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  :ممخصال
تحديد  الى وىدؼ الموصؿجامعة  -لمعمـو الصرفةكمية التربية  –في العراؽ في  البحث أجري      

قسـ عمـو في  ىاالول طمبة المرحمةفاعمية استراتيجية التفكير المتشعب في التحصيؿ الدراسي لدى 
 .وتنمية مياراتيـ الحياتية الحياة

الحياة التابع في قسـ عمـو  ىاالول المرحمة طمبةمف مكونة قتصر البحث الحالي عمى عينة ا      
 .0201-0202 الموصؿ لمعاـ الدراسي كمية التربية لمعمـو الصرفة بجامعةل

اختباريف االوؿ تحصيمي  اف المنيج التجريبي في تصميـ البحث وقاما بإعداداستعمؿ الباحث     
ا ثـ ما وثباتيممف صدقي اتأكد وقد املبحثي والثاني لقياس مقدار التنمية في الميارات الحياتية كأداتيف

الفاكرونباخ واالختبار التائي لعينتيف معامؿ  افاستعمؿ الباحثكما عمى عينة البحث األساس.  اىماطبق
 مقترحات.و  توصياتو  باستنتاجات البحث ختـو . اموسائؿ احصائية لبحثي مستقمتيف

 عمـو الحياة(.الكممات المفتاحية: )فعالية، االستراتيجية، التفكير المتشعب، 
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The effectiveness of divergent thinking strategies in the 

achievement of first-year students in the Department of Life 

Sciences/College of Education for Pure Sciences and develop 

their life skills 

dr. Ziyad Badr Hamad m        dr. Muhammad Arafat Muhammad 

College of Education for Pure Sciences/University of Mosul 

: Abstract 

      The research was conducted in Iraq at the College of Education for Pure 

Sciences, University of Mosul, and aimed to determine the effectiveness of 

the divergent thinking strategy in the academic achievement of first-year 

students in the Department of Biology and the development of their life skills. 

     The current research was limited to a sample of first-year students in the 

Department of Biology/College of Education for Pure Sciences at the 

University of Mosul for the academic year 2020-2021. 

     The researchers used the experimental method in designing the research 

and they prepared two tests, the first achievement and the second to measure 

the amount of development in life skills, as tools for their research. The 

researchers also used the Facronbach coefficient and the t-test for two 

independent samples as statistical means for their research. The research 

concluded with some conclusions, recommendations and suggestions. 

Keywords: (effectiveness, strategy, divergent thinking, life sciences). 

 

 الفصل االول: مشكمة البحث واهميته:
 :مشكمة البحث

الجامعية وضعؼ جودة تدني التحصيؿ الدراسي في المرحمة  ةتعتبر مشكم       
الشغؿ الشاغؿ لمكثير مف الباحثيف في المجاؿ التربوي  المخرجات في الكميات التربوية

لألعواـ التي سبقت جائحة  يالدراس التحصيؿفي بمدنا العراؽ حيث كاف مستوى النجاح 
مما . االكاديميةجدال كبيرا في األوساط بشكؿ ممفت األمر الذي اثار  كورونا ضعيؼ

لى أحد مكونات دفع الكثير مف اصحاب االختصاص إلي توجيو اصابع االتياـ إ
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، جوده ةسيادر الؽ التدريس، ظروؼ البمد، المناىج )طرائالتعميمية -التعميميةالعممية 
ف يسييدر تومف خالؿ استطالع آراء بعض ال(، لتدريسي الكميات التربويةلنسبة ااالداء ب
طريقة التدريس  ؿ عدد ال بأس بو منيـحم   جامعة الموصؿ وجامعة نينوىفي 

ىذه المشكمة لكوف اكثر الطرائؽ المستخدمة ىي طرائؽ تجعؿ مف  المستخدمة مسؤولية
المتعمـ اال وىو الجانب  ةوتركز عمى جانب واحد مف شخصي الطالب متمقي سمبي

 .المعرفي
في كمية التربية لمعمـو  فيالباحث خبرة خالؿ مف الحالية الدراسة مشكمة نبعت     

الثقافة العممية ضعؼ في وجود  االحظاالولى، فلطمبة المرحمة  ماوتدريسيالصرفة 
 وتوسيع بناء في الطالب مستوى تدني فالتدريسييبعض  االحظ كما ،الميارات الحياتيةو 

 العممية الطمبة لممعارؼ تعمـ بيف فجوة ووجود الحياتية، المواقؼ في العممية المعارؼ
 مستوى انخفاض إلى ساتاالدر  بعض واشارت الحياتية، المواقؼ في توسيعيا وبيف
 مستوى انخفاض وأيضاً  الطالب، تواجو التي الحياتية ممواقؼل العممية المناىج تناوؿ
تخاطب  ةحديث ةالى محاولة استخداـ طريق فيالباحث دفع مما ليا؛ الطالب امتالؾ

 ةميـ مف خالؿ استخداـ ميارات عقميتفكير الطمبة وتجعؿ منيـ مشاركيف في عممية التع
عمى  افالقرار(. ومف خالؿ اطالع الباحث متنوعو مثؿ )التخيؿ، التفكير واتخاذوحياتية 

، وعيسى )األغاودراسة ( 0213)صباغ،  مثؿ دراسة قةبالدراسات الساالعديد مف 
استراتيجية التفكير المتشعب لكونيا استراتيجية تعتمد بالدرجة األساس  ااختار ( 0212

ىذه ساعده عمى تنمية تو  ومياراتو الحياتية عمى استخداـ الطالب لقدراتو العقمية
 :السؤاؿ التاليبمشكمة البحث  افحدد الباحثيو لذلؾ ميارات لديال
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المرحمة االولى في قسم ما فعالية استراتيجية التفكير المتشعب في تحصيل طمبة 
 وتنمية مهاراتهم الحياتية.عموم الحياة 

 اهمية البحث:
 :يد البحث الحالي كؿ مفالمتوقع أف يف مف     

التي ينبغي أف تتوافر لدى ىؤالء  الميارات الحياتيةالطالب: مف حيث تحديد  - أ
 الطالب وكذلؾ محاولة تنميتيا مف خالؿ بعض الممارسات واإلجراءات.

: قد يفيد في كيفية إعداد لمموضوعات واستراتيجيات التدريس التدريسيوف - ب
 .وكيفية تخطيط دروس مادة األحياء التفكير المتشعبالمتوافقة مع 

ف مبادئ يىج عمى كيفية تضمتساعد مخططي المنا دق :مخططي المناىج - ت
 .استراتيجيات التفكير المتشعب إثناء إعدادىـ لممناىج الدراسية

 هدف البحث:
 تحصيؿىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى اثر استراتيجيات التفكير المتشعب في      
 .المرحمة االولى في قسـ عمـو الحياة وتنمية مياراتيـ الحياتيةطمبة  
 :ثحالب اتفرضي

وفقا  درسوا المذيف لطمبةافي تحصيؿ  احصائيةفرؽ ذو داللة  يوجدال  -1
 .ا بالطريقة االعتياديةدرسو  المذيف والطمبةاالستراتيجيات التفكير المتشعب 

لالختباريف القبمي  تنمية الميارات الحياتيةفي  احصائيةال يوجد فرؽ ذو داللة  -0
ا درسو  المذيف والطمبةالستراتيجيات التفكير المتشعب ا وفقا درسو  المذيف والبعدي لمطمبة

 بالطريقة االعتيادية.
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 حدود البحث:
طمبة المرحمة االولى في قسـ عموـ الحياة/كمية التربية لمعمـو الحد البشري :  .1

 .الصرفة بجامعة الموصؿ
 0201-0202الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  الحد الزماني : .0
 .قسـ عمـو الحياة/كمية التربية لمعمـو الصرفة بجامعة الموصؿ الحد المكاني : .3

 تحديد المصطمحات:
 :Neural Branching Strategy (NBS)استراتيجيات التفكير المتشعب   -1

تنفيذ التفكير خارج الصندوؽ  بأنوShan et al.,2012) شاف وآخروف ) ايعرفي       
 .وحموؿ جديدة غير تقميديةمف قبؿ المتعمميف بيدؼ الوصوؿ إلى أفكار 

 نتائج تولد عممية ىي المتشعب التفكير استراتيجيات( إف 0210، )روجر اويعرفي    
-Roger et al., 2012: 309) .وبيئتو الفرد أسموب بيف يحدث الذي لمتفاعؿ جديدة
319) 
)متشعب( يشترؾ في عنصريف  تفريقيتفكير بانو  (0222)الطيطي, ابينما عرفي     

كف إضافة األصالة ، وبحسب رأي تورانس يمكير اإلبداعي )الطالقة والمرونة(مع التف
، حيث أوضح أف العوامؿ التي تؤثر عمى التفكير اإلبداعي ىي نفس والتفاصيؿ إليو

 .المتشعب العوامؿ التي تؤثر عمى التفكير
 القائمة االستراتيجيات مف مجموعة استخداـ بانيا " اجرائيا انيعرفها الباحثبينما     
 بموضوع المتعمقة والمتفرعة المتتالية األسئمة مف سمسمة طرح خالؿ مف الدماغ عمى
 معمـوالتربية ل كمية في األولى المرحمة طالب عقوؿ تحفيز إلىوالتي تؤدي  معيف

 واستيعابيا المعرفة تمقي عمى تساعدىـ متباينة اتجاىات في التفكير عمى الصرفة
 حؿ إيجاد مف اجؿ. ـومعرفتي ـبخبراتي وربطيا المعرفية بنيتيـ في ودمجيا. وتنظيميا
 التفكير استراتيجية) :االستراتيجيات ىي وىذه ، حكـ إصدار أو معينة لمشكمة
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الرمزية،  العكسية األنظمة ، استراتيجيةالعكسيالتفكير  استراتيجية االفتراضية،
 (.النظر وجية تحميؿ استراتيجية التناظر، استراتيجية

 :Life skillsالمهارات الحياتية  -2
 مع بإيجابي ة التعامؿ عمى الفرد قدرة( بانيا "0214عرفيا الراشد واخروف )      

 االت صاؿ -الوقت إدارة ميارات وتشمؿ واالجتماعي ة، الشخصي ة الحياتي ة مشكالتو
العمؿ".  احتراـ -اآلخريف مع التفاعؿ – الموارد استخداـ حسف – االجتماعي
 (10: 0214)الراشد،

 العاطفية القدرات مف "مجموعة( بانيا 0212وعرفتيا المنظمة الدولية لمشباب )    
 اتخاذ عمى خصوصاً  والشباب عموماً  األشخاص تساعد التي واالجتماعية واإلدراكية
 إقامة بفعالية، التواصؿ وخالقة، ناقدة بصورة التفكير المشاكؿ، حؿ مدروسة، قرارات
 ."ومنتجة صحية بصورة يعيقيـ ما ومواجية حياتيـ شؤوف وتسيير سميمة، عالقات

 (3: 0212)المنظمة الدولية لمشباب،
 مف الممكف اكسابيامجموعة الميارات التي بينما يعرفيا الباحثاف اجرائيا بانيا "    

دراستيـ لمادة عمـو خالؿ مف  لمعموـ الصرفةاالولى في كمية التربية طمبة المرحمة ل
وميارات حؿ المشكالت الحياة مما يساعدىـ عمى اكتساب ميارات اجتماعية وعقمية 

  .واتخاذ القرار ومقاومة الضغوط

 : االطار النظري والدراسات السابقة:الفصل الثاني
 :التفكير
استقطب موضوع التفكير اىتماـ العديد مف الباحثيف والمعمميف حتى أصبح مف     

أكثر الموضوعات دراسة وبحثًا في المجاؿ التعميمي. اىتمت جميع المدارس الفمسفية 
 اف يواجوعمى  قادراوالفكرية والتربوية بتنمية التفكير لدى المتعمميف حتى يصبح المتعمـ 
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جيو في مختمؼ جوانب الحياة سواء كانت اجتماعية أو الصعوبات والمشكالت التي توا
 (312: 0223لريماوي وآخروف، ا)اقتصادية أو تربوية أو أخالقية أو غيرىا. 

وتعقيًدا ، وقدرتو  رقياً يتميز التفكير عف العمميات المعرفية األخرى بكونو األكثر       
مما يمكنو مف معالجة  تياطاحعمؽ األشياء والظواىر والمواقؼ واعمى التغمغؿ في 

عادة إنتاج المعارؼ والمعمومات الجديدة باستخداـ ىدؼ دقيؽ  نتاج وا  المعمومات وا 
 وشامؿ وموجز ومشف ر.

 (11:  0211أبو شعيرة، )                                           
 :تعريف التفكير

التفكير في ابسط تعريؼ لو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقـو         
بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير تـ استقبالو مف قبؿ واحدة أو أكثر مف الحواس 

)إبراىيـ،  .بحث عف معنى في الموقؼ أو الخبرةال بانوالخمسة، والتفكير بمعناه الواسع 
0221  :13) 
 Structure ofتصنيفا ثالثيا لمقدرات العقمية باسـ بنية العقؿ  لقد أورد جيمفوردو      

Intellect   إذ أنو يقوـ عمى فكرة التصنيؼ المستعرض لمظواىر )ثالثي االبعاد( في
عممية تضمنة أنواع التفكير وىي : نوع الوم، قالؿفئات متداخمة وليس اليرمية واالست

 ونوع المحتوى ونوع الناتج.

التي يقـو بيا  الذىنية: ىي أشكاؿ مف النشاطات  Cooperation'sفالعمميات      
الفرد مف خالؿ المعمومات الجاىزة أو الخامات التي يتعامؿ معيا عقميا ويستطيع 

والتفكير   Memoryوالذاكرة   Cognitionتمييزىا ومف أمثمة ىذه العمميات المعرفة 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الزابع/ هلحق ) العدد / الثبلثالوجلد  هجلة الدراسبت الوستداهة . . السنة الثبلثة / 

 

 
575 

  Convergent thinkingوالتفكير التجميعي   Divergent thinkingالتفريقي
 .Evolutionوالتقويـ 
: وىي فئات أو أشكاؿ منسقة مف المعمومات يكوف Contentsأما المحتويات       

: فيي أشكاؿ المعمومات التي تـ   Productsالنواتج  اما ، الفرد قادرا عمى تمييزىا
 (322: 1431 ،السيد( .يا خالؿ نشاط العمميات العقميةإفرازىا أو حدوث

 :م مهارات التفكيرأهمية تعم
مف الميتميف بميارات التفكير جممة مف المبررات وراء تعمـ  العديدوقد أبرز      

ؽ اف يحقمف أجؿ  بصورة جيدةالطالب ليا ، أىميا تنشئة مواطف يستطيع التفكير 
، وتنمية والعاطفية والجسدية العقميةبتكامؿ الجوانب  وفتميز مواطنيف ي واعداد اىدافو

قدرة األفراد عمى التفكير النقدي واإلبداعي واتخاذ القرارات وحؿ المشكالت ومساعدتيـ 
)إبراىيـ،  كثيًرا عمى فيـ األمور المغوية بشكؿ خاص ومسائؿ الحياة بشكؿ أفضؿ.

0222  :22.) 
 :االستراتيجيات التي تساعد عمى تعميم التفكير

 في الدروس التعميمية (:ومنيا:استراتيجيات تقوـ عمى )دمج ميارات التفكير  أ(
 استراتيجية العصؼ الذىني -1
 استراتيجية االستقصاء وحؿ المشكالت -0
 استراتيجية خرائط المفاىيـ  -3
 استراتيجية التعمـ القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة -2
 استراتيجية التفكير فوؽ المعرفي -5
 ير بشكؿ مباشر(ومنيا:استراتيجيات تقوـ عمى)تعميـ ميارات التفك ب(
 .CORTاستراتيجية  -1
 .TRIZاستراتيجية  -0
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 .)القبعات الست( six thinking hatsاستراتيجية  -3
  .راستراتيجية سكامب -2
 .استراتيجية الدقائؽ الخمس -5
 استراتيجيات التفكير المتشعب. -1

ازداد االىتماـ ، ريس التي تؤكد عمى تنفيذ التفكيرمف بيف استراتيجيات التد      
باستراتيجيات التفكير المتشعب كنتيجة طبيعية لمدراسات واألبحاث التي أجريت عمى 

، تعمؿ عمى كما كشفت عف آفاؽ جديدة لمتدريس العقؿ البشري في السنوات األخيرة.
تحرير عقوؿ الطالب ، مع تدريبيـ عمى سرعة االستجابات الفعالة والمناسبة لطبيعة 

 ة.المواقؼ المختمف

 الدراسات مف لمعديد نتيجة ظيرت التي التفكير أنواع أحد ىو المتشعب التفكيرو      
 بياجيو ونظرية ،لبنية العقؿ مفوردالتي وضعيا ج نظريةال عمى استندتالتي  واألبحاث

 واألبحاث والنظريات جاردنر، نظرية ومنيا لمذكاء المعاصرة والنظريات ،العقمي لمنمو
 نظرية عمى التعمـ استراتيجيات تعتمدو  ،المتشعب التفكير جوانب مف جانب عمى القائمة
 الدماغ بيا يتعمـ التي ؽائالطر  عف البحث عمى تؤكد والتي ، الدماغ عمى القائـ التعمـ
 قسميف: إلى الدماغنقسـ ي، حيث أفضؿ بشكؿ

النصؼ األيمف: وىو المسئوؿ عف تنظيـ عمؿ النصؼ األيسر مف جسـ اإلنساف  -أ
 .ادائووضبط 

األيمف مف جسـ اإلنساف،  النصؼ األيسر: وىو المسئوؿ عف تنظيـ عمؿ النصؼ -ب
تربطيما  ط التعمـ التي تحتوي عمى التحميؿ، كما توجد وصالت عصبية بينيـوتنظيـ نم

  (Caviness, 2000: 20) امؿ.ببعض حتى يعمؿ المخ ككؿ متك
 استراتيجيات ىي: سبعةوتصنؼ استراتيجيات التفكير المتشعب إلى 
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 :استراتيجية التفكير االفتراضي - 1
 مما لمطالب، االفتراضية األسئمة مف مجموعة توجيو عمى االستراتيجية ىذه تعتمد     
 .ونواتجيا وعواقبيا األحداث في التفكير إلى يدفعيـ

 :استراتيجية التفكير العكسي - 0
 فيما والتفكير والمواقؼ لألحداث الطالب رؤية لتعميؽ الفرص مف المزيد توفر      
 ىذه وراء فيما التفكير إلى المكتسبة المعرفة في التفكير مف االنتقاؿ وبالتالي وراءىا،
 .المعرفة

 :تطبيؽ األنظمة الرمزية المختمفة استراتيجية - 3
 التعمـ، مواقؼ في مختمفة رمزية أنظمة استخداـ عمى االستراتيجية ىذه تعتمد      
 عمى يدؿ وىذا مختمفة، رمزية أنظمة باستخداـ التعبير عمى الطالب قدرة تنمو حيث
 .الموقؼ عناصر استيعاب عمى قدرتو
 :استراتيجية التشابو - 2

فرص البحث عف العالقات بيف األشياء لتحديد أوجو  االستراتيجيةتدعـ ىذه      
 االختالؼ.و  التشابو

 :استراتيجية تحميؿ وجية النظر - 5
 عمى وتشجعو ، ومعتقداتو آرائو في التفكير عمى الطالب االستراتيجية ىذه تساعد      
 في بيا يؤمف التي واآلراء والمعتقدات والقيـ والمبادئ واألفكار النظر وجية عف التعبير
 .المختمفة المواقؼ

 :استراتيجية التكممة - 1
 متعددة اتجاىات في التفكير إلى الطالب تدفع التي األشياء إكماؿ عممية إنيا     

 .الموجودة العناصر بيف العالقات وتحديد إيجاد لمحاولة
  : الشبكي التحميؿ تيجيةااستر  7-
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 تربط التي العالقات اكتشاؼ عمى الطالب قدرة تنمية عمى االستراتيجية ىذه تعتمد     
 أقؿ لتصبح عنيا والتعبير ومتداخمة ومتشابكة معقدة بروابط والظواىر األحداث بعض
 ، التداخؿ طرؽ عمى والتعرؼ ، تبسيطيا عمى والعمؿ بينيا الروابط واستنتاج ، تعقيًدا
 تمريف تشبو والروابط العالقات اكتشاؼ وعممية والظواىر، واألحداث الموقؼ فيـ بيدؼ
 .اإلبداعية الميارات وتنمية الطالب تفكيرتشعيب لو  الدماغ
 أنيا حيث مف االفتراضي التفكير استراتيجيات عف االستراتيجية ىذه تختمؼ      
 يركز بينما ، باالحتماالت وليس الفعمية باألحداث أي ، بالفعؿ حدث بما دائًما ترتبط
 (11:  0212 زيد، أبو(.المحتممة النتائج عمى االفتراضي التفكير

 :Life Skillsالمهارات الحياتية 

 أىمية عمى دائًما التربوية السياسات وصانعو التربويوف أكد ، الماضييف العقديف في    
 التغيػرات ظػؿ فػي والػتعمـ التعمػيـ عمميتػي لنجػاح فاعمة كوسيمة الحياتية الميارات تطوير

 الميػػػػػػػػارات تعريػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي كبيػػػػػػػػر تبػػػػػػػػايف ىنػػػػػػػػاؾ ، ذلػػػػػػػػؾ ورغػػػػػػػػـ. العػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػي السػػػػػػػػريعة
 (Jacobs,2011:9-14).الحياتية

أنيػػا مجموعػػة مػػف الميػػارات التػػي تسػػاعد النػػاس عمػػى ب( 0210اليونيسػػؼ ) عرفتيػػا     
اتخاذ قرارات مستنيرة ، والتواصػؿ بفعاليػة ، وتطػوير ميػارات التػأقمـ واإلدارة الذاتيػة التػي 

 (UNICEF,2012:5-8).المجتمعتفاعؿ ايجابي مع ستؤدي 

ميػػارات شخصػػية ونفسػػية واجتماعيػػة يكتسػػبيا الفػػرد بانيػػا ( 0201) ىنػػدوـيػػا توذكر     
مػػف خػػالؿ الوقػػوع فػػي أخطػػاء أو تعمػػـ أشػػياء قبػػؿ الوقػػوع فػػي الخطػػأ، حتػػى يػػتمكف مػػف 
العػػيش بثقػػة أكبػػر وبقػػدرة عاليػػة، ويكػػوف لديػػو الميػػارات التػػي تؤىمػػو إلػػى تحسػػيف فػػرص 

 (0121: 0201،ىندوـ) ..تخاذ قرارات جيدة في بناء مستقبموحياتو وا
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فػي الى اف التعريفات السابقة تشػترؾ فػي دورىػا  افيشير الباحثوبناًء عمى ما سبؽ      
ومػػنحيـ قػػدرة التفاعػػؿ  تعتػػرض طػػريقيـالتػػي جعػػؿ الطالػػب يتجػػاوز الصػػعاب والمعوقػػات 

 بغيػػػة الػػػذي يعيشػػػوف فيػػػو،والمجتمػػػع  انفسػػػيـ مػػػف اجػػػؿ العمػػػؿ عمػػػى تطػػػوير االجتمػػػاعي
 .تخصصيـ العممي والعمميفي مجاؿ  اف يمنحوىايستطيعوف  طاقةاقصى  تحقيؽ

 مكونات المهارات الحياتية:
تحديػػػد اختيػػػاره  امكانيػػػة تعطػػػي الفػػػرد جوانػػػبمػػػف ثػػػالث  الميػػػارات الحياتيػػػة تتكػػػوف     

 االختيار وىذه المكونات ىي:واتخاذ قرار خاص بيذا 
 عمؿ معيف. بأداءاي كيؼ يقـو : العقمي الجانب .1
 .بالعمؿمقياـ اي ىؿ لديو الدافعية ل: الروحي الجانب .0
 (33: 0212. )سالـ،اي تنفيذ السموؾ بصورة فعمية: الحركي الجانب .3

 تصنيف المهارات الحياتية:
ػػد يس ىنػػاؾ تصػػنيؼٌ لػػ      نَّمػػا يػػت موحَّ تحديػػد ىػػذه الميػػارات مػػف  ـلمميػػاراتا الحياتيػػة، وا 
وتطمعاتيـ، وكذلؾ بحسب المشكالت التي تنجـ عنػدما ال معرفةا حاجات الطُّالب  خالؿ

المتوقَّعة منيـ، وكذلؾ مف خالؿ الرجػوعا إلػى القػوائـ والنَّمػاذج  يحقِّؽ الطالب السُّموكيات
 (0123: 0211)الجازي وآخروف، .لمحياة خصِّصوف كمياراتالتي افترَضيا المت

لممهنننننننارات   (kovalik 2000) تصننننننننيف ككوفالينننننننكومػػػػػػػف ىػػػػػػػذه التصػػػػػػػنيفات       
التنظػػػيـا وحػػػؿ المشػػػكالت، والتأمػػػؿ، والمبػػػادأة، ) ميػػػارات والػػػذي صػػػنفيا الػػػى الحياتينننة

ثػػػػابرة ػػػػوالمرونػػػػة، والامر دراؾ، وتحمُّ  .الػػػػذَّات، واكتسػػػػابا المعرفػػػػة ؿ المسػػػػؤولية، والتَّعػػػػاوف، وا 
(Kovalikm2000:43)  

 :إلى لمهارات الحياتيةصنفا افقد ( 2001) وحسن المقاني اما     

 وحبِّ االستطالع، وحؿِّ المشاكالت : مهاراٍت عقمية ، ، واالبتكارا  .كالتفكيرا
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 كاستخداـا التكنولوجيا والكرمبيوتر : مهارات يدوية. 
 دارةا  :مهننننارات اجتماعيننننة ، وا  ػػػػؿا مػػػػع اآلخػػػػريف، واتخػػػػاذا القػػػػرار، والحػػػػوارا  كالتَّعامر

ػػؿ ، وتقبُّػػؿ اآلخػػر وتحمُّ : 0221)المقػػاني وحسػػف، .المسػػؤولية، والتَّفػػاوض الوقػػتا
31) 

 الميارات الحياتية الى الميارات التالية:اما الباحثاف فقد صنفا 

ومرونػػة  أصػػالةاكثػػر  التفكيػػر بشػػكؿعمػػى الطالػػب قػػدرة وىػػي : ةبداعيننامهننارات  .1
 .داخؿ وخارج الجامعةمشكالت لم في مواجيتوطالقة و 

التػي اكتسػبيا عػف طريػؽ المعمومػات  الطالػب لفيػـامكانيػة : ناقندمهارات تفكينر  .0
 .دراستوفي مجاؿ  مواد تعميمية اخرىفي  وتوظيفيا التفسير واالستنتاج والتقييـ

تػػػوفير كػػػؿ مػػػا مػػػف شػػػانو مػػػنح الطالػػػب القػػػدرة عمػػػى : حنننل المشنننك تمهنننارات  .3
الوصػػػوؿ لبػػػدائؿ او بػػػراىيف تمكنػػػو مػػػف حػػػؿ اي مشػػػكمة تواجيػػػو فػػػي الحاضػػػر 

 .والمستقبؿ

اختيػػار البػػديؿ األنسػػب لحػػؿ المشػػكالت، وتتطمػػب وىػػي : اتخنناا القننرارمهننارات  .2
اسػػباب  القػػراءة العمميػػة والواقعيػػة الصػػحيحة حتػػى يػػتـ تحديػػد مهننارة ىػػذه العمميػػة

المشػػػكمة بشػػػكؿ صػػػحيح وبالتػػػالي تكػػػوف الحمػػػوؿ لعػػػالج المشػػػكمة، فالتشػػػخيص 
 .الخاطئ ينتيي بعالج وبقرار خاطئ

تعامػؿ مػع الضػغوطات التػي ال عمػى الطالػبقػدرة : الضغوطالتعامل مع مهارات  .5
أو حياتو بطريقة صػحية ومثمػرة، تضػمف لػو تجػاوز المواقػؼ  دراستوتواجيو في 

الصػػعبة والعقبػػات التػػي تواجيػػو باإلضػػافة إلػػى تطػػوير قدراتػػو ومسػػاعدتو لمنمػػو 
 عمى الصعيديف الشخصي والميني.
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 لمعمػر العقمػي والزمنػي باعتبػاره مناسػباعمػى ىػذا التصػنيؼ  انالباحثنوقد اعتمد     
، وكمػػا االولػػىلطمبػػة المرحمػػة  مػػادة االحيػػاءالنسػػجامو مػػع و  الجامعيػػةلطمبػػة المرحمػػة 
 :التالي المخططىو موضح في 

 
 الميارات الحياتية المعتمدة في البحث يوضحشكؿ                   

 خصائص المهارات الحياتية:

 كما يمكف تحديد خصائص الميا ارت الحياتية فيما يمى:( 

 ألخرىتختمؼ مف فترة زمنية و ،  تخمؼ باختالؼ درجة تقدـ المجتمع.  
 وغير المادية الماديةالجوانب جميع تشمؿ و  ةتنوعمو  ةتعددم. 
  الحياة المتسارعة في التطورات مواكبةتستيدؼ مساعدة الفرد عمى. 
 قػات المتبادلػة بػيف الفػرد والمجتمػع ودرجػة تػأثير كػؿ منيمػا فػى التعتمد عمػى الع

 (12: 0221،واخروف )عمراف.األخر

 اهمية المهارات الحياتية:

 :أىمية الميارات الحياتية تتمخص فيما يمي      

 .إدراؾ الذات وتحقيؽ الثقة بالنفس ىتساعد عم .1

المهارات  
 الحياتية

مهارات التفكير 
 الناقذ

 

مهارات حل 
 المشكالت

 

مهارات اتخار 
 القرار

 

مهارات التعامل 
 مع الضغوط

مهارات التفكير 
 االبذاعي
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 .تحمؿ المسئولية ىتكسب الفرد القدرة عم  .0
 .تحقيؽ قدر كبير مف االستقالؿ الذاتي ىتساعد عم  .3
 .التعبير عف المشاعر وتيذيبيا ىتنمي القدرة عم  .2
 .التحكـ االنفعالي ىتكسب الفرد القدرة عم   .5
 .واالتصاؿ الجيد مع اآلخريف االجتماعيتنمي التفاعؿ  .1
 .مواجية مشكالت الحياة ىتنمي القدرة عم .2
 .توفر النمو الصحي الجيد لمشخصية  .3
 .المشاعر االيجابية داخؿ الطفؿ تجاه ذاتو وتجاه اآلخريف في مجتمعوتنمي  .4

 .التخطيط الجيد لممستقبؿ ىتنمي القدرة عم .12
  .تنمية االبتكار واإلبداع ىتساعد عم  .11
تمكف الفرد مف العيش بشكؿ أفضؿ حيث أف الميارات الحياتية متصمة بواقع  .10

ف تحسػالفػرد وحياتػو ألف امتالؾ تمؾ الميارات يجعػؿ الفػرد فػي مواقػؼ حياتيػة 
    (30: 0222،مصطفى)تسييميا.مف حياتو وتعمؿ عمى 

 الدراسات السابقة:
 : 2016 أحمد دراسة -1
 مادة لتدريس المتشعب التفكير استراتيجية فاعمية إلى لمتعرؼ الدراسة ىذه أجريت     

 وقد التجاري، الثانوي التعميـ طالبل العقؿ عادات وبعض التحصيؿ تنمية في التسويؽ
 مف البحث عينة وتألفت ، التجريبي شبو و التحميمي الوصفي المنيجيف الدراسة اتبعت
 السيدة بمدرسة فصميف اختيار تـ حيث ، التجاري الثانوي األوؿ الصؼفي  طالبة 22
 و ، طالبة  35  ضمت تجريبية إحداىما ، بالقاىرة بنات التجارية الثانوية زينب

 و تحصيمي اختبار في الدراسة أداة تمثمت ، طالبة  35  ضمت ضابطة األخرى
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 و التساؤؿ ، اإلبداع : وىي محددة عادات في " مواقؼ اختبار العقؿ عادات اختبار
 النتائج أشارت قد و ، جديدة مواقؼ عمى السابقة المعمومات تطبيؽ ، المشكالت طرح
 الدراسة مجموعتي طالبات درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى

 التجريبية المجموعة لصالح الدراسة ألداتي التطبيؽ البعدي في والضابطة التجريبية
 . المتشعب التفكير استراتيجيات باستخداـ التسويؽ مقرر درست التي

 (:2016)  وابو شريخ محمد دراسة
و KWL و المتشعب التفكير استراتيجيات أثر إلى لمتعرؼ سةاالدر  ىذه أجريت  

Seven E,s                              الصؼ طمبة تعمـ في األشتات وتآلؼ 
 ، التجريبي شبو البحث منيج استخدمت وقد ، اإلسالمي الفقو مفاىيـ األساسي الثامف
 عمى توزيعيـ تـ ، األساسي الثامف الصؼ مف طالبة و طالباً   240 مف عينةال وتكونت

  29  عمى شعبة كؿ اشتممت حيث ، لإلناث 4  و لمذكور 4  ، دراسية شعب 8 
 أداة تمثمت باألردف، جرش مدينة مدارس مف الشعب اختيار وتـ ، طالبة و طالباً 
 أشارت قد و ، فقرة 60مف تكوف اإلسالمي الفقو لمفاىيـ تحصيمياً   ااختبار  في سةاالدر 

 ومتغير تيجيةااستر  متغير إلى تعزى إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج
 تيجيةااستر  لصالح التدريس ، المرتفع التحصيؿ مستوى لصالح التحصيمي المستوى

Seven E,s ، لمجنس تعزي إحصائية داللة ذات فروؽ وجود وعدـ . 
 :Lee (2004) لي  دراسة
 التفكير في المتشعب التفكير تيجياتااستر  أثر إلى لمتعرؼ سةاالدر  ىذه أجريت     

 سةاالدر  عينة وتكونت ، التجريبي شبو المنيج سةاالدر  استخدمت وقد ، االبداعي ألداءاو 
 وجميعيـ ، الضابطة المجموعة في طالباً 15، والتجريبية المجموعة في طالباً  15 مف
 تمثمت أمريكا، في المقيميف الكورييف الطمبة مف وكانواعاما  11-5اعمارىـ مف  وحاتتر 
 تكوف واقعية مشكالت لحؿ ميمات و االبداعي، لمتفكير نستورا اختبار في سةاالدر  أداة
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 في مكاسب حققت التجريبية المجموعة أف إلى النتائج أشارت قد و قصة، شكؿ عمى
 التفوؽ إلى إضافة ، االبداعي لمتفكير نستورا اختبار في الطالقة و األصالة درجات

 . الضابطة المجموعة عمى واقعية قصص في تمثمت التي المشكالت حؿ ميمات في
 مؤشرات من الدراسات السابقة:

 عدد العينة : .1
 احمدالدراسات السابقة في عدد طالب العينة، فقد بمغت في دراسة كؿ مف  تباينت    
{ 022( }0211) محمد وابو شريخ محمدوفي دراسة  وطالبة { طالباً 22}( 0211)

 .طالبا وطالبة {32} فقد كانت العينة  Lee (2004)في دراسة بينما طالبًا وطالبة، 
 متغير الجنس: -0

جميع اختارت  الجنس، فقدالسابقة في اختيارىا لمتغير  الدراسات تشابيت     
أما الدراسة الحالية كال الجنسيف كعينة لبحثة،  افالباحث االدراسات السابقة التي اختارى

 متغيرا لمجنس. ايضا كال الجنسيففاتخذت 
 :المراحل الدراسية  -3

الدراسة الحالية فقد  بينما. الثانويةأجريت الدراسات السابقة عمى المرحمة         
 .الجامعيةأجريت عمى المرحمة 

 أدوات الدراسة : -4
 و تحصيمي اختبارتباينت الدراسات السابقة في أدواتيا فقد استخدمت بعضيا        
 و التساؤؿ ، اإلبداع : وىي محددة عادات في " مواقؼ اختبار العقؿ عادات اختبار
 (0211) احمد كدراسة جديدة مواقؼ عمى السابقة المعمومات تطبيؽ ، المشكالت طرح
 تكوف اإلسالمي الفقو لمفاىيـ تحصيمياً   اختبارا( 0211) محمدوقد استخدمت دراسة ، 
 لمتفكير نستورا اختبار فقد استخدمت  Lee (2004)  اما دراسة .فقرة 60مف
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الدراسة الحالية ، اما  قصة شكؿ عمى تكوف واقعية مشكالت لحؿ ميمات و االبداعي،
 .لمميارات الحياتية واختباراً  اختبارًا تحصيميا اففقد استخدـ الباحث

 الوسائل اإلحصائية : -5
مف حيث استعماليا لموسائؿ االحصائية فمنيا استعمؿ  السابقةتباينت الدراسات        

-الفا( ومعادلة 0وتحميؿ التبايف واالخر استعمؿ مربع كاي )كا T-testاالختبار التائي 
( معتمدا بذلؾ عمى البيانات االحصائية 02ومعادلة ريتشاردسوف )، كرونباخ 

وسائؿ  فسوؼ يستعمال اففي حيف اف الباحث ،المستحصمة واىداؼ وفرضيات البحوث
 يا في الفصؿ الثالث.انالتي سيذكر  ماحصائية تخدـ عممية تحميؿ بياناتيا

 نتائج الدراسات السابقة : -6
أثبتت وجود  اف اغمبياالدراسات السابقة إلى نتائج متقاربة، إذ  اغمبلقد توصمت       

الدراسة ىذه ، أما استراتيجيات التفكير المتشعبفروؽ ذات داللة إحصائية لصالح 
 الرابع. يافصم في نتائجيافستعرض 

 من الدراسات السابقة: نقاط االستفادة
 في جوانب عدة ىي: افالباحثالدراسات السابقة  تلقد أفاد

 .الحالي مبحثلمناسبة االكثر  عينةال تحديد -1
 لبحث الحالي.ا تحميؿ بيانات ناسبتاختيار وسائؿ احصائية  -0
 تحديد مشكمة البحث.  -3
 .مافي اجراء بحثي افالتزود بالعديد مف المصادر والمراجع التي تفيد الباحث -2

 الفصل الثالث: اجراءات البحث:
 منيج مف سةاالدر  ىذه في ىاااتبع التي ءاتااإلجر  الفصؿ ىذا في افالباحث تناوؿ     
 اعدادىا وكيفية سةاالدر  وأدوات اختيارىا، وطريقة وعينتيا سةاالدر  ومجتمع سة،االدر 
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 وفيما ،وتفسيرىا النتائجب انتياءً  احصائيا لمبيانات معالجةو  ،ثباتالو  ؽصدال مف والتاكد
 :ذلؾل توضيح ياتي

 :الدراسة منهج
 منيج" أنو عمى ويرعر ؼ ،التجريبي شبو المنيج سةاالدر  ىذه في افالباحث استخدـ      
 ىذا نتائج ورصد أكثر أو العوامؿ أحد في تاتغير  إدخاؿ مع حالية ظاىرة يدرس
ذات اختبار  لمجموعتيف تصميـا عواتب كما،  83) : 2008 واألستاذ، األغا("التغير
 ضابطة واألخرى المتشعب، التفكير تيجياتاباستر  درست تجريبية إحداىما ،بعدي
 التفكير تيجياتااستر  توظيؼ أثر عمى التعرؼ أجؿ مف ،االعتيادية بالطريقة درست

 .وتنمية الميارات الحياتية في رفع مستوى التحصيؿ الدراسي المتشعب
 :الدراسة عينة
عشوائية مف طمبة المرحمة االولى  بطريقة (Dو  Aشعبتي ) باختيار افالباحث قاـ      

 باختيارا قام ثـ مف ،شعب اربعة عمى تحتوي والتي ،0201-0202لمعاـ الدراسي 
 التالي والجدوؿ القرعة، بنظاـ وذلؾ عشوائياً  ضابطة واألخرى تجريبية إحداىما شعبتيف
 :المختار العينةافراد  عدد يوضح

 التجريبية والضابطة البحث عينتا (1جدوؿ )
 المجموع الكمي العدد المجموعة الصؼ المدرسة

 المرحمة االولى
 31 تجريبية Aشعبة

20 
 31 ضابطة D شعبة

 االختبار التحصيمي:
التفكيػػػر  اسػػػتراتيجياتتطمػػػب البحػػػث الحػػػالي إعػػػداد اختبػػػار تحصػػػيمي لمعرفػػػة اثػػػر       

بإعػداد  افطالب عينة البحث في مادة األحيػاء. لػذا قػاـ الباحثػالعمى تحصيؿ  المتشعب
 اختبار تحصيمي تبعا لمخطوات التالية:
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 تحديد المادة العممية: -1
لممرحمػة االولػى فػي قسػـ عمػـو األحيػاء المقػرر  مػنيجتـ اختيار الفصؿ األوؿ مف       
 .0201 – 0202لمعاـ الدراسي  الحياة

 تحديد األغراض السموكية: -2
السػػػموكية ذات العالقػػػة بمحتػػػوى المػػػادة العمميػػػة  األغػػػراضبصػػػياغة  افقػػػاـ الباحثػػػ      

 –التطبيػػػػػؽ  –الفيػػػػػـ  –وحسػػػػػب تصػػػػػنيؼ بمػػػػػـو لممجػػػػػاؿ المعرفػػػػػي لمسػػػػػتويات )التػػػػػذكر 
( غرضػػا 011) األوليػػةالسػػموكية بصػػيغتيا  األغػػراض(. وقػػد بمػػد عػػدد التركيػػب-التحميػػؿ

( غرضػػػا فػػػي 21( غػػػرض سػػػموكيا فػػػي مسػػػتوى التػػػذكر، و )43سػػػموكيا موزعػػػة بواقػػػع )
 ( غرضػا فػي مسػتوى التحميػؿ01( غرضػا فػي مسػتوى التطبيػؽ و )33وى الفيػـ، و)مست
 .( غرضا سموكيا في مستوى التركيب13و)

السػػموكية عمػػى لجنػػة الخبػػراء والمحكمػػيف  األغػػراضقائمػػة  افبعػػدىا عػػرض الباحثػػ      
مػػػف ذوي االختصػػػاص فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الػػػنفس وطرائػػػؽ التػػػدريس، لغػػػرض الحكػػػـ عمػػػى 
جػػػػراء  سػػػػالمة صػػػػياغتيا ومػػػػدى تمثيميػػػػا لألىػػػػداؼ التعميميػػػػة المؤشػػػػرة إزاء كػػػػؿ منيػػػػا وا 

 التعديالت المناسبة.
 إعداد جدول المواصفات: -3

تفصػيمي يبػيف فيػو محتػوى المػادة الدراسػية  يعرؼ جػدوؿ المواصػفات بأنػو "مخطػط      
السػموكية وعػدد األسػئمة  األغػراضبشكؿ عناويف رئيسية مع تحديػد نسػبة التركيػز ونسػبة 

 )الروسػػػػػاف المخصصػػػػػة لكػػػػػؿ جػػػػػزء، ومػػػػػف فوائػػػػػده انػػػػػو يػػػػػوفر صػػػػػدقا كبيػػػػػرا لالختبػػػػػار".
  (51: 1441،واخروف

فقػػػػرة توزعػػػػت عمػػػػى  (32بتحديػػػػد محتػػػػوى االختبػػػػار حيػػػػث تكػػػػوف مػػػػف ) افقػػػػاـ الباحثػػػػ   
وتػـ  الموضوعات المعتمدة ضمف حدود البحث واألغراض السموكية التي سػوؼ تقيسػيا،
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استخراج أوزاف ونسب التركيز لكػؿ مػف المحتػوى واألغػراض السػموكية وعػدد الفقػرات فػي 
 :يأتيكؿ مستوى وكما 

 
¤  
   
¤  
 
 األغراضنسبة تركيز   نسبة التركيز لممحتوى=  في كؿ مستوىفقرات العدد  ¤

 العدد الكمي لألسئمة.  السموكية                                           
 (2جدول )
 التحصيمي االختبارجدول مواصفات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = وزف المحتوى 
 عدد الصفحات لكؿ فصؿ

 العدد الكمي لمصفحات
 100  

 = وزف كؿ مستوى مف األغراض السموكية
 عدد األغراض لكؿ مستوى

 العدد الكمي لألغراض السموكية
 122  

هجووع 

 األسئلة

 األسئلةهستوى 

 األسئلة 

 نسبة

 أهوية

 الووضوع

عدد 

 الحصص

هحتوى 

 االختببر
 تذكز فهن طبيقت تحليل التزكيب
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 :األوليةبناء فقرات االختبار التحصيمي بصيغته  -4
عمى شكؿ اختبارات موضوعية   األولية( فقرة اختبارية بصيغتيا 32اعد الباحثاف )   

 وكما يمي:
 ( فقرة. 00اختبار االختيار مف متعدد ) -1
 ( فقرات. 2المقارنة محددة اإلجابة ) -0
 ( فقرات.2إكماؿ التأشير عمى الرسـو الصماء ) -3

 
 صدق االختبار: -5

 ويمتػػػػازيعػػػػد الصػػػػدؽ احػػػػد الشػػػػروط األساسػػػػية لمحكػػػػـ عمػػػػى صػػػػالحية االختبػػػػار،       
 . اوضع لقياسي الصفة التي قادرا عمى اف يقيسكاف  إذا بالصدؽاالختبار 

: 0220،)الظاىر وآخػروف                                                           
133) 
، حيػث قػاـ )الظػاىري( الخبػراءصػدؽ  افالباحثػ اسػتخدـولمتحقؽ مف صػدؽ االختبػار    

بعػػرض فقػػرات االختبػػار مػػع نسػػخة مػػف االىػػداؼ السػػموكية عمػػى مجموعػػة مػػف  افالباحثػػ
الخبراء والمختصيف في مجاؿ العموـ التربويػة والنفسػية لبيػاف آرائيػـ فػي صػالحية فقػرات 

جػػػراء التعػػػديالت  االختبػػػار التحصػػػيمي ومػػػدى مناسػػػبتيا لممحتػػػوى واألغػػػراض السػػػموكية وا 
 المناسبة عمييا اف لـز التعديؿ.

% فأكثر معيارا لصالحية الفقرات وقبوليا، وقد حصمت 32نسبة  افوقد اعتمد الباحث   
بػػآراء المحكمػػيف فػػي تعػػديؿ  افجميػع الفقػػرات عمػػى ىػػذه النسػبة وأكثػػر بعػػد اف اخػػذ الباحثػ

 وصياغة الفقرات.
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 تحميل فقرات االختبار: -6
رات االختبػػػار ىػػػو عبػػػارة عػػػف عمميػػػة فحػػػص اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة اف تحميػػػؿ فقػػػ      

االسػػػتطالعية عمػػػى فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االختبػػػار التحصػػػيمي وتتضػػػمف ىػػػذه العمميػػػة إيجػػػاد 
درجات صعوبة الفقرة وقوة التمييز وفعالية البدائؿ الخاطئة لكؿ فقرة مف فقػرات االختبػار 

 :يأتيالتحصيمي وكما 
 معامل صعوبة الفقرات: -أ

يقصػػػػػد بمصػػػػػطمح معامػػػػػؿ الصػػػػػعوبة "بأنػػػػػو النسػػػػػبة المئويػػػػػة لمػػػػػف أجػػػػػاب إجابػػػػػة                       
مػػػػػػف حػػػػػػاوؿ اإلجابػػػػػػة عمػػػػػػى                  أوخاطئػػػػػػة عمػػػػػػى سػػػػػػؤاؿ معػػػػػػيف إلػػػػػػى عػػػػػػدد المفحوصػػػػػػيف 

 (025: 1443السؤاؿ".)عبد الرحمف،
بالشػػػكؿ الفقػػػرات وكمػػػا موضػػػح  خطػػػوات لحسػػػاب صػػػعوبةال عػػػدد مػػػف افواتبػػػع الباحثػػػ   

 :االتي
بشػػػكؿ  وطالبػػػة ( طالبػػػا22حجميػػػا ) بمػػػدلعينػػػة االسػػػتطالعية التػػػي ادرجػػػات  رتبػػػت -1

 الكمية. االختبار درجةاعتمادا عمى  تنازلي
مجموعػػػة عميػػػا وعػػػدد ، الػػػى مجمػػػوعتيف  العينػػػة االسػػػتطالعية بالتسػػػاوي طمبػػػةقسػػػـ  -0

 .ايضا 02ومجموعة دنيا وعدد افرادىا  02 افرادىا
 تػػػػافػػػي كمعمػػػى الفقػػػػرات أجػػػابوا بصػػػورة صػػػػحيحة  المػػػػذيف الطمبػػػةد اعػػػػدا تػػػـ حسػػػاب -3

 الكمػػي لألفػػراد فػػي كمتػػا مجمػػوعالالنػػاتج عمػػى  ومػػف ثػػـ قسػػمة (العميػػا والػػدنيا)المجمػػوعتيف 
وبمتوسػط  (2.22 - 2.02)بػيف  الػذي تػراوحصػعوبة المعامػؿ والنػاتج ىػو المجموعتيف 

 ( وىو معامؿ صعوبة جيد.2.52مقداره )
 التمييزية لمفقرات:القوة  -ب
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قػدر اكبػر يمتمكػوف تمييز الطمبػة الػذيف لفقرة " بأنيا قدرة الفقرة عمى يقصد بتمييز ا      
 معػػػػػػػيف ". )الزوبعػػػػػػػيعممػػػػػػػي فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ  معرفػػػػػػػةالطمبػػػػػػػة األقػػػػػػػؿ المعرفػػػػػػػة عػػػػػػػف مػػػػػػػف 
 (24-22: 1431،والغناـ
 بإتباع الخطوات التالية: افومف اجؿ حساب التمييز قاـ الباحث       

 بشكؿ وطالبة طالبا( 22) حجميا بمد التي االستطالعية العينة درجات رتبت -1
 .الكمية االختبار درجة عمى اعتمادا تنازلي

 وعػػػدد عميػػػا مجموعػػػة ، مجمػػػوعتيف الػػػى بالتسػػػاوي االسػػػتطالعية العينػػػة طمبػػػة سػػػـقر  -0
 .ايضا 02 افرادىا وعدد دنيا ومجموعة 02 افرادىا

 تػػػافػػػي كمعمػػػى الفقػػػرات أجػػػابوا بصػػػورة صػػػحيحة  المػػػذيف الطمبػػػةد اعػػػدا تػػػـ حسػػػاب -3
 المجموعتيف العميا والدنيا.

الصحيحة  لطمبةاجابات مف المجموعة الدنيا مف ا مطمبةالصحيحة لجابات اإلطرح  -2
النػػاتج عمػػى نصػػؼ مجمػػوع المجمػػوعتيف العميػػا  ةممػػف ثػػـ قسػػالمجموعػػة العميػػا و فػػي 

وىػي ، (2.13 - 2.01بػيف ) تراوحػتوالتػي  التمييزيػةالقوة قيمة والناتج ىو والدنيا 
 .نسبة جيدة

 فعالية البدائل الخاطئة: -جن
البػػػػدائؿ الخاطئػػػػة بأنيػػػػا "الفقػػػػرات التػػػػي ليػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى اجتػػػػذاب         يقصػػػػد بفعاليػػػػة      

      (121: 1441،المفحوصيف". )منصور وآخروف
لممسػػػػػػتجيبيف ذوي ويكػػػػػػوف البػػػػػػديؿ الخػػػػػػاطئ فعػػػػػػاال عنػػػػػػدما يكػػػػػػوف أكثػػػػػػر جاذبيػػػػػػة       

المسػػتويات الػػدنيا عػػف المسػػتجيبيف ذوي المسػػتويات العميػػا نسػػبة إلػػى السػػمة التػػي يقيسػػيا 
االختبار، ولمتأكد مف فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار تـ تحميؿ استجابات العينػة 
ا االسػػػتطالعية باسػػػتخداـ فعاليػػػة البػػػدائؿ الخاطئػػػة بػػػيف المجمػػػوعتيف المتطػػػرفتيف )العاليػػػ
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والدنيا( في الدرجة الكميػة فػي كػؿ فقػرة، ومػع كػؿ بػديؿ خػاطئ فييمػا، اذ يجػب اف يكػوف 
 فعاال. المعادلة سالبا لكي يكوف البديؿ ناتج ىذه

 (121: 1434، واخروف )سمارة                                              
واتضح اف جميع البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار فعالة، الف نتائجيػا كانػت سػالبة      

 .نيا فعالةلذا تقرر اإلبقاء عمى البدائؿ الخاطئة كما ىي بدوف تغيير أل
 ثبات االختبار التحصيمي: -7

(        02-ريتشاردسػوف-تـ حساب ثبات االختبار التحصػيمي باسػتخداـ معادلػة )كػودر      
عالقػة  "تكػوف أيشيوعا الستخراج االتساؽ الػداخمي لالختبػار  األكثرحيث أنيا الطريقة 

المفحػػوص عمػػى جػػزء مػػف االختبػػار مرتبطػػة ارتباطػػا عاليػػا بعالقتػػو مػػع االختبػػار بشػػكؿ 
 كامؿ".     

ويعػد ىػذا المعامػؿ ( 0.80وقد بمد معامػؿ الثبػات بعػد تطبيػؽ المعادلػة أنفػة الػذكر )    
ا يمكػػػف االعتمػػػاد عميػػػو، وبػػػذلؾ تحقػػػؽ ثبػػػات االختبػػػار واتضػػػح اف متوسػػػط الوقػػػت جيػػػد

 دقيقة. 52التجريبي كاف 
 تصحيح االختبار التحصيمي:

 تـ تصحيح االختبار التحصيمي حسب الطريقة المبينة في أدناه:      
( لإلجابة الخاطئة بالنسبة لمسؤاؿ 2( لإلجابة الصحيحة و)1درجة ) افحدد الباحث -1

 األوؿ مف االختبار التحصيمي.
 ( لكؿ شطر مف شطري أفرع السؤاؿ الثاني.2.5ودرجة ) -0
عمى عدد التأشيرات التي عمى الطالب وضعيا عمى  وتوزعت درجة السؤاؿ الثالث -3

 الرسـو الصماء.
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 اختبار المهارات الحياتية:  -ب

 الهدف من االختبار: -1

ستراتيجيات بايـ تسادر بعد  البحثعينة راد مستوى الميارات الحياتية لدى اف تحديد     
 الطريقة االعتيادية. ـباستخدا وا التفكير المتشعب

 صياغة فقرات اختبار المهارات الحياتية: -2

الميارات  الدراسات السابقة التي تكممت عفعدد مف عمى  افالباحث بعد اف اطمع     
 اعدادالعمؿ عمى ، تـ بصورة خاصةبمرحمة الشباب وتمؾ المتعمقة  ،الحياتية عامة

عمى خمس ميارات  تتوزعموضوعية  مجموعة فقراتيضـ اختبار لمميارات الحياتية 
 ىي:و ة يرئيس

 ( فقرات.5ميارات التفكير االبداعي ) 

 ( فقرات.5ميارات التفكير الناقد ) 

  ( فقرات.5) حؿ المشكالتميارات 

  ( فقرات.5) اتخاذ القرارميارات 

  ( فقرات.5) التعامؿ مع الضغوطميارات 

ة، يرئيس حياتية عمى خمس ميارات مقسمة( فقرة 05االختبار مف ) وبذلؾ تكوف     
 :التالية االمورراعي بشكؿ ي االختبار فقراتتـ صياغة وقد 

  الجامعةطمبة العقمي والعمري لمستوى الاف تكوف في. 

  وتتعامؿ مع حاالت لـ يمر  مف خارج المواد الدراسية لممرحمة االولى تصاغاف
 .الطمبة بخبرة عنيا اثناء الدراسة
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 اف تصاغ بطريقة يستطيع الطالب مف خالليا فيـ المطموب منو لالجابة. 

 .المغة السميمة واالسموب العممي الصحيح 

 التوزيع العشوائي لبدائؿ االختبار. 

 :الخبراءعمى عرض االختبار  -3
وذلؾ  الخبراء في مجاؿ طرائؽ التدريساالختبار عمى مجموعة مف  تـ عرض     

تـ ، والختصاص عموـ الحياة المرحمة االولىلطمبة  االختبار مياراتلمتأكد مف مناسبة 
 .الفقراتاجراء تعديالت عمى بعض  بعدىا

 صدق االختبار: -4
اكثر االختبار عمى  فقراتبالتحقؽ مف صدؽ االختبار وقد حصمت  افقاـ الباحث     
 .ظاىريالصدؽ البتتمتع االداة فاف وبيذا  الخبراء% مف اتفاؽ 32 مف
 تحميل الفقرات الموضوعية الختبار المهارات الحياتية: -5

وبنفس  فقرات االختبارصعوبة بحساب معامؿ تمييز ومعامؿ اف قاـ الباحث     
التمييزية بيف القوة قيمة كانت وقد ، التي ذكرت في اعداد االختبار التحصيميالخطوات 

يشير  وىذا ،سالبة كانت نتائجيا جميع الفقراتو نسبة مقبولة، وىي ، ( 2.25 -2.05)
 معامالت الثبات لكؿ ميارات االختبار مف التأكدتـ و ، البدائؿ الخاطئة الى قوة وفعالية

 جاىزا لمتطبيؽ.يعتبر و  بالثباتاالختبار  يتمتععالية وبيذا  اف قيميا كانتوتبيف 
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 Statistical Proceduresسابعا: الوسائل اإلحصائية  
 الوسائل اإلحصائية اآلتية: اناستخدم الباحث

االختبنننار التنننائي لعينتنننين مسنننتقمتين: اسنننتخدم ألغنننراض تحقينننق التكنننافؤ بنننين  -1
 مجموعتي البحث واختبار الفرضيات.
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XX 21
 : المتوسطات الحسابية لممجموعتين.,

SS
2

1

2

2
 (325: 1443عودة،)                       : تباين المجموعتين.,
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 لحساب ثبات االختبار التحصيمي لفقرات االختيار من متعدد:
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 إا إن:

n الفقرات.: عدد 
P.نسبة اإلجابات الصحيحة : 
q.نسبة اإلجابات الخاطئة : 

S
2

x .(110: 0222)عالـ،: تباين درجات االختبار الكمي 
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لفقننرات المقارنننة والتاشننير  ثبننات االختبننار التحصننيمي لحسننابمعادلننة ألفننا كرومبننا  : 
  عمى الرسوم الصماء:

2

2

S

Si
 - 1(

1 -K 

K
 r 


 

K  عدد فقرات االختبار = 
Si2  تباين فقرات االختبار = 
S2  (352 : 1443 )عودة ، = تباين االختبار الكمي 
 معامل الصعوبة: إليجاد صعوبة فقرات االختبار التحصيمي. -3

n
S TT iu


 

 إا أن:
Tu.عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا : 
Ti.عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا : 
N 1444 الظػػػػاىر،)     المجموعتين.: عدد الطمبة في أحدى :
22) 
 معادلة التميز: إليجاد تميز فقرات االختبار التحصيمي. -4
 

 ت = 
 ت: مؤشر قوة تميز المفردة.

 : عدد الط ب الناجحين من المجوعة العميا.عمج
 : عدد الط ب الناجحين من المجموعة الدنيا.دمج

 (332: 0225)أبو عالـ، ن: مجموع عدد الط ب في المجموعة العميا والدنيا. 
 فعالية البدائل من خ ل استخدام المعادلة: -6

عمج
 د مج – 

 ن 0.5
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 =  مت

 إا أن:
 = معامل فعالية البدائل. مت
 = عدد الاين اختاروا البديل الخاطئ من الفئة العميا. ع من
 = عدد الاين اختاروا البديل الخاطئ من الفئة الدنيا. دمن

 (032:  0222) ممحـ ،  ن = العدد الكمي ألفراد العينة.
بمعالجػػة البيانػػات  افومػػف اجػػؿ إعطػػاء الدقػػة لمبيانػػات والتحقػػؽ منيػػا اسػػتعاف الباحثػػ   

( وقػػػد تطابقػػػت النتػػػائج فػػػي APSSإحصػػػائيا" باسػػػتخداـ الػػػرـز اإلحصػػػائية المحوسػػػبة )
 االستخداميف. 
 الفصل الرابع 

 عرض النتائج ومناقشتها
في ضوء أىداؼ  افلنتائج التي توصؿ إلييا الباحثسيتـ في ىذا الفصؿ عرض ا      

 تو وتفسير النتائج وعمى النحو الموضح في أدناه:االبحث وفرضي
 : االولى الفرضية الصفرية -1

 طمبةوالتي تنص عمى انو "ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ       
 طمبةالمجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التفكير المتشعب ومتوسط تحصيؿ 

 المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية".
المتوسط الحسابي  افومف اجؿ التحقؽ مف صحة الفرضية استخرج الباحث      

واالنحراؼ المعياري لدرجات االختبار التحصيمي لمجموعتي البحث التجريبية 
الجدوؿ  ووضحي، وكما لعينتيف مستقمتيف  (t-testختبار )ا اوالضابطة، ومف ثـ طبق

 أدناه:

 دمن - ع م ن

 ن 
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 (3جدول)
 نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات االختبار التحصيمي بين المجموعتين

 التجريبية والضابطة

 
 المجموعة

 
 المتغير

 
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 القيمة
التائية 
 ةالمحسوب

 القيمة
التائية 
 الجدولية

 
 الداللة

 
 التجريبية

استراتيجية 
التفكير 
 المتشعب

31 
 

14.333 
 

 
3.202 

1.323 1.121 
 
 دالة

  إحصائياً 
 الضابطة

 
 32 االعتيادية

 
12.111 

 
3.011 

 

     
 اكبر( وىي 1.323بمغت ) والتيالمحسوبة  Tقيمة اف  اعالهمف الجدوؿ  يتضح      

وىذا ( 1.121تي بمغت )وال(   =2.205/0) مستوى الداللةالجدولية عند قيمة مف 
المجموعة  طمبةيعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية في تنمية التحصيؿ الدراسي بيف 

التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، وبيذا ترفض الفرضية 
 الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.

ىذه النتيجة إلى كفاءة استراتيجية التفكير المتشعب في تدريس  افويعزو الباحث      
مـ ويؤكد عمى إشاعة مادة األحياء، وذلؾ الف ىذا األنموذج يراعي الحالة النفسية لممتع

مف خالؿ  قاعة الدراسةمع  الطمبةمجموعة وبيف  ،والطمبة القسـ العمميجو ايجابي بيف 
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، ومف خالؿ توفير كافة ـسيو لدر  الطمبة محبيفلألساليب التي تجعؿ  التدريسياستخداـ 
المستمزمات واألدوات التي تعمؿ عمى إنجاح الدرس، كما اف ىذا االستراتيجية تؤكد 
ربط المعرفة التقريرية النظرية بالمعرفة اإلجرائية التي تتطمب القياـ بعمؿ عدة خطوات 

 التدريسيعمؿ يمف اجؿ الوصؿ إلييا، ويتـ ذلؾ مف خالؿ اختيار مياـ صفية مناسبة 
استراتيجية التفكير ، كما اف في المادة العممية الطمبةف خالليا عمى تنمية تحصيؿ م

المجموعة التجريبية  طمبة تعمى تنمية التفكير قد ساعد اومف خالؿ تأكيدى المتشعب
عمى اكتساب المعمومات والميارات المطموبة وبالتالي تفوقوا عمى طالب المجموعة 

 الضابطة.
 
 الصفرية الثانية:الفرضية  -2

والتي تنص عمى انو "ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط ميارات التفكير     
الناقد لطمبة المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التفكير المتشعب ومتوسط 

 ميارات التفكير الناقد لطمبة المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية".
ومف اجؿ التحقؽ مف صحة الفرضية استخرج الباحثاف المتوسط الحسابي       

واالنحراؼ المعياري لدرجات اختبار التفكير الناقد لمجموعتي البحث التجريبية 
(، وكما ىو موضح t-testوالضابطة، ومف ثـ طبقا االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف )

 في الجدوؿ أدناه:
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ار التائي لمتوسط درجات اختبار التفكير الناقد الكمي بين ( نتائج االختب4جدول)
 المجموعتين التجريبية والضابطة

 
 المجموعة

 
 المتغير

 
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 
 الداللة

 
 التجريبية

استراتيجية 
التفكير 
 المتشعب

 
31 

 
13.23 

 

 
1.13  

 
4.110 

 
 

1.121 

 
دالة 
  إحصائياً 

 الضابطة
 

 
 االعتيادية

 
31 

 
12.22 

 
1.50 
 

     
 اكبر( وىي 1.323قد بمغت )المحسوبة  Tقيمة اف  اعالهمف الجدوؿ  يتضح      
(، 1.121والتي بمغت )(   =2.205/0مستوى الداللة )الجدولية عند القيمة مف 

بيف  ميارات التفكير الناقد الكميةوىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية في تنمية 
طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، وبيذا 

 ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.
ستراتيجيات التفكير المتشعب في ااالعتماد عمى  بأف النتيجةويمكف تفسير ىذه        
 التفكيرقدرتيـ عمى  تطويرقد ساعد في  المرحمة الجامعية االولىطمبة تدريس 
حموؿ  إليجادالتفكير  واستخداـالمالحظة الواعية،  عف طريؽما يدرسونو مف ل االبداعي
، ومساعدتيـ عمى وخارجيااتواجييـ داخؿ المدرسة  الي مشكمة او صعوبة قدمبتكرة 
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االستنتاجات العممية و  وتقويـ الحجج واالفتراضات القدرة عمى التفسير وصوؿ إلىال
الصحيحة، وكذلؾ إعطاء تفسيرات مقنعة لما تـ عرضو عمييـ مف مواقؼ دراسية 
تعميمية مختمفة، وكذلؾ ساعدىـ عمى اقتراح العديد مف الحموؿ المقترحة لممشكالت 

وىذا بدوره سوؼ يكسبيـ القدرة  وى الدراسيالدراسية التي تعرضوا ليا مف خالؿ المحت
 عمى اتخاذ القرارات الصحيحة وكذلؾ القدرة عمى التعامؿ مع الضغوط المختمفة.

 :ومقترحات توصياتو الفصل الخامس: 
 التوصيات: 

 :ييأت بما افالباحث وصيي سةاالدر  نتائج ضوء في
 لتنمية المختمفة العمميةالمواد  تدريس في المتشعب التفكير تيجياتااستر  توظيؼ -1

 .الطمبة لدى التفكير ميارات
 توظيؼ عمى المواد العمميةمدرسي اساتذة و  تدريب تستيدؼ تدريبية تادور  عقد -2

 .تفعيميا وآليات ،االحياء دروس في المتشعب التفكير تيجياتااستر 
التأكيد عمى اىمية الميارات الحياتية ودورىا الفاعؿ في تطوير المتعمـ بشكؿ  -3

مما يجعمو قادرا عمى مواجية  شمولي مف الناحية المعرفية والميارية والوجدانية
 .الصعوبات

 مف لمطمبة نشطة وجعميا تعمـال بيئات بتحسيف الكوادر التدريسية اىتماـ ضرورة -4
 وتشعب ومشاركتيـ تفاعميـ مف تزيد حديثة ميـتع تيجياتااستر  استخداـ خالؿ

 .المتشعب التفكير تيجياتاكاستر  تفكيرىـ
 التربيةو  وزارتي التعميـ العالي في التعميـ عمى القائميف تبني ضرورة -5

 . رفع مستوى التحصيؿ الدراسي في لفاعميتيا المتشعب التفكير تيجياتاالستر 
 مف مجموعة حااقتر  يمكف ونتائجيا، الحالية سةاالدر  أىداؼ ضوء في :مقترحاتال

 :الحالية سةالمدر  امتداداً  تكوف أف يمكف التي ساتاالدر 
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 .المختمفة التعميمية حؿاالمر  في العمـو في مماثمة اجراء دراسات -1
 .أخرى تامتغير  في المتشعب التفكير تيجياتااستر  فاعمية تبحثاجراء دراسات  -0

 المصادر:
 عالقتيما في الداخمية والدافعية لمتعمـ الذاتي التنظيـ(. 0222) ابراىيـ أحمد ابراىيـ، -1

 ،التربية كمية مجمة تنبؤيو، دراسة: التربية كمية طالب لدى األكاديمي بالتحصيؿ
 .135 -14:  3 ج ،31 ع شمس، عيف جامعة

فعالية التدريس باستراتيجيات التفكير المتشعب في (. 0212عادؿ حسيف ) ،أبو زيد -0
تنمية تحصيؿ الخرسانة وحساب اإلنشاءات وبعض عادات العقؿ واالتجاه نحو 
المادة لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية المعمارية، دراسات عربية في التربية 

 (.152-123):  53وعمـ النفس، العدد
اثر برنامج يستخدـ الوسائط فائقة التشعب  (.0211محمد السيد محمد )ابو شعيرة،  -3

عمى استراتيجيات التنظيـ الذاتي لمتعمـ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية رسالة دكتوراة، 
 .كمية التربية، جامعة الزقازيؽ

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، التقويم التعميمي(، 0225أبو عالـ، رجاء محمود ) -2
 عماف.

 (.0211) ختاـو  ،اليميالت ريـ عمي ،صالح ؛محمد ،الرصاعي ؛الجازي، حصة -5
 ،درجة تضميف الميارات الحياتية في كتب العموـ لمصفوؼ الثالث األولى في األردف

 .0111-0121، 23مج  ، العمـو التربوية،دراسات
 لتدريس المتشعب التفكير استراتيجيات استخداـ فاعمية(.  0211) زينب ، أحمد -1

 التعميـ طالب لدى العقؿ عادات وبعض الدراسي التحصيؿ تنمية في التسويؽ مادة
 .134-24: 1ع ، مصر ، والمعرفة القراءة مجمة.  التجاري الثانوي
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  ،التربوي البحث تصميم في مقدمة (.0223) محمود واألستاذ، إحساف األغا، -2
 ، غزة.الرنتيسي مكتبة

استخداـ  أثر(. 0212و عيسى، وجداف رمضاف )عبد المعطي رمضاف األغا،  -3
استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى تمميذات الصؼ 

 االساس، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية بغزة.الرابع 
اسس مرجعية -التربية عمى المهارات الحياتية(. 0214الراشد، محمد واخروف ) -4

 ة التونسية.، وزارة التربية، الجميوريونمااج تطبيقية
مبادئ القياس والتقويم وتطبيقاتها (، 1441المة واخروف )سالروساف، سميـ  -12

 ، جمعية عماؿ المطابع التعاونية، عماف، االردف.التربوية واإلنسانية
، دار المسيرة 3،طعمم النفس العام(: 0223محمد عودة وآخروف،) ،الريماوي -11

 .لمنشر والتوزيع، عماف ،االردف
مناهج البحث في (، 1431) محمد احمد، الغناـو الزوبعي، عبد الجميؿ إبراىيـ  -10

 ، مطبعة جامعة بغداد، بغداد.1التربية،ج
فعالية برنامج مقترح في ضوء . (0212) سالـ ،حناف عبد الرحيـ عبد اليادي -13

نموذج في تنمية الميارات الحياتية وعمميات العمـ بمادة العموـ لدى طالبات الصؼ 
 االسالمية.بغزة، كمية التربية ،غزة، الجامعة  األساسيالثامف 

، دار الفكر، مبادئ القياس التربوي في التربية(، 1434سمارة، عزيز واخروف ) -12
 عماف.

 . مصر ،، دار المعارؼوالشخصية االبداع (.1431)محمود  عبد الحميـ، السيد -15
جراءات منيجية لتوظيؼ التعمـ القائـ ا (.0213) الصباغ، حمدي عبد العزيز إماـ -11

عمي المشروعات في تنمية الميارات الحياتية لمدارسيف في مرحمة ما بعد محو األمية 
 .353-301: 4 ، ع23مج  ،مجمة العموم التربوية ،في إطار التعميـ المستمر
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تعممها  –البنية المعرفية الكتساب المهارات (، 0222الطيطي، محمد حمد ) -12
 ، عماف، األردف.1دار االمؿ لمنشر والتوزيع، ط وتعميمها،

مكتبة ، 1ط مبادئ القياس والتقويم في التربية، (،1444الظاىر، زكريا محمد ) -13
 .دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف

 مبادئ القياس والتقويم في التربية، (،0220الظاىر، زكريا محمد وآخروف ) -14
 ، الدار العممية الدولية، عماف، األردف.1ط
، دار 3طالقياس النفسي بين النظرية والتطبيق، (، 1443عبد الرحمف، سعد ) -02

 الفكر العربي، القاىرة.
، دار المسيرة لمنشر 0، طالقياس والتقويم التربوي(، 0222عالـ، صالح الديف ) -01

 والتوزيع والطباعة، عماف، األردف.
، القاىرة ، مكتبة زىراء  المهارات الحياتية (.0221وآخروف ) ، تغريدعمراف -00

 .الشرؽ
، دار 2، طالقياس والتقويم في العممية التدريسية(، 1443عودة، احمد سميماف ) -03

 مؿ لمطباعة والنشر، عماف، األردف.األ
 ،مناهج التعميم بين الواقع والمستقبل(. 0221) المقاني ،احمد وحسف، فارغة -02

 .عالـ الكتب ،القاىرة
 التفكير تيجياتااستر  استخداـ أثر (.0211) شاىر شريخ، أبوو  عايدة محمد، -05

 الثامف الصؼ طمبة تعمـ في kwl و Seven,Es األشتات و وتآلؼ المتشعب
 واإلنسانية اإلسالمية لمبحوث الدولية المجمة  ،اإلسالمي الفقو مفاىيـ األساسي
 .05-1: 2، ع1مج  المتقدمة،
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فاعمية مواقؼ تعميمية مقترحو في تنمية (. 0222فاطمة عبد الفتاح )ى، مصطف -01
،  غير منشورة رسالة ماجستير الحياتية لطفؿ ما قبؿ المدرسة ،بعض الميارات 

 .جامعة حمواف
، 1، طالقياس والتقويم في االتربية وعمم النفس(، 0222ممحـ، سامي محمد ) -02

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف.
، االسس والتطبيقات –التقويم التربوي (، 1441منصور، عبد الحميد وآخروف ) -03

 ، دار االميف لمنشر والتوزيع.1ط
دليؿ -الميارات الحياتية لدى الشبابتعزيز (. 0212المنظمة الدولية لمشباب ) -04

 .International youth foundationعممي لتصميـ برامج نوعية، 
، اميرة ) -32 اختبار لوشر كمدخؿ لتدريس التصوير وتنمية الوعي (. 0201ىندـو

المجمة العممية لجمعية إمسيا التربية عن ، بالميارات الحياتية لطالب التربية الفنية
 .0121: 02 ع ،2 مج ،طريق الفن
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