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  افاعلية تصور مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجي

   للصف العاشر األساسي بفلسطين
  *فؤاد إسماعيل سلمان عياد. د
  *هدى بسام محمد سعد الدين.أ

  

  الملخص

هدف البحث الحالي إلى وضع تصور مقترح لتضمين بعض المهـارات الحياتيـة فـي      

، والتعرف إلى فاعلية تطبيق وحدة من وحدات التصور المقترح          مقرر التكنولوجيا للصف العاشر   

وقد اسـتخدم الباحثـان المـنهج       . على تنمية المهارات الحياتية، والتفكير المنظومي لدى الطلبة       

الوصفي للتوصل إلى التصور المقترح، كما تم استخدام المنهج التجريبي لقياس أثر تطبيق إحدى              

ية المهارات الحياتية والتفكير المنظومي لـدى طالبـات عينـة           وحدات التصور المقترح على تنم    

ـ                حـل  (البحث، وقد تمثلت أدوات البحث في بطاقة مالحظة المهـارات الحياتيـة المتعلقـة بـ

، واختبار التفكيـر    )المشكالت، السالمة واألمان، االتصال، إدارة الوقت، االقتصاد، اتخاذ القرار        

 قبلياً وبعدياً على إحدى شـعب مدرسـة فيـصل الفهـد             المنظومي، حيث طبقت هاتان األداتان    

طالبة، وقد بينـت النتـائج أن الوحـدة    ) 35(للبنات، وقد بلغ عدد تالميذ هذه الشعبة    ) ب(الثانوية

والمضمنة بالمهارات الحياتية قد حققت فاعلية مقبولة، وكان لهـا تـأثير            " وحدة األنظمة "المطبقة  

  .والتفكير المنظومي لدى طالبات عينة البحث بعد دراستهن لهاكبير في تنمية المهارات الحياتية 
ABSTRACT 

Effectiveness  of conceptualizing a proposition for including some life 
skills in the technology  subject of tenth-grade students in Palestine 

This study aims to give  a conceptualized proposition that includes 
life skills in the technology subject of tenth-grade students along with 
identifying the effectiveness of applying one unit of that proposed 
conception on developing life skills and systematic thinking among the 
study sample students. The two researchers have used the descriptive 
approach to get to that proposed conception. The experimental approach has  
also been used to measure the effect of applying one unit of that proposed 
conception on developing life skills and systematic thinking among the 
study sample students. Research tools consisted of an observation  sheet, 
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and a systematic thinking test. Pre and post applications of those tools were 
administered for one class at Faisal Girls Secondary School "B" which 
comprised 35 students. The outcome results showed that the applied 
unit(System Unit)which included life skills achieved an acceptable 
effectiveness and had a great impact on developing life skills and systematic 
thinking among the study sample students after studying the unit.   

  :  مقدمة البحث
تتسارع خطى التقدم العلمي والتكنولوجي بشكل كبير ومستمر، مما يشكل تحدياً صـعباً             

للكثير من المجتمعات لمواكبة هذا الطوفان العلمي والتكنولوجي الذي ال يتوقـف، فالمجتمعـات              

ـ             سياق فـإن   تواجه اليوم تحديات وتحوالت أهمها الثورة المعلوماتية وثورة االتصال، وفي هذا ال

العملية التربوية تقع في قلب هذا التغيير وفي صلب تلك المواجهة، وعليها أن تعد إنساناً يستطيع                

أن يتكيف مع متطلبات الحاضر والمستقبل بايجابياته وسلبياته، ومن الطبيعي في ضوء ذلـك أن               

 الـضرورية إال أن     تهتم التربية بإعداد المتعلمين للحياة المعاصرة، وإن كان ذلك يعد من األمور           

 في ضوء األوضاع التعليمية والمستجدات العالمية، والجدير بالذكر أن هذا           أمراً صعباً تحقيقه يعد   

األمر ال ينطبق على الدول النامية فحسب بل ينطبق على النظم التعليمية في الدول المتقدمـة وإن                 

 في اإلعداد للحياة المعاصرة يكاد      كانت تتزايد إمكانية تحققه، ومن ثم فإن الحديث عن دور التربية          

  .يكون أحد البدائل المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها

ولكي تعمل التربية بشكل حقيقي على مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي، فـإن عليهـا              

التوجه نحو إكساب المهارات الحياتية الالزمة للمواطن المتنور علمياً وتكنولوجياً، حيث أصـبح             

همية دمج المهارات الحياتية في المناهج التعليمية إلعداد مواطن قادر على المواجهة فـي              من األ 

  ). 2002، 1مازن(كل الظروف والمستجدات

 في   الحديث والمعاصر  وتعد عملية اكتساب المهارات الحياتية من النواتج الهامة للمنهاج        

 المواد األخرى فهـي مـسؤولية       أي مرحلة دراسية، وهذا األمر ال يقتصر على مادة بعينها دون          

مشتركة ال يمكن أن يعفى منها أي تخصص، ومرجع ذلك أن التربية في جوهرها معنية بإكساب                

المهارات الحياتية التي تؤهل المتعلمين لمعايشة الناس والتعامل معهـم وتمكـنهم مـن العمـل                

  ). 2: 2003سعيد، (والمشاركة في العملية التنموية

مهارات الحياتية باهتمام بالغ في المحافل الدولية واإلقليمية، فقـد          ولقد حظي موضوع ال   

باألردن في وثيقة اإلطار العربي للطفولة      ) 2001(أشار اجتماع مجلس قمة جامعة الدول العربية      
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إلى ضرورة تمكين الطفل من حقه في التنشئة والتربية والتعليم الجيد النوعية الذي يثير قدراتـه                

  .كار، ويولد القيم األخالقية واالجتماعية، وينمي المهارات الحياتيةفي اإلبداع واالبت

 2004New Jersey Department( نيوجيرسيةوتناول مشروع وزارة التربية بوالي

 of Education,  (     المعايير المنهجية للمهارات الحياتية، والذي أكـد علـى حاجـة المتعلمـين

حصول على الوظائف، ولتحقيق النجاح المستمر فـي        لمستويات متقدمة من المعرفة والمهارات لل     

  .اإلعداد  لنواحي الحياة المختلفة المرتبطة بالتعليم المستمر وتطوير المهنة والنمو الشخصي

دولة من الدول التي التزمت بمـادة       ) 164(إلى أن   ) أ-2005(وأشار تقرير اليونيسيف  

 لتمكين الشباب من مواجهة ما يتعرضون       التعليم للجميع أقرت تضمين المهارات الحياتية كوسيلة      

له من مواقف، وإكسابهم المعارف التي تبنى على السلوك الصحيح السليم، ويعـد هـذا التعلـيم                 

 3-7(وأكد مشروع مكتب التربية بوالية يوتا      .عنصراً مهماً في تعريف اليونيسيف للتعليم النوعي      
:2006 Utah State Office of Education,(المتعلمين في التعليم العام ب اكتسا، على أهمية 

مهارات الشخصية، ومهارات االتصال، ومهارات     : للمهارات الحياتية األساسية، والتي من أبرزها     

  . التفكير، والمهارات االستخدامية

 والذي أنشئ اسـتجابة     -أرمينيا-للمهارات الحياتية   ) 2000(كما أن مشروع اليونيسيف   

بة لمواجهة التحديات؛ تناول قضايا التعلـيم والـصحة والعالقـات           لإلصالحات التعليمية المطلو  

  . البشرية، وأسلوب الحياة السليم وغيرها من الموضوعات ذات العالقة

فقد هـدف   ) 2006(أما مشروع وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة        

البشرية وتمكينها من مهارات حياتيـة      إلى تنفيذ مادة المهارات الحياتية من أجل استثمار الموارد          

  .مميزة

وتماشياً مع تلك التوجهات العالمية والعربية، فقد بدأت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية            

في السنوات األخيرة باتخاذ بعض اإلجراءات التي تتعلق بتمكين طلبة التعليم العام من المهـارات               

ات، إقرار منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية؛ والـذي        الحياتية األساسية، ومن أبرز تلك اإلجراء     

م، ويعد هذا المنهاج منهاجاً تجريبياً حيث خضع وال         2000/2001بدأ تطبيقه ألول مرة في العام       

زال للكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت مدى تحقيقه لألهداف التعليمية، والتي من أبرزها              

لحياتية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، وخاصة تلـك المتعلقـة           اكتساب المتعلمين للمهارات ا   

  . بالتعايش التكنولوجي والتغيرات التكنولوجية التي تؤثر على الفرد حاضراً ومستقبالً
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  :مشكلة البحث
نبع الشعور بمشكلة البحث وأهميته، انطالقاً مما سبق من توجهـات عالميـة لالهتمـام      

 للحاجة الملحة لتبني موضوع المهارات الحياتية في ضـوء التطـورات            بالمهارات الحياتية نظراً  

العلمية والتكنولوجية وإفرازاتها اليومية، ومن ناحية أخرى تبين للباحثين مـن خـالل عملهمـا               

كمدرسين في قسم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بجامعة األقصى؛ أن شريحة واسعة مـن الطلبـة          

نولوجيا يعانون من مشكالت جديـة فـي مجـال المهـارات الحياتيـة              الجدد الملتحقين بقسم التك   

التكنولوجية، مما يعكس خلالً واضحاً في تضمين تلك المهارات في منهاج التكنولوجيا في التعليم              

 توصـلت   على ذلـك، حيـث    ) 2007سعد الدين،   (العام، وقد أكدت نتائج الدراسة التي قامت بها       

لوجيا الصف العاشر للمهارات الحياتية، حيث بلغـت نـسبة      الدراسة إلى ضعف تناول مقرر تكنو     

 الحياتيـة   ت ومن هنا ارتأى الباحثان أهمية دراسة موضوع المهارا        %).9.8(توافر هذه المهارات  

 ضمن منهاج التكنولوجيا للصف العاشر للتعرف على أثر هذه الدراسة على تنمية             دراسة تجريبية 

ما فاعلية  ": البحث في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي        وعليه فقد تحددت مشكلة    تلك المهارات، 

 للصف العاشر األساسـي     اتصور مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجي        

  :، ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية"بفلسطين

 صف العاشر؟ما المهارات الحياتية التي يجب تضمينها في مقرر التكنولوجيا لل .1

  للصف العاشر؟اما التصور المقترح لتضمين المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجي .2

ما فاعلية تطبيق وحدة من وحدات التصور المقترح على تنمية المهارات الحياتية لدى طلبـة                .3

 الصف العاشر؟

ى طلبـة   ما فاعلية تطبيق وحدة من وحدات التصور المقترح على تنمية التفكير المنظومي لد             .4

 الصف العاشر؟

 :أهداف البحث
سعى البحث الحالي إلى تحديد المهارات الحياتية التـي يجـب تـضمينها فـي مقـرر          

التكنولوجيا للصف العاشر، ووضع تصور مقترح لتضمين تلك المهارات في المقـرر، وكـذلك              

ياتيـة،  التعرف على فاعلية تطبيق وحدة من وحدات التصور المقترح على تنمية المهـارات الح             

  .  المنظومي لدى طلبة الصف العاشرروالتفكي
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  :فروض البحث
بين متوسطي درجات طالبات عينـة  )  ≥ ∝0.05( يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى .1

ـ            حـل  (البحث في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبطاقة مالحظة المهارات الحياتية المتعلقة ب

، وذلك لـصالح    )مة، اتخاذ القرار، إدارة الوقت، االقتصاد     المشكالت، االتصال، األمان والسال   

  .التطبيق البعدي

بين متوسطي درجات طالبات عينـة  )  ≥ ∝0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى .2

  .البحث في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التفكير المنظومي لصالح التطبيق البعدي

  :أهمية البحث
من البحوث التجريبية القليلة التـي تتنـاول أثـر          ) في حدود علم الباحثان   (لحالييعد البحث ا   .1

  . الحياتيةتتطبيق وحدة من وحدات مقرر تكنولوجيا في ضوء تضمينها بالمهارا

يقدم البحث الحالي قائمة بالمهارات الحياتية التي يجب تضمينها في مقرر التكنولوجيا للصف              .2

  .ه القائمة في تطوير المقرر ككلالعاشر، ويمكن االستفادة من هذ

يقدم البحث الحالي مجموعة من األدوات التي قد تفيد الباحثين أو مصممي المناهج في إجراء                .3

األبحاث والدراسات لتطوير مقررات التكنولوجيا األخرى في ضـوء المهـارات الحياتيـة             

  .المناسبة لكل مقرر

  :حدود البحث
  :    التزم البحث بالحدود التالية

  . للصف العاشراضع تصور مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجيو .1

إعداد دليل المعلم إلحدى وحدات المقرر في ضوء التصور المقترح، وقد اختـار الباحثـان                .2

؛ نظراً الشتمالها على موضوعات تتناول أنظمة من واقـع حيـاة المـتعلم،              "األنظمة"وحدة  

 ألهداف هذه الوحدة تضمينها بالمهارات الحياتية المرتبطـة بـشكل           ويتطلب االنجاز الحقيقي  

  .مباشر بتلك األنظمة

المضمنة ببعض المهارات الحياتية على إحدى شعب الصف العاشـر  " األنظمة"تجريب وحدة    .3

للبنات بمحافظة شمال غزة، وذلـك فـي الفتـرة          ) ب(األساسي بمدرسة فيصل الفهد الثانوية    

م، من الفـصل الثـاني مـن العـام الدراسـي            20/3/2008، إلى   م2/2/2008الواقعة بين   

 .م2007/2008
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  :مصطلحات البحث
هي مجموعـة  " تبنى الباحثان التعريف اإلجرائي التالي للمهارات الحياتية   :المهارات الحياتية  •

المهارات المرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها المتعلم، ويتعلمها بصورة مقـصودة عـن طريـق               

، وتتمثـل تلـك     "ت منهجية تكنولوجية، تعينه على مواجهة المواقف والتحـديات        مروره بخبرا 

 مهارات االتصال، مهـارات الـسالمة       المهارات في البحث الحالي بمهارات حل المشكالت،      

  .االقتصاد، ومهارات اتخاذ القرار مهارات إدارة الوقت، مهارات واألمان،

هو ذلك التفكير    "جرائي التالي للتفكير المنظومي   تبنى الباحثان التعريف اإل   : التفكير المنظومي  •

الذي يركز على إدراك النظم التكنولوجية في صورتها الكلية، وتحليل المفـاهيم والمـضامين              

 . التكنولوجية والعالقات التي تربط بينها؛ وبنائها في شكل منظومي متكامل

ذي أقرتـه وزارة التربيـة      كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي ال      :مقرر التكنولوجيا   •

 الوحـدة   :م، ويشتمل على أربع وحدات هي     2006-2005والتعليم الفلسطينية للعام الدراسي     

األنظمـة،  : االلكترونيات، الوحدة الثالثة  : الخوارزمية وبرمجة الحاسب، الوحدة الثانية    : األولى

 .الحزم البرمجية: والوحدة الرابعة

  :الدراسات السابقة
المؤسـسات   موضوع المهارات الحياتيـة فـي    بهم الكبير الذي حظي  االهتما ضوء في

للتعـرف  فقد تم إجراء العديد من البحوث والدراسات         ؛والعالمية حديثاً  التربوية والتعليمية العربية  

 مـن    المختلفـة  في المناهج الدراسية   ومدى تضمينها    ، تلك المهارات وتحديد أولوياتها     ماهية على

 تنمية الجوانب المعرفية والنفسحركية والوجدانية لدى المتعلمـين         فيثرها  ناحية، والتعرف على أ   

دراسـة  : أبرز تلك الدراسات والبحـوث    ومن  ،   من ناحية أخرى   في المقررات الدراسية المختلفة   

، وهدفت إلى التعرف إلى مدى تضمين المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجيا           )2007(سعد الدين 

ساب الطلبة لها، ولقد استخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي،     للصف العاشر ومدى اكت   

طالبـاً  ) 597(وطبقت الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساسي بلغ العدد الكلي لهـا               

وطالبة، وأعدت الباحثة قائمة للمهارات الحياتية الواجب تضمينها في مقرر التكنولوجيا للـصف             

بتصميم اختبار للمهارات الحياتية وتطبيقـه علـى أفـراد العينـة،            العاشر األساسي، كما قامت     

وتوصلت الدراسة إلى ضعف تناول مقرر تكنولوجيا الصف العاشر للمهارات الحياتيـة، حيـث              

، كما أشارت النتائج إلى أن مستوى اكتساب الطلبة لتلك          ) %9.8(بلغت نسبة توافر هذه المهارات    

هدفت إلى تنميـة    و ،)2006(دراسة صبحي و%). 80( وهو المهارات لم يصل إلى مستوى التمكن     
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بعض المهارات الحياتية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية باستخدام مصادر             

التعلم المجتمعية، ولقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وطبقت الدراسة على مجموعـة مـن              

ـ 2003 الدراسي الثاني من العـام       تالميذ الصف األول اإلعدادي في الفصل      م، بإحـدى   2004ـ

، علميـة وتكنولوجيـة   (مدارس إدارة الساحل التعليمية، واقتصرت الدراسة على تنمية مهـارات         

، ولقد توصلت الباحثة إلـى وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين                )مهارات الحفاظ على الحياة   

مهارات الحياتية، واختبار التحـصيل     المجموعتين التجريبية والضابطة في كٍل من نتائج اختبار ال        

دراسـة ويـك    و .الدراسي، ومقياس االتجاه نحو مادة العلوم؛ وذلك لصالح المجموعة التجريبيـة          

هدفت إلى تحليل المهارات الحياتية الحرجة للمنهاج و ،)Wick & Benjamin, 2006(وبنجامين

ن المهارات الحياتية األساسية،   أن المناهج تتضمن تطوير مجموعة م      ةفي كولومبيا، وبينت الدراس   

ومهارات ، حيث يركز المنهاج بشكل خاص على مهارات التطوير الشخصي ومواجهة المشكالت          

دراسـة عبـد    و. النقد، باإلضافة إلى المهارات الوظيفية ومهارات التأكيد على المسئولية الفردية         

ى طالب التعليم الثانوي في     وهدفت إلى تنمية المهارات الحياتية لد      ،)2005(الموجود واسكاروس 

طالباً وطالبـة مـن طـالب       ) 1195(إطار مناهج المستقبل، ولقد طبقت هذه الدراسة ميدانياً على        

، )المنـصورة ، الشرقية، الفيـوم  (الصف األول بالمدارس الثانوية العامة والفنية بالقاهرة وخارجها       

 أسفرت عن تحديد المهـارات      وللتحقق من أهداف الدراسة طبقت مجموعة من االستبانات، والتي        

، مهـارات ترشـيد االسـتهالك     ، المهارات اإلنتاجيـة  :الفرعية لمجاالت المهارات الحياتية التالية    

مهارات أساليب  ، مهارات التثقيف البيئي  ، مهارات الوعي المجتمعي  ، مهارات في المجال الصحي   

وهدفت لتحديد مدى فعاليـة      ،)2004(دراسة حطيبة  و .مهارات التربية اإلنجابية  ، التفكير المختلفة 

برنامج تربوي لتثقيف أطفال الروضة في بعض الممارسات الحياتية وتنمية اتجاهـاتهم نحوهـا،              

، )KG1(ولقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، وطبقت الدراسة علـى أطفـال المـستوى األول             

لعينة مـن ثالثـين     بروضة األندلس بمحافظة القاهرة، وتكونت ا     ) KG2(وأطفال المستوى الثاني  

طفالً وطفلة من المستوى األول، وثالثين طفالً وطفلة من المستوى الثاني؛ تم اختيارهم بطريقـة               

، عشوائية، ولقد قامت الباحثة بإعداد استبانة لتحديد أهم الممارسات الحياتية في حيـاة األطفـال              

وتصميم برنـامج تربـوي     ومقياس اتجاه، لقياس اتجاه أطفال الروضة نحو الممارسات الحياتية،          

لتثقيف أطفال الروضة في بعض الممارسات الحياتية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالـة              

على مقياس االتجـاه    ) KG1(إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية للمستوى األول       

تجريبيـة  ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة ال        ، لصالح التطبيق البعدي  

 ،)2004(دراسـة عبـد اهللا     و .على مقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدي     ) KG2(للمستوى الثاني 
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وهدفت إلى إعداد برنامج إرشادي للمراهق الكفيف لتنمية بعض مهارات الحياة لديه، واسـتخدم              

لـث  وطبقت الدراسة على عينة من تالميذ الصف األول والثـاني والثا          ، الباحث المنهج التجريبي  

بالمرحلة اإلعدادية بمدرسة طه حسين لرعاية المكفوفين بالقاهرة، ولقد استخدم الباحـث مقياسـاً              

ـ  ، المهـارات االجتماعيـة   :للمهارات الحياتية اشتمل على ثالثة أبعاد وهي       ، ةالمهـارات التوكيدي

ات ومهارات إدارة الوقت، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درج            

أفراد العينة في القياس القبلي مقارنة بمتوسطات درجاتهم في القياس البعدي على مقياس مهارات              

، )2002(دراسة مسعود  و .الحياة للمراهقين المكفوفين في كل األبعاد، وذلك لصالح القياس البعدي         

ـ                 ات وهدفت إلى تحديد مدى فعالية استخدام إستراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي تـدريس الدراس

االجتماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ الصف األول             

اإلعدادي، وطبقت الدراسة على عينة من تالميذ الـصف األول اإلعـدادي بمدرسـتي ناصـر                

ر اختبـا : ولقد قام الباحث بإعـداد األدوات التاليـة       . وكفر عسكر اإلعدادية بنين   ، اإلعدادية بنين 

واختبار مواقف حياتيـة،    ، تحصيلي في الوحدة المختارة، مقياس اتجاه نحو الدراسات االجتماعية        

ولقد توصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعـة               

التجريبية ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحـصيلي،            

ختبار المواقف الحياتية، ولمقياس االتجاه نحو الدراسات االجتماعية، وذلـك لـصالح تالميـذ              وال

وهدفت إلى إعداد نموذج مقترح لتضمين بعـض         ،)2002(1دراسة مازن و. المجموعة التجريبية 

المهارات الحياتية في منظومة المنهج التعليمي في إطار مفاهيم األداء والجودة الشاملة، وقد قـام               

مهـارات  : احث بتحديد مجاالت المهارات الحياتية التي يجب أن يستند إليها النمـوذج وهـي             الب

مهـارات  ، مهـارات اجتماعيـة   ، مهارات حرفيـة  ، مهارات ثقافية ، مهارات ابتكارية ، إرشادية

، مهـارات عامـة   ، مهارات للشباب من الجنـسين    ، مهارات للهواة ، مهارات للمعاقين ، المراهقين

كما صنف المهارات إلى نوعين من المهارات، مهارات ذهنية         ، ومهارات خاصة ، مهارات للكبار 

وهدفت إلى بيان أثر تدريس مادة المهارات الحياتيـة          ،)2000(دراسة الحماد و. ومهارات عملية 

كمادة دراسية مستقلة على تحقيق أهدافها لدى تالميذ المرحلة االبتدائية العليا والمرحلة اإلعداديـة           

التحصيل الدراسي في مادتي االجتماعيات بالمرحلـة االبتدائيـة العليـا والتـاريخ             وأثرها على   

بالمرحلة اإلعدادية، ولقد قام الباحث بإعداد اختبـار تحـصيلي لمـادة التـاريخ وآخـر لمـادة                  

االجتماعيات، وتوصلت الدراسة إلى أن مادة المهارات الحياتية في المرحلـة االبتدائيـة العليـا               

لـدى  ، ادية تساعد على تنمية التحصيل الدراسي في مادتي االجتماعيات والتاريخ           والمرحلة اإلعد 

  .  كل من مستعدي التذكر والفهم
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  :تعقيب على الدراسات السابقة
تنوعت أهداف هذه الدراسات والبحوث، فمنها من هدف إلى تقـويم أو تحليـل منـاهج            

، ودراسـة   )2007( كدراسة سعد الدين   دراسية معينة لمعرفة مدى توافر المهارات الحياتية فيها،       

، في حين هدفت دراسات أخـرى إلـى تنميـة    )Wick & Benjamin, 2006(ويك وبنجامين

 ،)2004(، ودراسة حطيبة  )2004(المهارات الحياتية من خالل برامج محددة، مثل دراسة عبد اهللا         

 ،)2002(، ودراسـة مـسعود    )2006(أومن خالل استراتيجيات خاصة مثـل دراسـة صـبحي         

 هذه الدراسات وجود فاعلية لهذه البرامج واالستراتيجيات في تنميـة المهـارات             جوأوضحت نتائ 

 المختلفة من   ت المهارات الحياتية لدى الفئا    ةويتضح من خالل هذه الدراسات أهمية تنمي       .الحياتية

كبـر  الطلبة والفنيين وذوي الحاجات الخاصة، مع  ضرورة التركيز على تنميتها لدى القطاع األ             

 ويتضح أيضاً من خالل هذه  الدراسـات أن موضـوع            من أبناء المجتمع وهم طلبة التعليم العام،      

 أن هناك ندرة فـي الدراسـات   إال قد تم تناوله في المقررات الدراسية المختلفة المهارات الحياتية 

 التي تناولت    الدراسات حيث أن معظم  ،   ال سيما التجريبية منها    ه في مناهج التكنولوجيا   ت تناول يالت

 دراسـة سـعد      مثـل  هي دراسـات وصـفية     موضوع المهارات الحياتية في مناهج التكنولوجيا     

ـ ب يتميـز ف أما البحث الحالي   ،)2005(، ودراسة عبد الموجود واسكاروس    )2007(الدين مـن  ه  أن

مضمنة  ا من مقرر التكنولوجي    تطبيق وحدة  فاعليةالكشف عن    إلىيهدف  حيث   ؛البحوث التجريبية 

ولقد استفاد  .  بفلسطين  لدى طلبة الصف العاشر    تلك المهارات  تنمية   في  المهارات الحياتية  ببعض

الباحثان من الدراسات السابقة في تحديد قائمة المهارات الحياتية الواجب تـضمينها فـي مقـرر                

التكنولوجيا للصف العاشر، وكذلك في وضع التصور المقترح لتضمين تلك المهارات فـي هـذا               

   .المقرر

  ): المهارات الحياتية(اإلطار النظري
  :  مفهوم المهارات الحياتية •

المـدخل  : ثالثة مداخل لتعريف المهارات الحياتية هـي      ) 86: 1999(حدد الباز وخليل  

ويعرف المهارة الحياتية على أنها األداءات التي تسبب الراحة والسعادة للفـرد، المـدخل              : األول

على أنها قدرات عقلية وحسية تحقق أهدافاً محـددة، والمـدخل           ويعرف المهارة الحياتية    : الثاني

وفـي   .ويعرف المهارة على أنها إجراءات تمكن الفرد من حل مشكالته ومواجهة تحدياته  : الثالث

الرغبة والمعرفة والقدرة على حل مشكالت حياتية       : "ضوء ذلك عرفا المهارات الحياتية على أنها      
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يات يومية أو إجراءات وتعديالت وتحسينات في أسلوب ونوعية         يومية واجتماعية أو مواجهة تحد    

  ".حياة الفرد والمجتمع

في المداخل الثالثـة لتعريـف      " الباز وخليل "تماماً مع كل من     ) 2006(وقد اتفق حسين  

المهارة، وتوصل من هذه المداخل إلى أن المهارات الحياتية تتضمن قدرة الفرد علـى االختيـار                

شخصية، كما تتضمن استعداداً عقلياً للمفاضلة بين هذه االختيارات، إضـافة           وتحمل المسؤولية ال  

  .إلى أنها تتضمن القدرة على تنفيذها

القدر الالزم للمتعلمين من المهـارات      "المهارات الحياتية بأنها    )2002(2ويعرف مازن 

، إدارة الوقت   ، تمهارات اتخاذ القرارا  : الالزمة لممارسة حياتهم اليومية ونشاطاتهم الحياتية مثل      

مهارات االتصال والتفاعل الناجح    ، إدارة مواقف الصراع وإجراء عمليات التفاوض     ، إدارة المال 

اختيار وإعداد وتناول الغذاء الصحي والعناية بالمالبس، االهتمام بتنسيق ورعايـة           ، مع اآلخرين 

وقد عرفها برنامج   ". تلفةالمسكن وأدواته وأجهزته، ومهارات التعامل مع البيئة بموضوعاتها المخ        

المهارات التي يجب أن يعرفها الـشباب حتـى         "على أنها   ) 3-2: 5200(األمم المتحدة اإلنمائي  

  ". يستطيع اقتحام عمل ما

ويالحظ من خالل التعريفات السابقة أن مفهوم المهارات الحياتية يتضمن عدة جوانـب             

  :من أبرزها، أنها

  . سية والمادية والعقليةقدرات متنوعة  تتضمن الجوانب النف -

  . تساعد  الفرد على التكيف وااليجابية -

  . هامة لحل مشكالت الفرد ومواجهة تحدياته -

  :  أهمية المهارات الحياتية •
برزت األهمية  لتعلم المهارات الحياتية في ضوء التحديات المتعددة التي يواجهها العالم             

  ): 2002، 2مازن(العربي، والتي من أبرزها ما يلي

  .ضعف دور المرأة التربوي نتيجة لتعقد الحياة االجتماعية وخروج المرأة للعمل -

  . ضرورة تجاوز المجتمعات العربية لفجوة التخلف الحضاري -

إن التربية في المجتمعات العربية تعاني أزمات كمية ونوعية، وهي بحاجة إلـى إصـالح،                -

  .  نميةالسيما وأن معظم المجتمعات العربية في طريقها نحو الت

، التوسع العلمي والتكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي جعل العالم قرية صغيرة            -

  .أوجد ضرورة المتالك مهارات حياتية في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة
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التخلف التكنولوجي والعلمي في الدول الناميةـ ومنها المجموعة العربيةـ حيث تمثل هـذه              -

في الوقت الذي تمتلك فيـه      %) 30(كان العالم، ودخلها ال يمثل سوى       من س %) 70(الدول  

من مجاالت التكنولوجيا، األمر الذي جعل الحاجـة ملحـة لألخـذ            %) 95(الدول المتقدمة   

بأسباب العلم والتكنولوجيا، وتنمية المهارات الحياتية لدى المـواطنين فـي إطـار التنميـة               

  . التكنولوجية

السياق ذاته إلى أن من أهم التحديات التـي تواجـه األمـة             في  ) 2003(ويشير النقيب 

الثـورة العلميـة   : اإلسالمية والتي تزيد من أهمية اكتساب المهارات الحياتية تتلخص في التـالي       

والتكنولوجية، ثورة المعلومات واالتصاالت، التكتالت االقتصادية العمالقة التي تقوم على حريـة            

  . ، العولمة، واألقمار الصناعية والمنتجات اإلعالمية والثقافيةالمنافسة االقتصادية العالمية

  :أهمية المهارات الحياتية فيما يأتي) 2002(وقد حدد مسعود

  .تحقق المهارات الحياتية التكامل بين المدرسة والمجتمع -

 الفرصة ألن يعيش حياته بشكل أفضل خاصة في هذا العصر الذي يتسم بانفجار              دتعطي الفر  -

األمر الذي يتطلب إعداد أفراد قادرين على التكيف        . علوماتي وتكنولوجي متالحق  معرفي وم 

  . والتعامل بفاعلية مع هذه المتغيرات من خالل تدريبهم على العديد من المهارات

يكتسب المتعلم خبرة مباشرة عن طريق التفاعل المباشر باألشخاص والظـواهر، وتعطـي              -

يق الرتباطها بواقعهم، كما تزودهم بطرائق للحصول على        للتعلم معنى، وتوفر اإلثارة والتشو    

المعلومات ذاتياً من مصادرها األصلية، كما تكسب الفرد إحـساساً بالمـشكالت المجتمعيـة              

  . والرغبة في حلها

  :عوامل اكتساب المهارات الحياتية •
أن اكتساب المهارات بشكل عام يعتمد علـى        ) 18-17: 2001(يرى عمران وآخرون  

مستوى نضج المتعلم، قدرة المعلم وخبرته، المفاهيم واألدوات المطلوب         : مل من أبرزها  عدة عوا 

  . التدريب عليها، واإلمكانات المتاحة

  : كما يعتمد اكتساب المهارات على مكونين أساسيين يتحدان معاً هما

 األفعـال   والتـي تحكـم   ، أو القواعد التنفيذية للعمل   ، أي تعلم الروتين التنفيذي   :  قواعد العمل  

  .  واإلجراءات لتشكيل األداء المطلوب
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ويعد المكون الثاني األساسي للمهارة، هذا إلى جانب القاعدة التي تحكم إجـراءات             :  دقة األداء  

أي بالمحاوالت المتكررة من جانب المتعلم لتحقيـق        ، وال تأتي دقة األداء إال بالممارسة     ، األداء

  .   المرغوب تماماًاألداء المستهدف على النحو والمستوى

  :أن اكتساب الفرد للمهارات الحياتية يتأثر بالعوامل التالية) 89: 1999، الباز وخليل(ويرى

وجود أو غياب العالقات المدعمة يجعل الفرد يصر على اكتساب المهارة           : العالقات المدعمة  -

  . أو يهمل تلك المهارة

  . الفرد لنماذج تقوم بأداء تلك المهارةقوة أو ضعف المهارة يتأثر بمالحظة : نماذج األداء -

  .  سواء كانت إثابة ثانوية، أو أساسية مثل الحصول على الغذاء: تتابع اإلثابة -

هناك تعليمات لمهارات العمل والدراسة والصحة ينبغي على الفرد تعلمها خـارج            : التعليمات -

  . البيت

ـ       : إتاحة الفرصة  - ارات الحياتيـة يـصعب عليـه       عندما يعتمد الفرد على اآلخرين ألداء المه

  . اكتساب مهارات حياتية

  . قد يكون تعلم المهارات من األقران مفيداً: التفاعل مع األقران -

  .نوع الجنس، والثقافة -

  :تصنيف المهارات الحياتية •
مهـارات   : المهارات التي تعتبر مهارات حياتية فيما يلي       )ب-2005(حددت اليونيسيف 

، مهارات التواصل الخاصة بالعالقات بين األشخاص      : وتشمل ،اصوالعالقات بين األشخ  التواصل  

مهارات التفاوض والرفض، مهارات تفهم اآلخر والتعاطف معه، مهارات التعاون وعمل فريـق،          

مهـارات صـنع    :  وتـشمل  ،والتفكير الناقد مهارات صنع القرار    ومهارات الدعوة لكسب التأييد،     

مهارات  : الذات، وتشمل  وإدارة التعامل   مهاراتلناقد، و مهارات التفكير ا   القرار وحل المشكالت،  

   . المركز الباطني للسيطرة، مهارات إدارة المشاعر، مهارات إدارة التعامل مع الضغوطلزيادة

 في حـين صـنف فريـق التعلـيم التقنـي والمهنـي بقـسم التعلـيم العـام بواليـة                    

  : إلىالمهارات الحياتية) ,2006Wisconsin  Department(وسكونسن

مهارات االتصال، الكتابة، االتصال الشخـصي، االتـصال        : مهارات حياتية أساسية، وتشمل    -

  . الرسمي، القراءة

  . مهارات حل المشكلة، العلم والتقنية، البحث عن المعلومات: وتشمل، مهارات حياتية تحليلية -

  هارات تطوير المهنة، مهارات إدارة النزاع، المواطنة، م: وتشمل، )الفعالة(المهارات التأثيرية -
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  .مهارات الدراسة، مهارات تحمل التغير، مهارات تنظيم الوقت، مهارات فهم الذات

من أكثر التصنيفات شمولية لمجاالت المهارات الحياتية، فلقد أورد         " مازن"ويعد تصنيف     

الميـة،  تصنيفاً للمهارات الالزمة للمواطن العربي في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجيـة الع           

مهارات التعامل مع المعلومات، مهارات النقل والمواصالت، مهـارات         : وهي على النحو التالي   

تكنولوجيا الطقس والمناخ، مهارات تكنولوجيا العمل االجتماعي، مهـارات تكنولوجيـا اإلنتـاج             

  ). 2002، 2مازن(الزراعي، ومهارات تكنولوجيا الصحة

فقد صنفت المهارات الحياتيـة     ) 12-11: 2003(نيةأما وزارة التربية والتعليم الفلسطي    

مهارات وعي الذات، مهارات التعاطف، مهارات اتخاذ القـرار،         : إلى عشر مهارات أساسية هي    

مهارات حل المشكالت، مهارات االتصال والتواصل، مهارات العالقة بين األشخاص، مهـارات            

عامل مع العواطف، ومهارات التعامل مـع       التفكير اإلبداعي، مهارات التفكير النقدي، مهارات الت      

  .الضغوط

  : وإجراءاتهثمنهجية البح
  :يتضمن هذا الجزء وصفاً لإلجراءات التي اتُبعت لإلجابة عن تساؤالت البحث، ويشمل

  : منهج البحث
 والذي يتناول دراسة أحداث وظـواهر وممارسـات         ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي   

، )41: 1997األغـا،   (دخل في مجرياتهـا   ت والقياس كما هي دون      قائمة موجودة متاحة للدراسة   

تحديد المهارات الحياتية التي يجب أن يتضمنها مقرر التكنولوجيـا            في  هذا المنهج  إتباعحيث تم   

للصف العاشر، وكذلك في وضع التصور المقترح لتـضمين المهـارات الحياتيـة فـي مقـرر                 

، والـذي يتنـاول دراسـة أحـداث          المنهج التجريبي  كما تم استخدام   .التكنولوجيا للصف العاشر  

 في عامل مستقل أو     روظواهر وممارسات قائمة مع إدخال بعض التغيير كأن يقوم الباحث بالتغيي          

  الذي تم استخدامه فـي      التجريبي والتصميم،  )41: 1997األغا،  (أكثر عن قصد ليرى نتيجة ذلك     

ـ   - المنهج هوهذا  One Group Pre-Test Post-Testدة تصميم المجموعة التجريبيـة الواح

Design -   حيث تم تطبيق أداتي البحث قبلياً على عينة البحث، وبعد دراسة الوحـدة المـضمنة 

، وذلـك لقيـاس أثـر       )بعدياً(بالمهارات الحياتية، تم تطبيق أداتي البحث على العينة مرة أخرى           

  .لمنظومي لدى طالبات عينة البحثتطبيق تلك الوحدة على تنمية المهارات الحياتية والتفكير ا
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  :مجتمع البحث وعينته
يتكون مجتمع البحث من جميع طلبة الصف العاشر األساسي بفلسطين، وقد قام الباحثان             

باالختيار العشوائي إلحدى مدارس الصف العاشر التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال            

للبنات، ثم قـام الباحثـان      ) ب(سة فيصل الفهد الثانوية   غزة، والمدرسة التي تم اختيارها هي مدر      

  . طالبة) 35(باالختيار العشوائي إلحدى شعب هذه المدرسة، وقد بلغ عدد تالميذ هذه الشعبة 

  :أدوات البحث
  : تمثلت أدوات البحث في

   : ي قائمة المهارات الحياتية التي يجب تضمينها في مقرر التكنولوجيا للصف العاشر األساس-1

قام الباحثان بإعداد قائمة بالمهارات الحياتية التي يجب تضمينها في مقرر التكنولوجيـا             

  :  بفلسطين، واتبعا في ذلك الخطوات التاليةيللصف العاشر األساس

 الرجوع إلى الدراسات والبحوث السابقة في مجال المهارات الحياتية إلعداد القائمـة األوليـة               -

مهارة فرعية موزعة على ستة مجـاالت       ) 59(اشتملت هذه القائمة على   بالمهارات الحياتية، حيث    

مهـارة،  ) 13(مهـارات، االتـصال   ) 9(مهارات، اتخاذ القـرار   ) 8(حل المشكالت : رئيسة هي 

  .   مهارات) 10(مهارة، السالمة واألمان) 11(مهارات، إدارة الوقت) 8(االقتصاد

 المختصين والمهتمين في مجـالي المنـاهج         توزيع القائمة األولية للمهارات على مجموعة من       -

 ومـن هـذه     .وتكنولوجيا التعليم لتحكيمها، وإبداء مالحظاتهم عليها من تعديل أو حذف أو إضافة           

  :المالحظات

  .مهارات السالمة واألمان من "يحلل إمكانية حدوث أخطار في موقع العمل" مهارة حذف •
    .مهـارات إدارة الوقتمن " طوارئيخصص وقت احتياطي في حال حدوث " مهارةحذف  •

 . إلى مهارات اتخاذ القرار" يضع خطة لتنفيذ القرار"إضافة مهارة  •

  .  مهارات حل المشكلةإلى" يحدد الكلمات المفتاحية في المشكلة"إضافة مهارة  •

  لتصبح، واألمانالسالمةضمن مهارات " يطبق إجراءات اإلسعافات األولية " في مهارة التعديل •

 ".اءات اإلسعافات األولية في حال وقوع أخطاريطبق إجر"

يطور الحل في ضوء نتائج "ضمن مهارات حل المشكلة، لتصبح " يطور الحل" في مهارة التعديل •

  ".التقويم

وبعد إجراء التعديالت التي اقترحها المحكمين تكونت قائمة المهارات الحياتية في صـيغتها                  

 )11(حـل المـشكالت   : عت على ستة مجاالت رئيسة هـي      مهارة فرعية، توز  ) 49(النهائية من 
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مهـارات،  ) 8(مهـارات، إدارة الوقـت  ) 9(مهـارات، االتـصال   ) 5(مهارة، السالمة واألمـان   

  ).1(مهارات، ملحق) 8(ت، اتخاذ القرارمهارا)8(االقتصاد

  : بطاقة مالحظة للمهارات الحياتية-2

شر األساسـي فـي المهـارات       وتهدف هذه البطاقة إلى تقويم أداء طالبات الصف العا        

ـ   حل المشكالت، السالمة واألمان، االتصال، إدارة الوقت، االقتـصاد، اتخـاذ           (الحياتية المتعلقة ب

المضمنة ببعض المهارات الحياتية، وتكونت البطاقة      " األنظمة"، وذلك بعد دراستهن لوحدة      )القرار

ـ ويتضمن المهارات الحياتية الثالث المتعل    : من جزأين؛ األول   حـل المـشكالت، الـسالمة      (قة ب

مهارة فرعية، توزعت علـى  ) 25(من ، وتكّون هذا الجزء في صورته األولية  )واألمان، االتصال 

مهارة، مهارات السالمة واألمـان      )11(مهارات حل المشكالت ويشمل   : ثالثة مجاالت رئيسة هي   

جزء مـن البطاقـة     وقد طبق هذا ال   . مهارات )9(مهارات، مهارات االتصال، ويشمل    )5(ويشمل

أثناء تنفيذ اختبار حل المشكالت التكنولوجية، حيث تمت مالحظة أداء الطالبات أثنـاء تنفيـذهن               

  .لألنشطة المختلفة المتضمنة في االختبار

أما الجزء الثاني من بطاقة المالحظة فقد تضمن المهارات الحياتيـة الـثالث المتعلقـة               

مهارة ) 24(من ، وتكون هذا الجزء في صورته األولية      )رإدارة الوقت، االقتصاد، اتخاذ القرا    (بـ

 مهـارات، االقتـصاد   ) 8(إدارة الوقت ويـشمل   : فرعية توزعت على ثالثة مجاالت رئيسة هي      

وقد طبق هذا الجزء مـن البطاقـة بعـد          . مهارات) 8(مهارات، اتخاذ القرار ويشمل   ) 8(ويشمل

 حيث تمت مراجعة نمـوذج أوراق النـشاط         االنتهاء من تنفيذ اختبار حل المشكالت التكنولوجية،      

التكنولوجي المعطى للطالبات في بداية تنفيذ االختبار، ومن خالل هذه األوراق تم تقدير أداء كـل             

  . طالبة ورصده في البطاقة

بدرجـة  ( تقديرات ة التقدير المتدرج الذي يتكون من ثالث      ولقد اعتمد الباحثان في البطاقة    

  ).صفر درجة رجة واحدة، بدرجة قليلة وتعطى د متوسطة وتعطىكبيرة وتعطى درجتان، بدرجة

 صورتها المبدئية ووضع    في المالحظة بطاقة   إعداد من   االنتهاءبعد  :  المالحظة ضـبط بطـاقة * 

 على مجموعة من المتخصصين في مجـالي         بعرضها انالتعليمات الالزمة الستخدامها، قام الباحث    

 من صدقها، حيث قام هؤالء المحكمين بالتعـديل فـي صـياغة           المناهج وتكنولوجيا التعليم للتأكد   

 وصلت البطاقة إلـى صـورتها       بعض فقرات البطاقة بحيث أصبحت أكثر دقة وتحديداً، وبالتالي        

      ).2ملحق(النهائية
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 مـن خـالل تطبيـق معادلـة      نسبة االتفاق  باستخدام  المالحظة كما تم حساب الثبات لبطاقة         

اسـتبعدوا  طالبات،  ) 5 ( مكونة من   بتطبيق البطاقة على عينة    انام الباحث  ق ، حيث )Cooper(كوبر

  :، وقد جاءت نتائج التجربة االستطالعية كما يليالبحثبعد ذلك من عينة 

  ):288: 1996 الوكيل والمفتي،( Cooper معادلة * 
  

  = نسبة الثبات         
  

   ).1( كما هو مبين في الجدولةلبطاق هذه المعادلة لقياس ثبات ا تطبيقوكانت نتائج     

  )1(جدول

   المالحظةةبطاقليوضح نسبة الثبات 

  مجاالت بطاقة

   المالحظة

عدد 

  المهارات

  عدد مرات

  االتفاق

  عدد مرات

  االتفاق عدم
 المجموع

  نسبة

  الثبات

  %85.4  55  8  47  11  حل المشكالت

  %76.0  25  6  19  5السالمة واألمان 

  %.82.2  45  8  37  9  االتصال 

  %77.5  40  9  31  8  إدارة الوقت

  %80.0  40  8  32  8  االقتصاد

  %87.5  40  5  35  8  اتخاذ القرار

  %82.0  245  44  201  49  البطاقة ككل

، )%85.4:( هـي   للمجاالت الستة علـى الترتيـب      ثباتال أن نسب    )1(ويالحظ من الجدول        

 هـي    الكلية للبطاقة  ثباتال ةوأن نسب ،  )87.5% (،)80.0%(،  )77.5%(،  )82.2% (،)76.0%(

   .ة، وهذه نسب مرتفعة يمكن من خاللها االطمئنان على ثبات البطاق)82.0%(
  

  : اختبار التفكير المنظومي-3

ـ "لما كان تنمية التفكير المنظومي أحد أبرز األهداف العامة لوحدة            التـي تـم    " ةاألنظم

راً لقياس التفكير المنظومي، وقد تكوَّن       اختبا نتضمينها ببعض المهارات الحياتية، فقد أعد الباحثا      

  . االختبار في صورته األولية من ثمانية أسئلة

 قام الباحثان بعرض االختبار على مجموعة من المحكمـين         :اختبار التفكير المنظومي  ضـبط  * 

المتخصصين في مجالي المناهج وتكنولوجيا التعليم للتأكد من صدقه، وأفاد المحكمـين بـصدق              

  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق   
X  100%        عدد مرات االتفاق  
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 واقترح معظمهم حذف السؤال الثامن نظراً لصعوبته، كما اقترحوا بعـض التعـديالت              االختبار،

 إلـى  االختبـار  وصل البسيطة في شكل األسئلة وصياغتها والتعديل في بعض مكوناتها، وبالتالي     

وتم بعد ذلك حساب االتساق الداخلي ألسـئلة االختبـار علـى عينـة              ). 3ملحق(النهائية صورته

  .يوضح ذلك) 2(طالبة، والجدول) 32(ن ية مكونة ماستطالع

  )2(جدول

  معامل االرتباط بين اختبار التفكير المنظومي ككل وكل سؤال من أسئلته 

       السؤال

 البيان

 السؤال 

  األول

 السؤال 

  الثاني

 السؤال 

  الثالث

  السؤال

   الرابع

  السؤال

 الخامس

 السؤال 

  السادس

  السؤال

  ع الساب

  عدد 

 الفراغات
5 5 5 7 9 5 6 

  معامل 

 االرتباط
0.556*0.494*0.447*0.523*0.487*0.372*0.350*

  ). 0.349(تساوي) 0.05(ومستوى  داللة) 30(الجدولية عند درجة حرية) ر(قيمة * 

بين ) 0.05(وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى داللة       ) 2(يتضح من الجدول  

  .  السبعة، وهذا يشير إلي صدق االختباراالختبار ككل، وكل سؤال من أسئلته

     وللتأكد من ثبات االختبار، تم تحليل نتائج تطبيق االختبار على العينة االستطالعية بطريقتين             

، )SPSS(اإلحـصائي  وذلك باسـتخدام برنـامج التحليـل         ،ألفا كرونباخ و ة،هما التجزئة النصفي  

  .  يوضح ذلك) 3(والجدول

  ) 3(جدول

   الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعامالت ألفا كرونباخ يوضح معامالت

  الختبار التفكير المنظومي

  الثبات
 راالختبا

  ككل

السؤال 

  األول

 السؤال

  الثاني

 السؤال

  الثالث

 السؤال

  الرابع

  السؤال

 الخامس

  السؤال

 السادس

 السؤال

 السابع

  0.91 0.94 0.83  0.87  0.83  0.88  0.91  0.85  ألفا كرونباخ

  0.93 0.87 0.79  0.82  0.84  0.84  0.87  0.81 ة نصفيةتجزئ
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أن قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، وبطريقة التجزئـة          ) 3(يتضح من الجدول  

النصفية هي قيم مرتفعة، وهذا يشير إلي ثبات االختبار وصالحيته لجمع البيانـات مـن عينـة                 

  .البحث

ي تمثل الوحدة الثالثة من مقرر التكنولوجيا للـصف         والت" األنظمة"إعداد دليل المعلم لوحدة     ** 

  :العاشر في ضوء التصور المقترح، وقد مرت عملية إعداده بعدة خطوات هي

  : والتي اشتملت على،قام الباحثان بإعداد الصورة األولية للدليل:  إعداد الصورة األولية للدليل-أ

   .مقدمة الدليل -

 .أهمية تدريس الوحدة -

  .والسلوكية للوحدة  في ضوء تضمينها بالمهارات الحياتيةاألهداف العامة  -

   .تها وأهميطبيعة المهارات الحياتية المضمنة في الوحدة -

    .أنشطة الوحدة ومصادر تعلمها -

   .أساليب تقويم الوحدة -

  . إرشادات حول كيفية تطبيق أدوات البحث قبل تدريس الوحدة وبعدها -

  .الجدول الزمني لتدريس موضوعات الوحدة -

 على مجموعة من    ه بعد إعداد الصورة األولية للدليل، قام الباحثان بعرض        : ضبط دليل المعلم   -ب

المحكمين من الخبراء والمدرسين؛ للتعرف إلى مدى صالحيته للتطبيق على طلبة الصف العاشر             

وحـدة  "األساسي، ومدى مالءمة مكوناته المختلفة ألهداف البحث ولطبيعـة الوحـدة الدراسـية              

 إبـداء ، مـع     المحكمين على مالءمة الدليل وصالحيته للتطبيق      أكد وقد   المراد تطبيقها، " مةاألنظ

  :يلي ما بعض المالحظات من أبرزها

  .مقدمة الدليل في بندهداف الدليل أل التحديد الدقيق -

 األهداف العامة والسلوكية بعد بند" تعريف بالمهارات الحياتية، وأهميتها "إضافة بند -

  .للوحدة

   . أساليب تقويم الوحدةإلى)" Quizzes(االختبارات القصيرة"ة إضاف -

 قبل بند الجـدول     "إرشادات عامة للمعلم، عليه مراعاتها عند تدريس الوحدة       "  بند إضافة -

 .الزمني لتدريس موضوعات الوحدة

وبعد إجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمين تم تجريب بعـض األنـشطة التـي               

م على عينة استطالعية من طلبة الصف العاشر للتعرف على مـدى اسـتجابة              تضمنها دليل المعل  
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الطلبة، والوقوف على بعض الصعوبات التي قد تعترض تطبيق األنشطة، وبـإجراء التعـديالت              

  :اشتملت على، والتي النهائية على الدليل، يكون الدليل قد وصل إلى صورته النهائية

  . المراد تطبيقها" األنظمة"ليل لوحدة ح أهداف الديتوضمع  مقدمة الدليل، -

 . أهمية تدريس الوحدة-

  . األهداف العامة والسلوكية للوحدة  في ضوء تضمينها بالمهارات الحياتية-

  .تعريف بالمهارات الحياتية، وأهميتها -

 معلومات مفصلة وشاملة عن طبيعة وأهمية كل مهارة من المهارات الحياتية الـست الرئيـسة                -

  .  في الوحدة، وكذلك المهارات الفرعية التي تشتملها كل مهارة رئيسةالمضمنة

 أنشطة الوحدة ومصادر تعلمها، وقد تم إعادة صياغة بعض أنشطة الوحدة على صورة أنشطة               -

حل مشكالت، بحيث يدرب المعلم طالبه أثناء ممارستهم لتلك األنشطة على المهـارات الحياتيـة               

نظـام العـوام    (النـشاط األول  : دد الباحثان ثالثة أنشطة لـم هـي       المضمنة في كٍل منها، وقد ح     

     ،)نظام التدفئـة المركزيـة    (، والنشاط الثالث  )نظام تكرير المياه العادمة   (، النشاط الثاني  )الكهربائي

ويتضمن تنفيذ كل نشاط من أنشطة حل المشكالت استخدام نموذج أوراق النـشاط التكنولـوجي؛               

 تحديداً دقيقاً تتعلق بأنـشطة حـل المـشكالت، ويتـضمن            ةبتة ومحدد وهو نموذج ذو مكونات ثا    

؛ )ملخص التـصميم  (تحديد المشكلة، بيان الحل، عمل ملخص لحل المشكلة       : النموذج النقاط التالية  

  .         ، اختيار الحل األفضل، تطبيق الحل، اختبار الحل وتطويرهالحلول الممكنة للمشكلةتحديد 

أثناء دراسة الوحـدة،    ) Quizzes(استخدام اختبارات قصيرة  : دة، وتضمنت  أساليب تقويم الوح   -

تكليف الطلبة بإنجاز بعض األنشطة البيتية المتضمنة في أوراق عمل تتعلق بالتحضير ألنـشطة              

حل المشكالت، اختبار عملي نهائي لحل المشكالت التكنولوجية، وقد تمثلت المشكلة التكنولوجيـة             

  . ، اختبار التفكير المنظومي"ي ري أوتوماتيكنظام"في تصميم وإنتاج 

  .  إرشادات حول كيفية تطبيق أدوات البحث قبل تدريس الوحدة وبعدها-

 .  إرشادات عامة للمعلم، عليه مراعاتها عند تدريس الوحدة-

  .  الجدول الزمني لتدريس موضوعات الوحدة-

  : خطوات البحث
  : لإلجابة عن تساؤالت البحث قام الباحثان بالخطوات التالية

  . إعداد قائمة بالمهارات الحياتية التي يجب أن يتضمنها مقرر التكنولوجيا للصف العاشر .1

  .وضع تصور مقترح لتضمين المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجيا للصف العاشر .2
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تكنولوجيا للصف العاشر في ضوء التـصور       من مقرر ال  " األنظمة"إعداد دليل المعلم لوحدة      .3

  . المقترح

بطاقة مالحظة للمهارات الحياتية، واختبـار التفكيـر        : إعداد أداتي البحث، واللتين تمثلتا في      .4

  .المنظومي

  . اختيار عينة البحث، وتطبيق أداتي البحث عليها قبلياً .5

تية ووفقاً لإلرشـادات    تدريس وحدة األنظمة لعينة البحث في ضوء تضمينها بالمهارات الحيا          .6

  . المقدمة للمعلم في دليل المعلم

  . تطبيق أداتي البحث على العينة بعدياً .7

  . رصد النتائج وتحليلها ومناقشتها .8

  .صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث .9

   :المعالجة اإلحصائية
ـ  إلجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لنتائج التطبيقين القبلي والبع        ، البحـث  يدي ألدات

  :ساليب اإلحصائية التاليةاستخدم الباحث األ

  ).Paired Sample T-Test( لداللة الفروق بين متوسطين مرتبطين"ت"  اختبار-

، وتعتبر الوحدة فعالـة     )0-2(وتتراوح قيمة هذه النسبة بين العددين     : نسبة الكسب المعدل لبالك    -

  ).2-1(مدى ما بينفي ال النسبة هذه وقعت إذابدرجة مقبولة 

على المتغيـرين   " األنظمة"لتحديد حجم تأثير المتغير المستقل المتمثل في وحدة         ): 2η( مربع إيتا  -

، ويتحدد  "2η"التابعين؛ والمتمثلين في المهارات الحياتية والتفكير المنظومي، تم استخدام مربع إيتا            

  :يحجم التأثير إذا كان كبيراً أو صغيراً أو متوسطاً كالتال

  ).0.2(حجم التأثير يكون صغيراً إذا كانت قيمته*

  ).0.5(حجم التأثير يكون متوسطاً إذا كانت قيمته*

  ).0.8(حجم التأثير يكون كبيراً إذا كانت قيمته*

  ).667: 2003عصر، (إذا زادت قيمة حجم التأثير عن الواحد الصحيح فإنه يكون كبيراً وقوياً

  :عرض النتائج ومناقشتها
ما المهارات الحياتية التـي     "النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل األول الذي ينص على           -أوالً

ولقد تمت اإلجابة عن هذا التساؤل ضـمن        ". يجب تضمنيها في مقرر التكنولوجيا للصف العاشر      

إجراءات البحث، حيث توصل الباحثان إلى قائمة بالمهارات الحياتية، والتي اشتملت في صيغتها             
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حـل  : مهـارة فرعيـة، توزعـت علـى سـتة مجـاالت رئيـسة هـي               ) 49(ئية علـى    النها

) 8(مهـارات، إدارة الوقـت    ) 9(مهارات، االتـصال  ) 5(مهارة، السالمة واألمان  )11(المشكالت

  . لهذه المهاراتوفيما يلي تفصيل ؛مهارات) 8(ت، اتخاذ القرارمهارا) 8(مهارات، االقتصاد

  : مهارات حل المشكلة/ أوالً

  .لمشكلة بوضوحيحدد ا .1

  .يجمع معلومات حول المشكلة .2

  .يصوغ المشكلة في عبارة واضحة .3

  .يحدد الكلمات المفتاحية في المشكلة .4

  .يحدد عناصر المشكلة .5

  .   يضع عدة حلول ممكنة للمشكلة .6

  .  يختار الحل األنسب .7

  .يصمم نموذج أولي للحل .8

  .ينفذ الحل المختار .9

  .يقوم الحل في ضوء المعايير المحددة .10

 . الحل في ضوء نتائج التقويميطور .11

  : مهارات السالمة واألمان/ ثانياً

  .يطبق قواعد السالمة واألمان أثناء العمل .1

  .يستعمل األدوات واألجهزة بشكل آمن .2

  .يطبق إجراءات اإلسعافات األولية في حال وقوع أخطار .3

  .يرتدي المالبس الواقية أثناء العمل .4

 .يحافظ على سالمة اآلخرين أثناء العمل .5

  : مهارات االتصال/  ثالثاً

  . يحسن االستماع إلى اآلخرين .1

  .يستخدم قواعد اللغة بشكل سليم عند كتابة التقارير .2

  .يستخدم التواصل اللفظي والغير لفظي .3

  .  يعبر عن أفكاره و آراءه بوضوح و بساطة .4

  .يبدي المالحظات والتعليمات التي يتطلبها الموقف .5

  . مع اآلخرينيستخدم مفردات مالئمة عند حديثه .6

  .يربط بين أفكاره وأفكار اآلخرين .7



  

  

  

  

 ...فاعلية تصور مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية في

 195

  .  يحترم الرأي اآلخر حتى لو كان معارضا .8

  .يوثق خطوات العمل بشكل دقيق .9

  :مهـارات إدارة الوقت/ رابعاً

  .يحدد األهداف بدقة .1

  .يرتب األهداف حسب األولوية .2

  .يقسم األعمال الكبيرة إلى مراحل منفصلة .3

  .يقدر الوقت الالزم لكل مرحلة .4

  .وزع الوقت على كافة مراحل العملي .5

  .يضع جدول زمني لتنفيذ المهام المطلوبة .6

  .يستخدم أدوات تنظيم الوقت .7

 .ينفذ الخطة وفق جدول محدد .8

  : المهارات االقتصادية/ خامساً

  .يحدد الكلفة اإلجمالية للمشروع .1

  .يحلل العوامل المؤثرة على الكلفة اإلجمالية .2

  .يحدد أولويات اإلنفاق .3

  .ار افتراضية للمشترياتيحدد أسع .4

  .يصمم خطة مالية للمشروع .5

  .يشتري األشياء األكثر جودة وفاعلية .6

  .يخصص مبلغ احتياطي في حال الطوارئ .7

 .ينفذ الخطة المالية بشكل مدروس .8

  : مهارات اتخاذ القرار/ سادساً

  .يحدد المواقف التي تحتاج لقرار .1

  .يجمع المعلومات المساعدة على فهم القرار .2

  .ئل القرارات المتاحةيحدد بدا .3

  .يضع كل بديل في عين االعتبار .4

  .يختار البديل األفضل .5

  .   يضع خطة لتنفيذ القرار .6

  .يحدد معايير تقييم القرار .7

 .يقيم القرار و نتائجه .8
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مـا التـصور المقتـرح      " النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل الثاني الذي ينص علـى            -ثانياً

ولإلجابة على هذا التساؤل قـام      ".  مقرر التكنولوجيا للصف العاشر    لتضمين المهارات الحياتية في   

 تتعلـق   محـددة   وأنشطة وأسـاليب تقـويم     مقترح يتضمن دمجاً ألهداف   الباحثان بوضع تصور    

سـاليب  ضمن أهداف وأنـشطة وأ     المختلفة الواردة في إجابة السؤال السابق،        الحياتيةبالمهارات  

وقـد تمـت     قرر من قبل وزارة التربية والتعليم بفلسطين،       الكتاب الم  ات وحد  كل وحدة من   تقويم

ـ    ومـا    وأهـدافها عملية الدمج تلك في ضوء طبيعة كل وحدة          ،  مهـارات حياتيـة    نيناسـبها م

  .  يوضح ذلك)4(والجدول
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  )4(جدول

 التصور المقترح لتضمين المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجيا للصف العاشر

دة
وح
ال

  

  األهداف العامة
موضوعات ال

  الرئيسة 

  األنشطة

   التعليمية
  أساليب التقويم

لى
ألو
ة ا
حد
لو
ا

 :
ب
اس
لح
ة ا
مج
بر
 و
ية
زم
ار
خو
ال

 

  .  وصف مكونات الحاسوب-

 تحديد مفهـوم البرمجـة و       -

 . التعرف عليها

 كتابة خوارزميـة ورسـم      -

مخطط انسيابي لحـل مـسألة      

 . رياضية

 التعرف على بيئة فيجـول      -

 . بيسك

لغة فيحـول    كتابة برنامج ب   -

بيــسك مــع مراعــاة اإلدارة 

 .الجيدة للوقت خالل العمل

ــات  - ــع البيان ــل م  التعام

واالقترانات  وتنفيذ العمليـات     

الحسابية في برنامج فيجـول     

 . بيسك

 مراعاة معـايير الـسالمة      -

واألمان أثُناء العمل على جهاز 

 .الحاسوب

 تنفيذ بعض أنـشطة حـل       -

المشكالت مع مراعاة تطبيـق     

  .ات الحياتية األخرىالمهار

ــات - المكونـ

ــة  الماديـــ

  والبرمجية

  

  البرمجيات -

 خطوات حل   -

  المسألة

  

   فيجول بيسك -

  

 كتابـــــة -

  البرنامج

  

 التعامل مـع     -

  البيانات

  

 التحكم فـي    -

  سير البرنامج

  

ــم -  الرســ

باستخدام فيجول  

   بيسك

ــشرح -  الـــ

  .والمناقشة

   الموديوالت-

  .التعليمية

ــث -  البحـــ

  .واالستقصاء

 تنفيذ عمليـات    -

حسابية في برنامج 

  .فيجول بيسك

 اســــتخدام -

عــــــروض 

  .البوربوينت

 كتابة بـرامج    -

  .بلغة فيجول بيسك

 استخدام أسلوب   -

حل المشكالت في   

ــشكالت  ــل م ح

ــرامج  متعلقــة بب

  . بيسكلالفيجوا

  . اختبار تحصيلي-

 اختبار تحريـري    -

لكتابة برامج بلغـة    

  .فيجول بيسك

ــي - ــار عمل  اختب

بـرامج لغـة    لتنفيذ  

ــى  ــسك علـ بيـ

  الحاسوب

 استخدام بطاقات   -

مالحظة وبطاقـات   

تقييم للتعرف علـى    

ــ ــارات ةتنمي  المه

  .الحياتية المختلفة

 االتجـاه   س مقيا - 

  .نحو الحاسوب

ــل  - ــار ح  اختب

ــول   ــشكالت ح م

ــول  ــامج الفيج برن

  .بيسك
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  )4(تابع جدول

دة
وح
ال

  

  األهداف العامة
الموضوعات 

  الرئيسة 

  األنشطة

  ليمية التع
  أساليب التقويم

ية
ثان
 ال
دة
وح
ال

 :
ت
نيا
رو
لكت
اال

  

 تــصنيف المــواد مــن حيــث -

موصليتها للتيـار الكهربـي تبعـا       

 . لمقاومتها النوعية

 التعــرف علــى المــواد  شــبه -

الموصلة فـي الجـدول الـدوري       

 . وتوزيعها االلكتروني

 التعــرف علــى الثنائيــات   -

 .واستخداماتها وآلية عملها

 تكنولوجي يعمـل     تنفيذ مشروع  -

ــق   ــات وتطبي ــتخدام الثنائي باس

 .  المهارات الحياتية خالله

 التعرف على قـوانين الـسالمة       -

ــي    ــل ف ــاء العم ــان أثن واألم

 . االلكترونيات

 تحديــد مكونــات الترانزســتور -

 .واستعماالته

 تحديد الدور الذي تلعبه القطـع       -

االلكترونية فـي خفـض تكـاليف       

 . اإلنتاج

ــا - ــة البواب ــة  معرف ت المنطقي

 .واستخداماتها

 تنفيذ بعض أنشطة حل المشكالت      -

مع مراعاة تطبيق المهارات الحياتية     

  .األخرى

   موصلية-

   المواد 

  

   تطعيم -

  المواد

  

   الثنائيات-

  

   أنظمة-

   العد 

  

   المنطق -

  

   البوابات -

  المنطقية 

  

  

   الدارات-

   المتكاملة 

 العـــروض -

  .العملية

 الموديــوالت -

  .ميةالتعلي

ــشرح -  الــ

  .والمناقشة

ــروض -  عـ

  .أفالم فيديو

ــتخدام -  اسـ

ــر  المختبـــ

للتدريب علـى   

المـــشروعات 

ــة  التكنولوجيـ

ــارات  والمهـ

  .الحياتية

ــتخدام -  اسـ

ــل  ــلوب ح أس

المشكالت فـي   

حل مـشكالت   

متعلقة باستخدام  

  .الثنائيات

 نماذج للقطع   -

  .اإللكترونية

 لوحة تعليمية   -

ــدول  للجـــ

  .الدوري

  

ــار -  اختبــ

  .يتحصيل

  

 أســــئلة -

ــات  اإلجابــ

  .القصيرة

  

ــتخدام -  اسـ

بطاقـــــات 

ــة  مالحظــ

وبطاقات تقييم  

للتعرف علـى   

 المهارات  ةتنمي

الحياتيـــــة 

  .المختلفة

  

 اختبار عملي   -

لتنفيذ مـشروع   

تكنولوجي حول  

اســــتخدام 

  .الثنائيات
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  )4(جدولتابع 

دة
وح
ال

  

  األهداف العامة
الموضوعات 

  الرئيسة 

  األنشطة

  ة التعليمي

أساليب 

  التقويم

ثة
ثال
 ال
دة
وح
ال

 :
مة
نظ
األ

 

 تعريــف النظــام ووصــف -

 . مكوناته

 التعرف على نظـام التدفئـة       -

 .المركزية

 إعداد نموذج يعمـل بنظـام       -

ــة باســتخدام  ــة المركزي التدفئ

أسلوب حـل المـشكالت مـع       

مراعاة تطبيق المهارات الحياتية    

 . األخرى

 التعرف على أنظمة الـتحكم،      -

 زمنيـة لتنفيـذ     ووضع خطـة  

مشروع يعمل بإحـدى أنظمـة      

 . التحكم

 التعرف على نظـام تكريـر       -

 . المياه العادمة

 . تطبيق مهارات اتخاذ القرار-

 وضع خطة مالية لتنفيذ أحـد       -

 . مشروعات النظم التكنولوجية

ــسالمة - ــد ال ــاة قواع  مراع

 . واألمان أثناء العمل

ــشكالت  - ــض الم ــل بع  ح

ى الـنظم   التكنولوجية القائمة عل  

مع  مراعاة تطبيق المهـارات      

 . الحياتية

ــزاء -  أجــ

  .النظام

  

  

 نظام التدفئة   -

  . المركزية

  

  

نظام العـوام   -

  .الكهربائي

التحكم فـي   -

اتجاه حركـة   

  السيارة 

  

نظـــام ري -

   يأوتوماتيك

  مبدأ الضغط-

 استخدام المختبـر    -

للتـــدريب علـــى 

ــشروعات  المـــ

والمهارات الحياتيـة   

ــبعض  ــة ب المرتبط

  .نظمة التكنولوجيةاأل

 البحـــــــث -

  .واالستقصاء

  . الشرح والمناقشة-

  . العروض العملية-

ــة - ــارة ميداني  زي

ــنظم  لـــبعض الـ

ــي   ــة ف التكنولوجي

  .مؤسسات المجتمع

ــالم - ــروض أف  ع

  فيديو

ــبعض - ــاذج ل  نم

  .أألنظمة ومكوناتها

 استخدام أسـلوب    -

حل المشكالت فـي    

حل مشكالت متعلقة   

  .ببعض النظم

 تقــارير -

ل بعض  حو

ــة  األنظمـ

وتطورهــا 

  . التكنولوجي

 اختبــار -

  .تحصيلي

 اختبــار -

ــي  عملــ

ــصميم  لتـ

وإنتاج نظام  

  . تكنولوجي

ــتخدام -  اس

ــات  بطاقـ

ــة  مالحظـ

وبطاقـــات 

تقييم للتعرف  

ـ    ةعلى تنمي

المهــارات 

ــة  الحياتيـ

  .المختلفة

 اختبــار -

للتفكيــــر 

  .المنظومي
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  )4(جدولتابع 

دة
وح
ال

  

  األهداف العامة
ضوعات المو

  الرئيسة 

  األنشطة

   التعليمية

  أساليب 

  التقويم

ة 
ابع
لر
ة ا
حد
لو
ا

 :
ية
مج
بر
 ال
زم
لح
ا

 

 التعرف علـى برنـامج      -

 .األوتوكاد

 تنفيذ رسـومات ثنائيـة      -

وثالثية األبعـاد باسـتخدام     

 .برنامج األوتوكاد

 التعرف على بيئة برنامج     -

C-maker. 

ــوذج يحــاكي - ــاء نم  بن

خدام الدوائر الكهربائية باست  

 .C-makerبرنامج 

 وصف خطـوات عمـل      -

 .برنامج  الفوتوشوب 

 تصميم خلفيـة صـورة      -

باســـتخدام برنـــامج  

 . الفوتوشوب

 تقدير الوقت الالزم لتنفيذ     -

مــشروع فنــي باســتخدام 

 . برنامج الفوتوشوب

 تقدير الكلفـة اإلجماليـة      -

 .لشراء ثالث حزم برمجية

 تنفيذ مشروع تكنولوجي    -

يات برنامج  مستخدما فيه تقن  

 . الفوتوشوب

ــل  - ــشطة ح ــذ أن  تنفي

ــق  ــشكالت وتطبيـ المـ

  .المهارات الحياتية فيها

برمجيـــات -

  التصميم 

  

  

ــامج -  برنـ

الرسم الهندسي  

  )أتوكاد(

  

برنامج باني  -

ــدارات  -Cال

maker .  

  

  

  

ــامج -  برنـ

معالجة الصور  

  الفوتوشوب  

 الموديـــــوالت -

  .التعليمية

   الشرح والمناقشة-

ية لبعض   زيارة ميدان  -

  .المشروعات الهندسية

   عروض أفالم فيديو -

ــومات - ــاذج لرس  نم

  .ثنائية وثالثية األبعاد

 اســتخدام عــروض -

  .البوربوينت

-C استخدام برنـامج     -

maker   لتنفيذ رسومات 

  .ثنائية وثالثية األبعاد

 استخدام أسلوب حـل     -

ــل  ــي ح ــشكالت ف الم

ــة   ــشكالت متعلقـ مـ

  .بالرسومات الهندسية

على استخدام   التدريب   -

  .برنامج الفوتوشوب

 التدريب علـى تنفيـذ      -

ــشروعات   ــض الم بع

ــة باســتخدام  التكنولوجي

ــات برنـــامج   تقنيـ

  . الفوتوشوب

ــا-  س مقيــ

االتجــاه نحــو 

  .     الحاسوب

ــار -  اختبــ

  .تحصيلي

ــتخدام -  اسـ

ــات  بطاقـــ

مالحظـــــة 

وبطاقات تقيـيم   

للتعرف علـى   

 المهارات  ةتنمي

ــة  الحياتيـــ

  .المختلفة

لي  اختبار عم  -

ــتخدام  الســ

ــامج  -Cبرنـ

maker.  

 اختبار عملي   -

ــتخدام  الســ

ــامج  برنـــ

  .الفوتوشوب

 اختبار حـل    -

مشكالت حول   

الرســـومات 

  . الهندسية
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ما فاعلية تطبيق وحدة من     : "النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل الثالث الذي ينص على        : ثالثاً

، ولإلجابة علـى    "ى طلبة الصف العاشر   وحدات التصور المقترح على تنمية المهارات الحياتية لد       

يوجد فرق ذو داللة إحصائية     : "ينص على ؛ والذي   هذا التساؤل قام الباحثان باختبار الفرض األول      

بين متوسطي درجات طالبات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعـدي           ) ≥∝0.05(عند مستوى 

ـ      ت، االتصال، األمان والسالمة، اتخـاذ      حل المشكال (لبطاقة مالحظة المهارات الحياتية المتعلقة ب

 انوالختبار هذا الفرض قام الباحث     ".، وذلك لصالح التطبيق البعدي    )القرار، إدارة الوقت، االقتصاد   

بحساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لدرجات طالبات عينة البحث في التطبيق القبلي،            

 Paired(لعينتـين مـرتبطتين  " ت" استخدام اختباروالتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة، ومن ثم تم

Sample T-Test (ين المتوسطين الحسابيين، والجـدول للتعرف على داللة الفرق ب)يوضـح  ) 5

  .ذلك

  )5(جدول

  لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي " ت" نتائج اختبار

  لبطاقة مالحظة المهارات الحياتية

  البيان            التطبيق البعدي  التطبيق القبلي

  مجاالت 

  البطاقة

  

 العدد

  

النهاية 

 المتوسطالعظمى 
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

  

  قيمة

  "ت "

**28.995  2.24  17.30  1.76  5.97  22  33  حل المشكالت 

**10.944  1.59 6.39 1.27 2.48 10 33 السالمة واألمان

  **14.694  2.86  12.45 2.40 3.18 18 33  االتصال

  **18.884  2.49  11.03  1.47  1.93  16  33  إدارة الوقت

**15.678  2.98 9.06 0.36 1.15 16 33  االقتصاد

  **21.709  1.65  9.70 0.88 1.30 16 33  اتخاذ القرار 

  **47.645  5.72  65.94  4.13  16.03  98  33  البطاقة ككل

  ).2.042(تساوي) 32(ودرجات حرية ) 0.05=∝(مستوى داللة الجدولية عند " ت"قيمة * 

  ).  2.750(تساوي) 32(ودرجات حرية ) 0.01=∝(الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة ** 

الجدولية عند مـستوى    " ت"المحسوبة أكبر من قيمه     " ت"أن قيمة   ) 5(يتضح من الجدول  

حل المشكالت، السالمة واألمان،  ( الستة ، وذلك في مجاالت بطاقة المالحظة     )0.01(داللة إحصائية 
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، وفي البطاقة ككل، وهذا يعني قبـول الفـرض          )إدارة الوقت، االقتصاد، اتخاذ القرار     ،لاالتصا

بين متوسط درجـات    ) ∝≥0.01(األول، أي أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          

جاتهن فيها بعد دراسـة الوحـدة،       الطالبات في بطاقة المالحظة قبل دراسة الوحدة، ومتوسط در        

  .وذلك لصالح درجات الطالبات في التطبيق البعدي

؛ والتي توصلت إلى وجود     )2004(حطيبة: وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من       

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقـين القبلـي والبعـدي               

، والتـي   )2004(وعبـد اهللا   .سات الحياتية، لصالح التطبيق البعـدي     لمقياس االتجاه نحو الممار   

أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العينة في القياس القبلـي               

مقارنة بمتوسطات درجاتهم في القياس البعدي على مقياس مهارات الحياة للمراهقين المكفـوفين،             

، حيث توصلت إلى أن مادة المهارات الحياتية فـي          )2000(والحماد. وذلك لصالح القياس البعدي   

  .المرحلة االبتدائية العليا والمرحلة اإلعدادية تساعد على تنمية التحصيل الدراسي

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى التكامل واالرتبـاط  الوثيـق بـين أنـشطة الوحـدة                  

على مجموعة من األنشطة المرتبطة باألنظمـة   الحياتية المضمنة فيها، فالوحدة تشتمل  توالمهارا

، )نظام التسخين الفوري، نظام تكرير المياه العادمة، نظام العـوام الكهربـائي           : مثل(التكنولوجية

كمـا أن  .  الحياتيةتوتلك األنشطة ال يمكن تنفيذها بشكل كامل وصحيح دون امتالك لتلك المهارا     

مواقف تعليمية تتضمن مهارات حياتية متنوعة، وقـد         الوحدة وفرت للمتعلمات تفاعالً مباشراً مع     

أعطي ذلك معنى للتعلم، ووفر اإلثارة والتشويق، وشجعهن على البحث عن المعلومات ذاتياً مـن               

ومـن  .  مما أدى إلى تعميق الخبرات التي اكتسبتها الطالبات من خالل الوحدة           مصادرها األصلية 

لحياتية أدى إلى ضرورة استخدام أسـاليب تعليميـة         ناحية أخرى فإن تضمين الوحدة بالمهارات ا      

متنوعة، وتوفير مصادر التعلم المختلفة الالزمة لتنفيذ أنشطة الوحدة في صورتها الجديـدة وفقـاً               

للتصور المقترح، وال شك في أن ذلك أدى إلى تعزيز التعلم، وتأكيد انتقال أثـر التـدريب مـن                   

كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن تدريس         . الحقةالموضوعات والنشاطات السابقة إلى تلك ال     

بعض األنشطة الواردة في الوحدة كأنشطة حل مشكالت، وفر فرصـاً أفـضل للـتعلم الـذاتي،                 

 الفعالة من قبل الطالبات في تنفيذ تلك األنشطة، كما أن العمل الجمـاعي المـصاحب                ةوالمساهم

 بعضهن البعض، مما قد يفيـد فـي تبـادل           ألنشطة حل المشكالت يزيد من تفاعل الطالبات مع       

ومن ناحية أخرى فإن تزويـد المعلـم        . األفكار والخبرات، ويعمل على تنمية المهارات الحياتية      

 الحياتية، قد يكون    تبدليل كامل ومفصل عن الوحدة وكيفية تدريسها في ضوء تضمينها بالمهارا          
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يجابية نحو تدريس الوحدة بصورتها الجديدة،      له األثر الكبير في تنمية قدرات المعلم واتجاهاته اال        

  . وال يخفى أهمية ذلك في تحقيق أهداف الوحدة لدى طالباته

 الحياتية لدى طالبات عينة البحث، استخدم       تولقياس فعالية الوحدة المطبقة في تنمية المهارا           

  .   لمعادلةيوضح نتيجة استخدام هذه ا) 6(دلة الكسب المعدل لبالك، والجدولالباحث معا

  )6(جدول

  متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة 

  ونسبة الكسب المعدل لبالك 

              البيان التطبيق البعدي  التطبيق القبلي

  األداة البحثية
  العدد

النهاية 

  المتوسط  المتوسطالعظمى 

نسبة الكسب 

  المعدل لبالك

  مالحظة بطاقة ال

  للمهارات الحياتية
33 98 16.03 65.94  1.12  

ـ     تأن نسبة الكسب المعدل لبالك للمهارا     ) 6(     يتضح من الجدول   حـل  ( الحياتية المتعلقـة بـ

؛ والمتـضمنة فـي     )المشكالت، السالمة واألمان، االتصال، إدارة الوقت، االقتصاد، اتخاذ القرار        

، )2-1(ذه القيمة تقع في المدى الذي حدده بالك وهـو        ، ويالحظ أن ه   )1.12(بطاقة المالحظة هي  

قد حققت فاعلية مقبولة في تنمية المهارات الحياتية        " وحدة األنظمة "وهذا يعني أن الوحدة المطبقة      

  .  لدى طالبات عينة البحث بعد دراستهن لها

 عينة البحث، قام         ولتحديد حجم تأثير الوحدة المطبقة في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات          

  . يوضح ذلك) 7(، والجدول)2η(الباحثان بحساب مربع إيتا

  )7(جدول

   ومقدار حجم التأثير2ηقيمة 

  المتغير 

  المستقل
قيمة   "ت"قيمة  المتغير التابع

2η  

مقدار حجم 

  التأثير

" األنظمة"وحدة  

المـــــضمنة 

ــارات  بالمهــ

  الحياتية

ـ    تالمهارا حـل  ( الحياتية المتعلقة بـ

كالت، السالمة واألمان، االتصال،    المش

 )إدارة الوقت، االقتصاد، اتخاذ القرار

47.645  0.98  

  

  كبير
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ـ      تللمهارا) 2η(أن قيمة مربع إيتا   ) 7(يتضح من الجدول   حـل  ( الحياتيـة المتعلقـة بـ

؛ والمتـضمنة فـي     )المشكالت، السالمة واألمان، االتصال، إدارة الوقت، االقتصاد، اتخاذ القرار        

، وهذه القيمة هي أكبر من مستوى حجم التأثير المحـدد للتـأثير             )0.98(لمالحظة تساوي بطاقة ا 

، وهذا يدل علي أن المتغير المستقل المتمثـل فـي           )0.8(الكبير في المتغير التابع والذي يساوي       

المتمثـل  - التابع رالمضمنة بالمهارات الحياتية كان له تأثير كبير في تنمية المتغي         " األنظمة"وحدة  

  .  لدى طالبات عينة البحث- الحياتيةتفي المهارا

ما فاعلية تطبيق وحدة من      ":النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل الرابع الذي ينص على        / رابعاً

؟، ولإلجابة على   "وحدات التصور المقترح على تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف العاشر          

يوجد فرق ذو داللة إحصائية     : "ينص على لفرض الثاني؛ والذي    م الباحثان باختبار ا   هذا التساؤل قا  

بين متوسطي درجات طالبات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعـدي           ) ≥∝0.05(عند مستوى 

ـ      ".الختبار التفكير المنظومي لصالح التطبيق البعدي       بحـساب   انوالختبار هذا الفرض قام الباحث

ي لدرجات طالبات عينة البحـث فـي التطبيـق القبلـي،            المتوسط الحسابي، واالنحراف المعيار   

لعينتـين  " ت"والتطبيق البعدي الختبار التفكير المنظـومي، ومـن ثـم تـم اسـتخدام اختبـار               

ين المتوسـطين الحـسابيين،   للتعرف على داللة الفرق ب) Paired Sample T-Test(مرتبطتين

  .يوضح ذلك) 8(والجدول

  )8(جدول

   الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لداللة" ت" نتائج اختبار 

  الختبار التفكير المنظومي

  ).2.042(تساوي) 32(ودرجات حرية ) 0.05=∝(وى داللة الجدولية عند مست" ت"قيمة *

  ). 2.750(تساوي) 32(ودرجات حرية ) 0.01=∝(الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة ** 

الجدولية عند مـستوى    " ت"المحسوبة أكبر من قيمه     " ت"أن قيمة   ) 8(يتضح من الجدول  

نه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند       ، وهذا يعني قبول الفرض الثاني، أي أ       )0.01(داللة إحصائية 

  العدد  البيان
النهاية العظمى 

  لالختبار
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  "ت"قيمة 

 6.08 10.83 52 33  التطبيق القبلي

 4.37 31.86 52 33 التطبيق البعدي
17.085**
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بين متوسط درجات الطالبات في االختبار المنظومي قبل دراسة الوحدة،          ) ∝≥0.01(مستوى داللة 

  .ومتوسط درجاتهن فيه بعد دراسة الوحدة، وذلك لصالح درجات الطالبات في التطبيق البعدي

توصلت إلى وجود   ، حيث   )2006(صبحي: وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من       

فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كٍل من نتـائج اختبـار المهـارات        

، والتي  )2002(ومسعود. الحياتية، واختبار التحصيل الدراسي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية       

لتجريبيـة  توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعـة ا             

ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، والختبـار            

، وتوصلت إلـى أن     )2000(والحماد. المواقف الحياتية، وذلك لصالح تالميذ المجموعة التجريبية      

ى تنمية التحصيل   مادة المهارات الحياتية في المرحلة االبتدائية العليا والمرحلة اإلعدادية تساعد عل          

  .الدراسي في مادتي االجتماعيات والتاريخ

مواقـف  ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى توفير الوحدة للمتعلمات تفاعالً مباشراً مـع              

نظام التسخين الفـوري،    : مثل(أنظمة تكنولوجية مرتبطة بالواقع الحياتي للطالبات     تعليمية تتضمن   

، مما أدى إلـى تعميـق اإلدراك        )ي االتوماتيكي للمزروعات  نظام تكرير المياه العادمة، نظام الر     

تقـديم  كما أن   . المنظومي والخبرات المرتبطة بطبيعة النظم ومكوناتها وخصائصها لدى الطالبات        

األنظمة التكنولوجية الواردة في الوحدة على شكل مخططات منظومية عند بداية دراسة كل منها،              

 النظام، والعالقات التي تربط بين تلك المكونات، وقد ساهم          وفر للطالبات فكرة عامة عن مكونات     

العمل الجماعي المصاحب    ومن ناحية أخرى فإن      .ذلك في تنمية التفكير المنظومي لدى الطالبات      

ألنشطة حل المشكالت ساهم في زيادة تفاعل الطالبات مع بعضهن البعض، مما قد يفيد في تبادل                

 .مية القدرات العقلية بشكل عام والتفكير المنظومي بشكل خاص        األفكار والخبرات، ويعمل على تن    

مساهمة الوحدة وما تضمنته من أنشطة وموضـوعات فـي           كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى      

إدراك الطالبات ألهمية التفكير المنظومي كعملية عقلية ملحة وضرورية لفهم الخصائص العامـة             

 تزويد المعلـم بـدليل كامـل         وكذلك .ا وكيفية التعامل معها   للنظم التكنولوجية الموجودة في حياتن    

 الحياتية، مما قد يكون له األثر       تومفصل عن الوحدة وكيفية تدريسها في ضوء تضمينها بالمهارا        

الكبير في تنمية قدرات المعلم واتجاهاته االيجابية نحو تدريس الوحدة بـصورتها الجديـدة، وال               

 . الوحدة لدى طالباتهيخفى أهمية ذلك في تحقيق أهداف
ولقياس فعالية الوحدة المطبقة في تنمية التفكير المنظومي لدى طالبات عينـة البحـث،              

  .  يوضح نتيجة استخدام هذه المعادلة) 9(دلة الكسب المعدل لبالك، والجدولاستخدم الباحث معا
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  )9(جدول

  تفكير المنظومي متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار ال

  ونسبة الكسب المعدل لبالك

           البيان  التطبيق البعدي التطبيق القبلي

  األداة البحثية

  

  العدد

النهاية 

  المتوسط  المتوسط  العظمى

نسبة الكسب 

  المعدل لبالك

  اختبار التفكير

  المنظومي
33 42 7.66 29.30  1.15 

لـبالك الختبـار التفكيـر المنظـومي        أن نسبة الكسب المعدل     ) 9(يتضح من الجدول  

، وهـذا يعنـي أن      )2-1(، ويالحظ أن هذه القيمة تقع في المدى الذي حدده بالك وهو           )1.15(هي

قد حققت فاعلية مقبولة في تنمية التفكير المنظومي لدى طالبـات           " وحدة األنظمة "الوحدة المطبقة   

  . عينة البحث بعد دراستهن لها

وحدة المطبقة في تنمية التفكير المنظومي لدى طالبات عينة البحث، قام                ولتحديد حجم تأثير ال   

  . يوضح ذلك) 10(، والجدول)2η(الباحثان بحساب مربع إيتا

  )10(جدول

   ومقدار حجم التأثير2ηقيمة 

  2ηقيمة   "ت"قيمة  المتغير التابع  المتغير المستقل
مقدار حجم 

  التأثير

المضمنة " األنظمة"وحدة 

  رات الحياتيةبالمها
  كبير  0.90  17.085 التفكير المنظومي

الختبـار التفكيـر المنظـومي      ) 2η(أن قيمـة مربـع إيتـا      ) 12(يتضح من الجـدول   

، وهذه القيمة هي أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير في المتغيـر               )0.90(تساوي

" األنظمـة "قل المتمثل فـي وحـدة       ، وهذا يدل علي أن المتغير المست      )0.8(التابع والذي يساوي    

المتمثـل فـي التفكيـر      - التابع رالمضمنة بالمهارات الحياتية كان له تأثير كبير في تنمية المتغي         

  .  لدى طالبات عينة البحث-المنظومي
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  : التوصيات
  . استخدام طرق واستراتيجيات تعليمية تدعم تعلم الطلبة وامتالكهم للمهارات الحياتية -

 .  مناهج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بفلسطين في ضوء المهارات الحياتيةتطويرتقويم و -

إعادة النظر في اختيار وتنظيم محتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشـر، والتركيـز علـى             -

بعض مجاالت التكنولوجيا المهملة في الكتاب كتكنولوجيا االتصاالت، والتكنولوجيا الحيويـة           

طها بالعديد من المهارات الحياتية الالزمة للمتعلم في نهاية دراسـته           والزراعية؛ وذلك الرتبا  

 .للمرحلة األساسية

إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين، بحيث تعمل على تزويد المعلمين بالمستوى المطلوب              -

  .من المهارات الحياتية الالزمة لهم في حياتهم اليومية والمهنية

 . الحياتية لدى طلبة المرحلة األساسية بفلسطيندراسة معوقات اكتساب المهارات  -

 مع المناهج الدراسية األخـرى فـي         بفلسطين ج التكنولوجيا هدراسة مدى تكامل وترابط منا     -

    .إكساب طلبة المرحلة األساسية للمهارات الحياتية
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  يجيا للصف العاشر األساسقائمة المهارات الحياتية التي يجب تضمينها في مقرر التكنولو

  : مهارات حل المشكلة/ أوالً

  .يحدد المشكلة بوضوح .12

  .يجمع معلومات حول المشكلة .13

  .يصوغ المشكلة في عبارة واضحة .14

  .يحدد الكلمات المفتاحية في المشكلة .15

  .يحدد عناصر المشكلة .16

  .   يضع عدة حلول ممكنة للمشكلة .17

  .  يختار الحل األنسب .18

  .يصمم نموذج أولي للحل .19

  .نفذ الحل المختاري .20

  .يقوم الحل في ضوء المعايير المحددة .21

 .يطور الحل في ضوء نتائج التقويم .22

  : مهارات السالمة واألمان/ ثانياً

  .يطبق قواعد السالمة واألمان أثناء العمل .6

  .يستعمل األدوات واألجهزة بشكل آمن .7

  .يطبق إجراءات اإلسعافات األولية في حال وقوع أخطار .8

  .الواقية أثناء العمليرتدي المالبس  .9

 .يحافظ على سالمة اآلخرين أثناء العمل .10

  : مهارات االتصال/  ثالثاً

  . يحسن االستماع إلى اآلخرين .10

  .يستخدم قواعد اللغة بشكل سليم عند كتابة التقارير .11

  .يستخدم التواصل اللفظي والغير لفظي .12

  .  يعبر عن أفكاره و آراءه بوضوح و بساطة .13

  .ليمات التي يتطلبها الموقفيبدي المالحظات والتع .14

  .يستخدم مفردات مالئمة عند حديثه مع اآلخرين .15

  .يربط بين أفكاره وأفكار اآلخرين .16

  .  يحترم الرأي اآلخر حتى لو كان معارضا .17
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  .يوثق خطوات العمل بشكل دقيق .18

  :مهـارات إدارة الوقت/ رابعاً

  .يحدد األهداف بدقة .9

  .يرتب األهداف حسب األولوية .10

  . الكبيرة إلى مراحل منفصلةيقسم األعمال .11

  .يقدر الوقت الالزم لكل مرحلة .12

  .يوزع الوقت على كافة مراحل العمل .13

  .يضع جدول زمني لتنفيذ المهام المطلوبة .14

  .يستخدم أدوات تنظيم الوقت .15

 .ينفذ الخطة وفق جدول محدد .16

  : المهارات االقتصادية/ خامساً

  .يحدد الكلفة اإلجمالية للمشروع .9

  .ؤثرة على الكلفة اإلجماليةيحلل العوامل الم .10

  .يحدد أولويات اإلنفاق .11

  .يحدد أسعار افتراضية للمشتريات .12

  .يصمم خطة مالية للمشروع .13

  .يشتري األشياء األكثر جودة وفاعلية .14

  .يخصص مبلغ احتياطي في حال الطوارئ .15

 .ينفذ الخطة المالية بشكل مدروس .16

  : مهارات اتخاذ القرار/ سادساً

  .ج لقراريحدد المواقف التي تحتا .9

  .يجمع المعلومات المساعدة على فهم القرار .10

  .يحدد بدائل القرارات المتاحة .11

  .يضع كل بديل في عين االعتبار .12

  .يختار البديل األفضل .13

  .   يضع خطة لتنفيذ القرار .14

  .يحدد معايير تقييم القرار .15

 .يقيم القرار و نتائجه .16
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  السالمة واألمان، االتصال، إدارة الوقت،حل المشكالت، (بطاقة المالحظة المتعلقة بمهارات

  )  االقتصاد، اتخاذ القرار

  :تعليمات الستخدام البطاقة

طالبات الصف العاشر األساسي فـي المهـارات الحياتيـة           تهدف هذه البطاقة إلى تقويم أداء        -1

ـ  بعد  )قرارحل المشكالت، السالمة واألمان، االتصال، إدارة الوقت، االقتصاد، اتخاذ ال         (المتعلقة ب

  .المضمنة ببعض المهارات الحياتية" األنظمة"دراستهم لوحدة 

حـل المـشكالت، الـسالمة واألمـان،        (؛ والمتعلق بمهارات    البطاقة الجزء األول من     طبقي -2

أثناء تنفيذ االختبار العملي لحل المشكالت التكنولوجية، حيث تتم مالحظة أداء الطالبـة             ) االتصال

   .طة بمشاركة زميالتها أو بمفردهاأثناء تنفيذها لألنش

بعد ) إدارة الوقت، االقتصاد، اتخاذ القرار    (؛ والمتعلق بمهارات   البطاقة من  الجزء الثاني  طبقي -3

االنتهاء من تنفيذ أنشطة االختبار العملي لحل المشكالت التكنولوجية، حيث يتم مراجعة نمـوذج              

ية االختبار، ومن خالل هذه األوراق يتم تقـدير         أوراق النشاط التكنولوجي المعطى للطالبة في بدا      

  .  أداء الطالبة ورصده في البطاقة

إحـدى البـدائل الثالثـة        كل مهارة من مهارات البطاقـة وفـي        أمام) (وضع عالمة   يتم   -4

  .ة الطالبالمتضمنة في البطاقة؛ والتي تعبر عن أداء 

  .عملي لحل المشكالت التكنولوجيةمدة استخدام هذه البطاقة هي مدة تنفيذ االختبار ال -5
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  : الجزء األول من بطاقة مالحظة المهارات الحياتية

    مستوى األداء

  م
  المهارات

  منخفض متوسط  مرتفع

        :مهارات حل المشكلة/   أوالً
        يحدد المشكلة بوضوح   1
        يجمع معلومات حول المشكلة   2
        يصوغ المشكلة في عبارة واضحة  3
        يحدد الكلمات المفتاحية في المشكلة   4
        اصر المشكلة  يحدد عن  5
         يضع عدة حلول ممكنة للمشكلة     6
         يختار الحل األنسب    7
         يصمم نموذج أولي للحل   8
         ينفذ الحل المختار   9
         يقوم الحل في ضوء المعايير المحددة  10
        يطور الحل في ضوء نتائج التقويم  11

      : مهارات السالمة و األمان/   ثانياً
        يطبق قواعد السالمة واألمان أثناء العمل   1
        يستعمل األدوات واألجهزة بشكل آمن   2
        يطبق إجراءات اإلسعافات األولية في حال وقوع أخطار   3
        يرتدي المالبس الواقية أثناء العمل   4
       يحافظ على سالمة اآلخرين أثناء العمل   5

      :مهارات االتصال/   ثالثاً
       يحسن االستماع إلى اآلخرين   1
       يستخدم قواعد اللغة بشكل سليم عند كتابة التقارير  2
       يستخدم التواصل اللفظي والغير لفظي   3
       يعبر عن أفكاره و آراءه بوضوح و بساطة    4
       يبدي المالحظات والتعليمات التي يتطلبها الموقف   5
       ه مع اآلخرين يستخدم مفردات مالئمة عند حديث  6
       يربط بين أفكاره وأفكار اآلخرين   7
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  :الجزء الثاني من بطاقة مالحظة المهارات الحياتية

  مستوى األداء
  المهارات  م

  منخفض  متوسط  مرتفع

        :مهـارات إدارة الوقت/  رابعاً

         يحدد األهداف بدقة   1
         يرتب األهداف حسب األولوية   2
         يقسم األعمال الكبيرة إلى مراحل منفصلة   3
         يقدر الوقت الالزم لكل مرحلة   4
         يوزع الوقت على كافة مراحل العمل   5
         يضع جدول زمني لتنفيذ المهام المطلوبة  6
        يستخدم أدوات تنظيم الوقت   7
        دول محدد  ينفذ الخطة وفق ج  8

  : المهارات االقتصادية/   خامساً
         يحدد الكلفة اإلجمالية للمشروع   1
         يحلل العوامل المؤثرة على الكلفة اإلجمالية   2
        يحدد أولويات اإلنفاق  3
         يحدد أسعار افتراضية للمشتريات   4
         يصمم خطة مالية للمشروع   5
        جودة وفاعلية  يشتري األشياء األكثر   6
         يخصص مبلغ احتياطي في حال الطوارئ   7
         ينفذ الخطة المالية بشكل مدروس  8

  :مهارات اتخاذ القرار/   سادساً
       يحدد المواقف التي تحتاج لقرار   1
        يجمع المعلومات المساعدة على فهم القرار  2
       يحدد بدائل القرارات المتاحة   3
       يل في عين االعتبار يضع كل بد  4
       يختار البديل األفضل  5
       يضع خطة لتنفيذ القرار  6
        يحدد معايير تقييم القرار  7
        يقيم القرار و نتائجه   8
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  اختبار التفكير المنظومي
  

   

  :أجب عن جميع األسئلة التالية**
  

 : ضوئيةأكمل مكونات المخطط المنظومي التالي لنظام اإلشارة ال .1

  
  
 

 :  حدد اسم النظام التالي، وأكمل مخطط هذا النظام .2

  
  

  ...............................................             نظام 

  

  

عمليات

 تتمثل   في  تتمثل  في  تتمثل  في 

  إضاءة المصباح حسب الطلب 

عمليات 

 تتمثل   في  تتمثل  في  تتمثل  في 
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  : أكمل المخطط  المنظومي التالي بوضع الجمل التالية في مكانها في المخطط .3

، عمليات تصنيع الورق، مواد خام مثل األخـشاب، بيانـات عـن سـير               )ورق( المنتج النهائي 

  . مبيعات الورق و مدى جودته، التعديل في المدخالت لتحسين صناعة الورق

  

  

  

  

    

  

  

  

                        تتمثل   في                               تتمثل    في     

  

  
  

  نظام مصنع الورق                          
  

  

  :أكمل المخطط المنظومي التالي لنظام المكواة الكهربائية  .4

  

  

  

  تتمثل  في        تتمثل في               تتمثل  في            تتمثل في           تتمثل  في

  

  

  

  

  نظام المكواة الكهربائية

 تمثل   في ت تتمثل    في  تتمثل    في 

 مدخالت

 تحكم

 عمليات

 تغذية راجعة

 مخرجات

 مدخالت

تحويل الطاقة 
الكهربائية إلى حرارية

 عمليات
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 : حدد اسم النظام التالي، وأكمل مخططه النظمي بالجمل المعطاة .5

  .الماء و الكهرباء، وصول منسوب الماء داخل الخزان إلى المستوى المطلوب لعوام المائي
  

  

  

  

  

    تتمثل   في          تتمثل في            تتمثل في             تتمثل في            تتمثل في

  

  

  

  

  

  ............................نظام 

  

ارسم مخطط لنظام التدفئة المركزية، وضع على الرسم و في المكان المناسب الجمل  .6

  .التالية موضحا العالقة بينها

، العمل على إيقاف )ثيرموستات(الديزل، إحراق الديزل لتسخين الماء، مجس حراري 

  . لمطلوبةالبويلر أو تشغيله، درجة الحرارة ا

  

خططا منظوميـاً وضـع عليـه       مارسم   و  اسم النظام الذي يمثل المكونات التالية،      دحد .7

 . العالقة بينهاالمكونات التالية مبيناً

  ماء ساخن : المخرجات

  .ماء بارد، مفتاح قطع، مفتاح ضغط، مجس حراري: المدخالت

  .تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارية : العمليات

  .مجس حراري: عةالراجالتغذية 

  .العمل على فصل التيار الكهربائي إذا ارتفعت درجة الجرارة عن ما هو المطلوب: التحكم
 

 إلى هضخ الميا
الخزان بواسطة 

المضخة

مفتاح العوامة 
 الكهربائية


