 108 8087 402 2011 7097 حل المشكىت واتئال القرار
 دالة 905 202 83017 3026 81 المهارات الثىث ككل

 2022تساوم ( 47)،ودرتات حرية (2027)عند مستوم داللة  ةالتد ولي" ت" هيمة 
بااين متوسااا ات ( 2027)دناااه توتااد فااروه دالااة إح ااااليًا عنااد مسااتوم ( 1)يت اا  ماان تاادول 

فاى  ( ال ا الرابال)والمتموعة ال اب ة اغولى( الرابلال ا )درتات دفراد المتموعة التتريبية اغولى
الت بيه البعدم لب اهاة مىحظاة المهاارات الحياتياة ككال ومحاورهاا الثىثاة ل اال  المتموعاة التتريبياة 
اغولى، وتشاير نتاالج الدراساةإلى دن التنظايم الحلزوناى لمحتاوم وحاد   المااد  فعاال فاى تنمياة المهاارات 

 .ال ا الرابل متعدد ال موا ، وبللك يقبل المرا الثالث للبحث  الحياتية لدم تىميل

 :نتائج اختبار الفرض الرابع   -4
بااين متوساا ات ( 2027)توتااد فااروه دالااة إح اااليًا عنااد مسااتوم "علااى دنااه ياانم الماارا الراباال      

الثانياة . والمتموعاة ال ااب ة ( ال اا الئاامس ) درتات تىميل كل من المتموعة التتريبياة الثانياة 
فااى الت بيااه البعاادم لب اهااة مىحظااة المهااارات الحياتيااة ككاال ، ودبعادهااا الثىثااة ( ال ااا الئااامس ) 

 ". ل ال  المتموعة التتريبية الثانية 
لادرتات " ت"والئتبار  حة هلا المرا ،تم حساب المتوسا ات واالنحرافاات المعيارياة وهيماة 

 اااب ة الثانيااة فااى الت بيااه البعاادم لب اهااة مىحظااة المهااارات تىمياال المتموعااة التتريبيااة الثانيااة ، وال
 (9)الحياتية  ككل ، ودبعادها الثىثة ويو   للك تدول 



 -36 -

 ( 9) جدول 
 لنتائج كل من المجموعة التجريبية الثانية ( ت)المتوسط واالنحراف المعيارى وقيمة 

 التطبيق البعدى فى ( الصف الخامس )والمجموعة الضابطة الثانية ( الصف الخامس )
 لبطاقة مالحظة المهارات الحياتية

 محاور البطاقة
 المجموعة التجريبية

 21= ن
 المجموعة الضابطة

 الداللة ت 22= ن 
 2ع 2م 1ع 1م

 دالة 7 8027 7027 8023 607 التوا ل
 دالة 3018 8021 4067 8025 7097 القياد  والعمل التماعى

 دالة 7053 8031 403 808 602 حل المشكىت واتئال القرار
 دالة 7016 308 8402 3049 8103 المهارات الثىث ككل

 2022تساوم ( 48) ،ودرتات حرية(2027)عند مستوم داللة  ةالتد ولي" ت" هيمة 

باااين متوسااا   ( 2027)دناااه توتاااد فاااروه دالاااة إح ااااليًا عناااد مساااتوم ( 9)يت ااا  مااان تااادول 
ال اااا )والمتموعاااة ال ااااب ة الثانياااة ( ال اااا الئاااامس ) ة درتاااات دفاااراد المتموعاااة التتريبياااة الثانيااا

فااااى  الت بيااااه البعاااادم لب اهااااة مىحظااااة المهااااارات الحياتيااااة ككاااال ودبعادهااااا الثىثااااة ل ااااال  ( الئااااامس
المتموعة التتريبية الثانية ، وتشير نتالج الدراسةإلى دن التنظايم الحلزوناى لمحتاوم وحاد   المااد  فعاال 

تياة لادم تىميال ال اا الئاامس متعادد ال اموا ، وباللك يقبال المارا الرابال فى تنمية المهاارات الحيا
 .للبحث 

 :نتائج اختبار الفرض الخامس   -5
درتاات  باين ( 2027)توتد عىهة ارتبا ية موتبااة  دالاة إح االيًا عنااد مستااوم  "على دنه ينم      

البعاااد  لىئتباااار التح ااايلى  و  فااا  الت بياااه (ال اااا الرابااال ) تىميااال المتموعاااة التتريبياااة اغولاااى 
 " . درتاتهم ف  الت بيه البعد  لب اهة المهارات الحياتية 

 (82)والئتبار  حة هلا المرا  تم استئدام معامل ارتبا  سبيرمان ويو   للك تدول 
 (  .1) جدول 

ي التطبيق البعدى  معامل االرتباط بين نتائج االختبار التحصيلى ونتائج بطاقة مالحظة المهارات الحياتية ف
 (الصف الرابع )لكل منهما للمجموعة التجريبية األولى 

 
 الداللة معامل االرتباط العدد الصف المجموعة
 2027 2014 26 الرابل التتريبية
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 (2027)دنه توتاد عىهة ارتبا ياة موتبااة دالاة إح اليااًا عناد مستااوم ( 82)يت   من تدول 
فاااى االئتباااار التح ااايلى البعااادم ، ( ال اااا الرابااال )تتريبياااة اغولاااى باااين درتاااات دفاااراد المتموعاااة ال

وهالا يعناى دناه كلماا ارتمعات درتاات تىميال . ودرتاتهم فى الت بياه البعادم لب اهاة المهاارات الحياتياة 
ال ا الرابل فاى التح ايل ارتمعات درتااتهم فاى المهاارات الحياتياة ممايشاير إلاى دن تعلايم المهاار ات 

ه عمه وفهم وت بيه للماد  التعليمية وبالتالى تنمية فى المستوم التح يلى لتوانب التعلم الحياتية يتبع
 . المئتلمة ، وبللك يتم هبول المرا الئامس للبحث 

 :نتائج اختبار الفرض السادس   -2
متوس ات بين  (2027)توتد عىهة دالة إح اليًا عند مستوم   "على دنه ينم المرا السادس      

ف  الت بيه البعد  لىئتبار التح ايلى  (ال ا الئامس ) تىميل المتموعة التتريبية الثانية  درتات
 "  .ومتوس ات درتاتهم ف  الت بيه البعد  لب اهة المهارات الحياتية

 ( .88)والئتبار  حة هلا المرا  تم استئدام معامل ارتبا  سبيرمان ويو   للك تدول   
 (11)جدول 

بين نتائج االختبار التحصيلى ونتائج بطاقة مالحظة المهارات الحياتية في التطبيق معامل االرتباط 
 (الصف الخامس )البعدى  لكل منهما للمجموعة التجريبية الثانية 

 الداللة معامل االرتبا  العدد ال ا المتموعة
 2028 209 28 الئامس التتريبية

 
( 2027)تباة دالاة إح االيًا عناد مساتوم دناه توتاد عىهاة ارتبا ياة مو ( 88)يت   من تادول 

فااى االئتبااار التح اايلى البعاادم ، ( ال ااا الئااامس ) بااين درتااات دفااراد المتموعااة التتريبيااة الثانيااة 
وهالا يعناى دناه كلماا ارتمعات درتاات تىميال . ودرتاتهم فى الت بياه البعادم لب اهاة المهاارات الحياتياة 

ى المهااااارات الحياتيااااة ، ممايشااااير إلااااى دن تعلاااايم ال ااااا الئااااامس فااااى التح اااايل ارتمعاااات درتاااااتهم فاااا
المهااارات الحياتيااة يتبعااة عمااه وفهاام وت بيااه للماااد  التعليميااة وبالتااالى تنميااة فااى المسااتوم التح اايلى 

 .لتوانب التعلم المئلمة ، وبللك يتم هبول المرا السادس للبحث 

 :مناقشة النتائج وتفسيرها : 4-2
ثاااان  للدراساااة الحالياااة، دشاااارت النتاااالج الئا اااة باااالت بيه البعاااد  المر اااين اغول وال مااان ئاااىل     

لىئتبارين التح يليين على متموعات الدراسة، إلى تموه تىميل ال اا الرابال والئاامس الالين درساوا 
وحااد  المااااد  وفاااه التنظااايم الحلزونااا  علااى دهااارانهم الااالين درساااوا وحاااد  الماااد  وفاااه التنظااايم المعتااااد فااا  

، وهاااالا يشااااير إلااااى دهميااااة التنظاااايم ( الت بيااااه  –المهاااام  -التاااالكر) سااااتوياته الثىثااااة التح اااايل ككاااال وم
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معتاز ) الحلزون  كفحد  ره تنظيمات محتوم المنهج ، و تتمه نتالج الدراسة الحالياة مال نتاالج دراساة 
،إال دنهاااا ائتلمااات مااال نتاااالج دراساااة ديبياااايو ودئااارون  ( 8991محماااد السااايد علاااى ،)،( 2228إباااراهيم ،

(Dibaiso,et.al.1999)وميللاار ،(Miller,1990)  وميلاارين ،(Mulryan,2005)  وهااد يرتاال هاالا ،
المرحلااة الدراسااية ، حيااث إن الم ااول متعاادد  ال ااموا لهااا  ةاالئااتىا فاا  النتااالج إلااى ائااتىا  بيعاا

 بيعة ئا ة تنمرد عن ميرها من الم ول ، وهى دن تىميال ال اموا المتعادد  يدرساون معاا ، اغمار 
ل  يت لااب ماان المعلمااة دو المعلاام مهااارات تدريسااية معينااة مثاال التئ ااي  التيااد لألنشاا ة التعليميااة، الاا

تىميال ال اا الرابال والئاامس الالين درساوا وحاد  المااد  وهاد يرتال تماوه .واإلدار  التيد  لحتار  الم ال
فاا  الدراسااة الحاليااة  دوفااه التنظاايم الحلزوناا  علااى دهاارانهم الاالين درسااوا وحااد  الماااد  وفااه التنظاايم المعتااا

، ف اًى اإلى  بيعة المعالتة التتريبية من حيث  وتود تنظيم متتابل ف  اغنشا ة المقدماة لل امين معا
 نعاان التهيلااة العامااة لل اامين معااا عنااد تقااديم كاال درس ، وكااللك مناساابة المهااام التعليميااة المشااتركة بااي

وحادوث تعلام دهاران يسااعد فا  فهام المهماة  مان بع اهما ،  ال مين ، اغمر الل  يترتب عليه االستماد
التعليميااة ، وكااللك وتااود دنشاا ة ئا ااة بكاال  ااا ، اغماار الاال  يساام  بااالتعمه فاا  الماااد  الدراسااية 
تاحاة المر اة دماام المتموعاات دن تعارا  حسب هدرات كل تلميل ، و التعلم ف  متموعات  غير  ، وا 

ف  نقل الئبر  بين التىميل  وبالتاال  يرتمال تح ايلهم ما تو لت إليه دمام باه  التىميل مما هد يساعد 
. 

وبالنسبة للمر ين الثالث والرابل للدراسة الحالية ، دشارت نتالج الت بيه البعاد  لب اهاة مىحظاة       
المهارات الحياتية على متموعات الدراسة، إلى  تموه تىميل ال ا الرابل والئامس اللين درسوا وحد  

تنظيم الحلزون  على دهرانهم  اللين درساوا وحاد  المااد  وفاه التنظايم المعتااد فا  المهاارات الماد  وفه ال
، ( حل المشاكىت واتئاال القارار –القياد  والعمل التماع   -التوا ل ) الحياتية ككل ودبعادها الثىثة 

تتماااه نتاااالج  مماااا يشاااير إلاااى فعالياااة التنظااايم الحلزونااا  فااا  تنمياااة بعاااا المهاااارات الحياتياااة وعلاااى للاااك
،  (Stuart,2000)وسااتيوارت ( 02228فا مااة م اا مى ) ماان  لالدراسااة الحاليااة ماال نتااالج دراسااة كاا

، ف  دنه يمكن تنمية المهاارات الحياتياة لادم التىميال  (Astroth&Haynes,2002)استورس وهاينز 
يااة إلااى  اسااتئدام ، وهاد يرتاال تمااوه المتموعااة التتريبيااة علااى المتموعااة ال اااب ة فاا  المهااارات الحيات

التنظاايم الحلزوناا  لمحتااوم الماانهج ، ووتااود مهااام تعليميااة مشااتركة بااين ال اامين ، اغماار الاال  يشااتل 
على التماعل االتتماع  بين التىميل ، والتوا ل بينهم ، وهيام  كل متموعة بعارا ماا تو الت إلياه 

ا يركاااد علاااى  دناااة يمكااان تنمياااة دماااام بااااه  المتموعاااات  هاااد ينماااى مهاااارات القيااااد  لااادم التىميااال ، وهااال
 .المهارات الحياتية لدم التىميل من ئىل المناهج الدراسية ، والتنظيمات المئتلمة لمحتوم المناهج

دمااا بالنساابة للمر ااين الئااامس والسااادس للدراسااة الحاليااة، فقااد دشااارت النتااالج إلااى وتااود عىهااة        
ل ف  الت بيه البعد  لىئتبار التح ايلى ، ودرتااتهم ارتبا يه موتبة دالة بين درتات تح يل التىمي
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ف  الت بيه البعاد  لب اهاة المىحظاة ، وبالتاال  تتماه نتاالج الدراساة الحالياة مال نتاالج دراساة فريارم ، 
، د  دن هناااااك عىهااااة بااااين امااااتىك التىمياااال للمهااااارات الحياتيااااة  (Ferrari&Hogue,2004)وهااااو، 

وحاااد  المااااد  وفاااه التنظااايم  ستاااود هااالن العىهاااة إلاااى  بيعاااة تااادريوتح ااايلهم الدراسااا  ، وهاااد يرتااال و 
الحلزون  واستراتيتيات التدريس المستئدمة ف  تدريس هالن الوحاد  مثال الاتعلم فا  متموعاات ، اغمار 
الاال  هااد يساااعد فاا   تنميااة بعااا المهااارات الحياتيااة ، وكااللك التنظاايم الحلزوناا  الاال  يع ااى اهتمااام 

يسهم ف  تنمية التح يل لادم التىميال ، وهاد يكاون للاك هاو سابب وتاود عىهاة لتدر، المماهيم مما هد 
 .بين التح يل والمهارات الحياتية ف  هلن الدراسة

 توصيات البحث:  4-3
 : البحث الحال ، والنتالج الت  دسمر عنها ، يمكن التو ية بما يل   دفى  وء حدو 

لمواد  الدراسية اغئرم وفه التنظيم  الحلزون  تنظيم محتوم  وحدات دئرم فى مناهج العلوم  وا -8
 .فى الم ل متعدد ال موا 

إعداد دليل المعلم فى  العلوم والمواد الدراسية  اغئرم بما يتمه والتنظيم الحلزون  لمحتوم مناهج  -2
 .الم ول متعدد  ال موا 

 .ت مين المناهج غنش ة تنمى المهارات الحياتية لدم التىميل  -3
 .ريب المعلمين على ت ميم دنش ة تعليمية تناسب الم ل متعدد ال موا تد -4
 .تشتيل المعلمين على استئدام دنش ة تنمى المهارات الحياتية  -7

 :بحوث مقترحة : 4-4
 :تقترح الدراسة الحالية إمكانية إتراء البحوث التالية 

رات الحياتية فى الم ل متعدد فعالية تنظيم محتوم المواد الدراسية اغئرم فى التح يل والمها -8
 .ال موا 

فعالية برنامج تدريب  ف  تنمية مهارات التادريس الىزماة لتنميال المنااهج وفاه التنظايم الحلزونا    -2
 .لدم معلمات الم ل متعدد ال موا 

اكتساااب معلماا  العلااوم دثناااء الئدمااة للمهااارات الحياتيااة واكتساااب  ىبهاام  ندراسااة  العىهااة بااي -3
 .ت لتلك المهارا

فعالية تنظيم محتوم مناهج العلوم وفه التنظايم الحلزونا  فا   تنمياة  التمكيار الناهاد ، واالتتاان  -4
       .نحو العلوم 
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