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 دادإـع
 إـشراف

                  

              أستاذ املناهج وطرق تدريس الدراسات
               املتفرغ بكلية الرتبية جامعة بنها االجتماعية

  طرق تدريس اجلغرافياو أستاذ املناهج
              بنها جامعة -بكلية الرتبية 

 التاريخمدرس املناهج وطرق تدريس 
 بكلية الرتبية جامعة بنها

 :
الصناعية لتنمية و  فاعلية استخدام الخريطة االلكترونية في تدريس وحدتي البيئة الزراعية

 . لدى تالميذ الصف السادس االبتدائيبعض المهارات الحياتية 
 :

تتحدد مشكلة البحث  فثي  م مثادل الدراسثات االعتماعيثة مثا المثىاد التثن تمكثا  م تسثه  
فثثن تنميثثة المهثثارات الحياتيثثة نال  م الثثنمآل السثثارد اام فثثن تثثدريس الدراسثثات االعتماعيثثة مثثا ا  

 . تلقيايعتمد علن الحفظ والو  يهت  بالجانب المعرفن

 فثثثروا  ات داللثثثة نحصثثثائية بثثثيا متىسثثثطات درعثثثات التالميثثثذ مجمىعثثثة الدراسثثثة فثثثي  وعثثثىد
 (∝= 0.01 )في كل مهارل علثن حثدل ع عنثد مسثتىى داللثةو  اختبار المىاقف الحياتية ككل )

 . ديبعد تدريس الىحدتيا باستخدام الخرائآل االلكترونية لصالح التطبيق البعو  قبل

  وعىد فروا  ات داللة نحصائية بيا متىسطات درعات التالميذ مجمىعة البحث  فثي بطاقثة
بعثثد و  قبثثل (∝= 0.01 )عنثثد مسثثتىى داللثثة كثثل مهثثارل علثثن حثثدل ع فثثيو   (ككثثل المالحظثثة

 . تدريس الىحدتيا باستخدام الخرائآل االلكترونية لصالح التطبيق البعدي
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فن وقتنا الحاضر نلن نعداد المىاطا القادر علثن مىاعهثة المسثتقبل و لث   تهدف التربية
لما يتس  به الحاضر ما تغير دائ ، لثذا كثام لزامثا علثن التربثىييا  م تسثعىا عابثديا لبنثا  الفثرد 

 التطىرات المتالحقة فن المجتمع. القادر علن مىاعهة
رل علمية وتكنىلىعية تجتاح شتن ويمر العال  اليىم ونحا فن القرم الحادي والعشريا بثى 

مجثثثثاالت العلثثثثىم ومناشثثثثآل الحيثثثثال البشثثثثرية، وتسثثثثعن دو  العثثثثال  المتقدمثثثثة والناميثثثثة نلثثثثن تطثثثثىير 
 ع91 : 2001تكنىلىعية )محمد، مؤسساتها المختلفة بحي  تكىم مسايرل لتل  الثىرل العلمية وال

مثثا الممكثثا  م تسثثه  فثثي نم نعثثداد واسثثتخدام ايسثثاليب التكنىلىعيثثة الحديثثثة فثثي التعلثثي  
حي   م بناك بعض البرمجيات المصممة خصيصثا  لتشثجيع ، تدعي  المهارات العليا في التفكير

تحليلهثثا واسثثتخدامها فثثي حثثل ، تنظيمهثثا، وتنميثثة مهثثارات الطثثالم فثثي عمثثع المعلىمثثات الجغرافيثثة
 ع 49: 2005، ) عبد الباسآل بعض المشكالت الحياتية
 حثثثد  الخثثثرائآل بصثثثفة عامثثثة تعثثثد ع نلثثثن  م177، 176: 2006، )مغثثثاورى  وقثثثد  شثثثارت

الىسائل المستخدمة فن تنمية المهارات الحياتية حي  ننها ترتبآل بها ارتباطا وريقا حيث  تسثتخدم 
مقارنتهثثا بمثثا بثثى مىعثثىد علثثن الطبيعثثة و  قيثثاس المسثثافات والمسثثاحات علثثن الخريطثثة الخثرائآل فثثن

ليثثا  وتحديثثد المىقثثع النسثثبي علثثن الخريطثثة با ضثثافة وتحديثثد مىاقثثع ايحثثدار الجاريثثة عالميثثا  ومح
 . كانية المرتبطة بالحيال اليىميةالن نمكانية استخدام الخريطة فن حل المشكالت الم

وتعد الخرائآل االلكترونية و طالس الجغرافيا الرقمية ما  بر  ا سهامات التكنىلىعيثة فثن 
ثثثا مثثثا مصثثثادر  مجثثثا  الجغرافيثثثا والمراعثثثع الجغرافيثثثة ووسثثثيلة  المعلىمثثثاتوالتثثثن تعثثثد مصثثثدر ا بام 

للتفاعل مع ايحدار المعاشة مما تمثل آدال مهمة فن تدريس الدراسات االعتماعيثة بصثفة عامثة 
 ع48:2001سعادل: والجغرافيا بصفة خاصة )

مكا  م تسه  تتلخص مشكلة البح  في  م مادل الدراسات االعتماعية ما المىاد التن ت
فثثن تنميثثة المهثثارات الحياتيثثة نال  م الثثنمآل السثثارد اام فثثن تثثدريس الدراسثثات االعتماعيثثة مثثا ا  

ومثا بثذا المنطلثق فقثد حاولث  بثذا الدراسثة ، يعتمثد علثن الحفثظ والتلقثياو  يهت  بالجانب المعرفن
 البيئثثثة الزراعيثثثةاسثثثتخدام الخريطثثثة االلكترونيثثثة لتنميثثثة المهثثثارات الحياتيثثثة المت ثثثمنة فثثثي وحثثثدتي 
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للتصثثثدي لهثثثذا المشثثثكلة و الصثثثناعية بمثثثنها الدراسثثثات االعتماعيثثثة بالصثثثف السثثثادس االبتثثثدائي و 
 : حاو  الباح  ا عابة علن التساؤالت التالية

 :مشكلة الدراسة فن االسئلة ااتيةتتحدد 
 وحثثثثدتي البيئثثثثة الزراعيثثثثةمثثثثا المهثثثثارات الحياتيثثثثة التثثثثي تمكثثثثا تنميتهثثثثا مثثثثا خثثثثال  تعلثثثثي   -1

 ؟ الصناعية بمنها الدراسات االعتماعية للصف السادس االبتدئيو 
الصثناعية بمثنها و  ما الخرائآل االلكترونية المناسبة لتالميثذ لتعلثي  وحثدتي البيئثة الزراعيثة -2

 س االبتدائي ؟الدراسات االعتماعية الصف الساد
بعثثض المهثثارات الحياتيثثة المرتبطثثة  الخريطثثة االلكترونيثثة فثثن تنميثثة مثثا فاعليثثة اسثثتخدام -3

مثا مثنها الدراسثات االعتماعيثة لثدى تالميثذ الصثثف  الصثناعيةو  بىحثدتي البيئثة الزراعيثة
 السادس االبتدائي ؟

تىعد فروا  ات داللة نحصائية بيا متىسطي درعات التالميذ مجمىعة البح  فثي اختبثار : أولا 
بعثد و  قبثل  (∝= 0.01 )في كل عند مستىى داللثةو  ارل علن حدل عمه المىاقف الحياتية)

 .اللكترونية لصالح التطبيق البعديتدريس الىحدتيا باستخدام الخرائآل ا
: تىعثثد فثثروا  ات داللثثة نحصثثائية بثثيا متىسثثطات درعثثات االتالميثثذ مجمىعثثة البحثث  فثثي بطاقثثة سااعًااع

 (∝= 0.01 )حثدل ع عنثد مسثتىى داللثة فثي كثل مهثارل علثنو  ككل ) مالحظة المهارات الحياتية
 اللكترونية لصالح التطبيق البعدي.بعد تدريس الىحدتيا باستخدام الخرائآل او  قبل

 :  بالنسبة للمتعلم: أوال
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية المساعدل فن تحسيا مستىى المهارات الحياتية. 

 :بالنسبة للمعلم: ثانيا
 معل  علن التعرف علن المهارات الحياتية وكيفية قياسها وتنميتهامساعدل ال. 
 يثثة باسثثتخدام بثثذا التقنيثثة مسثثاعدل المعلمثثيا علثثن تحقيثثق  بثثداف الدراسثثات االعتماع

 .الحديثة
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 : بالنسبة لواضعي املناهج  ثالثا
 ثميمها فثن محتثىى المثادل تقدم قائمثة بالمهثارات الحياتيثة الرئيسثة والفرعيثة التثي تمكثا ت 

 .الدراسية
 تقدت   حد الىسائل التكنىلىعية الحديثة لتدريس منابا الدراسات االعتماعية. 

 :الدراسة الحالية علن الحد التالنتقتصر 
 بية ندارل كفر الزيات التعليمية. عينة ما تالميذ الصف السادس االبتدائن بمحافظة الغر  -1
 .الخريطثثثثثة االلكترونيثثثثثة تثثثثثن تمكثثثثثا تنميتهثثثثثا عثثثثثا طريثثثثثقبعثثثثثض المهثثثثثارات الحياتيثثثثثة وال -2

الصثثثناعية بمثثنها الدراسثثات االعتماعيثثة ) الفصثثثل و  والمت ثثمنة بىحثثدتي البيئثثة الزراعيثثة
  2015/  2014الدراسي ايو  ع عام 

   ة ن  نهثا   الخريطثثتعثرف الباحث  الخريطثثة االلكترونيثة نعرائيثا علث :اللكترونيا الخريطا
التثثثثي تمكثثثثا تخزينهثثثثا و  صثثثثىر ايقمثثثثار الصثثثثناعيةو  الصثثثثىر الجىيثثثثةو  المدعىمثثثثة بالصثثثثى

وتحليلهثثا وعرضثثها علثثن التالميثثذ بىاسثثطة الحاسثثب االثثي بحيثث  تمكثثا قرا تهثثا الكترونيثثا 
تتميثثثثز بدرعثثثثة عاليثثثثة مثثثثا الدقثثثثة والىضثثثثىح وسثثثثهىلة  و لثثثث  باسثثثثتخدام برمجيثثثثات مناسثثثثبة

 و عثثا طريثثق بثثراما ، يثثق برمجيثثات ا نترنثث التثثي تكثثىم متاحثثة نمثثا عثثا طر و  االسثثتخدام
 ما ال روري اتصالها باالنترن . متخصصة ليس

 علن  نها مجمىعة ما ايدا ات التي تمكا الفرد ما : تارف المهعرات الحيعتي  إجرائيعا و
التفاعل ا تجابي مع المشثكالت التثي تىاعهثه فثي حياتثه اليىميثة وتشثمل حثل المشثكالت 

 العالقات المكانية. إدراكو  واتخا  القرار

 مفهوم اخلريطة االلكرتونية   :واًلأ
العديثثد مثثا المصثثطلحات التثثي  ع  نثثه تىعثثدSiekiersk EM,1996:2يثثرى سيكرسثثكا )
، ائآل الىسثائآل المتعثددل  و الفائقثة، خثر رونية ومنها ايطالس االلكترونيةتطلق علن الخرائآل االلكت

، ورغث  تعثدد يثة، منتجثات الخريطثة االلكترونيثة، ايطثالس الرقمالىاقعيثة، خثرائآل االنترنث  خرائآلال
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 عرضها ما خال  برمجيات الحاسب االيو  بذا المصطلحات فإنها تتشابه في كىنها يت  رسمها
 عرص بعض بذا التعريفات فيما يلي: يمكاو 

يثثثة تحتثثثىي علثثثن الخثثثرائآل كتثثثام  و كتثثثب نلكترونكمثثثا تعثثثرف الخثثثرائآل االلكترونيثثثة ب نهثثثا 
: )عبثثثد الباسثثثآل وا حصثثثا ات والرسثثثىم البيانيثثثة التثثثي تىضثثثح  و تشثثثير نلثثثن مىاقثثثع وعثثثىد ايشثثثيا 

 ع. 56، 2005
ع ب نهثثثثثثا الخريطثثثثثثة التثثثثثثي تعتمثثثثثثد علثثثثثثن الىسثثثثثثائل  138، 2007: كمثثثثثثا عرفها)البخثثثثثثاري 
ل  بىاسثطة نظث   و  تحليلها والصياغة الخرائطية لها وطباعتهاو  االلكترونية في ندخا  المعطيات

 وبراما مختصة.
ب نها الخريطة التي محىسبة الرقمية  و الخريطة ال ( Fluke: 2008 , 2 )ويعرف فلىك 

 بيانثثاتالتخثثزيا هثثا تتميثثز عليهثثا بإمكانيثثة خريطثثة الىرقيثثة التقليدتثثة، ولكنلل القياسثثيةالميثثزات  تقثثدم
نلن  للخريطة المستىى الىظيفي بدع طبيعة الرقمية تسمح ال كا  م بذافي شكل رقمي.  تقدتمهاو 

 .الخرائآل الىرقية ما يتعدى امكانات
ع الخثثثثثثرائآل االلكترونيثثثثثثة ب نهثثثثثثا تلثثثثثث  الخثثثثثثرائآل الجغرافيثثثثثثة 11: 2010، ويعثثثثثثرف )تىمثثثثثثام

ايطثثالس الجغرافيثثة المتثثىفرل علثثن الشثثبكة و  والمعلىمثثات الجغرافيثثة المتثثىفرل علثثن محركثثات البحثث 
 . العنكبىتية

 :  اللكرتونيةتصنيف اخلرائط ا: ثانيًا
تصيف الخرائآل االلكترونية وفقا للىظائف التي تقثدمها وفقثا لمثا  شثار نليثه سيكيرسثكا وتيلثىر  -1

(Siekierska and Taylor 1991 , p.11-12كثدا كثذل  كثلن مثا كثراك و رميليثنا و  ع 
(Kraak and Ormling, 1996, P. 184-185 ع فإم ايطالس ا لكترونية الحاليثة تمكثا

 : ا  لطريقة العرض ومقدار التفاعل والقدرل التحليلية نلن اينىاع التالية م تقس  وفق
  View –Only Electronic Atlases طالس نلكترونية للعرض فقآل   ع  

 Interactive Electronic Atlases طالس نلكترونية تفاعلية  عم 

 Analytical Electronic Atlases طالس نلكترونية تحليلية  عج 
كترونية حسب نىع البراما المستخدمة في تثدريس الدراسثات االعتماعيثة تصنيف الخرائآل االل -2

ع الخثرائآل 158:2001لطالم المثرحلتيا االبتدائيثة وا عدادتثة حيث  تصثنف )عبثد الباسثآل ،
 : االلكترونية نلن
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   atlas explorer برناما  ع  
    pc globe برناما عم 

 Google earth برناما  عج 
لبعض البرمجيات التي تستخدم الخرائآل االلكترونية كجز   تصنيف الخرائآل االلكترونية وفقا    -3

  :ع بعض بذا البرمجيات متمثلة في 208 – 203، 2008: تقدم )عبد الىبام منها حي 
  Gold Rushبرناما   ع  
   Discovered Worldبرناما   ع م
تصنيف الخرائآل االلكترونية حسب طرا تمثيل البيانات المىضحة عليها في الحاسب االثي  -4

 نثه تمكثا  ( m. p. paterson , 2007 , 7 )و ع12، 1992، يرى كل ما )الزبراني حي 
 نمى عيا رئيسييا: يت  تقسيمها  نلن

 :النمى ج  و الخريطة الخطية  ايولنvector  
 نمى ج الشبكة النقطية  :الثانيةraster 

  مميزات اخلريطة االلكرتونية: ثالثًا
 :Peterson 7,) عو كارتريث  وبيترسثىم Rystedt :(1995:5 تشثير كثال  مثا ريسثتىلد

1999 &Cartwright ;فلثثىكو  ع ( Fluke , 2008, 3)  نلثثن العديثثد مثثا مميثثزات ايطلثثس
 -: االلكتروني ) الرقميع بما تت منه ما وسائآل متعددل تمكا تلخيصها في النقاط التالية

 . ظابراتنحدى ال تمكا  يادل عدد الخرائآل ن ا ل  تكا تكفي خريطة واحدل لتىضيح -1
مثثثا الف ثثثا  مثثثا  واتثثثا مختلفثثثة عثثثا طريثثثق التحليثثثق  تمكثثثا للمسثثثتخدم رؤيثثثة الخريطثثثة -2

 . االفتراضي

 . تمكا الجمع بيا المعلىمات الجغرافية والىسائآل المتعددل علن الخريطة -3
مثا رث  فإنهثا تصثبح و  نمكانية نتاحثة المعلىمثات المكانيثة مثا خثال  الخريطثة االلكترونيثة -4

 . وسيلة  كثر تفاعلية
 . تعد الخريطة االلكترونية محركات السترعاع البيانات الجغرافية -5
 تقدم الخرائآل االلكترونية عروضا   كثر واقعية للبيانات الجغرافية.  -6
بالفثثث رل لتحديثثثثد  النقثثثثرالقثثثدرل العاليثثثة للمسثثثثتخدم علثثثن الثثثتحك  فثثثثي الخريطثثثة.ما خثثثال  )  -7

 ع، التكبيرالسحب، المىاقع
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 . انات الخريطةنمكانية التحدي  المستمر لبي -8

مثثثل صثثىر ايقمثثار الداعمثثة للخريطثثة االلكترونيثثة  بثثيا العديثثد مثثا البثثدائل ر مثثايثثاختاال -9
 .الصناعية

 عالطى  ىط خطو  العرض االحداريات ) دوائر ما خال  قعامى ال تحديد -10
قثد  ولث  بعثض الدراسثثات ابتمامهثا باسثتخدام الخثرائآل ا لكترونيثثة فثن تثدريس الجغرافيثثا و 

 : ت بصفة خاصة وما بذا الدراساتمهارابصفة عامة وال
و التثثي  شثثارت نلثثن  م ايطلثثس الرقمثثن  كثثثر و  Severt،   (2005 دراسثثة سثثيفيرت )

وقد  وص  الدراسة ب رورل استخدام . فائدل ووظيفية وسهىلة فن االستخدام ما ايطالس الىرقية
 الس الرقمية فن تعلي  الخغرافيا ايط

قثد اسثتهدف  الدراسثة معرفثة  رثر اسثتخدام الىسثائآل الفائقثة و   ع 2006دراسة ) عبثد   ،
فثثن تثثدريس الجغرافيثثا علثثن تنميثثة بعثثض المفثثابي  والتفكيثثر االسثثتداللن لثثدى طثثالم الصثثف ايو  

وقثد  وصث  الدراسثة ب ثرورل تىعيثه القثائميا علثن نسثتخدام البرمجيثات التعليميثة بحيث  . الثانىى 
 ائقة والمىسىعات االلكترونية.الفيت  تزويدبا بايطالس االلكترونية 

ع وقثد اسثتهدف  الدراسثة تصثمي  برنثاما قثائ  علثن الثتعل  الثثذاتن  2006، دراسثة ) سثعيد
لتنميثثة بعثثض المهثثارات الال مثثة لتثثدريب المعلمثثيا  رنثثا  الخدمثثة علثثن اسثثتخدام  عهثثزل التكنىلىعيثثا 

المعلمثثثيا لكثثثل مثثثا  وقثثثد تىصثثثل  الدراسثثثة نلثثثن فاعليثثثة البرنثثثاما المسثثثتخدم فثثثن نكسثثثام0الرقميثثثة
المفثثثابي  والمهثثثارات المتعلقثثثة باسثثثتخدام بعثثثض  عهثثثزل التكنىلىعيثثثا الرقميثثثة وقثثثد  وصثثث  الدراسثثثة 

 0ة التعليميةب رورل االستفادل ما تكنىلىعيا المعلىمات الرقمية وتىظيفها فن العملي
نيثة ع بدف  الدراسة نلن تحديد  رر اسثتخدام الخثرائآل االلكترو  2010، دراسة ) الشهراني

مثثثا خثثثال  الشثثثبكة العنكبىتيثثثة فثثثن تثثثدريس مثثثادل الجغرافيثثثا علثثثن تحصثثثيل تالميثثثذ الصثثثف الثثثثانن 
اتجاباته  نحى الجغرافيا وقد تىصل  نتائا الدراسة نلن فاعلية الخرائآل المستخدمة فن و  المتىسآل

لثثدى التالميثثذ وقثثد  وصثث  الدراسثثة ب ثثرورل اسثثتخدام الخثثرائآل  تنميثثة كثثل مثثا التحصثثيل واالتجثثاا
 . لكترونية لما لها ما  بمية كبيرل فن ربآل الىاقع بالخيا اال

اسثتهدف  الدراسثثة تحديثد قابليثثة  ع Tonni Nvarrete :2011 دراسثة تثىني نافثثاريتي )
تطبيثثثق الخثثثرائآل االلكترونيثثثة المىعثثثىدل علثثثن شثثثبكة االنترنثثث  ك حثثثد التقنيثثثات التفاعليثثثة و  اسثثثتخدام
طثثثثالم المثثثدارس الثانىيثثثثة لثثثدى عينثثثثة مثثثا  جغرافيثثثةو لثثث  لثثثثدع  واكتسثثثام المهثثثثارات ال التعليميثثثة
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 ظهرت نتائا الدراسة  يثادل دافعيثة الطثالم السثتخدام الخثرائآل االلكترونيثة نلثن عانثب  ،االسبانية
 .  ل  مقارنا  بالخرائآل العادتةو  تنمية المهارات الجغرافية
اللكترونيثثة ع اسثثتهدف  الدراسثثة تحديثثد  رثثر اسثثتخدام الخثثرائآل ا 2013: دراسثثة ) الزبرانثثي
تنمية مهارات التفكير الت ملي لدى طالبات الصثف الثالث  المتىسثآل و  في تحصيل مقرر الجغرافيا

قد  وص  الدراسة ب رورل استخدام الخرائآل االلكترونية ضما التقنيات التعليميثة ،. و بمدينة مكة
راسثثثثثات بثثثثثذا نلثثثثثن عانثثثثثب عقثثثثثد دورات تدريبيثثثثثة لمعلمثثثثثيا الد، المسثثثثثتخدمة فثثثثثي تثثثثثدريس الجغرافيثثثثثا

 ة الستخدام الخرائآل االلكترونية.االعتماعية في مختلف المراحل الدراسي
 التثثثثثثثثي اسثثثثثثثثتهدف  تحديثثثثثثثثد  رثثثثثثثثر دمثثثثثثثثا خثثثثثثثثرائآلو   ع2013: دراسثثثثثثثثة ) بريجثثثثثثثثى فثثثثثثثثرانكليا

Google Earth  وقثد تكىنث  عينثة الدراسثة مثا  لثدى طثالم علثن تنميثة الجانثب المعرفثي لثدى
مثثثثدارس بجنثثثثىم شثثثثرا والتثثثثة  وبثثثثايى الصثثثثف العاشثثثثر مثثثثا رثثثثالر و  مثثثثا الصثثثثف السثثثثادس 102

 سفرت نتائا الدراسة  م متىسطات الطالم الثذيا اسثتخدمىا خثرائآل عىعثل نيثرر و  ايمريكية وقد
فثثثثي االختبثثثثار المعرفثثثثي كثثثثام اعلثثثثن مثثثثا طثثثثالم المجمىعثثثثة ال ثثثثابطة الثثثثذيا اسثثثثتخدمىا الخثثثثرائآل 

ب النظثثري نلثثن عانثثب قثثد اسثثتفادت الدراسثثة الحاليثثة مثثا بثثذا الدراسثثة فثثي تثثدعي  الجانثثو  المطبىعثثة
 كيفية استخدام الخرائآل االلكترونية 

 املهارات احلياتية  : ثانيًا

 أواًل مفهوم المهارات الحياتية وماهيتها 
تعددت التعريفات التي تناول  مفهىم المهارات الحياتية حي  تناول  العديد ما البحثىر 

 مهارات الحياتية وما التعريفات التي تناول  مفهىم ال والدراسات بذا التعريف
 world) ( 1 , 1993: تعريف منظمثة الصثحة العالميثة حيث   كثد التقريثر الخثاص بهثا

Health Organization  الخثثاص بتعلثثي  مهثثارات الحيثثال الال مثثة لتنميثثة الكفاتثثات االعتماعيثثة
لىك والنفسثية لططفثا  المثثرابقيا  م المهثارات الحياتيثثة تمكثا  م تعثرف ب نهثثا قثدرل الفثثرد علثن السثث

  التكيفي ا تجابي التي تجعله يتعامل مع متطلبات الحيال اليىمية بكفا ل وفاعلية.
نلثثثن  م المهثثثارات الحياتيثثثة بثثثي الرغبثثثة  (Dawson: 1993,21)كمثثثا  شثثثار داوسثثثىم 

م والقثثدرل علثثن حثثل المشثثكالت الحياتيثثة ومىاعهثثة التحثثدتات اليىميثثه  و نعثثرا  تعثثدتالت فثثي  سثثلى 
 مجتمع.الو  ونىعية حيال الفرد
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ع المهثثارات الحياتيثثة ب نهثثا قثثدرل الفثثرد علثثن التعامثثل kraft ,1998,35ويعثثرف كرافثث  )
و نهثثثا تشثثثمل التفكيثثثر ا بثثثداعي واتخثثثا  القثثثرار واكتسثثثام ، بإتجابيثثثة مثثثع مشثثثكالت الحيثثثال المتعثثثددل

 رفة والمسئىلية ومهارل االتصا .المع
لثث  المهثثارات التثثي تسثثاعد تع المهثثارات الحياتيثثة ب نهثثا  35، 2011)آ  عثثامر:  ويعثثرف

 . الفرد علن التعامل الناعح مع بيئته ومىاعهة مشكالته وتحسيا  سلىم ونىعية حياته
 أهمية المهارات الحياتية :ثانيًا

 ع162، 2002: ) و ارل التربيثثة والتعلثثي و ع225، 222، 2001محمثثد:و ويثثرى )اللقثثاني
 الحياتية تتمثل فيما يلي:ث المهارات ع  م  بمية اكتسام 25، 24 2010، )نبربي  و

 . تجعل الفرد قادرا  ندارل التفاعل الصحي بينه وبيا ااخريا وبينه وبيا البيئة والمجتمع -1
 . تشعر الفرد بالفخر واالعتزا  بالنفس نتيجة لممارسة بذا المهارات -2
 . تشجع الفرد علن االرتقا  بمستىى المهارل ما  عل فتح آفاا عديدل للعمل -3

 . علن استيعام التكنىلىعيا الحديثة تساعد الفرد -4
سثثثىا  فثثثي ايسثثثرل  و العمثثثل  و فثثثي العالقثثثات مثثثع ، تحتثثثاج نليهثثثا المثثثر  فثثثي كثثثل حياتثثثه -5

 . ااخريا
تعطثثثي الفرصثثثة للفثثثرد بثثث م تعثثثيض حياتثثثه بشثثثكل  ف ثثثل وخاصثثثا  فثثثي العصثثثر االنفجثثثار  -6

 . المعرفي والتكنىلىعي
يثرات المتالحقثة مثا خثال  تثدريبه  تجعل ايفراد قثادريا علثن التكيثف والتفاعثل مثع المتغ -7

 . علن العديد ما المهارات
ما التفكير البنا  في مجريات ايمىر ما حىله مع االعتمثاد علثن نفسثه فثي  تمكا الفرد -8

 .  اتخا  قراراته
ع 54، 2005ع و) بثثثثثى حجثثثثثثر: 69، 68ص  2003، كمثثثثثا تشثثثثثير كثثثثثثال  مثثثثثا )سثثثثثثعيد  
  : فيات الحياتية له  بمية خاصة تتمثلمهار نلن  م اكتسام الفرد لل ع31 ،2005: و)الشرقاوي 
 . تكسب الفرد القدرل علن  دا  ايعما  في تسر وسهىلة -1
 . تكسب المتعل  ميال  نلن العل  حي   م نتقام المهارات ايساسية في العل  -2
 والعقلية لدى الفرد.، االعتماعية والروحيةو  تنمية النىاحي الصحية -3
 نفسية واالعتماعية تساعد في بنا  قدرات المتعل  ال -4
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تسثثه  فثثي تطثثىر الثثذات والبحثث  فثثي مثثىاطا ال ثثعف والقثثىل وتثثربآل بثثيا المثثتعل  والبيئثثة  -5
 المحيطة 

 تسه  في تطىير المنابا وتغير نظرل المتعل  للمنها. -6
تسثثه  فثثي تثثدريب المتعلمثثيا علثثن مهثثارات تحليثثل المشثثكالت والطالقثثة والمرونثثة و صثثالة  -7

 . البدائل
 . ديل سلىكه في مىاقف الحيال اليىميةتساعد التلميذ علن تع -8

 تصنيف المهارات الحياتية
 :التي تمكا تناولها فيما يليو  تتعدد التصنيفات التي تناول  المهارات الحياتية

 -الذي صنف المهارات الحياتية ايساسية نلن:و  (Schuster:1999,50)تصنيف شاستر 
 .  اتخا  القرار -1
 تحديد ايبداف   -2
               حل المشكالت -3
 التعرف علن مىاد التبغ والكحى  والمخدرات   -4

 القدرل علن الرفض  -5
 بعض المهارات الحياتية منها:  ,Antonello: 1999 ) 25بينما حددت دراسة انتيلى)

 . رل ندارل شئىم الحيالمها  -1

    مهارل المسئىلية االعتماعية -2

 مهارل فه  القانىم  -3

 مهارل ندارل ايعما   -4

 . مىاقف واختيار البدائل المناسبةمهارل تغيير ال -5

ع 56: 2000ل التربيثة والتعلثي  ) مركثز تطثىير المنثابا التعليميثة بثى ار  كمثا قثدم كثال  مثا
 ث: ع تصنيفا  آخر للمهارات الحياتية يت ما ااتي15- 14، 2001)عمرام ،و

               مهارات انفعالية -1

    مهارات اعتماعية -2
 مهارات عقلية  -3

 . المعاصرل في ا سهام في حل المشكالت البيئية االمعل  والتكنىلىعيتقدير دور   -4
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 ث : المهارات الحياتية نلن ع 61: 2006، وتصنف) صبحي
 مهارات الحفاظ علن الحيا:  وال  
   مهارات علمية وتكنىلىعية :رانيا  
 : مهارات بيئية رالثا  

ارات الحياتيثثثة مثثثا مثثثا خثثثال  التصثثثنيفات السثثثابقة يت ثثثح لنثثثا اخثثثتالف تصثثثنيفات المهثثث
نلثن مهثارات  المهثارات الحياتيثة ففي حيا يت  تصثنيف تصنيف نلن آخر حسب طبيعة كل دراسة

انفعاليثثة ع حيثث  تثثربآل بالجىانثثب الشخصثثية للمثثتعل  فإنثثه يثثت  تصثثنيفها فثثي ، عقليثثة، ) اعتماعيثثة
 ة التعامل معه.ته اليىمية وكيفيتبعا  للمىاقف الحياتية التي تمر بها الفرد في حيا  حيام  خرى 
تىعثثثثد العديثثثثد مثثثثا الدراسثثثثات التثثثثي تناولثثثث  تنميثثثثة المهثثثثارات الحياتيثثثثة مثثثثا خثثثثال  مثثثثادل و 

 : الدراسات االعتماعية وما بذا الدراسات
ع بثثدف  نلثن قيثثاس فاعليثة برنثثاما فثثن   lemma patirizia 2000دراسثة ) باتريشثثيا 

  نتثائا الدراسثة فاعليثة البرنثاما فثن المهارات الحياتية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وقد  وضثح
ياتيثثثة فثثثن المرحلثثثة تنميثثثة المهثثثارات الحياتيثثثة وقثثثد  وصثثث  الدراسثثثة ب ثثثرورل تنميثثثة المهثثثارات الح

 . االبتدائية
ع بثثثدف  نلثثثن تنميثثثة بعثثثض  بعثثثاد التنثثثىر البيئثثثي ك حثثثد  2001: إبثثثرابي و  دراسثثثة )سثثثعيد

ا خثال  مثنها الدراسثات االعتماعيثة فثن المهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي مث
فثن  ضى  متطلبات الثىرل المعرفية والتكنىلىعية وقد تىصل  الدراسة نلن فاعلية الىحثدل المقترحثة

 تنمية  بعاد التنىر البيئن.
ع وقثثثد بثثثدف  الدراسثثثة تحديثثثد فاعليثثثة برنثثثاما مقتثثثرح فثثثن اينشثثثطة  2003دراسثثثة) سثثثعيد 

يثثثة بالصثثثف الرابثثثع ايساسثثثن فثثثن تنميثثثة بعثثثض المهثثثارات المصثثثاحبة لمثثثنها الدراسثثثات االعتماع
فثثن  لفعاليثثة البرنثثاما المقتثثرح ومثثا يت ثثمنه مثثا  نشثثطة ووسثثائ الحياتيثثة وقثثد  سثثفرت الدراسثثة عثثا

 تنمية المهارات الحياتية.
مثثثا  بثثثداف الدراسثثثة تحديثثثد المهثثثارات الحياتيثثثة التثثثن تمكثثثا و  ع 2006دراسثثثة ) مغثثثاوري 

سثات االعتماعيثة فثن المرحلثة ا عدادتثة وقثد تىصثل  الدراسثة نلثن تنميتها ما خثال  منثابا الدرا
 .تدنن العديد ما المهارات الحياتية



   ياسر حممد، أ/يد، أ. د / رجاء حممد،د/ سناء أبو الفتوحأ.د حممد عبد اجمل
 

 234 

قثثثثثثثثد بثثثثثثثثدف  الدراسثثثثثثثثة تحديثثثثثثثثد فاعليثثثثثثثثة اسثثثثثثثثتخدام مثثثثثثثثدخل و ( 2007دراسثثثثثثثثة ) قزامثثثثثثثثل 
مسثثثثثثرحة المنثثثثثثابا فثثثثثثثن تثثثثثثدريس مثثثثثثادل الدراسثثثثثثثات االعتماعيثثثثثثة علثثثثثثن تنميثثثثثثثة بعثثثثثثض المهثثثثثثثارات 

البتدائيثثثثثثة وقثثثثثثد تىصثثثثثثل  نتثثثثثثائا الدراسثثثثثثة نلثثثثثثن فاعليثثثثثثة بثثثثثثذا الحياتيثثثثثثة لثثثثثثدى تالميثثثثثثذ المرحلثثثثثثة ا
 ياتية.المدخل فن تنمية المهارات الح

ع وقثثثد بثثثدف  الدراسثثثة تحديثثثد فاعليثثثة وحثثثدل دراسثثثية قائمثثثة علثثثن  2007دراسثثثة ) عطيثثثة 
نشاط فن الدراسات االعتماعية لتنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ الصثف الرابثع االبتثدائي وقثد 

بصثثثفة عامثثثة والمهثثثارات الحياتيثثثة بصثثثفة خاصثثثة فثثثن  سثثثة ب ثثثرورل تنميثثثة المهثثثارات وصثثث  الدرا
 الدراسات االعتماعية.تدريس 

قثثثد بثثثدف  الدراسثثثة نلثثثن تعثثثرف  رثثثر برنثثثاما كمبيثثثىترى و  ع 2007عثثثىدل و  دراسثثثة )مبثثثار 
 مقترح لتنمية بعض المهارات الحياتية لتالميذ المرحلة االبتدائية وقد تىصل  الدراسثة نلثن فاعليثة
البرناما المقترح فن تنمية المهارات الحياتيثة لثدى التالميثذ وقثد  وصث  الدراسثة ب ثرورل تىظيثف 

 يثة فن تعلي  المهارات الحياتية.التقنيات التكنىلىعية الحد
ع وقثد بثدف  نلثن تحديثد  رثر اسثتخدام البىرتفىليثى فثن تنميثة بعثض  2009دراسة )عالم 

ن الدراسثات االعتماعيثة لثدى تالميثذ المرحلثة االبتدائيثة وقثثد المهثارات الحياتيثة وبقثا   رثر الثتعل  فث
تىصثثثثل  الدراسثثثثة نلثثثثن فاعليثثثثة البىرتفىليثثثثى فثثثثن تنميثثثثة العديثثثثد مثثثثا المهثثثثارات الحياتيثثثثة المتصثثثثلة 

 .بالدراسات
برنثاما قثائ  علثن  اسثتخدام فاعليثةع اسثتهدف  الدراسثة تحديثد  2011مر آ  عثا دراسة )

 لدراسات االعتماعية في تنمية بعض المهارات الحياتية البيئيةاينشطة الصفية المرتبطة بمنها ا
 بمثثنها المثثرتبآل الصثثفية اينشثثطة م تثث رير البرنثثاما والمبنثثن علثثن     وقثثد  شثثارت نتثثائا الدراسثثة

    االعتماعية الدراسات

 1: إعداد قائمة املهارات احلياتية يف صورتها املبدئية واًلأ
 الزراعيثة خثال  وحثدتي البيئثة التثي تمكثا تنميتهثا مثاو  ت  نعداد قائمة بالمهارات الحياتية

بما  م الهدف ما نعداد ، و الصناعية ما منها الدراسات االعتماعية بالصف السادس االبتدائيو 
دريس التي تمكا تنميتها ما خال  تو  القائمة تحديد المهارات الحياتية المناسبة للمرحلة االبتدائية

                                           
   القائمة المبدئية للمهارات الحياتية المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي  2ملحق رقم   (1)
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لتاليثثة للتىصثثل باسثثتخدام الخثثرائآل االلكترونيثثة فقثثد تثث   لثث  عثثا طريثثق اتبثثاع الخطثثىات ا الىحثثدتيا
 :نلن بذا المهارات

لتحديثثد المهثثارات الحياتيثثة  الصثثناعية ع، تحليثثل الىحثثدتيا المختثثارتيا البيئثثة )، الزراعيثثة  -1
 . التي تمكا تنميتها

 . الرعىع للدراسات السابقة العربية وايعنبية -2

 . الرعىع نلن  دبيات البح  المتصلة بمجا  المهارات الحياتية -3

 . طبيعة الخرائآل االلكترونية  -4

 .  خصائصه و  طبيعة تالميذ المرحلة االبتدائية -5
بثثذل   صثثبح  القائمثثة المبدئيثثة للمهثثارات الحياتيثثة فثثي صثثىرتها المبدئيثثة حيثث  اشثثتمل  و   

 .ع مهارل فرعية51رئيسية يندرج تحتها ) راتمهاع 9للمهارات الحياتية علي ) ئيةالقائمة المبد
التحقثثق مثثا صثثدا القائمثثة وصثثالحيتها ووضثثعها فثثي صثثىرتها النهائيثثة حيثث  تثث  نعثثداد   -6

 لثث  لمعرفثثة و  التثثي تثث  عرضثثها علثثن السثثادل المحكمثثياو  اسثثتبانة تتنثثاو  القائمثثة المبدئيثثة
تالميثثثذ الصثثثف  بثثثدا  آرا بثثث  واالسثثثتفادل بخبثثثراته  فثثثي مثثثدى مناسثثثبتها لو  صثثثدا القائمثثثة

ع مهثارات 9التثي تكىنث  مثا )و  1وقثد تث  وضثعها فثي صثىرتها النهائيثة السادس االبتدائي
 . ع مهارل فرعية46رئيسية يندرج تحتها ) 

 .  : إعداد قائمة اخلرائط االلكرتونية املناسبة لتعليم بعض املهارات احلياتيةثانًيا
الصثثثثثناعية و  تي البيئثثثثثة الزراعيثثثثثةالثثثثثىاردل بىحثثثثثدو  تثثثثث  نعثثثثثداد قائمثثثثثة الخثثثثثرائآل االلكترونيثثثثثة 

  مثثثثثثثا خثثثثثثثال  و لثثثثثثث مثثثثثثا مثثثثثثثنها الدراسثثثثثثثات االعتماعيثثثثثثة لتالميثثثثثثثذ الصثثثثثثثف السثثثثثثثادس االبتثثثثثثدائي
 :اتباع الخطىات التالية

مجمىعثة مثا الخثرائآل االلكترونيثة  بدف نعداد القائمثة نلثن اختيثارتحديد الهدف من القعئم   (أ 
 اللها تنمية بعض المهارات الحياتيةالتي تمكا ما خو  المناسبة لتالميذ المرحلة االبتدائية

 تحديد الشروط الواجب توافرهع لختيعر الخرائط اللكتروني  المنعسب  لكل من  (ب 
 .طبيعة تالميذ المرحلة االبتدائية  -1
 .المهارات الحياتية التي ت  اختياربا -2
 .لمادل الدراسات االعتماعية طبيعة المحتىى العلمي -3

                                           
 .تدائيةالقائمة النهائية  للمهارات الحياتية الالزمة لتالميذ المرحلة االب 3ملحق رقم  (1)
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 درسية عاالمكانات المتاحة ) البيئة الم  -4

 . المهارات المتىافرل لدى المعل   -5
التثي تكىنث  مثا و  تث  نعثداد القائمثة فثي صثىرتها ايوليثةإعداد القعئما  فاص راورتهع ايوليا   (ج 

 المثثثىعهياو  التثثثي تثثث  عرضثثثها علثثثن مجمىعثثثة مثثثا المحكمثثثياو  ع خريطثثثة 89رمثثثانيا )و  تسثثثع
 ما النقاط التالية  ل  بهدف الت كد و  طرا تدريس الجغرافياو  الزمال  في مجا  مناباو 
 لتالميذ الصف السادس لمستىى  مال متهاو  سهىلة استخدام الخرائآل االلكترونية . 

 مناسبة الخرائآل االلكترونية للمهارات الحياتية المراد تنميتها . 

  دقة ووضىح الخرائآل االلكترونية المستخدمة 

 عدم احتىا  طبقات البيانات علن معلىمات غير صحيحة . 

بعثد  1عرضاهع فاص راورتهع النهعئيا  و عرض القائمةة علةا السةادل المحنمةي  تحليل نتائج (د 
عثثرض القائمثثة علثثن مجمىعثثة مثثا المحكمثثيا الثثذيا  عثثروا العديثثد مثثا التعثثدتالت عليهثثا تثث  

التثي تمكثا و  ع خريطثة67التثي اشثتمل  علثن )و  عرض قائمثة المهثارات فثي صثىرتها النهائيثة
 . كترونيةع خريطة ال 16عرضها الكترونيا في صىرل )

 وقد ت   ل  عا طريق اتباع الخطىات التالية : تحديد تاليمعت استخدام الخريط  (ه 
 Arc Map)المتمثلثثة فثثي برنثثاما ) و  اختيثثار برمجيثثات الخثثرائآل االلكترونيثثة المناسثثبة  -1

 . Google Earth )،برناما )

 .خطىات استخدام كل خريطة علي حدل تحديد -2

 :  بناء أدوات البحث: ثالثًا
 ث : نعداد ايداتيا التاليتيا للتقىي  بما لطبيعة بذا الدراسة لذا فقد ت نظرا  

 مىافق.اختبار ال  ع  

 بطاقة المالحظة   ع م
 أ (ً  إعداد اختبار المواقف 

 و  عداد االختبار ت  اتباع الخطىات ايتية 
 قياس بعض المهارات الحياتية بدف اختبار المىاقف نلن: تحديد الهدف من إعداد اإلختبعر -1

مهثارل تحيثد المىقثع ، مهارل اتخثا  القثرار، مهارل حل المشكالت، المتمثلة في )المهارات البيئية
                                           

 .  قائمة  للخرائط االلنترونية المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي 4ملحق رقم  (1)
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تحديثثثد االتجابثثثات فثثثي الحيثثثال اليىميثثثة ع لثثثدى تالميثثثذ الصثثثف السثثثادس ، فثثثي الحيثثثال اليىميثثثة
 االبتدائي

الثثذي و  تثث  صثثياغة بنثىد االختبثثار علثثن نمثثآل االختيثار مثثا متعثثدد: راايع   مدااردات الختبااعر -2
قثثد راعثثن الباحثث  عنثثد و  عتمثثد علثثن اختيثثار التلميثثذ للمىقثثف الصثثحيح مثثا بثثيا عثثدل مىاقثثفت

  فقرل  ربعة اختيارات صياغة مفردات االختبار حي  يندرج تح  كل
قد  شار المحكمىم نلن  م يت  تقدير درعات االختبار : وتحديد نظعم تقدير درجعت الختبعر -3

رف المناسثب درعثة واحثدل بينمثا يثت  نعطثا  صثفر بحي  يت  نعطا  التلميذ الذي تختار التص
 . لباقي البدائل

، وقثثد روعثثي فيهثثا تعليمثثات االختبثثار فثثي صثثفحة منفثثردلتثث  وضثثع  :كتعًاا  تاليمااعت الختبااعر -4
 . طريقة ا عابة بطريقة واضحة وسهلةو  تحديد الهدف ما االختبار

عثثا طريثثق عرضثثه تثث  بالت كثثد مثثا صثثدا االختبثثار  ل ثثبآل اختبثثار المىاقثثفضاابط الختبااعر  -5
 االختبثار، علن مجمىعة ما المحكميا بغرض الت كد ما سالمة كل مثا ) صثياغة مفثردات

مدى مال متها لعينة الدراسة ، ، الت كد ما الصياغة اللغىية للمفرداتمدى صالحية االختبار
قثد  سثثفر  لث  عثثا حثذف  ربثثع و  قثد تث  تعثثديل مفثردات االختبثثار فثي ضثثى  آرا  المحكمثياو  ع

 . ع سؤاال   69ع مفردل ت  ) 65يصبح عدد مفردات االختبار) سئلة ل
 التجربة االستطالعية لإلختبار  ب(

بعد ا نتهثا  مثا نعثداد ا ختبثار بحيث   صثبح االختبثار فثي صثىرته المبدئيثة تث  تطبيقثه 
مثثثا تالميثثثذ الصثثثف السثثثادس ا بتثثثدائي بمدرسثثثة كفثثثىر بلشثثثاي  علثثثن عينثثثة االسثثثتطالعية مكىنثثثه

كثام و  تلميثذلو  تلميثذا   31ركز كفر الزيات ث محافظة الغربية حي  تكىن  العينثة مثا االبتدائية ث م
 : الهدف ما تطبيق بذا االختبار ما يلي

 تعليمات االختبار.معرفة مدى وضىح  -1

 . ع دقيقة 80الذي بلغ ) و  حسام   ما االختبار -2

والثثثثثثذي ع Test–Retestنعثثثثثثادل االختبثثثثثثار:  )  باسثثثثثثتخدام طريقثثثثثثة حسثثثثثثام ربثثثثثثات االختبثثثثثثار -3
 %.85 بلغ

قثثام الباحثث  بإعثثداد عثثدو  مىاصثثفات لتحديثثد المىاقثثف التثثي  جاادوم مواراادعت الختبااعر
 : يمكا تىضيح  ل  في الجدو  التاليتقيس كل مهارل حياتية واردل بالىحدتيا و 
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 ( 1جدول رقم )
 الوزن النسيب لكل بعدو األبعاد الرئيسية الختبار املواقف

 املهارات احلياتية  تييسهااملفردات اليت النسبة املئوية

 احلفاظ على البيئة 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2،  21٫6%

 حل املشكالت 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 15،16،17 23%

 اختاذ اليرار 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31 23%

18.4 47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ، 
حتديد املوقع يف 

 احلياة اليومية

14% 58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 
حتديد االجتاه يف 

 احلياة اليومية

 اجملموع 65 100%

ا علثثن مثثا سثثبق فإنثثه مثثاو  وبثثذل   صثثبح ، الممكثثا اسثثتخدام االختبثثار كثث دال لقيثثاس  بنثثا  
 6انظر الملحق رق   1قا بل للتطبيق و  ائيةالمىاقف في صىرته النه اختبار

  العداد بطاقة المالحظة ت  اتباع الخطىات التالية: إعداد ًطعق  المالحظ  ج(
بدف تصمي  بطاقة مالحظة نلن قياس بعض المالحظة  تحديد الهدف من إعداد ًطعق  -1

تحديثثثثثد فاعليثثثثثة اسثثثثثتخدام الخثثثثثرائآل و  المهثثثثثارات الحياتيثثثثثة لثثثثثدى تالميثثثثثذ الصثثثثثف السثثثثثادس
 . االلكترونية في تنمية بذا المهارات

 وقد اتبع الباح  الخطىات التالية عند نعدادبا : وتصميم بنود بطاقة المالحظة -2
 وقثثثد ت ثثثمن  البطاقثثثة بعثثثض المهثثثارات : وضااال الةاااورد المبدئيااا  لبطعقااا  المالحظااا 

تحديثثد ، مهثثارل اتخثثا  القثثرار، مهثثارل حثثل المشثثكالت، الحياتيثثة وبثثي )مهثثارل المحافظثثة علثثن البيئثثة
 تحديد االتجابات في الحيال اليىمية ع ، المىقع في الحيال اليىمية

ت  تحديد  ربعة مستىيات يدا   : التقدير الكمص يداء التالميذ لانعرر ًطعق  المالحظ  -3
التالميذ علن كل عنصر سثلىكي مثا عناصثر المهثارات الحياتيثة المت ثمنة فثي البطاقثة 

                                           

 .الصىرل النهائية الختبار المهارات الحياتية 5ملحق رق   ع1)
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مسثتىى ايدا  ، ع 1مسثتىى ايدا  بدرعثة منخف ثة ) ، ال يثؤدي المهثارل ) صثفر ع وبثي
 ع 3مستىى ايدا  بدرعة عالية ) ، ع 2متىسطة)  بدرعة

 ( جمموع درجات التيدير الكمي لبطاقة مالحظة املهارات احلياتية الواردة بالوحدتني2جدول رقم )
 جمموع الدرجات عدد املهارات الفرعية املهارة الرئيسية
 15 5 ةاحملافظة على البيئ

 15 5 حل املشكالت
 15 5 اختاذ اليرار

 12 5 حتديد املوقع يف احلياة اليومية
 9 3 حتديد االجتاهات يف احلياة اليومية

 66 22 اجملموع

ع  مثثام السثثلىك المالحثثظ الثثذي يؤدتثثه  √يثثت  وضثثع عالمثثة ) : تسةةليل المالحظةةة أساالوب -4
 . كل سلىك ل  في نحدى خانات تقدير مستىى ايدا  لو  التلميذ

تعنثثي قثثدرل  دال القيثثاس المتمثلثثة بنثثا فثثي بطاقثثة المالحظثثة و  : راادب ًطعقاا  المالحظاا   -5
للت كد ما صدا بطاقة المالحظثة فقثد اتبثع الباحث  عثدل و  علن قياس ما وضع  لقياسه

 :مراحل

 لتحقيثق  لث  و  وبى تعنثي االتسثاا الثداخلي للمفثردات :ردب المضمون : المرحل  ايولى
بحي  ال تشتمل كل  دات المت منة في بطاقة المالحظة بصىرل نعرائيةت  صياغة المفر 

 . عنصر نال علن فعل واحد

  لتحقيثثثق  لثثث  تثثث  عثثثرض بطاقثثثة المالحظثثثة علثثثن و  :رااادب المحنماااين: المرحلااا  اليعنيااا
المحكميا  بدا  ايرا  في بطاقة المالحظة ما حي  مثدى صثالحيتها لقيثاس المهثارات 

 . ا في ضى   را  المحكمياقد ت  تعديلهو  مىضع القياس
قثثثام الباحثثث  بحسثثثام ربثثثات بطاقثثثة المالحظثثثة باسثثثتخدام نسثثثبة : ثباااعت ًطعقااا  المالحظااا  -6

قثد ات ثح  م نسثبة الثبثات الكليثة و  ( Cooper )االتفاا ما خال  تطبيق معثاد  كثىبر 
 % وبي نسبة تمكا ما خاللها ا طمئنام نليها. 81
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 وصثثن  إعثرا  التعثثدتالت التثيو  بآل البطاقثثةبعثثد ضث: الةاورد النهعئياا  لبطعقاا  المالحظا  -7
القيثثام بالتجربثثة االسثثتطالعية  صثثبح  البطاقثثة صثثالحة للتطبيثثق و  بهثثا السثثادل المحكمثثىم 

 . 1ما ر  وضع  في صىرتها النهائيةو  الميداني

 .  كتاب التلميذ: رابعًا
 : و قد ت  نعداد سجل اينشطة المصاحبة ما خال  اتباع الخطىت التالية2
نلثثن تقثثدت  مجمىعثثة مثثا  اسثثتهدف نعثثداد كتثثام التلميثثذهةةدم مةة   تةةام التلميةةذ تحديةةد ال ع  

اينشثثثثطة المصثثثثاحبة لثثثثتعل  وحثثثثدتي ) البيئثثثثة الزراعيثثثثة والبيئثثثثة الصثثثثناعية ع مثثثثا مثثثثنها 
الدراسثثثثثات االعتماعيثثثثثة لتالميثثثثثذ الصثثثثثف السثثثثثادس االبتثثثثثدائي و لثثثثث  باسثثثثثتخدام الخثثثثثرائآل 

 . االلكترونية
، المتمثثثل فثثي وحثثدتي ) البيئثثة الزراعيثثةو  د المحتثثىى تثث  تحديثثتحديااد المحتااو : و  اختيااعر (ب 

البيئثثثثثة الصثثثثثناعية ع مثثثثثا مثثثثثنها الدراسثثثثثات االعتماعيثثثثثة لثثثثثدى تالميثثثثثذ الصثثثثثف السثثثثثادس 
تثث  االسثثتعانة بثثالخرائآل  ( السااتاعن  ًااعلخرائط اللكترونياا  التااص تاا  إعاادادهعاالبتثثدائي.

ىضثثىح بحيثث  يثثتمكا الو  التثثي اتسثثم  بالبسثثاطةو  االلكترونيثثة التثثي تثث  نعثثدادبا مثثا قبثثل
 تفسيربا و  التلميذ ما قرا تها

تثث  تحديثثد اينشثثطة التعليميثثة بحيثث  : تحديااد اينشااط  المةااعحب  الخعراا  ًعلوحاادتين (ج 
بثثثثالخرائآل  بحيثثثث  تكثثثثىم مناسثثثثبة مرتبطثثثثةو  تمكثثثثا مثثثثا خاللهثثثثا تنميثثثثة المهثثثثارت الحياتيثثثثة

  .مناسبة لمستىى تالميذ الصف السادس االبتدائيو  االلكترونية المستخدمة

 . إعداد دليل املعلم: خامسًا 
 اتبع الباح  ما يلي  عداد دليل المعل 3

بدف نعداد بذا الدليل نلن  م تكىم مرشدا  للمعلث  فثي تثدريس وحثدتي )  تحديد الهدم م  الدليل
البيئثثثة الزراعيثثثة والبيئثثثة الصثثثناعية ع مثثثا مثثثنها الدراسثثثات االعتماعيثثثة لتالميثثثذ الصثثثف السثثثادس 

 ستخدام الخرائآل االلكترونية لتنمية بعض المهارات الحياتية االبتدائي و ل  با

                                           

الصىرل النهائية لبطاقة مالحظة لبعض المهارات الحياتية الال مة لتالميذ الصف السادس  6ملحق رق   ع1)
 االبتدائية

 ع كتام التلميذ. 8ملحق رق   )  ع2)
 ريطة االلكترونية .ع دليل المعل  الستخدام  الخ 9ملحق رق  )  ع3)
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 ب ( تحديد منونعت الدليل 
   مقدمة الدليل -1
   تحديد  بداف دليل المعل  -2
 ) عنىام الخريطة ع الخرائآل اختيار المنطقة التي تغطيها -3
 ربآل الخرائآل المستخدمة بالمهارات الحياتية الرئيسية  -4
 Google )برناما و  بماو  ( Arc Map )ية المستخدمة الخرائآل االلكترون تحديد براما -5

Earth ) 
  تحديد خطىات استخدام الخريطة االلكترونية -6
 تحديد استراتيجيات المستخدمة في تدريس الىحدتيا  -7

تحديثثد الخطثثة الزمنيثثة لتثثدريس الىحثثدتيا والتثثي ت ثثمن  سثث  عشثثر سثثاعة  ي ) عشثثر  -8
 . الر حصص لكل  سبىعمقسمة علن سبع  سابيع ر حصة 21نصفع  ي و  فترات

تحديثثد اينشثثطة التعليميثثة بحيثث  تكثثىم مناسثثبة لكثثلن مثثا الخثثرائآل االلكترونيثثة المسثثتخدمة  -9
 . ولمستىى التالميذ

 تقىي  نهائي ع ، تقىي  بنائي، التي انقسم  نلن ) تقىي  قبليو   ساليب التقىي  -10
عرضثثه علثثن فثثي صثثىرته ايوليثثة تثث   ضثثبآل دليثثل المعلثث  بعثثد نعثثداد الثثدليل قثثد تثث و  بثثذا

 . بذل   صبح في صىرته النهائيةو  بهدف الت كد ما صالحية الدليل مجمىعة ما المحكميا

   إجراءات جتربة البحث: أواًل
 التي تمكا  كربا فيما يلي: و  ت  اتباع ا عرا ات التالية في بذا البح 

اسثثتهدف  الدراسثثة التجريبيثثة التعثثرف علثثن مثثدى التجريبياا   الهاادف ماان الدراساا  تحديااد -1
دى تالميثثثذ فاعليثثثة اسثثثتخدام الخريطثثثة االلكترونيثثثة فثثثي تنميثثثة بعثثثض المهثثثارات الحياتيثثثة لثثث

 .الصف السادس االبتدائي
لثذا  المنها )التجريبي ع في بذا البح  ت  استخدام: التةمي  التجريبص فص هذه الدراس  -1

وقثد ، لتصمي  التجريبي عبارل عثا مجمىعثة تجريبيثة واحثدلكام ما ال روري  م تكىم ا
بطاقة المالحظة ع رث  ، التي تتكىم ما ) اختبار المىاقفو  ت  تطبيق  دوات الدراسة قبليا  
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تثثث  تثثثدريس الىحثثثدتيا المختثثثارتيا لعينثثثة مثثثا تالميثثثذ الصثثثف السثثثادس باسثثثتخدام الخثثثرائآل 
 لمتمثلثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثياو   لثثثثثثثثثثثثثثث  لتنميثثثثثثثثثثثثثثثة بعثثثثثثثثثثثثثثثض المهثثثثثثثثثثثثثثثارات الحياتيثثثثثثثثثثثثثثثةو  االلكترونيثثثثثثثثثثثثثثثة

، تحديثثد المىاقثثع فثثي الحيثثال اليىميثثة، اتخثثا  القثثرار، حثثل المشثثكالت، ) المهثثارات البيئيثثة 
قيثثاس تنميثثة تلثث  و  رثث  تطبيثثق  دوات الدراسثثة بعثثدتا  ، تحديثثد االتجثثاا فثثي الحيثثال اليىميثثة ع

 . المهارات سالفة
 ( التصميم التجرييب للدراسة 1شكل ) 

 
 اختيعر عين  الدراس   -3

اختيرت عينة الدراسة بطريقثة عشثىائية متمثلثة فثي مجمىعثة مثا تالميثذ الصثف السثادس 
قثد بلثغ عثدد تالميثذ العينثة و  بمدرسة كفر القصار االبتدائية بمركز كفر الزيات ثثثثث محافظة الغربيثة

 غيثثام  حثثد التالميثثذتلميثثذل بسثثبب تكثثرار و  تلميثثذا   30تلميثثذل ولكنهثثا اقتصثثرت علثثن و  تلميثثذا   33
 . تلميذيا عا الح ىر 2انقطاع و 
 التطبيق القبلص يدوات الدراس   -4

 2015/  10/  23  تثثث  تطببيثثثق اختبثثثار المىاقثثثف علثثثن مجمىعثثثة الدراسثثثة يثثثىم السثثثب 
 لثث  لتحديثثد مسثثتىى التالميثثذ فثثي المهثثارات الحياتيثثة المثثراد تنميتهثثا مثثا خثثال  تثثدريس الىحثثدتيا و 

التي ما المحتمل  م تكىم قد ت  تنميتها ما خال  خبثرات  خثرى و  اللكترونيةباستخدل  الخرائآل ا
 . قد تكىم قد مر بها التلميذ ما قبل

 2015 /9/10المىافثق  ايربعثا  بطاقثة المالحظثة مثا يثىماسثتمرت فتثرل التقثىي  القبلثي ل
ة تثثث  بعثثد نعثثرا  المالحظثثثة القبليثثة علثثن مجمىعثثة الدراسثثو  2015/  10/ 17الخمثثيس  نلثثن يثثىم

قد لىحظ تدني  دا  التالميذ في المهارات الخمس التي تث  مالحظتهثا كمثا يت ثح و  تفريغ البيانات
  :  ما الجدو  التالي

 املعاجلة التجريبية التطبيق اليبلي

 

 التطبيق البعدي
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 ( 4جدول رقم) 
 قبل تدريس الوحدتني املختارتني  أداء التالميذ جمموعة الدراسة يف ) اختبار املواقف (

 ت احلياتية موضوع الدراسةاخلرائط االلكرتونية لتنمية بعض املهارا ستخدامبا
النسبة املئوية 

 لدرجات التالميذ

املتوسط 
 احلسابي

جمموع 
 الدرجات

النهية 
 العظمى

 املهارة

 املهارات البيئية 14 420 5.67 40.5%

 حل املشكالت 15 450 5.80 38.9%

 اختاذ اليرار 15 450 5.40 36%

 حتديد املوقع يف احلياة اليومية 12 360 3.80 31.66%

 حتديد املوقع يف احلياة اليومية 9 270 2.63 29.2%

 االختبار ككل 65 1950 23.30 35.84%

 ( 3جدول رقم )
  ( قبل تدريس الوحدتني املختارتنيأداء التالميذ جمموعة الدراسة يف ) بطاقة املالحظة 

 باستخدام اخلرائط االلكرتونية لتنمية بعض املهارات احلياتية موضوع الدراسة
سبة املئوية الن

 لدرجات التالميذ

املتوسط 
 احلسابي

جمموع 
 الدرجات

النهية 
 العظمى

 املهارة

 املهارات البيئية 15 450 5.7 38%

 حل املشكالت 15 450 5.4 36%

 اختاذ اليرار 15 450 5.13 34.2%

 حتديد املوقع يف احلياة اليومية 12 360 3.1 25.8%

 حلياة اليوميةحتديد املوقع يف ا 9 270 2.4 22.6%

 البطاقة ككل 66 1980 21.73 32.9%

 مرحل  اإلعداد للتدريس أ(
 بدافها كما ت  صثياغة المهثارات و  الذي تت ما دروس الىحدتياو  ت  نعداد كتام التلميذ -1

الخثثثرائآل االلكترونيثثثة و  اينشثثثطة المصثثثاحبة الحياتيثثثة علثثثن بيئثثثة  بثثثداف با ضثثثافة نلثثثن
 . تكىم مرعع للتالميذ  رنا  التدريس  ل  لكيو  المستخدمة مع كل نشاط
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تثثث  ا سثثثتعانة بمملمثثثة الدراسثثثات االعتماعيثثثة بالمدرسثثثة للمسثثثاعدل فثثثي تثثثدريس الىحثثثدتيا  -2
و ل  بعد تدريبها علن استخدام الخريطة االلكترونيثة كمثا ، باستخدام الخرائآل االلكترونية

 . لقرا ات عا المهارا ت الحياتيةت  نمدادبا ببعض ا
 لث  لرعثىع نليثه عنثد و  مة الدراسات االعتماعية بنسخة مثا ) دليثل المعلث  عت  نمداد معل -3

 . تدريس الىحدتيا
 مرحل  تدريس الوحدتين للتالميذ ًعستخدام الخريط  اللكتروني  ب(

 الصثىر الف ثائية التثي تمثثل دروس و  مثا طبقثات الخثرائآل االلكترونيثة مجمىعثة تث  نعثداد
 الدراسثثثات االعتماعيثثثة للصثثثف السثثثادس االبتثثثدائيالثانيثثثة مثثثا مثثثنها و  الىحثثثدتيا ايولثثثن

 . تدريب التالميذ علن التعامل معهاو 
 الخثرائآل و  مجمىعة ما المىاقف الحياتية تمثل المهارات الحياتيثة المثراد تنميتهثا ت  عرض

المستخدمة مع كل مهارل و ل  مع تقثدت  ا عابثات لطسثئلة التثي يثيربثا  االلكترونية التي
/  22/10المىافثق  س الىحدتيا يىم ا رنيا.و  ل  بد ا  ما يىم اا رنثيات  تدري التالميذ
وقثثثثد  2015/  12/  12اسثثثتمرت فتثثثثرل التثثثثدريس حتثثثثن يثثثىم الخمثثثثيس المىافثثثثق و  2015

اسثثتغرا  مثثا تثثدريس الىحثثدتيا باسثثتخدام الخثثرائآل االلكترونيثثة عشثثر فتثثرات ونصثثف  ي 
  .حصة بىاقع رالر حصص  سبىعيا  لمدل سبعة  سابيع 21

 بطعق  المالحظ و  التطبيق البادي لكل من اختبعر المواقف -6
 بعثثثد ا نتهثثثا  مثثثا تثثثدريس الىحثثثدتيا تثثث  تطبيثثثق اختبثثثار المىاقثثثف علثثثيه  فثثثي يثثثىم ايحثثثد 

كمثثثا تثثث  تطبيثثثق بطاقثثثة المالحظثثثة بعثثثدتا  باالسثثثتعانة ، تثثث  رصثثثد الثثثدرعاتو  2015/  12/  15 
دت فتثثرل المالحظثثة مثثا يثثىم ا رنثثيا المىافثثق وقثثد امتثث، االخصثثائية االعتماعيثثةو  بثثبعض المدرسثثيا

  2015/  24/12نلن يىم الثالرا   12/  16

الخريطة االلكترونية فن تنمية  ما فاعلية ما فاعلية استخدام: عابة علن السؤا  الثال لإل
العتماعية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟ بالدراسات ا بعض المهارات الحياتية المرتبطة
 :ت  التحقق ما الفروض التالية
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  :  مناقشة صحة اختبار الفرض األول
ينص علن وعىد فروا  ات داللة نحصثائية بثيا متىسثطات درعثات التالميثذ مجمىعثة و 

بعثثثد تثثثدريس و  قبثثثل  (∝= 0.01 )الدراسثثثة فثثثي اختبثثثار المىاقثثثف الحياتيثثثة عنثثثد مسثثثتىى داللثثثة
، فثثثي مهثثثارل المهثثثارات البيئيثثثة لىحثثثدتيا باسثثثتخدام الخثثثرائآل االلكترونيثثثة لصثثثالح التطبيثثثق البعثثثديا

بثذا القيمثة دالثة و  ع 20.4 ) ت ع المحسثىبة ) قيمثة اسثتخدام الفثرض تث  بثذا صثحة مثا وللتحقثق
كمثثثا بلثثغ معثثثد  الكسثثثب ممثثا تعنثثثي قبثثثى  الفثثرض ايو . ، ع 0.01نحصثثائيا  عنثثثد مسثثتىى داللثثثة)

 .ع مما يد  علن فاعلية الخرائآل االلكترونية في تنمية مهارل الحفاظ علن البيئة1.34لبالك ) 
و ما بنثا يتبثيا  م تثدريس الىحثدتيا باسثتخدام الخثرائآل االلكترونيثة كثام لثه  رثرا  نتجابيثا  

يمكثثا ، و ممثثا كثثام لثثه دورا  فثثي تنميثثة المهثثارات البيئيثثة. فثثي تنميثثة المهثثارات البيئيثثة لثثدى التالميثثذ
 مكا ما خاللهثا عثرض  ب م استخدام الخرائآل االلكرونية بما تت منه ما نمكانات عديدل تفسير

الىضثثثىح بحيثثث  تظهثثثر تثثث رر البيئثثثة سثثثلبيا  باينشثثثطة الزراعيثثثة و  العديثثثد مثثثا الخثثثرائآل شثثثديدل الدقثثثة
    والصناعية لإلنسام

 ملهارات احلياتيةالبعدي الختبار او ( يوضح الفروق بني متوسطات التطبيق اليبلي 5 جدول رقم )

 الفاعلية
 

الكسب 
 املعدل

 
درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

(0.01 ) 

 
 ت

 التطبيق اليبلي التطبيق البعدي

 ن م ع ن م ع املهارة

 30 5.67 2.25 30 12.77 1.43 20.4 دالة 29 1.34 فعال
احلفاظ على 

 البيئة

 ملشكالتحل ا 30 5.80 1.94 30 12.47 1.91 19.1 دالة 29 1.17 

 فعال

 
1.2           
97 

  
29 

 
 دالة

 
19.24 

 
2.02 

 
13.00 

 
30 

 
2.19 

 
5.40 

 
30 

 اختاذ اليرار

 9.67 1.58 23.9 دالة 29 1.205 فعال
 
30 

 

2.07 3.80 30 
حتديد املوقع يف 

 احلياة اليومية

 30 2.63 1.27 30 7.17 1.37 17.1 دالة 29 1.227 فعال

حتديد االجتاه 
يف احلياة 

 ليوميةا

 فعال
 

1.25 
 
29 

 
 دالة

 
39.5 

 
6.45 

 
55.07 

 
30 

 
7.35 

 
23.30 

 
30 

 االختبار ككل
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 الفرض الثاني   مناقشة
فثثثثروا  ات داللثثثثة نحصثثثثائية بثثثثيا متىسثثثثطات درعثثثثات التالميثثثثذ  وعثثثثىد  و يثثثثنص علثثثثن

بعثثثد تثثثدريس الىحثثثدتيا باسثثثتخدام الخثثثرائآل و  مجمىعثثثة الدراسثثثة فثثثي اختبثثثار المىاقثثثف الحياتيثثثة قبثثثل
) ت ع المحسىبة  حي  بلغ  قيمة، في مهارل حل المشكالت لكترونية لصالح التطبيق البعدياال
كما بلغ معد  الكسب لبالك )  ،.ع  0.01بذا القيمة دالة عدوليا عند مستىى داللة)و  ع 19.1 )

 ع  1.17
ومثثثا بنثثثا يتبثثثيا  م الخثثثرائآل االلكترونيثثثة كثثثا لهثثثا دورا  ، ممثثثا تعنثثثي قبثثثى  الفثثثرض الثثثثاني

 البيئتثثثيا الزراعيثثثة ابيثثثا  فثثثي تقثثثدت  العديثثثد مثثثا المىاقثثثف التثثثي تثثث  مثثثا خاللهثثثا تحديثثثد مشثثثكالتنتج
 . النتائا المترتبة علن تل  المشكالت وما ر  تحديد كيفية حلهاو   سبابهاو  الصناعية

 مناقشة صحة الفرض الثالث  
و يثثثثثنص علثثثثثن وعثثثثثىد فثثثثثروا  ات داللثثثثثة نحصثثثثثائية بثثثثثيا متىسثثثثثطات درعثثثثثات التالميثثثثثذ 

بعثثثثثثد تثثثثثثدريس الىحثثثثثثدتيا باسثثثثثثتخدام و  ة الدراسثثثثثثة فثثثثثثي اختبثثثثثثار المىاقثثثثثثف الحياتيثثثثثثة قبثثثثثثلمجمىعثثثثثث
 حيثثثثث  بلغثثثثث  قيمثثثثثة، فثثثثثي مهثثثثثارل اتخثثثثثا  القثثثثثرار الخثثثثثرائآل االلكترونيثثثثثة لصثثثثثالح التطبيثثثثثق البعثثثثثدي

ممثثثثثثثا  ع0.01بثثثثثثثذا القيمثثثثثثثة دالثثثثثثثة نحصثثثثثثثائيا  عنثثثثثثثد مسثثثثثثثتىى داللثثثثثثثة)و  ع19.24)تع المحسثثثثثثثىبة )
ع ممثثثثثثا يثثثثثثد  علثثثثثثن 1.297  الكسثثثثثثب لثثثثثثبالك )كمثثثثثثا بلثثثثثثغ معثثثثثثد. تعنثثثثثثي قبثثثثثثى  الفثثثثثثرض الثالثثثثثث 

 . فاعلية الخرائآل االلكترونية في تنمية مهارل اتخا  القرار

و مما سبق يتبيا نم تدريس الىحدتيا باستخدام الخرائآل االلكترونية كام لثه  رثرا  نتجابيثا  
لكترونيثة الخثرائآل اال حي  تمكثا التالميثذ مثا خثال . لدى التالميذ في تنمية مهارات اتخا  القرار

 . الصناعيةو  المستخدمة ما اتخا  العديد ما القرارات المناسبة بخصىص البيئتيا الزراعية

 الفرض الرابع  مناقشة صحة
فروا  ات داللة نحصثائية بثيا متىسثطات درعثات التالميثذ مجمىعثة  وعىد وينص علن

الخثثرائآل االلكترونيثثة بعثثد تثثدريس الىحثثدتيا باسثثتخدام و  الدراسثثة فثثي اختبثثار المىاقثثف الحياتيثثة قبثثل
 بلغثثثثثثث  قيمثثثثثثثة  فثثثثثثثي مهثثثثثثثارل تحديثثثثثثثد المىاقثثثثثثثع فثثثثثثثي الحيثثثثثثثال اليىميثثثثثثثة، لصثثثثثثثالح التطبيثثثثثثثق البعثثثثثثثدي

ممثثا تعنثثي ، ع 0.01بثثذا القيمثثة دالثثة نحصثثائيا  عنثثد مسثثتىى داللثثة)و  ع 23.9ع المحسثثىبة )) ت  
ع ممثثثا يثثثد  علثثثن فاعليثثثة الخثثثرائآل 1.205كمثثثا بلثثثغ معثثثد  الكسثثثب لثثثبالك ). قبثثثى  الفثثثرض الرابثثثع

 . االلكترونية في تنمية مهارل تحديد المىقع في الحيال اليىمية
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 مناقشة صحة الفرض اخلامس  
فروا  ات داللة نحصثائية بثيا متىسثطات درعثات التالميثذ مجمىعثة  ينص علن وعىدو 

بعثثد تثثدريس الىحثثدتيا باسثثتخدام الخثثرائآل االلكترونيثثة و  الدراسثثة فثثي اختبثثار المىاقثثف الحياتيثثة قبثثل
) ت ع  بلغثثث  قيمثثثة فثثثي مهثثثارل تحديثثثد االتجابثثثات فثثثي الحيثثثال اليىميثثثة، ق البعثثثديلصثثثالح التطبيثثث
ممثثثا تعنثثثي قبثثثى  ،  ع 0.01بثثثذا القيمثثثة دالثثثة نحصثثثائيا  عنثثثد مسثثثتىى داللثثثة)و  ع 17.1المحسثثثىبة )

( ( مماااد  ااا ف علاااا خدعلطااا     ااا     1.227كمثثثا بلثثثغ معثثثد  الكسثثثب لثثثبالك )، الفثثثرض الخثثثامس

 .      التجده ال كت ونط  خي تنمط  مهدرة تح
إتجابيثا  و  لذا يتبيا  م اينشطة المقدمة ما خال  الخرائآل االلكترونية كام لها دورا  فعثاال  

تحديثثد االتجثثاا فثي الحيثثال اليىميثثة ع حيثث  ، فثي تنميثثة مهثثارتي ) تحديثد المىقثثع فثثي الحيثثال اليىميثة
و ل  بدقة  ة االلكترونيةالبشرية علن الخريطو  تمكا للتلميذ تحديد ك  بائل ما الظىابر الطبيعية

. مما يتيح له نمكانية تحديد عدد كبير ما المىاقع في الحيال اليىمية عالية باستخدام  دال التقريب
 تحديد االتجابات في الطبيعة ع

 مناقشة صحة الفرض السادس  
فثروا  ات داللثة نحصثائية بثيا متىسثطات درعثات  و ينص الفرض السادس علن وعىد

بعثد تثدريس الىحثدتيا باسثتخدام و  الدراسة في اختبار المىاقف الحياتية ككل قبلالتالميذ مجمىعة 
وقثثد ات ثثح ارتفثثاع متىسثثآل درعثثات التالميثثذ فثثي ، الخثثرائآل االلكترونيثثة لصثثالح التطبيثثق البعثثدي 

بذا القيمثة دالثة نحصثائيا  عنثد مسثتىى و  ع 39.5 ) ت ع المحسىبة ) البعدي بلغ  قيمة التطبيق
( ممد   ف  1.25كما بلغ معد  الكسب لبالك )، ا تعني قبى  الفرض السادسمم، ع 0.01داللة)

مثا بنثا يتبثيا  م تثثدريس و    مهادر     حطدتطاا   كا  علاا خدعلطا     ا      ال كت ونطاا  خاي تنمطا 
الىحثثثدتيا باسثثثتخدام الخثثثرائآل االلكترونيثثثة كثثثام لثثثه  رثثثرا  نتجابيثثثا  فثثثي تنميثثثة مهثثثارات الحياتيثثثة فثثثي 

 . التالميذ االختبار ككل لدى
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 بالنسبة لبطاقة المالحظة

 البعدي يف بطاقة املالحظةو ( يوضح الفروق بني متوسطات التطبيق اليبلي 6 جدول رقم )

 الفاعلية
الكسب 
 املعدل

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

(0.01 ) 

 ت

 التطبيق اليبلي التطبيق البعدي
 
 ن م ع ن م ع املهارة

 29 1.294 فعال

 

 دالة

 

 
15.3 
 

1.63 13.13 30 2.20 5.70 30 
احلفاظ على 

 البيئة

 

 
1.18 29 

 

 دالة

 

 

15.7 
 

 حل املشكالت 30 5.40 1.90 30 12.33 1.81

 29 1.232 فعال

 

 دالة

 

20.5 1.70 12.47 

 

30 

 

 اختاذ اليرار 30 5.13 2.03

 29 1.33 فعال
 

 دالة

 

11.8 1.32 9.90 

 
30 

 

1.49 3.10 30 

حتديد املوقع 
حلياة يف ا

 اليومية

 29 1.208 فعال

 

 دالة

 

14.1 

 

1.17 

 

 

7.00 

 

30 

 
1.16 

 

2.4 30 

حتديد االجتاه 
يف احلياة 

 اليومية

 29 1.259 فعال

 

 دالة

 

 

21.04 
 

 االختبار ككل 30 21.73 5.90 30 54.83 5.36

 :  مناقشة صحة الفرض السابع
متىسثثطات درعثثات ويثثنص الفثثرض السثثابع علثثن وعثثىد فثثروا  ات داللثثة نحصثثائية بثثيا 
بعثثثد تثثثدريس الىحثثثدتيا و  االتالميثثثذ مجمىعثثثة الدراسثثثة فثثثي بطاقثثثة مالحظثثثة المهثثثارات الحياتيثثثة قبثثثل

، باسثثتخدام الخثثرائآل االلكترونيثثة لصثثالح التطبيثثق البعثثدي فثثي مهثثارل التعامثثل ا تجثثابي مثثع البيئثثة
ع  0.01اللثة)بثذا القيمثة دالثة نحصثائيا  عنثد مسثتىى دو   ع 15.3 ) ت ع المحسثىبة ) بلغ  قيمة

ع ممثا يثد  علثن فاعليثة  1.294كما بلغ معثد  الكسثب لثبالك ) ، مما تعني قبى  الفرض السابع
 . الخرائآل االلكترونية في تنمية الحفاظ علن البيئة
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ومثثثا بنثثثا يت ثثثح  م للخثثثرائآل االلكترونيثثثة دورا  فثثثي تنميثثثة مهثثثارل التعامثثثل ا تجثثثابي مثثثع 
حثدتيا باسثثتخدام الخثرائآل االلكترونيثثة كثام لثثه  رثرا  نتجابيثثا  مثا بنثثا يتبثيا  م تثثدريس الى و  ،، البيئثة

وبذا يؤكثد فاعليثة الخثرائآل االلكترونيثة فثي تعثديل سثلىك ، في تنمية المهارات البيئية لدى التالميذ
 في مهارت المحافظة علن البيئة. التالميذ بصىرل نتجابية

 :ناقشة صحة الفرض الثامنم
ا  ات داللثثة نحصثثائية بثثيا متىسثثطات درعثثات ويثثنص الفثثرض الثثثاما علثثن وعثثىد فثثرو 

بعثثثد تثثثدريس الىحثثثدتيا و  االتالميثثثذ مجمىعثثثة الدراسثثثة فثثثي بطاقثثثة مالحظثثثة المهثثثارات الحياتيثثثة قبثثثل
كانث  قيمثة ) و  باستخدام الخرائآل االلكترونية لصثالح التطبيثق البعثدي فثي مهثارل حثل المشثكالت،

كمثثا بلثثغ ع  0.01عنثثد مسثثتىى داللثثة)بثثذا القيمثثة غيثثر دالثثة نحصثثائيا  و  ع15.7ت ع المحسثثىبة )
ونيثثة فثثي تنميثثة مهثثارل حثثل ع ممثثا يثثد  علثثن فاعليثثة الخثثرائآل االلكتر 1.18معثثد  الكسثثب لثثبالك )

 .المشكالت

 مناقشة صحة الفرض التاسع:
ويثثنص الفثثرض التاسثثع علثثن وعثثىد فثثروا  ات داللثثة نحصثثائية بثثيا متىسثثطات درعثثات 

بعثثثد تثثثدريس الىحثثثدتيا و  المهثثثارات الحياتيثثثة قبثثثلاالتالميثثثذ مجمىعثثثة الدراسثثثة فثثثي بطاقثثثة مالحظثثثة 
) ت ع  باستخدام الخرائآل االلكترونية لصالح التطبيق البعدي في مهارل اتخثا  القثرار، بلغث  قيمثة

ممثثا تعنثثي قبثثى  ع  0.01بثثذا القيمثثة دالثثة نحصثثائيا  عنثثد مسثثتىى داللثثة)و   ع 20.5 المحسثثىبة )
ع ممثثثثثا يثثثثثد  علثثثثثن فاعليثثثثثة الخثثثثثرائآل 1.232كمثثثثثا بلثثثثثغ معثثثثثد  الكسثثثثثب لثثثثثبالك )، الفثثثثثرض التاسثثثثثع

 االلكترونية في تنمية مهارل اتخا  القرار.
و ما بنثا يتبثيا  م تثدريس الىحثدتيا باسثتخدام الخثرائآل االلكترونيثة كثام لثه  رثرا  نتجابيثا  
في تنمية مهارل اتخا  القرار لدى التالميذ وبذا يؤكد فاعلية الخرائآل االلكترونية في تعثديل سثلىك 

 . في مهارل اتخا  القرار بصىرل نتجابية التالميذ

 مناقشة صحة الفرض العاشر:
ويثثنص الفثثرض العاشثثر علثثن وعثثىد فثثروا  ات داللثثة نحصثثائية بثثيا متىسثثطات درعثثات 

بعثثثد تثثثدريس الىحثثثدتيا و  االتالميثثثذ مجمىعثثثة الدراسثثثة فثثثي بطاقثثثة مالحظثثثة المهثثثارات الحياتيثثثة قبثثثل
، ق البعدي في مهارل تحديد المىاقع في الحيال اليىميةباستخدام الخرائآل االلكترونية لصالح التطبي
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بثثثذا القيمثثثة دالثثثة نحصثثثائيا  عنثثثد مسثثثتىى داللثثثة و  ع 11.8 ) ت ع المحسثثثىبة ) حيثثث  بلغثثث  قيمثثثة
( مماد  ا ف علاا 1.33مما تعني قبى  الفرض العاشر، كما بلغ معد  الكسب لبالك )، ع 0.01)

مثا بنثا يتبثيا  م و  ،      موقع خي   حطدة   طومط  تحخدعلط           ال كت ونط  خي تنمط  مهدرة 
تحديثثثد  تثثثدريس الىحثثثدتيا باسثثثتخدام الخثثثرائآل االلكترونيثثثة كثثثام لثثثه  رثثثرا  نتجابيثثثا  فثثثي تنميثثثة مهثثثارات

وبثذا يؤكثد فاعليثة الخثرائآل االلكترونيثة فثي تعثديل سثلىك ، لثدى التالميثذ المىقع فن الحيال اليىمية
 . ت تحديد المىاقع في الحيال اليىميةفي مهار  التالميذ بصىرل نتجابية

 مناقشة صحة الفرض احلادي عشر:
فثثروا  ات داللثثة نحصثثثائية بثثيا متىسثثثطات  ويثثنص الفثثرض الحثثثادي عشثثر علثثن وعثثثىد

بعثثثد تثثثدريس و  قبثثثل درعثثثات االتالميثثثذ مجمىعثثثة الدراسثثثة فثثثي بطاقثثثة مالحظثثثة المهثثثارات الحياتيثثثة
لتطبيق البعدي تحديد االتجاا في الحيال اليىمية، الىحدتيا باستخدام الخرائآل االلكترونية لصالح ا

، ع0.01بثثذا القيمثثة دالثثة نحصثثائيا  عنثثد مسثثتىى داللثثة)و  ع 14.1 ) ت ع المحسثثىبة ) بلغثث  قيمثثة
ع ممثثا يثثد  علثثن 1.208كمثثا بلثثغ معثثد  الكسثثب لثثبالك )، ممثثا تعنثثي قبثثى  الفثثرض الحثثادي عشثثر

 . التجاا في الحيال اليىميةفاعلية الخرائآل االلكترونية في تنمية مهارل تحديد ا
ما بنا يتبيا  م تدريس الىحدتيا باستخدام الخرائآل االلكترونية كام له  ررا  نتجابيا  في تعديل و  .

 سلىك التالميذ في تحديد االنجابات في الحيال اليىمية لدى التالميذ. 

 :مناقشة صحة الفرض الثاني عشر
داللثثثة نحصثثثائية بثثثيا متىسثثثطات  فثثثروا  ات ويثثثنص الفثثثرض الثثثثاني عشثثثر علثثثن وعثثثىد 

بعثد تثدريس الىحثدتيا و  قبثل درعات التالميثذ مجمىعثة الدراسثة فثي اختبثار المىاقثف الحياتيثة ككثل
 ) ت ع المحسثثثثثثىبة  بلغثثثثثث  قيمثثثثثثة، باسثثثثثثتخدام الخثثثثثثرائآل االلكترونيثثثثثثة لصثثثثثثالح التطبيثثثثثثق البعثثثثثثدي 

قبثى  الفثرض الثثاني ممثا تعنثي ع  0.01ع وبذا القيمة دالة نحصثائيا  عنثد مسثتىى داللثة)21.04)
ع ممثثا يثثد  علثثن فاعليثثة الخثثرائآل االلكترونيثثة فثثي 1.259عشثثر، كمثثا بلثثغ معثثد  الكسثثب لثثبالك )

 . تنمية المهارات الحياتية بالنسبة لبطاقة المالحظة ككل
و ما بنثا يتبثيا  م تثدريس الىحثدتيا باسثتخدام الخثرائآل االلكترونيثة كثام لثه  رثرا  نتجابيثا  

 . حظة ككل لدى التالميذفي تنمية بطاقة المال
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 : في ضى  النتائا التي تىصل نليها البح  فإنه يىصي بااتي
تشثثجيع معلمثثثي الدراسثثات االعتماعيثثثة علثثثن اسثثتخدام الخثثثرائآل االلكترونيثثة فثثثي مختلثثثف   -1

 . المراحل التعليمية نظر لما تمتلكه بذا الخرائآل ما امكانات بائلة

 ضثثثرورل ت ثثثميا مقثثثررات نعثثثداد المعلمثثثيا فثثثي كليثثثة التربيثثثة اسثثثتخدام التقنيثثثات الحديثثثثة -2
تطبيق بذا النىع ما و  بحي  يتمكا المعلميا ما استخدام، خاصا  الخرائآل االلكترونية و 

 . الخرائآل المتطىرل

ضثثرورل االبتمثثام بتثثدريب المتعلمثثيا علثثن اسثثتخدام برمجيثثات الخثثرائآل االلكترونيثثة سثثىا   -3
 . اح منها علن شبكة االنترن   و البرمجيات المثبتة علن عها  الكمبيىترالمت
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نعثثثرا  المزيثثثد مثثثا البحثثثىر فثثثي مجثثثا  اسثثثتخدام الخثثثرائآل االلكترونيثثثة فثثثي المراحثثثل الدراسثثثية  -1

 . المختلفة
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 . المرحلة االبتدائية

  فثثثثثثثي تنميثثثثثثثة المهثثثثثثثارات البيئيثثثثثثثة لثثثثثثثدى تالميثثثثثثثذ  يطثثثثثثثة االلكترونيثثثثثثثةفاعليثثثثثثثة اسثثثثثثثتخدام الخر
 . المرحلة االبتدائية
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Abstract 

the Research title: 

the effectiveness of using electronic maps which is used in 

teaching the two units of the agricultural and industrial environment, for 

developing several life skills in Social Studies subject of the sixth grade 

primary.  
The Problem of the research: 

the research problem can be identified that the Social Studies 

subject could contribute to developing life skills, however, the common 

pattern now in the teaching of Social Studies still cares side cognitive 

and depends on the conservation and indoctrinate. 
findings 

Proven results of the search the effectiveness of using electronic 

maps in developing life skills such as (environmental conservation, 

problem solving, decision taking, and identification of the site in the 

daily life, to identify the direction in daily life) to the pupils of the sixth 

grade primary. 

There are statistically significant differences between the average 

degrees of pupils group of the study in the test of life situations as a 

whole and in each skill separately) when the level of significance 

 (0.01 =∝) before and after Teaching the units using electronic maps for 

the benefit of the post application 

There are significant statistical differences between the average 

degrees of pupils group of the Search in the observation card as a whole 

andع in each skill separately) when the level of significance (0.01 =∝) 

before and after Teaching the units using electronic maps for the benefit 

of post application.  

 
 


