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 املهخص

تيدف الدراسة إلى التحقق من فاعمية نموذج مقترح قائم عمى التعمم المقموب فى تنمية  
تم إعداد الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى، لذا 

قائمة بالميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال البلزم تنميتيا، واقتراح نموذج قائم عمى 
واستخدمت الدراسة أدوات المعالجة التجريبية: وتتمثل فى وحدة النشاط  التعمم المقموب لتنميتيا،

ر الميارات الحياتية االقتصادية، االقتصادى المعدة وفقا لمنموذج المقترح، وأدوات القياس: اختبا
( طالب بالصف األول الثانوى 73واختبار ميارات التواصل الفعال، كما تكونت مجموعة الدراسة من)

( طالب وتدرس الوحدة المعدة وفقا 38التجارى بمحافظة بورسعيد، مقسمة إلى المجموعة التجريبية)
س بالطريقة المعتادة، وتم تطبيق أدوات ( طالب وتدر 35لمنموذج المقترح، والمجموعة الضابطة)

القياس قبميا عمى طبلب المجموعتين لضبط التكافؤ بينيما، وبعد أن درس طبلب المجموعتين، تم 
 إعادة تطبيق أدوات القياس بعديا.

 وتم التوصل إلى النتائج التالية:               

ن متوسطى درجات طبلب المجموعة ( بي1...يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
التجريبية الذين درسوا باستخدام النموذج المقترح فى التعمم المقموب، ودرجات طبلب المجموعة 
الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة فى التطبيق البعدي الختبار الميارات الحياتية االقتصادية، 

يارات تفاعمية بين العرض والطمب، وككل(، م –ميارات العرض –وذلك عمى أبعاد )ميارات الطمب 
 لصالح درجات طبلب المجموعة التجريبية، وكانت قيم حجم التأثير من النوع الكبير.

( بين متوسطى درجات طبلب المجموعة 1...يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
لمقموب ودرجات طبلب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام النموذج المقترح فى التعمم ا

الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة فى التطبيق البعدى الختبار ميارات التواصل الفعال، وذلك 
عمى أبعاد)التواصل مع الذات، التواصل مع اآلخر، التواصل فى المجموعة الكبيرة، وككل(، لصالح 

 أثير من النوع الكبير.درجات طبلب المجموعة التجريبية، وكانت قيم حجم الت

 انكهًات املفتاحية

 ميارات التواصل الفعال –الميارات الحياتية االقتصادية  -التعمم المقموب  
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Abstract 

 The study aims to verify the effectiveness of a proposed model based 

on flipped learning in developing economic life skills and effective 

communication skills among students of commercial secondary education. 

Therefore, a list of the needed economic life skills and effective 

communication skills was prepared, as well as a model based on flipped 

learning. The study used the experimental treatment tool, which is an 

economic activity unit prepared according to the proposed model, and 

measuring tools: economic life skills test, effective communication skills 

test. The study sample consisted of (73) students in the first commercial 

secondary class in Port Said governorate, divided into (38) students in the 

experimental group who were taught using the unit prepared according to 

the proposed model, and (35) students taught using the conventional 

method. The measurement tools were pre-applied the two groups to set the 

parity between them, and after the students of the two groups studied, the 

measuring tools were post-applied. 

The following results were reached: 

1-There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.01) between the mean scores of the experimental group students who 

studied using the proposed model in flipped learning, and the scores of 

the control group students who studied using the conventional method 

in the post application of the economic life skills test, on the dimensions 

of (demand skills Presentation skills - interactive skills between supply 

and demand, and as a whole), in favor of the experimental group's 

students' scores, and the effect size values were of the large type. 

2-There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.01) between the mean scores of the experimental group students who 

studied using the proposed model in flipped learning and the scores of 

the control group students who studied using the conventional method 

in the post application of the effective communication skills test, on the 

dimensions of (communicating with the self , Communication with 

others, communication in the large group, and as a whole), in favor of 

the grades of the experimental group students, and the effect size 

values were of the large type. 

key words:  Flipped Learning, Economic Life Skills, Effective 

Communication Skills 
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 يقذية   

ساعدت التكنولوجيا عمى تغيير أنماط حياة األفراد والسيما المتعممين، خاصة مع توفر المصادر 
واألدوات التكنولوجية وتنوعيا وسيولة الوصول ليا فى عصر اإلنترنت، إضافة إلى تنوع المعرفة 

عميم واعتماده عمى التقنية لتحسين مخرجات العممية وتراكميا؛ مما انعكس عمى االىتمام بتطوير الت
التعميمية، وتنمية الميارات الحياتية مع االىتمام بزيادة الفاعمية فى التعمم، وتمبية احتياجات المتعمم 
مع تنمية مياراتو وقدرتو عمى التكيف مع التطورات والتغيرات المتسارعة ومتطمبات الحياة المعاصرة، 

جديد لمتعمم يوظف ىذه المصادر التكنولوجية ويطور استراتيجيات التدريس وأنماطو، فنشأت فكرة مدخل 
ويحقق االستغبلل الفعال لمدراسة فى الصف المعتاد، وتييئة بيئة تعميمية غنية باألنشطة المرتكزة حول 

رشاده، وىو مدخل التعمم الم قموب، المتعمم ونشاطو بفاعمية خارج الصف وداخمو تحت توجيو المعمم وا 
والذى ساىم فى خمق بيئات تعميمية أكثر مرونة مع قدرات المتعممين واحتياجاتيم؛ بما يجعميم 
يتقدمون فى تعمميم مع اكتساب ميارات حياتية ضرورية لمنجاح في مواقف الحياة والعمل خاصة مع 

 المستجدات المتبلحقة.

بالنيضة االقتصادية، حيث ييدف إلعداد ويرتبط التعميم عامة والتعميم التجارى خاصة ارتباطا كبيرا 
متعمم ذو عقمية تجارية لديو القدرة عمى مواجية البيئة الخارجية التى تتسم بالتغير السريع، من خبلل 

، كما تعتبر مناىج التعميم الثانوى *1 (...2المواد الدراسية التى يقدميا لتحقيق أىدافو )سالم، 
لتعميمية، وتيدف إلى تزويد الطبلب بالمفاىيم والميارات التى التجارى ومناىجو جزءا من المنظومة ا

تؤىميم لمزاولة األعمال المالية والتجارية، واالنخراط في الحياة المينية بما يتناسب مع التطورات 
(. 2.16المجتمعية عمى كافة األصعدة االقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرىا )وزارة التربية والتعميم،

الباحثة أن تنمية الميارات الحياتية يساعد عمى تنمية التعمم مدى الحياة لكون التغيرات لذا ترى 
والتطورات المتسارعة سمة من سمات الحياة المعاصرة، بالتالى فالقدرة عمى التكيف ينبغى أن تكون 

حل  متطورة مرنة لممساعدة عمى التكيف اإليجابى المرن لممتعممين مع المستحدثات، وتمكينيم من
  المشكبلت فى مواقف الحياة والعمل.

وتتعدد الميارات الحياتية وتختمف من مجتمع ألخر باختبلف درجة تقدمو، ومن فترة زمنية ألخرى، 
فيى تعتمد عمى العبلقات المتبادلة بين الفرد والمجتمع وتتنوع لتشمل الجوانب المادية وغير المادية؛  

لناجح والتواصل الفعال مع الحياة المتطورة )عمران والشناوى بيدف المساعدة فى التكيف والتفاعل ا
( بأنيا القدرة عمى أداء عدد من الميام 4..2، وعرفيا العرينى )Berk,2007) ؛1..2وصبحى،

المرتبطة بحياة الفرد وتفاعبلتو مع الحياة اليومية لضمان الوصول ألقصى درجة من االستفادة من 

                                              
0  تتبع الدراسة الحالية نظام توثيقAPA6 .)لقب المؤلف، سنة اإلصدار( 
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( لمميارة 27، 2.12وأدنى تكمفة، وىذا مايتفق مع تعريف الجبالى) إمكانياتو بأقل جيد وأسرع وقت
تقان مع توفير الوقت والجيد، كما  عامة بأنيا القدرة عمى تطبيق المعارف واستخداميا بسرعة ودقة وا 

( بأنيا ما يقوم بو الفرد من سموك تكيفى موجب يساعده عمى التعامل بفاعمية 2.11عرفيا بخيت )
وذلك عن طريق ترجمة المعمومات التى يعرفيا واالتجاىات والقيم، وتوظيفيا في  مع مطالب الحياة،

( 1..2تحديد ما ينبغى عممو وكيفية عممو، لمزاولة حياتو اليومية، كما صنف المقانى وآخرون)
الميارات الحياتية إلى ميارات عقمية كالتفكير واالبتكار وحل المشكبلت، وميارات يدوية كاستخدام 

وجيا والكمبيوتر، وميارات اجتماعية كالتعامل مع اآلخرين والحوار وتحمل المسئولية والتفاوض، التكنول
( إلى عدة ميارات منيا: ميارات االتصال، وميارات التفكير الناقد، 2.14في حين قسمتيا الحموة )

وميارات  وميارات اإلبداع، وميارات التكنولوجيا والمعمومات، وميارات قانونية، وميارات صحية،
اقتصادية، وتيتم الدراسة الحالية بدراسة الميارات الحياتية االقتصادية، وميارات التواصل الفعال 

 كميارات اجتماعية.

لدى طبلب العديد من الدراسات بأىمية تنمية الميارات الحياتية فى التعميم عامة، و  أوصتوقد 
( التى أكدت عمى 5..2عبد الموجود، مثل دراسة )أسكاوس و المدارس الثانوية التجارية خاصة، 

توفير حد مقبول من الميارات الحياتية لدى الطبلب يمكنيم من التعايش والتكييف مع متطمبات  ضرورة
( 6..2وأيضا دراسة المولو وقشطة )الحياة اليومية ومتغيراتيا؛ ويتبلءم مع تمبية احتياجاتيم اليومية، 

اتية كمبدأ من مبادئ تصميم المناىج التعميمية وضرورة ربطيا التى أكدت أىمية اعتماد الميارات الحي
 Yuen et( ويين وآخرين  )Berk،2..7بالعممية التعميمية، ويتوافق ذلك مع رأى كل من بيرك)

al،.2.1. أن تضمين التطبيقات الحياتية فى التعميم يعد أجيال قادرة عمى التعامل اإليجابى العقبلنى)
( تنمية الميارات الحياتية من متطمبات التنمية 2.12ما جعمت دراسة حمادة )مع المواقف الحياتية، ك

( فقد أكدت عمى أىمية تنمية الميارات الحياتية عمى بعدين، ىما: 2.12البشرية، أما دراسة السيد )
دارة الوقت لطبلب المرحمة الثانوية من  ميارات إدارة التفاعل مع الضغوط ويشمل التفكير اإليجابى، وا 

( التى تؤكد أىمية االىتمام 2.15بلل تدريس الفمسفة باستخدام التعمم المنظم ذاتيا، ودراسة سميم )خ
بتنمية الميارات االجتماعية والكفاءة االجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس، لينعكس ذلك عمى الشعور 

قافة االقتصادية ( أىمية الث2.17بالرضا عن أنفسيم وعبلقاتيم باآلخرين، كما توضح دراسة حسونة )
لدى الطبلب، وضرورة تدريبيم عمى االقتصاد والتوفير واستثمار كل ما لدييم، وتقميل الفاقد في 
االستيبلك؛ إلكسابيم شخصية قيادية تتحمل المسئولية مع تزويدىم بمبادئ اقتصادية وميارات إدارية 

تنمية التفكير االقتصادى النقدى؛  أىمية االىتمام ( فأشارت إلى2.18إلدارة ماليم، أما دراسة خيرى )
مما يعكس أىمية تنمية الميارات الحياتية عامة والميارات الحياتية االقتصادية والميارات الحياتية 

 لمتواصل الفعال خاصة. 
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الحياتية لكن الواقع يعكس ضعف المواءمة بين مخرجات التعميم  بالرغم من أىمية تنمية الميارات
جتمع وسوق العمل من جية أخرى، في ظل التطورات والتحديات المعاصرة من جية، ومتطمبات الم

التكنولوجية واالتصال، مما يعكس قصورا فى االىتمام بتنمية الميارات الحياتية عامة والميارات 
( التى ترى وجود قصور 5..2دراسة السيد )الحياتية االقتصادية واالجتماعية خاصة، ويتفق ذلك مع 

استيبلكية لمطبلب؛ لتمكنيم من التعامل بسيولة ويسر مع المؤسسات التجارية، حتى في إعداد برامج 
يتجو المجتمع إلى االستثمار واإلنتاج والحد من االستيبلك، وتوجيو أوجو الصرف لممصروف اليومى 
في االتجاه الصحيح؛  لذا أوصت بضرورة االىتمام بمادة المجال التجارى وتطوير المنيج لدى طبلب 

( فقد رصدت واقع التعميم وأكدت افتقاد 2.11، أما دراسة بخيت )مقة الثانية من التعميم األساسىالح
الطبلب لمجموعة كبيرة من الميارات الميمة ليم في التعامل مع مستجدات العصر الذى يعيشون فيو، 

فى أثناء التعميم؛ ويعود ذلك الفتقار المناىج الدراسية لتمك الميارات حيث لم تناقش أو تمارس بوقت كا
مما يدل عمى انفصال المناىج عن معالجة المشكبلت الحياتية، خاصة االقتصادية منيا، ودراسة أبو 

( التى أكدت أن ميمة التعميم ينبغى أال تقتصر عمى الحفظ وحشو الذىن بالمعمومات، 2.11حجر )
ختمفة ولمتكيف مع ظروف الحياة إنما تنمية الميارات وتوظيفيا واستخداميا فى المواقف الحياتية الم

( التى أشارت إلى قصور تنمية 2.11االجتماعية، مثل: ميارات التواصل واالتصال، ودراسة الريعانى )
الميارات الحياتية لمعمل مع الواقع التنافسى والتغيرات المتبلحقة، وضرورة االىتمام بتنمية الميارات 

دارة الضغوط الحياتية، أما  الحياتية التى تمكن الطبلب من حل المشكبلت والتكيف النوعى مع الواقع وا 
( فقد توصمت إلى وجود قصور في االىتمام بالمعرفة بمفاىيم االقتصاد، التى تعد 2.11دراسة مكى )

ضرورة لكل مواطن ليتمكن من متابعة األحداث والتطورات ومواجية الحياة االقتصادية المعاصرة 
أسباب الصعوبات التى تواجو الطبلب أثناء دراستيم، ومنيا: حددت  كماوالمشاركة فييا بفعالية، 

الطريقة السائدة فى التدريس ىى طريقة التمقين والحقظ، وعدم مواكبة منيج االقتصاد بالمدارس 
الثانوية التجارية لمتغير السريع والتطورات التكنولوجية، إضافة إلى عدم استخدام وسائل جذابة 

(، 7..2واتفقت دراسة خيرى ) ه الطبلب، وضعف استخدام أنشطة تعميمية متنوعة،ومشوقة إلثارة انتبا
( عمى ضرورة الربط بين مناىج االقتصاد والتطورات المتبلحقة فى .2.1؛8..2ودراستى عثمان )

المجتمع؛ بما يؤدى إلى استخدام الطبلب المفاىيم االقتصادية فى حل مشكبلتيم االقتصادية، وفيم 
يومية االقتصادية، والتطوير المستمر لمنيج االقتصاد وفقا لتطورات العصر ومستجداتو، التعامبلت ال

( ضعف تمكن الطبلب Meyers،2.11حيث أن االقتصاد عصب الحياة المعاصرة، كما تبين دراسة )
( إلى قصور االىتمام بتنمية الميارات 2.14من الميارات الحياتية، كما أشارت دراسة الحموة )

، والتى تسيم بفاعمية فى تشكيل شخصية طبلب قادرين عمى المساىمة بدور فعال فى تنمية الحياتية
عدادىم لمواجية التحديات التى تواجييم، فالتنافس بين المؤسسات التعميمية يكون فى  المجتمع، وا 

( فقد أكدت وجود قصور فى 2.14أما دراسة رفعت ) ،جودة مخرجاتيا وتحقيق متطمبات سوق العمل
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ية الميارات الحياتية وأكدت عمى أىمية االىتمام بتنميتيا بجوانبيا المختمفة الشخصية واالجتماعية تنم
 (2.18كما وجدت دراسة خيرى )والعقمية؛ تحقيقا لمشمول والمعاصرة والترابط فى ىذه الميارات، 

نقدية والمصرفية قصورا في ميارات االقتصاد النقدى عامة فأعدت برنامجا مقترحا في ضوء التطورات ال
 وقياس أثره في تنمية ميارات التفكير االقتصادى النقدى لدى طبلب المدرسة الفنية المتقدمة.

وترى الباحثة أنو رغم قيمة الميارات الحياتية وأىمية تنميتيا وفقا لمتطورات المعاصرة ونتائج 
ب ىذا القصور في ضعف ؛ ويتضح تعدد أسباالدراسات السابقة، يبدو وجود قصور نوعى فى تنميتيا

االىتمام بتنميتيا عامة أو االىتمام بتنمية مياراتيا الفرعية المتفاعمة بصورة تكاممية خاصة، ويرجع 
ذلك ألسباب تتعمق بالمحتوى أو بالطريقة واستراتيجيات التدريس المستخدمة أو بالمعمم؛ مما نتج عنو 

الميارات الحياتية  بتنميةاالىتمام سة الحالية في عدم التمكن من الميارات الحياتية؛ لذا تختمف الدرا
االقتصادية واالجتماعية وليس معرفتيا كثقافة بل ممارستيا، أحد أىم االتجاىات الحديثة إلعداد 
الطبلب إعدادا شامبل لمحياة ومواقف العمل المتغيرة؛ ليصبحوا قادرين عمى التعامل مع متغيرات العصر، 

لعبلج ضعف  لدراسة الحالية أسباب القصور التى حددتيا الدراسات السابقة؛كيفية معالجة اإضافة إلى 
 تنمية الميارات الحياتية، وذلك من خبلل:

الربط بين مناىج االقتصاد والمستحدثات التكنولوجية لتواكب الظروف االقتصادية المعاصرة فى  -1
 مواقف تعميمية واقعية حياتية جذابة. 

، المتبلحقة التطوراتت االقتصاد فى ضوء التغييرات االقتصادية السريعة و االىتمام بتقويم مقررا -2
مع االىتمام بالمواءمة بين التطورات المعاصرة وما يجب أن تتضمنو المقررات من ميارات 

 حياتية اقتصادية واجتماعية، تؤدى إلى النجاح فى المواقف الحياتية.

ارات الحياتية لمتواصل الفعال، ولكن ليس باستخدام تنمية الميارات الحياتية االقتصادية والمي -3
  محتوى جديد مقترح بل من خبلل المحتوى الحالى لمقرر االقتصاد.

بالتواصل وتيتم  االستفادة من التقنيات واالستراتيجيات الحديثة التى تجعل المتعمم محورا لمتعمم، -4
 إلى تنمية الميارات الحياتية؛ لتنمية المعارف والميارات إضافة  والتفاعل بين الطبلب

واستخداميا بما يحقق نفعية المعرفة ويساعد عمى انتقال أثر التعمم، فالميارات الحياتية ترتكز 
 عمى االىتمام بالربط بين الدراسة والتطبيق الكتشاف الواقع الحياتى والتكيف معو. 

ت المرتبطة بالمجال االقتصادى االىتمام بطبلب التعميم التجارى فيو المنوط بو إكساب الميارا -5
والتواصل الفعال معا لرفع كفاءات مخرجات التعميم؛ بما يؤدى إلى التعايش مع تحديات 
المجتمع المعاصر وتؤىميم لمواجية التحديات، واكسابيم ميارات ليا قيمة حياتية تجارية 

 .تكيفية

والمحتوى العممى والتكنولوجيا،  وبذلك يتركز دور المؤسسات التعميمية كمحيط لمتفاعل بين الطبلب
فكمما زادت ميارات الطبلب الحياتية زادت القدرة عمى التعايش اإليجابى والتكيف الفعال مع المواقف 
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والتحديات المختمفة، وبالتالى توجد عبلقة طردية بين تنمية الميارات الحياتية والقدرة عمى التكيف مع 
 التغيرات المتسارعة فى سوق العمل.

ترح الباحثة التعمم المقموب كحل قد يفيد فى تنمية الميارات الحياتية االقتصادية والميارات وتق
الحياتية لمتواصل الفعال؛ لما يتيحو من زيادة مشاركة الطبلب، وزيادة وقت التعمم لبلندماج فى الخبرات 

ياة، ومنيا الميارات الجديدة لموضوع التعمم، واكتساب العديد من الميارات التى تتطمبيا مواقف الح
الحياتية االقتصادية واالجتماعية دون االقتصار عمى وقت الدراسة فى الصف المعتاد، وىذا ما يتفق 

( بأن التعمم المقموب Mazur; Brown & Jacobsen،2.15مع ما أكدتو دراسة مازور وآخرين )
دريس يستخدم طرقا متعددة يقوم عمى استبدال التدريس المباشر فى الصفوف الدراسية المعتادة، بت

قمب الصف المعتاد والقائم عمى طريقة  لدراسة المواد الدراسية خارج الصفوف الدراسية، ويعنى
المحاضرة لشرح المفاىيم العممية، ثم يطمب بعض الواجبات واألعمال، والمشاريع لمعمل عمييا خارج 

وى المادة العممية وعرضيا، إما عمى غرفة الصف، أما فى التعمم المقموب فيقوم المعمم بتوفير محت
شكل محاضرات مسجمو مسبقا، أو مقاطع الفيديو، أو القراءات، ويقوم المتعمم باالطبلع عمييا، وفيميا 
قبل الحضور لمصف المعتاد، ثم فى غرفة الصف المعتاد يعمل الطبلب بشكل فردى أو بمجموعات عمى 

المعمم وتوجييو لتوضيح المعمومات وتقديم المبلحظات األنشطة لتتم مناقشتيا، وتطبيقيا تحت إشراف 
 .(2.13الحايك،فى الوقت نفسو )

ويمكن النظر إلى التعمم المقموب في الدراسة الحالية باعتباره تعمم يعكس دور كل من المؤسسة 
بلب من التعميمية والمنزل، باستخدام العديد من األدوات والتقنيات الحديثة لنقل المحتوى العممى إلى الط

المدرسة إلى المنزل، وبالتالى يخمق جوا من التكيف والتأقمم عند كل متعمم عمى حدة، ويتحقق ذلك من 
خبلل حصول كل متعمم عمى نسخة من المادة التعميمية، ومشاىدة المحتوى فى الوقت المناسب لو، 

فى كتاب أقمب   (Bergman & Sams,2012)يرى بيرجمان وسامس لزيادة التركيز واالستيعاب، كما
فصمك، أن التعمم المقموب ساعد فى التغمب عمى مشكمة الحصول عمى أساتذة مؤىمين عمى درجة 
رساليا عبر اإلنترنت  عالية من الميارة، من خبلل تسجيل المحاضرات من معممين ذوى كفاءة وخبرة وا 

 لمطبلب.

(( التى أشارت Mazur; Brown & Jacobsen ،2.15وىذا يتفق مع دراسة مازور وآخران 
إلى فاعمية التعمم المقموب فى تحسين التعمم باالستقصاء، وأوصت بتجريبو فى تدريس مواد دراسية 

فى مختمف المراحل التعميمية؛ وبذلك يتحول المتعمم إلى باحث عن مصادر معموماتو؛ مما يعزز  أخرى
الحصة المعتادة، وذلك بإجراء  التعمم الذاتى وبناء الخبرات والتحفيز لمتحضير واالستعداد قبل وقت

اختبارات قصيرة أو كتابة واجبات قصيرة أو حل أوراق عمل مقابل درجات؛ مما يوفر آلية تساعد المعمم 
عمى تقييم استيعاب الطبلب، وميارات التواصل والتعاون بين الطبلب أثناء المناقشات والتفاعل 

، إضافة إلى القوة فى استيعابيم لممحتوىبالفصول المعتادة، وتعتبر مؤشرا عمى نقاط الضعف و 
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 ,Robert) .المساعدة فى سد الفجوة المعرفية التى يسببيا غياب المتعمم عن الفصول الدراسية

2014) 

وقد توصمت العديد من الدراسات إلى أىمية استخدام التعمم بالمقموب فى تنمية العديد من 
التى توصمت إلى أن استخدام  Schiller,2013)& (Herreidالميارات، مثل دراسة ىيريد وسكيمر  

التعمم المقموب فى التدريس يوفر وقت كاف لممتعمم، ويمكن الطبلب الذين يتغيبون عن المحاضرة من 
االشتراك فى األنشطة ومتابعة ما فاتيم، كما أن التفاعل داخل الفصل وخارجو، يزيد من تفاعميم فى 

(( والتى استيدفت رصد اتجاىات الطبلب نحو Pedroza،2.13 العممية التعميمية، وفى دراسة بدروزا
التعمم المقموب، حيث أكد معظم الطبلب دعميم لطريقة تعمميم، لما يوفره من بيئة تعمم نشطة بيا 
مزيدا من التفاعل سواء مع الزمبلء أو المعمم فى حل الواجبات فى وقت الصف، ودراسة البموشية 

ة استراتيجية الصف المقموب فى تنمية تحصيل تعميم المغة العربية ( التى توصمت إلى فاعمي2.15)
)النحو( واالتجاىات نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طمبات الصف العاشر األساسى بمحافظة 

( فاعمية التعمم المقموب فى زيادة التحصيل األكاديمى لدى 2.15الداخمية، كما أكدت دراسة الزين )
( فقد Little،2.15بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، أما دراسة ليتل ) طالبات كمية التربية

أشارت إلى فاعمية التعمم المقموب فى تنمية التحصيل والمشاركة داخل الفصل سواء فى التعميم اإللزامى 
( أكدت أن التعمم المقموب ساعد الطبلب Ogden ،2.15أو التعميم العالي، وأيضا دراسة أوجدين )

 Loveطرح المزيد من األسئمة فى الصف؛ مما عزز تعمميم الذاتى، وأكدت دراسة الف وآخرون)عمى 

et al ،2.15 أن استخدام التعمم المقموب فكرة مثالية لتحول الصفوف المعتادة إلى بيئة تعمم  )
قطب نشطة؛ مما كان لو األثر اإليجابي فى اكتساب المفاىيم المختمفة، وأيضا دراسة زغمول وفتحى و 

( توصمت إلى فاعمية استخدام الصف المقموب في تنمية ميارات إدارة المشروعات الصغيرة 2.19)
 لدى طبلب المدارس الثانوية التجارية.

التعمم المقموب لتنمية وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فى استخدام الباحثة 
 التحميلفعال بصورة متكاممة؛ ألنو يتيح الفرصة إلى الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل ال

الفكرى الفردى ثم التحميل الفكرى الجماعى فى حجرة الدراسة من خبلل المناقشة وتشجيع التفاعل 
االجتماعى بعد تمكن كل متعمم من التفاعل الفكرى الذاتى ألفكاره منفردا؛ مما يدعم استيعاب المعمومات 

ا فى المواقف المختمفة، واستنتاج ما يترتب عمييا فى ظل التغيرات المتوقعة وتحميميا تمييدا لتطبيقي
وما لديو من معمومات، وتنمية ميارات التفاعل االجتماعى والتواصل الفعال بين الطبلب، من خبلل 
المناقشة والحوار فى الصف المعتاد، إضافة إلى اعتماده عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعمم 

عمييا، كاستجابة لممستحدثات الحياتية التى تساعد الطبلب عمى التكيف بمرونة مع مواقف  لتدريبوا
 الحياة والعمل.
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وتختمف الدراسة الحالية عن غيرىا من الدراسات التى اىتمت بالميارات الحياتية أو التعمم المقموب 
 فى:

 العينة، والتى تمثمت فى طبلب التعميم الثانوى التجارى. -

نوعية الميارات، والتى تمثمت فى الميارات الحياتية ومنيا الميارات الحياتية االقتصادية،  -
والميارات الحياتية لمتواصل الفعال، حيث اىتمت بتنمية الميارات الحياتية  االقتصادية، التى 
تؤدى إلى النجاح فى تعامبلت الحياة اليومية بما يتفق مع الدور المزدوج لمفرد كمستيمك 

كمنتج أو بائع فى مواقف العمل، إضافة إلى ميارات التواصل الفعال التى تتكامل مع تنمية و 
الميارات الحياتية االقتصادية لمنجاح في التعامل مع المواقف االقتصادية المختمفة لمبيع والشراء، 

 والتى تتوقف عمى إتقان ىذه الميارات 

ادية، وميارات التفاعل الفعال بما يؤدى إلى النجاح التكامل بين تنمية الميارات الحياتية االقتص -
فى التكيف مع المواقف االقتصادية االجتماعية، وليس إحداىما بمعزل عن األخرى؛ لمتمكن من 

 ميارات، مثل: التعامل الجيد مع الزمبلء والعمبلء ومعالجة اعتراضاتيم في الحياة.

توى معين، لممساعدة فى االستجابة لمتغيرات االىتمام بتطبيق الميارات الحياتية فى سياق مح -
الحياتية والتكيف معيا؛ إضافة إلى تحفيز التعايش اإليجابى مع المواقف الحياتية بما فييا 
مواقف العمل، وذلك من خبلل تنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال التى 

 بلقات عمل ناجحة.يحتاجيا الطبلب لمنجاح فى الحياة، وتكوين ع

وبمراجعة وفحص محتوى مقررات التعميم الثانوى التجارى لمتعرف عمى ما يدرس من ميارات 
حياتيو لمطبلب أو ما تتضمنو مقرراتو منيا، كأحد المتطمبات اليامة لمنجاح بالحياة اليومية، لمحصول 

حياتية، وما يتطمبو ذلك من عمى خريج لديو القدرة فيم سوق العمل والتكيف اإليجابى مع المواقف ال
استنتاج لمتغيرات المتوقعة اقتصاديا فى األسعار لمحفاظ عمى ربحيتو وتعظيم فائدتو، واستخدام 
استراتيجيات وطرق تدريس تنمى المناقشة والحوار اإليجابى بين الطبلب لتنمية الميارات الحياتية 

 االجتماعية وميارات التواصل الفعال. 

ر المقررات الحالية وطرق تدريسيا عن تنمية الميارات الحياتية وضعف مما سبق يتضح قصو 
فرص تنميتيا سواء الميارات االقتصادية وميارات التواصل الفعال، ونتيجة لذلك واستجابة إلى توصيات 
العديد من الدراسات بضرورة تطوير المقررات التجارية بما يبلئم التغيرات المعاصرة، باستخدام الوسائل 

ستراتيجيات الحديثة فى التدريس واالىتمام بتنمية الميارات الحياتية، كضرورة لمتعامل المرن مع واال
المستحدثات والمستجدات المستمرة فى المواقف الحياتية دون االعتماد عمى التدريس المعتمد عمى 

تعميم التجارى من الحفظ والتمقين؛ خاصة مع قمة الدراسات العربية التى اىتمت بالتعمم المقموب فى ال
جية وتنمية الميارات الحياتية من جية أخرى؛ مما تطمب إعداد دراسة لمتحقق من فاعمية نموذج 



طالب التعليم الثانوى  قتصادية ومهارات التواصل الفعال لدىفاعلية نموذج قائم على التعلم المقلوب فى تنمية المهارات الحياتية اال)
 (د. حنان حمدى حسن السالمونى)                      (التجارى

 خايعة تىسصعيذ –كهية انرتتية جمهة                         80                   (                    0202– يُايش) –  (33) انعذد

مقترح قائم عمى التعمم المقموب فى تنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال لدى 
 طبلب التعميم الثانوى التجارى.

 انذساصة:   يشكهة

نمية الميارات الحياتية لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى، كضرورة لمحياة؛ إلكسابيم رغم أىمية ت
القدرة عمى التكيف اإليجابى المرن مع تحديات الحياة المعاصرة المتسارعة، ومتطمبات سوق العمل 

الحياتية  المتغيرة خاصة في مقرر االقتصاد نظرا لمتحديات االقتصادية المعاصرة، وذلك لتنمية الميارات
عمى  بالقدرةاالقتصادية لمساعدة الطبلب عمى انتقال أثر التعمم وتحقيق نفعية المعرفة وتزويدىم 

التعامل مع الدور المزدوج فى مواقف الحياة، كمستيمك يمتمك القدرة عمى اإلدارة الجيدة لمدخل من 
إلى ضرورة تنمية  جية، واستنتاج أنسب وقت لمبيع كمروج ومستثمر من جية أخرى، وباإلضافة

ميارات التواصل الفعال فى مجال الميارات الحياتية االجتماعية، وخاصة باستخدام استراتيجيات حديثة 
ووسائل غير تقميدية تشجع التفاعل والتواصل المستمر؛ وتوظيف تقنيات التكنولوجيا الحديثة التى 

التعمم وفاعميتو مع مراعاة الفروق  تستحوذ عمى اىتمامات الطبلب واالستفادة منيا فى زيادة كفاءة
الفردية بين المتعمين؛ فإن واقع تدريس االقتصاد يعتمد عمى طرق تدريس تقميدية تعتمد عمى الحفظ 
والتمقين وال تيتم بتنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال. مما يتطمب إجراء 

م عمى التعمم المقموب فى تنمية الميارات الحياتية دراسة لمتحقق من فاعمية نموذج مقترح قائ
االقتصادية وميارات االتصال الفعال لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى، وحيث إن ـ فى حدود عمم 
الباحثة ـ استخدام التعمم المقموب في التدريس لم يمق اىتمامًا واضحًا فى الدراسات ذات الصمة بالتعميم 

في تنمية الميارات االقتصادية وميارات التواصل الفعال، وعمى ىذا تسعى  الثانوى التجاري خاصة
 الدراسة الحالية لئلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

ما فاعمية نموذج مقترح قائم التعمم المقموب فى تنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات 
 التواصل الفعال لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى؟

 يتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:و 

 ما الميارات الحياتية االقتصادية البلزم تنميتيا لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى؟ -1

 ما ميارات التواصل الفعال البلزم تنميتيا لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى؟ -2

المقموب لتدريس المقررات والبرامج بما ينمى  ما التصور المقترح لنموذج قائم عمى التعمم -3
 الميارات الحياتية؟

ما صورة وحدة في مقرر االقتصاد معدة وفقا لمنموذج المقترح لتنمية الميارات الحياتية  -4
 االقتصادية وميارات التواصل الفعال لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى؟
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ترح القائم عمى التعمم المقموب فى تنمية الميارات ما فاعمية التدريس باستخدام النموذج المق -5
 الحياتية االقتصادية لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى؟

ما فاعمية التدريس باستخدام النموذج المقترح القائم عمى التعمم المقموب فى تنمية ميارات  -6
 التواصل الفعال لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى؟

 فشضا انذساصة:

 ص فرضا الدراسة باإلجابة عن السؤالين الخامس والسادس من أسئمة الدراسة، وىما:يخت

( بين متوسطى درجات طبلب 1...يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام النموذج المقترح فى التعمم المقموب، ودرجات طبلب 

ين درسوا بالطريقة المعتادة فى التطبيق البعدي الختبار الميارات الحياتية المجموعة الضابطة الذ
ميارات تفاعمية بين العرض والطمب،  –ميارات العرض –االقتصادية، وذلك عمى أبعاد )ميارات الطمب 

 وككل(، لصالح درجات طبلب المجموعة التجريبية

بين متوسطى درجات طبلب ( 1...يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام النموذج المقترح فى التعمم المقموب ودرجات طبلب 
المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة فى التطبيق البعدى الختبار ميارات التواصل 

التواصل فى المجموعة الكبيرة، الفعال، وذلك عمى أبعاد )التواصل مع الذات، التواصل مع اآلخر، 
 وككل(، لصالح درجات طبلب المجموعة التجريبية.

 أهذاف انذساصة:

استخبلص قائمة بالميارات الحياتية االقتصادية البلزم تنميتيا لدى طبلب التعميم الثانوى  –1
 التجارى.

 الثانوى التجارى.استخبلص قائمة بميارات التواصل الفعال البلزم تنميتيا لدى طبلب التعميم  -2

 اقتراح نموذج قائم عمى التعمم المقموب لتدريس المقررات والبرامج  وينمى بالميارات الحياتية. –3

عادة تنظيميا لتنمية الميارات الحياتية  -4 إعداد وحدة في مقرر االقتصاد وفقا لمنموذج المقترح، وا 
 انوى التجارى.االقتصادية وميارات التواصل الفعال لدى طبلب التعميم الث

التحقق من فاعمية التدريس باستخدام التعمم المقموب فى تنمية الميارات الحياتية االقتصادية  –5
 لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى.

التحقق من فاعمية التدريس باستخدام التعمم المقموب فى تنمية ميارات التواصل الفعال لدى  -6
 طبلب التعميم الثانوى التجارى.
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 أهًية انذساصة: 

مساعدة معممى التعميم الثانوى التجارى فى تقديم المحتوى العممى مرتبطا بالميارات الحياتية  -1
 المتعمقة بو بطريقة جذابة مشوقة. 

توجيو المعممين إلى أىمية التدريس باستخدام التعمم المقموب فى تدريس العموم التجارية لتحقيق  -2
 فة.األىداف التعميمية المختم

تنمية الميارات الحياتية المرتبطة بالمحتوى التعميمى لدى الطبلب ليصبحوا مؤىمين لدخول عالم -3
 االقتصاد والمال.

مساعدة مطورى مناىج التعميم الثانوى التجارى فى كيفية مراعاة تنمية الميارات الحياتية مع  -4
 مضمون المحتوى التعميمى.

ج وطرق التدريس إلى أىمية التدريس باستخدام استراتيجيات توجيو نظر المتخصصين فى المناى -5
 وطرق حديثة.

توجيو نظر مطورى مناىج التعميم الثانوى التجارى إلى استخدام النموذج المقترح القائم عمى  -6
 فى تطوير تدريس المقررات االقتصادية والتجارية. التعمم المقموب

 تالية:تقتصر الدراسة عمى الحدود ال: حذود انذساصة

 حدود بشرية: تم التطبيق عمى مجموعة من طبلب الصف األول الثانوى التجارى. -1

 ..2.19/2.2حدود زمانية: الفصل الدراسي األول، العام الدراسى  -2

 حدود موضوعية)أكاديمية(: -3

وحدة النشاط االقتصادى المقررة بكتاب االقتصاد لدى طبلب الصف األول الثانوى  3-1
 التجارى.

الميارات الحياتية االقتصادية كأحد مكونات المجال المعرفى لمميارات الحياتية، وذلك  3-2
 ميارات تفاعمية بين العرض والطمب، وككل(. –ميارات العرض –عمى أبعاد )ميارات الطمب 

ميارات التواصل الفعال كأحد مكونات المجال االجتماعى لمميارات الحياتية، وذلك عمى  3-3
 واصل مع الذات، التواصل مع اآلخر، التواصل فى المجموعة الكبيرة، وككل(. أبعاد )الت

 يصطهحات انذساصة:

 التعمم المقموب:  -1

( تعرفو 2.19( وزغمول وفتحى وقطب )2.15( ومصطفى ) 2.14بالرجوع إلى نجيب زوحى أ )
ة توظف التقنيات الحديثة؛ الباحثة إجرائيا بأنو مدخل تعميمى يوفر بيئة تعميمية تحفيزية تفاعمية مقموب

لتتيح لممتعمم التفاعل الفكرى واالطبلع عمى المحتوى العممى فى المنزل قبل الحضور لمصف المعتاد، 
الذى يخصص وقتو لمتدريبات واالندماج فى أنشطة باستخدام تقنيات متطورة تنمى االستيعاب وتربط 
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رشاده، مع تق ديم التعزيز المناسب؛ لتدعيم التشجيع الذاتى التعمم بالحياة والواقع بتوجيو المعمم وا 
وتحسين نتاج التعمم بالعمل الجماعى من خبلل التفاعل بين المتعمم والمعمم وزمبلئو، لتنمية الميارات 

 الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال؛ مما يساعد عمى انتقال أثر التعمم وتوظيف المعرفة. 

 الميارات الحياتية:  -2

( تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا 2.14( ورفعت )2.12( والحصان )2.11لرجوع إلى المواتى )با
ميارات تساعد المتعممين عمى التعامل المرن مع المتغيرات والمواقف الحياتية بما يحافظ عمى التكيف 

 اإليجابى وتحقيق األىداف بكفاءة .

 ميارات حياتية اقتصادية: -3

ا بأنيا ميارات تساعد المتعممين عمى تنمية القدرة عمى التعامل اإليجابى تعرفيا الباحثة إجرائي
بكفاءة وفاعمية مع المشكبلت االقتصادية اليومية فى مواقف الحياة بما فييا مواقف العمل، والتكيف 
المرن مع التحديات المتسارعة بما يبلئم الدور المزدوج ليم كبائع ومشترى، وتشمل ميارات حياتية 

ة بالطمب )االستيبلك(، وميارات حياتية تتعمق بالعرض )البيع واإلنتاج(، ميارات حياتية تفاعمية مرتبط
بين الطمب والعرض، وتقاس إجرائيا بالدرجة الكمية التى يحصل عمييا المتعمم فى اختبار الميارات 

 الحياتية االقتصادية.

 ميارات التواصل الفعال:-3

حياتية اجتماعية تساعد المتعممين عمى تنمية القدرة عمى  ياراتتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا م
التعامل اإليجابى بكفاءة وفاعمية مع المشكبلت االجتماعية اليومية فى مواقف الحياة بما فييا مواقف 
العمل بما يحقق النجاح والتكيف، كأحد مكونات المجال االجتماعى لمميارات الحياتية، وتشمل ميارات 

الذات، ميارات التواصل مع اآلخر، ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة، وتقاس إجرائيا التواصل مع 
 بالدرجة الكمية التى يحصل عمييا المتعمم فى اختبار ميارات التواصل الفعال.

 اإلطاس انُظشي

 احملىس األول: انتعهى تاملقهىب: 

إلنترنت واستخداميما بطريقة تسمح يعتبر التعمم المقموب مدخل يوظف التقنيات الحديثة وشبكة ا
لممعمم بإعداد الدرس ليطمع عمييا المتعمم فى منزلو باستعمال الحاسب اآللى أو الياتف الذكى قبل 
الحضور إلى الفصول المعتادة، ويخصص وقت الحصة لممناقشات والمشاريع والتدريبات، ويحدد زوحى 

بإعداد مقطع فيديو، ويشاركو مع الطبلب فى أحد ( الفيديو عنصرا أساسيا حيث يقوم المعمم 2.14أ )
 مواقع الـويب أو شبكات التواصل االجتماعى .
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 أوال: يفهىيه:

( التعمم المقموب بأنو استراتيجية تعميم وتعمم منظمة ومقصودة توظف 2.15عرف الكحيمى )
ارجيا؛ لتوظيف وقت تكنولوجيا التعميم فى توضيح المحتوى الدراسى لممتعمم قبل الحصة الدراسية وخ

المتعمم فى الفصل لحل الواجب المنزلى، والممارسة الفعمية لممعرفة عبر األنشطة التفاعمية؛ مما يمزج 
( حيث 2.15التعمم غير المتزامن فى المنزل، والمتزامن مع المعمم فى الفصل، ويتفق معو مصطفى )

طبلب في منازليم، ويخصص وقت يرى بأنو يسمح بإعداد المحاضرة عبر الويب؛ ليطمع عمييا ال
( بأنو قمب 2.19المحاضرة لحل األسئمة ومناقشة تكميفات المقرر، كما يرى زغمول وفتحى وقطب )

ميام التعمم بين الفصل والبيت، حيث يتم استخدام االنترنت والتقنيات الحديثة كمشاىدة شريط فيديو 
 فيم المادة العممية. لشرح المعمم في المنزل، وأداء األنشطة بالفصل؛ لتعزيز

وبالتالى يعتبر التعمم المقموب مدخل تربوى يسمح بالتحول من التعميم الجماعى إلى التعمم الفردي 
الذاتى؛ مما يؤدى إلى زيادة تفاعمية بيئة التعمم حيث يوجو المعمم الطبلب أثناء تطبيق مفاىيم المادة 

مكن من زيادة وقت التفاعل مع الطبلب بدال من ويشجعيم عمى المشاركة، مع إتاحة الفرصة لممعمم ليت
 إلقاء المحاضرات. 

 ثاَيا: انصف املقهىب أو انتعهى املقهىب

تستخدم الباحثة مصطمح التعمم المقموب بالرغم من شيوع استخدام المصطمحين ، ألنو يركز عمى 
في التعمم واالندماج في إيجابية المتعمم ونشاطو، وحدوث انقبلب كبير في دور المتعمم وزيادة فاعميتو 

المواقف التعميمية إضافة إلى تحمل مسئولية تعممو، أما الصف المقموب أو الفصول المقموبة فتوحى 
 بالشكل المعتاد لمفصول، كما أن دور المتعمم يكون أقرب لمناحية اإلدارية.

 ثانثا: مميزات انتعهى املقهىب: 

(، ودراسة 2.14موب، ومنيا دراسة جميل )حددت العديد من الدراسات مميزات التعمم المق
،  (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015)(، دراسة مازور وآخرين Robert, 2014)روبرت

 ويمكن تمخيصيا عمى النحو التالى:

 تمركز التعمم حول المتعمم مع إمكانية إعادة الدرس بما يتناسب مع قدراتو. -1

 ت والزمان والسرعة التى يتعممون بيا.توفير الحرية لممتعممين فى اختيار الوق -2

منح المتعمم حافز لمتحضير واالستعداد قبل وقت المحاضرة، وذلك عن طريق كتابة واجبات  -3
 قصيرة عمى اإلنترنت أو حل أوراق عمل مقابل درجات.

توفير أنشطة تفاعمية وتعاونية فى الفصل تركز عمى التطبيق واالستقصاء؛ مما يساعد فى  -4
 الخبرات وميارات التواصل والتعاون فيما بينيم.تنمية 

 تحفيز التواصل االجتماعي والتعميمي بين المتعمم عند العمل في مجموعات. -5
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 المساعدة عمى التغمب عمى مشكمة غياب المتعمم عن الفصول الدراسية.  -6

 تشجيع التواصل والتفاعل االجتماعي بين الطبلب وبينيم وبين المعمم.  -7

 ستغبلل األمثل لوقت المحاضرة فى التوجيو والتحفيز لربط الواقع بما يتم تعممو. اال-8

توفير آلية لتقييم استيعاب الطبلب، فاالختبارات والواجبات القصيرة التي يجيب عنيا الطبلب ىي -9
مؤشر عمى نقاط القوة والضعف في استيعابيم لممحتوى؛ لممساعدة فى التغمب عمى نقاط 

 الضعف.

 وفير تغذية راجعة فورية لممتعمم من المعممين فى وقت المحاضرة. ت -.1

 ساتعا: انتحذيات انىت تىاخه انتعهى املقهىب وكيفية انتغهة عهيها فً انذساصة احلانية: 

عمى الرغم من االىتمام بالتعمم المقموب إال أن ىناك بعض التحديات التى حددتيا دراسات)الحايك، 
( ، ويمكن Mazur; Brown & Jacobsen,2015؛ Robert,2014؛2.14؛ جميل،2.13

تمخيصيا فى اعتباره يترك الطبلب يعممون أنفسيم بأنفسيم، كما أنو عمبل إضافيا لممعمم، يتطمب وجود 
ميارات جديدة فى أدائو، لتسجيل المحاضرات التى تتطمب جيدا ألدائيا خارج الصف، واالىتمام 

ستيعاب الطبلب ودافعيتيم لمتعمم، خاصة وأن المحاضرات تبث فى بتكامميا مع األنشطة؛ لمحفاظ عمى ا
بيئة تعميمية أقل رسمية، فقد يكون بعض المتعممين أقل انتباىا، فيكون المتعمم سمبيا ومستمعا 
بالمنزل، وقد يشكو الطبلب من افتقاد المعمم وجيا لوجو أماميم، إذ يعتمد التعمم المقموب عمى مشاىدة 

اح لمطبلب الفرصة لطرح األسئمة، وأن التعمم المقموب مرادف ألشرطة الفيديو عمى المحاضرة وال يت
 اإلنترنت التى استبدلت لممعممين.

وترى الدراسة الحالية أن التعمم المقموب وسيمة لزيادة التفاعل اإليجابى واالتصال بين الطبلب 
دث تعمم يجمع ما بين التعمم والمعممين داخل الفصل وخارجو وىى بيئة تعميمية تحفزية، بحيث يح

المباشر والتعمم الذاتى، ويمكن زيادة فاعمية التعمم المقموب والتغمب عمى التحديات التى يواجييا من 
خبلل اعتباره مدخل تدريسى ينطوى عمى التفاعل بين المتعمم والمعمم، ويركز عمى خبرات تعمم وأنشطة 

د واجبات تعيد إلى الطبلب بل لمتابعة استيعابيم وميمات داخل الصف وخارجو، ليس باعتبارىا مجر 
وتفاعميم مع المعمم وزمبلئيم، من خبلل حل األنشطة المصاحبة لمشاىدة المحاضرة، لينجزوىا 
بأنفسيم خارج الفصل المعتاد قبل التفاعل المباشر مع المعمم وتدوين استفساراتيم وأسئمتيم، ثم 

د، إضافة إلى مشاركة الطبلب فى التواصل الفعال وتحمل مناقشتيا واإلجابة عنيا فى الصف المعتا
مسؤولية تعمميم واالىتمام بتنمية الميارات الحياتية عن طريق تقديم الخبرات التعميمية فى مواقف 
حياتية تتصل بواقع الطبلب الحالى والمستقبمى، وتقديم التغذية الراجعة والتعزيز المناسب؛ بما يدعم 

 المستمرة لمتعمم.زيادة دافعية الطبلب 
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وبذلك تتفق الدراسة الحالية عمى اعتبار التعمم المقموب يمثل فرصة لبلسـتغبلل األمثل لمتعمم 
الصفى المعتاد، حيث يقيم المعمم مستوى الطبلب فى بداية الحصة ويصمم األنشطة داخل الصف 

الدعم المناسب لزيادة لتوضيح المفاىيم والمعمومات والميارات، ثم اإلشراف عمى أنشطتيم لتقديم 
(، وبذلك ترى الدراسة الحالية أن 2.14االستيعاب مع مراعاة الفروق الفردية بين الطبلب )زوحى ب، 

( لتحفيز 2.13التعمم المقموب يتوافق مع نموذج متغيرات الموقف التعميمى كما حددىا الجبالى )
دة مرات وفقا لقدراتيم واستعداداتيم بما الطبلب نحو المزيد من التعمم من خبلل إمكانية إعادة الدرس ع

يراعى الفروق الفردية؛ ويتناسب مع القدرة العامة عمى فيم ما يدرس والقدرة الخاصة عمى التعمم لكل 
 متعمم؛ ويزيد التفاعل ويقوى العبلقة بين المتعمم والمعمم مع االستغبلل الجيد لوقت الحصة.

 صادية:احملىس انثاًَ: املهاسات احلياتية االقت

 أوال: يفهىيها:

االقتصاد عصب الحياة، فمقرر االقتصاد ينبغى أن ييتم بالبحث عن كيفية مواجية المشكبلت 
االقتصادية وتحقيق التنمية في المجتمع، من خبلل فيم واقع التعامبلت االقتصادية اليومية حيث تحتل 

( عمم االقتصاد .2.1، ويعرف عثمان)المشكمة االقتصادية فييا مكان الصدارة في التغيرات االقتصادية
بأنو العمم الذى يدرس كيفية التوظيف األمثل لمموارد االقتصادية النادرة إلنتاج السمع والخدمات الكافية 

( أىمية اكتساب الميارات االقتصادية 2.15إلشباع الحاجات بأقل تكمفة ممكنة، كما حدد ربيع )
لقدرة عمى االستثمار واالدخار وتوفير مبالغ نقدية الستثمارىا لمشراء والتعامل مع البائع، إضافة إلى ا

وترشيد االستيبلك والتفرقة بين األسعار والتنبؤ بتغيراتيا المستقبمية بما يحقق أقصى منفعة باإلدارة 
الجيدة لمنقود، حيث االستيبلك الرشيد فى استخدام السمع والخدمات المباشرة إلشباع الحاجات، 

لعوائد المتناقصة، فعند زيادة االستيبلك عن نقطة معينة تقل الفوائد التى تعود عمى ويخضع لقانون ا
( فصنف الميارات االقتصادية المرتبطة بتعميم 2.14المستيمك ويقل شعوره بالسعادة؛ أما رفعت)

الرياضيات إلى ميارات فرعية، تتمثل فى: وضع خطة ميزانية واقتراح سبل ترشيد االستيبلك وتقييم 
فرص المتاحة، وتحديد أولوية التعامبلت االقتصادية، وذلك من منظور رياضى لتمبية احتياجات ال

الطبلب من الميارات الحياتية المرتبطة بتدريس الرياضيات، دون التركيز عمى الميارات الحياتية 
تيبلك معا االقتصادية إلعداد الطالب لمتعامل مع مواقف العمل المختمفة المرتبطة باالستثمار واالس

وعممو بالتجارة، مما يبرز أىمية تنمية الميارات االقتصادية المختمفة كأحد مكونات المجال العقمى 
 لمميارات الحياتية التى تتطمبيا الحياة المعاصرة.

تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا ميارات تساعد المتعممين عمى تنمية القدرة عمى التعامل اإليجابى 
ع المشكبلت االقتصادية اليومية فى مواقف الحياة بما فييا مواقف العمل، والتكيف بكفاءة وفاعمية م

 المرن مع التحديات المتسارعة بما يبلئم الدور المزدوج ليم كبائع ومشترى.
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 ثاَيا: أهًية تًُية املهاسات احلياتية االقتصادية:

صاديا لتحقيق المشاركة ( إلى أىمية تثقيف الطبلب / المعممين اقت1..2أشارت دراسة أحمد )
الفعالة في تحسين االقتصاد القومى بالعمل المستمر لزيادة اإلنتاج، وترشيد االستيبلك، واالتجاه نحو 
االدخار واالستثمار، والمحافظة عمى المال العام، والعمل عمى حل المشكبلت االقتصادية اليومية؛ مما 

 ى في المجتمع.يساعد عمى إعداد جيل يتفاعل مع النظام االقتصاد

وتيتم الباحثة بتنمية الميارات الحياتية االقتصادية من خبلل تقديم المعمومات والمحتوى وربط 
بالمواقف الحياتية، التى تمكن من تطبيقيا وربطيا بالواقع؛ بما يساعد عمى انتقال أثر التعمم؛ وينمى 

نمية الميارات الحياتية االقتصادية، المعرفة االقتصادية لمطبلب؛ لذا تحدد الدراسة الحالية أىمية ت
 لكونيا تؤدى إلى تنمية: 

 القدرة عمى التكيف المرن المستمر مع التغيرات المتبلحقة في المواقف الحياتية. -1

 الدور اإليجابى لممتعمم في المواقف التعميمية الواقعية، وتحمل المسئولية في تعممو. -2

 ل مع اآلخرين من زمبلء ومعمم. القدرة عمى ميارات التواصل والتفاع -3

اكتساب الميارات المزدوجة لمفرد في الحياة والعمل كمنتج ومستيمك معا؛ بما يحقق أقصى  -4
 المنفعة، وذلك كالتالى:

تنمية الميارات الحياتية المرتبطة باالستيبلك لدى المتعمم، والتى يمارسيا كمستيمك أثناء  4-1
 يم المنفعة.تعامبلتو فى حياتو اليومية لتعظ

تنمية الميارات الحياتية المرتبطة باالستثمار لدى المتعمم، التى تمكنو من الحفاظ عمى  4-2
أموالو عند عممو كبائع فى مواقف العمل والحياة لتحقيق أقصى منفعة وعائد بأقل تكمفة 

 ووقت ممكن.

 مبلت الحياتية اليومية.القدرة عمى فيم ما يطرأ من المشكبلت االقتصادية، وحميا أثناء التعا -5

 التعمم مدى الحياة؛ لمتكيف المرن مع التطورات المستمرة في مواقف الحياة والعمل. -6

 ثانثا: تصُيف املهاسات احلياتية االقتصادية، وأتعادها: 

وقد حددت الباحثة الميارات الحياتية االقتصادية الرئيسة والفرعية بوحدة النشاط 
 موضح بالجدول التالى:االقتصادى، وذلك كما ىو 
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 ( تصنيف الميارات الحياتية الرئيسة والفرعية فى دروس وحدة النشاط االقتصادى1جدول)

 الميارات الحياتية االقتصادية الرئيسة والفرعية دروس الوحدة

 أوال: الطمب )االستيبلك(

قانون الطمب  -1
 والعوامل المؤثرة عميو.

 ستيبلك(ميارات حياتية تتعمق بالطمب )اال

 استنتاج العبلقة العكسية بين السعر والطمب.  1-1

 تمييز طبيعة العبلقة بين مصمحة المستيمكين والسعر 1-2

 استنتاج تأثير عدد المستيمكين عمى الطمب )االستيبلك(  1-3

 توقع تأثير الدخل عمى الطمب )االستيبلك(  1-4

 ستيبلك( استنتاج تأثير أذواق المستيمكين عمى الطمب )اال 1-5

 استنتاج تأثير أسعار السمع البديمة والمكممة عمى الطمب )االستيبلك(  1-6

مرونة الطمب  -2 
 والطمب الكمى

 استنتاج تأثير التغير في السعر عمى الكمية المطموبة  2-1

 ثانيا: العرض )اإلنتاج(

قانون العرض  -3
 والعوامل المؤثرة عميو.

 

 البيع( -اإلنتاج ميارات حياتية تتعمق بالعرض )

 استنتاج العبلقة الطردية بين السعر والعرض. 3-1

 تمييز العبلقة بين مصمحة البائعين )المنتجين( والسعر 3-2

 استنتاج تأثير تغير نفقات اإلنتاج عمى العرض )البيع( والسعر. 3-3

 استنتاج تأثير تغير أسعار السمع البديمة عمى العرض )البيع(.  3-4

 تأثير العوامل الطبيعية عمى العرض )البيع(. استنتاج  3-5

 التنبؤ بتأثير األسعار المستقبمية عمى العرض )البيع(.  3-6

 استنتاج تأثير العوامل األخرى عمى العرض )البيع(.  3-7

مرونة العرض  -4
 والعوامل المؤثرة عمييا.

 توقع مدى توفر سمع معينة في ظل التغير في العوامل األخرى  4-1

 استنتاج تأثير قابمية السمع لمتخزين عمى مرونة العرض )البيع(. 4-2

 استنتاج تأثير تكمفة النقل عمى مرونة العرض )البيع(  4-3

استنتاج تأثير الوقت المستغرق إلنتاج السمعة عمى مرونة العرض  4-4
 )البيع( .
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 ( األىداف اإلجرائية لدروس وحدات الوحدة1تابع جدول )

 يارات الحياتية االقتصاديةالم الدروس 

ثالثا: العبلقة بين الطمب 
 )االستيبلك( والعرض )اإلنتاج(

المستوى العام لؤلسعار وسعر  -5
 التوازن في السوق الحر

 البيع(-ميارات حياتية تتعمق بالطمب )االستيبلك( والعرض )اإلنتاج 

استنتاج نتيجة التفاعل المتوازن بين الطمب والعرض في  5-1
 الحر السوق

 توقع أثر تغير أسعار السمع عمى المستوى العام لؤلسعار 5-2

 التمييز بين مزايا ومساوئ المنافسة الكاممة. 1-6 المنافسة الكاممة واالحتكار -6

التفرقة بين المنافسة االحتكارية واالحتكار التام والمنافسة  6-2
 الحرة 

 توقع أسباب الغبلء 1-7 الغبلء -7

ميارات  –لسابق تم تحديد أبعاد الميارات الحياتية االقتصادية في: ميارات الطمب ومن الجدول ا 
 ميارات تفاعمية بين العرض والطمب، وككل. –العرض

وبذلك يكون قد تم تحديد الميارات الحياتية االقتصادية البلزم تنميتيا لدى طبلب التعميم الثانوى 
 ول من أسئمة الدراسة الحالية.التجارى، وبالتالى تمت اإلجابة عن السؤال األ 

 انتىاصم انفعال: يهاساتاحملىس انثانث: 

 :أوال: يفهىيها

كما في دراسة السيد وآخرون  المجال االجتماعىيمكن تحديد الميارات االجتماعية كأحد مكونات 
 (، وذلك عمى النحو التالى:4..2)

واآلراء، والدفاع عن الحقوق،  ميارات توكيد الذات: وتتعمق بميارات التعبير عن المشاعر، -
 وحمايتيا، ومواجية ضغوط اآلخرين.

دارة التفاعل معيم ليصبح - ميارات وجدانية: تسيم في إقامة عبلقات وثيقة وودية مع اآلخرين، وا 
 الشخص أكثر قبوال.

الميارات االتصالية: وتنقسم بدورىا إلى قسمين: ميارات اإلرسال، وتعبر عن قدرة الفرد عمى  -
صيل المعمومات التي يرغب بنقميا إلى اآلخرين لفظيًا أو غير لفظي من خبلل عمميات نوعية تو 

كالتحدث، والحوار، وميارات االستقبال، وتعني ميارة الفرد في االنتباه وتمقي الرسائل المفظية 
دراكيا وفيميا، والتعامل معيم في ضوئيا.   وغير المفظية من اآلخرين وا 

رونة االجتماعية واالنفعالية: وتشير إلى قدرة الفرد عمى التحكم بصورة مرنة ميارات الضبط والم-
في سموكو المفظي وغير المفظي في مواقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وتعديمو بما يتناسب 
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مع ما يطرأ من مستجدات لتحقيق أىداف الفرد، وبطبيعة الحال فإن المرونة االجتماعية تيتم 
 السموك االجتماعي المبلئم لمموقف وتوقيتو المناسب.بمعرفة الفرد ب

حياتية اجتماعية تساعد المتعممين عمى تنمية القدرة عمى  وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا ميارات
التعامل اإليجابى بكفاءة وفاعمية مع المشكبلت االجتماعية اليومية فى مواقف الحياة بما فييا مواقف 

 التكيف، كأحد مكونات المجال االجتماعى لمميارات الحياتية.العمل بما يحقق النجاح و 
 ثاَيا: أهًية تًُية املهاسات احلياتية نهتىاصم انفعال:

إن تنمية قدرة الطبلب عمى التواصل الفعال واكتساب مياراتو؛ تؤدى إلى زيادة الكفاءة االجتماعية، 
 وذلك من خبلل: وتدعيم التوافق والتكيف مع اآلخرين في المواقف المختمفة، 

تنمية ميارات التواصل مع الذات، ، مثل: الثقة بالنفس، توكيد الذات واالىتمام بالمفيوم  -أ
اإليجابى عن الذات، ضبط الذات، التخطيط لتطوير الذات، بما يؤدى إلى تنمية الميارات النفس 

 شخصية والذاتية.

 تنمية الميارات البين شخصية، وتشمل: -ب

اصل مع اآلخر، سواء األقران أو التعامل مع المجموعات الصغيرة، مثل: اإلصغاء ميارات التو  1-ب
 والحديث، التعاون، التعاطف، االنتماء، المصارحة، تكوين عبلقات إيجابية.

 .ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة وصوال لممشاركة الفاعمة فى األنشطة المجتمعية 2-ب
 نفعال، وأتعادها:ثانثا: تصُيف يهاسات انتىاصم ا

صنفت الدراسة الحالية الميارات الحياتية لمتواصل الفعال فى ثبلثة أبعاد رئيسة ، ويتضمن كل 
منيا خمس ميارات فرعية كأساس لمميارات الحياتية االجتماعية، وتتمثل ىذه األبعاد في: ميارات 

لمجموعات الكبيرة، وذلك كما التواصل مع الذات، وميارات التواصل مع اآلخر، وميارات التواصل في ا
 ىو موضح بالجدول التالى:
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 الفرعية والميارات ( أبعاد اختبار مواقف ميارات التواصل الفعال2جدول)

 البعد األول
 ميارات التواصل مع 
 الذات 

 البعد الثانى
 ميارات التواصل مع 

 اآلخر

 البعد الثالث
 ميارات التواصل في 
 المجموعات الكبيرة

 تقدير الذات  -1
 االستقبللية  -2
 تشخيص القدرات الذاتية -3
التخطيط لتطوير القدرات  -4

 الذاتية 
 تطوير القدرات الذاتية -5

 اإلنصات. -1
 الفعال ثالتحد -2
 لتفاوضا -3
 قبول اآلخر -4
 التعاطف -5

 تحديد األدوار والميام فى األنشطة المجتمعية  -1
 مى اآلخرين إصدار األحكام الموضوعية ع-2 
تبادل األدوار مع اآلخرين فى األنشطة  -3

 المجتمعية 
  فى األنشطة المجتمعيةتحمل المسئولية  -4
 األنشطة المجتمعيةالمشاركة الفاعمة فى  -5

تحديد ميارات التواصل الفعال البلزم تنميتيا لدى طبلب التعميم الثانوى وبذلك يكون قد تم 
 بة عن السؤال الثانى من أسئمة الدراسة الحالية. وبالتالى تمت اإلجاالتجارى، 

 خالصة اإلطاس انُظشي: احملىس انشاتع:

أوال: انعالقة تني انًُىرج املقرتذ وتًُية املهاسات احلياتية االقتصادية، ويهاسات انتىاصم 
 انفعال:

قترح كتفعيل من خبلل ما تم طرحو في اإلطار النظرى يمكن لمباحثة تحديد العبلقة بين النموذج الم
 لمتعمم المقموب، وتنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال، وذلك من خبلل:

 تصميم مواقف تعميمية تناسب المتعممين، وتييئة بيئة تحفيزية لمتعمم الذاتي. -1

لمعمومات تقديم الخبرات التعميمية ومناقشتيا مع ضمان التواصل الذاتي مع النفس الستيعاب ا -2
وفيميا من جية، والتواصل مع الزمبلء والمعمم لمناقشة المعمومات والخبرات التعميمية من 

 جية أخرى والتكامل بينيم؛ مما يؤدى إلى تنمية ىذه الميارات. 

 تييئة مواقف وأنشطة تعميمية تثير انتباىيم، وتربط محتوى الوحدة بحاجات المتعممين الحياتية  -3

ة المتعممين وزيادة مسئوليتيم عن تعمميم سواء داخل القاعة الدراسية أو تنمية مشارك -4
خارجيا، لبلستفادة مما يدرسونو فى تنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل 

 الفعال، من خبلل توفير مواقف حياتية تدعم تنمية ىذه الميارات.

مخفزات تدفع المتعمم نحو التعمم، وتجمع بين  توظيف التقنيات الحديثة المختمفة التى تقدم -5
التعمم الذاتي الفردي والجماعي، كما أنيا تجمع بين استراتيجيات التعمم وجيا لوجيا 

 واستراتيجيات التعمم القائمة عمى الويب.
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تشجيع التواصل والتفاعل االجتماعي بين الطبلب؛ مما ينمى ميارات التواصل الفعال والكفاءة  -6
وتنمية الميارات من  باستخدام استراتيجيات التعمم النشط المتنوعة لجذب االنتباه عيةاالجتما

 التعاون والتفاعل المستمر بين:خبلل تنمية 

المتعمم والمحتوى، من خبلل التعمم الذاتى وتفاعل المعمومات في ذىن المتعمم؛ مما ينمى  6-1
 القدرة عمى التواصل الفعال مع الذات. 

وزمبلئو في المجموعات التعاونية، من خبلل تبادل اآلراء ومناقشة األفكار المختمفة المتعمم  6-2
مع األقران؛ مما ينمى القدرة عمى التواصل الفعال مع اآلخر، ثم التفاعل بين جميع الطبلب في 

 المجموعة الكبيرة، مما ينمى القدرة عمى التواصل الفعال مع المجموعة الكبيرة. 

عمم، من خبلل اإلجابة عن أسئمة واستفسارات الطبلب، وتقديم المعمم اإلرشاد المتعمم والم 6-3
 والتوجيو والتعميمات لممتعممين.

االىتمام بتدريس قاعدة عامة من المعمومات تكون كأساس لمتكيف المرن مع التحديات  -7
 وتوظيفيا فى مواقف الحياة المتغيرة ، بما يساعد عمى انتقال أثر التعمم.

التعمم بالحياة والنظرية بالتطبيق، لزيادة الفيم واالستيعاب والقدرة عمى انتقال أثر التعمم  ربط -8
واالستفادة مما تم تعممو في تنمية القدرات لمتعامل بنجاح مع المستجدات المتسارعة والتكيف 

 معيا مع تحقيق أقصى منفعة لمنجاح في التعامل مع المواقف الحياتية المختمفة. 

 انًُىرج املقرتذ يٍ انذساصة احلانية نتذسيش انربايح واملقشسات وفقا نهتعهى املقهىبثاَيا: 

؛ 2.15؛ الكحيمى،2.15؛ الزين،2.15بالرجوع إلى العديد من الدراسات)البموشيو،
(4ILGA( تقترح الباحثة نموذج )2.15مصطفى،

 لتدريس البرامج والمقررات وفقا لمتعمم المقموب *1
، ويتضمن ىذا النموذج أربع مراحل أساسية، تتمثل فى: تحديد الخبرات ة المعرفةمع االىتمام بنفعي

السابقة واستثارتيا لخمق الدافعية، تفاعل المتعمم ، اكتساب الخبرات الجديدة، التطبيق ونفعية المعرفة 
تمر، )انتقال أثر التعمم(، مع االىتمام بالتغذية المرتدة المستمرة لضمان التحسين والتطوير المس

 والشكل التالى يوضح ىذه المراحل وخطواتيا التفصيمية:

 

 

                                              
0 الرقم يرمز لعدد المراحل األساسية، ثم األحرف األولى ليذه المراحل  (Identify previous 

experiences, Learner Interaction, Gain New Experiences, Application) 
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 واستثارتيا السابقة الخبرات تحديد
 لخمق الدافعية

 

 عمم تفاعل المت
 
 

 تدريس الكترونى وتعمم ذاتى
تعلم ذاتى من المحتوى  -

 التفاعلى. 
 تفاعل وتواصل الكترونى. -
 

تدريس صفى وتعمم بمجموعات 
 تعاونية:

 تقسيم الطالب لمجموعات تعاونية -
  تواصل مباشر وجها لوجه -
إرشاد المتعلمين و مناقشة التكليفات -

 .هم وتوجيه
 

 

 اكتساب خبرات جديدة
 

 تواصل مع األقران  -
 تواصل في المجموعة الكبيرة -

 التطبيق ونفعية المعرفة
 )انتقال أثر التعمم(

 

 مدخبلت

 
 
 
 

 عمميات

 
 
 

 مخرجات

 
 
 
 
 
 
 

 تغذية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راجعة

 ( لتدريس البرامج والمقررات 4ILGA( نموذج الدراسة الحالية المقترح )1شكل )
 باستخدام التعمم المقموب
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 :* املذخالت، وتشًم

 تحديد الخبرات السابقة واستثارتيا لخمق الدافعية: -1

عن طريق المناقشة واألسئمة المتدرجة من السيل إلى الصعب؛ وذلك  تحديد الخبرات السابقةيتم 
تعجز  ،بتقديم موقف مثير ينطوى عمى مشكمة سابقة لدى المتعمم، وتجييزىا،الستدعاء المعارف ال

ويدفع المتعممين إلى التفكير لحل الموقف المثير،  مما يجذب االنتباهالخبرات السابقة عن اإلجابة عنو؛ 
رشاده.  وذلك تحت توجيو المعمم وا 

 تفاعل المتعمم أثناء: -2 العمميات، وتشمل: *

 ى وتعمم ذاتى تدريس الكترون 2-1

طريق  يقوم المتعمم بنشاط موجو لحل المواقف المثيرة التى تنطوى عمى مشكبلت أو أسئمة عن
التفاعل الذاتى مع المحتوى التفاعمى المتاح، وذلك لجمع المعمومات بالبحث واالكتشاف باستخدام 

لمتعممين من خبلل أدوات محركات البحث والمواقع االلكترونية عبر الشبكة، وتسجيميا ومناقشتيا بين ا
وذلك  البريد االلكترونى وجروب الفيس بوك والواتس آب،التفاعل والتواصل االلكترونى المتاحة ، مثل: 

 تحت إرشاد المعمم وتوجييو. 

 تدريس صفى وتعمم تعاوني: 2-2

كمة ( طبلب، يقوم فييا المتعمم بنشاط موجو لحل المش5-4يتم تقسيم الطبلب لمجموعات تعاونية ) 
عن طريق جمع المعمومات بالبحث واالكتشاف والمناقشة بين أفراد المجموعات المتعاونة تحت تشجيع 

مع االىتمام بتبادل المعمومات والخبرات بين طبلب المجموعة  التكميفاتالمعمم وتوجييو، ثم مناقشة 
الرأى اآلخر؛ مما يؤدى إلى باختبلف رؤية كل متعمم، مع احترام قواعد المناقشة الفعالة واحترام الرأى و 

اكتشاف مزيد من األفكار والمعمومات الجديدة في جو من األلفة، والربط بينيا فى عبلقات جديدة؛ ليتم 
 تنمية ميارات التواصل االجتماعى والفعال بينيم.

  اكتساب الخبرات الجديدة: -3

يميا من خبلل األسئمة الموجية يقوم المعمم بانتقاء األفكار والحمول الصحيحة من المجموعات، وتعد
بين طبلب المجموعة الكبيرة )الطبلب أو المجموعات( بما يشجع تعميق االستيعاب والتواصل  والمناقشة

الفعال بين األقران في كل مجموعة وبينيم ككل فى المجموعة الكبيرة مع االلتزام بالتعميمات وشروط 
التفاعل فى الفصول المعتادة؛ مما يعمل عمى تكوين المناقشة، سواء من خبلل التفاعل االلكترونى و 

الخبرات الجديدة وربطيا بالسابقة فتؤدى إلى االتزان المعرفى ، تحت إرشاد المعمم وتوجييو لتشجيع 
 التواصل الفعال بينيم.
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 التطبيق ونفعية المعرفة )انتقال أثر التعمم(-4 المخرجات، وتشمل: *

فصول المعتادة بين المتعممين والمعمم، لتقديم تعزيز وتدعيم التعمم تتم المقابمة وجيا لوجو فى ال
عطائيم التكميفات  المرغوب، وربط التعمم بالحياة ومواقف العمل، إضافة إلى عمل ممخصات سبورية، وا 
المناسبة ومناقشتيا، وذلك لممساعدة فى تعميم خبراتيم فى مواقف جديدة؛ مما يؤدى إلى نفعية المعرفة 

التعمم إضافة إلى توسيع المعنى، لمساعدة المتعمم إلى الوصول لحالة اإلتقان فى التعمم فى  وفاعمية
مواقف تعميمية اجتماعية مرنة، والتى قد تؤدى لوجود تساؤل أو مشكمة جديدة تدعوىم لمبحث واستمرار 

 التعمم. 

نموذج قائم عمى التعمم  اقتراحوبذلك يكون قد تم الربط بين التعمم المقموب والميارات الحياتية، و 
 وبالتالى تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة الحالية.المقموب لتدريس المقررات والبرامج، 

 يُهح انذساصة وإخشاءاتها

 أوال: يُهح انذساصة

 تستخدم الدراسة الحالية المنيج التجريبي، لمتحقق من فاعمية النموذج المقترح بالدراسة الحالية في
تنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال لدى طبلب التعميم الثانوى التجارى، 

الضابطة والتجريبية ذا القياس القبمى والبعدى، اتبعت الدراسة  لممجموعتينوالتصميم شبو التجريبى 
 الحالية التصميم شبة التجريبى، وفقًا لممخطط التالى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط إجراءات الدراسة التجريبية2شكل)

 

 اختيار مجموعة الدراسة وتقسيميا إلى مجموعتين
 مجموعة ضابطة-1
 مجموعة تجريبية  -2

 عمى مجموعتى الدراسة اتطبيق أدوات الدراسة قبمي
 اختبار الميارات الحياتية االقتصادية .1
 اختبار ميارات التواصل الفعال .2

 ضبط التكافؤ

 التدريس لممجموعة الضابطة 
 معتادةبالطريقة ال

 التدريس لممجموعة التجريبية 
 المقترحوفقًا لمنموذج 

 عمى مجموعتى الدراسة ايبعدتطبيق أدوات الدراسة 
 ات الحياتية االقتصاديةاختبار الميار  .3
 اختبار ميارات التواصل الفعال .4
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 ثاَيا: جمتًع انذساصة، عيُته:

( طالب بالصف األول الثانوى 73طبلب التعميم الثانوى التجارى ، وتمثمت عينة الدراسة في )
ن التجاري بمدرسة السادات التجارية الفنية المتقدمة بمحافظة بورسعيد، وقد تم تقسيم العينة لمجموعتي

( طالبا، وقد درست وحدة )النشاط االقتصادى( المقررة بكتاب 38إحداىما مجموعة تجريبية بمغ عددىا )
مبادئ االقتصاد لمصف األول الثانوى التجارى وفق النموذج المقترح في الدراسة الحالية، واألخرى 

 ( طالبا، درسوا نفس الوحدة بالطريقة المعتادة.35مجموعة ضابطة بمغ عددىا )

 انثا: تصًيى وحذة انُشاط االقتصادي وفقا نهًُىرج املقرتذ:ث

بالرجوع إلى الدراسات التى اىتمت بنماذج التصميم التعميمي المرتبطة بتصميم البرامج التعميمية 
(، قامت الباحثة بتصميم وحدة النشاط 2.15(، والكحيمى)5..2عبر االنترنت، ومنيا: اليادي )

 تالية: االقتصادى، وفقا لممراحل ال

المرحمة األولى: التحميل، وتشمل: تحميل خصائص المتعممين من طبلب الصف األول الثانوى 
التجارى، وخمفياتيم واحتياجاتيم، وتحديد األىداف العامة؛ بيدف تنمية الميارات الحياتية االقتصادية 

معتاد بمدرسة السادات وميارات التواصل االجتماعى لدييم، وتحميل بيئة التعمم المقموب داخل الصف ال
التجارية الفنية المتقدمة، حيث تم تجييز معمل الحاسب اآللى لوجود أجيزة كمبيوتر متصمة باالنترنت 

، مع إمكانية إعادة التنظيم بما يتناسب مع Data showوسبورة بيضاء وجياز عرض بروجيكتور 
يتم عبر مجموعة الواتس آب والفيس بوك التعمم التعاونى، أما التعمم خارج قاعة المحاضرات في المنزل ف

والبريد االلكترونى، وقد تم إعداد المحاضرات في شكل ممفات ووسائط متعددة تسمح بتكرار مشاىدة 
المحاضرة، وتحديد المحتوى التعميمى، حيث تم اختيار وحدة النشاط االقتصادى؛ ألىميتيا وتشابو 

ات، واستيعاب التغيرات االقتصادية المختمفة، وتحديد مفاىيميا، كما أنيا أساس لفيم غيرىا من الوحد
الموضوعات الرئيسة، وتم إعادة تنظيميا بما يحقق التسمسل المنطقي لتسييل ربط الخبرات وتطبيقيا 
كوحدة واحدة، مع االىتمام بزيادة التطبيقات والصور الواقعية التى تسيل عمى الطبلب استيعاب 

 تعمم. كما في الجدول التالى:المعمومات وتيسر انتقال أثر ال

 ( تنظيم موضوعات الوحدة المختارة المعدل3جدول )

ترتيب 
 الدروس

 )الموضوعات الفرعية(  )الموضوعات الرئيسة( 

 قانون الطمب والعوامل المؤثرة عميو. -1 الطمب )االستيبلك( 1

 مرونة الطمب والطمب الكمى -2

 مل المؤثرة عميو.قانون العرض والعوا -1 العرض )اإلنتاج( 2

 مرونة العرض والعوامل المؤثرة عمييا. -2
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العبلقة بين الطمب )االستيبلك(  3
 والعرض )اإلنتاج(

 المستوى العام لؤلسعار وسعر التوازن في السوق الحر -1

 المنافسة الكاممة واالحتكار -2

 الغبلء  -3

 فرعيتين، ىما: وتنقسم ىذه المرحمة إلى مرحمتينالمرحمة الثانية: التصميم: 

التصميم االلكترونى، وذلك من خبلل: اختيار الوسيط االلكترونى التعميمي، لمتعمم الذاتى ونمط -1
التعمم الفردى من خبلل مجموعة في الفيس بوك والبريد االلكترونى، وتحديد طرق وأدوات التفاعل 

فيس بوك سواء تم التفاعل بصورة والتواصل االلكترونى، ليتم التفاعل من خبلل مشاركات الطبلب عبر ال
متزامنة أو غير متزامنة، وأيضا من خبلل البريد االلكترونى، وتصميم المواد التعميمية االلكترونية، وقد 
اعتمدت الوحدة عمى وسائل عديدة منيا: صور ورسوم، وممفات، وفيديو، ومواقع إلكترونية تم توظيفيا 

عة من األنشطة ومنيا: استخدام محركات البحث ومواقع بما يحقق أىداف الوحدة. وتم إعداد مجمو 
االنترنت لجمع المعمومات لحل موقف معين، أو كتابة تقرير وتحميل ممفات، المشاركة فى النقاش 

 والتواصل مع الزمبلء، إضافة إلى إرسال رسائل البريد اإللكتروني واستقباليا.

رائية لكل درس، وتصميم األنشطة الصفية صياغة األىداف اإلجالتصميم الصفى، وتضمن ذلك:  -2
التى ترتبط بواقع المجتمع وسوق العمل ومتطمباتو، وتقوم عمى المناقشات إضافة إلى المناظرات، وتحديد 
استراتيجيات التدريس، وتتمثل فى التعمم التعاونى، لما يتيحو من حوار، سواء بين أفراد كل مجموعة، أو 

رشاده، باإلضافة إلى استخدام أسموب األسئمة، الذى يشجع  بين المجموعات ككل، تحت توجيو المعمم وا 
الطبلب عمى البحث واالكتشاف، ويسمح لمطبلب بالتعبير عن آرائيم، المناقشة بين الطبلب تحت توجيو 
المعمم، لتبادل المعمومات واألفكار بين مجموعات الطبلب والربط بينيا، المحاضرة، لتقديم ممخص لما تم 

تصميم الوسائل التعميمية والمصادر التعميمية، وتم إعداد البطاقات الورقية لئلجابة عن أنشطة  تعممو،
 .الوحدة، واستخدام جياز البروجيكتور لعرض المعمومات واألنشطة المختمفة

تم تصميم أدوات التقويم الصفى، وتتمثل فى اختبار تصميم أدوات التقويم الصفى وااللكترونى،  -3 
 وتصميم أدوات التقويم االلكترونية ،(2)، اختبار ميارات التواصل الفعال(1)االقتصادية  الحياتيةالميارات 

  التى ترتكز عمى التقويم البنائى.

  المرحمة الثالثة: اإلنتاج، وتشمل:

االلكترونية(، واستطبلع رأى الخبراء في المواد التعميمية  -إنتاج المواد التعميمية )الصفية-
اللكترونية( لضبطيا، فتم عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين، وقد أشار ا -)الصفية

 السادة المحكمون بصبلحيتيا، وبذلك أصبحت فى صورتيا النيائية. 

                                              
0((

 (.4اختبار الميارات الحياتية االقتصادية، ممحق رقم ) 

8()
 (.5اختبار ميارات التواصل الفعال، ممحق رقم ) 
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، وتم تصميم دليل وحدة )النشاط االقتصادى( يوضح لممتعممين األىداف (1)إعداد دليل الطالب -
والجدول الزمني لدراسة  شطة التعميمية المرتبطة بياالتعميمية ويتضمن تمييدا لموضوعاتيا واألن

الوحدة وأساليب لمتقويم، وتم تقنينو بعرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين، وقد أشار 
 السادة المحكمون بصبلحيتو، وبذلك أصبح فى صورتو النيائية.

نموذج المقترح لمتدريس ، وتقنينو لتدريس وحدة )النشاط االقتصادى( وفقا لم(2)إعداد دليل المعمم -
باستخدام التعمم المقموب، واشتمل عمى مقدمة لمدليل عن النموذج المقترح، وتحديد األىداف 
السموكية لموحدة ولكل درس، وخطوات سير الدرس، ليكون المعمم مرشدا وموجيا، وتم التحقق 

ىيئة  من الصدق بعرض الصورة المبدئية عمى مجموعة من السادة المحكمين من أعضاء
التدريس المتخصصين فى مناىج وطرق تدريس العموم التجارية ومعممى االقتصاد بالتعميم 
 الثانوى التجارى، وقد أشار السادة المحكمون بصبلحيتو، وتم وضع الدليل فى صورتو النيائية. 

 استطبلع رأى الخبراء في أدوات التقويم لضبط األدوات وتحكيميا -

 التعمم المقموب كما سيمى الحقا، وتشمل:المرحمة الرابعة: تطبيق 

، (3)تطبيق أدوات التقويم قبميا، وتدريس وحدة )النشاط االقتصادى( وفقا لخطوات النموذج المقترح
 ثم تطبيق أدوات التقويم بعديا.

 المرحمة الخامسة: التقويم والتطوير، لضمان إجراء التعديبلت والتحسينات وتشمل:

ن:من خبلل التجريب االستطبلعي لموحدة، حيث تم تجربتيا عمى مجموعة استطبلع آراء المتعممي -
( طالبا، وذلك خبلل الفصل الدراسى األول 35من طبلب الصف األول الثانوى التجارى، وعددىم )

(؛ لمتأكد من خموىا من األخطاء اإلمبلئية والفنية ومعالجة ما .2.2-2.19من العام الدراسى )
آراء المتعممين شفويا، حول سيولة االستخدام، ومناسبة الصور  يظير من مشكبلت، ومعرفة

لممحتوى، ومناسبة عرض الفيديو لتحقيق اليدف وأشاروا بعمل ممخص يتناول النقاط األساسية 
 بالوحدة، وقد تم إجراء ىذا التعديل. 

 التقويم األولى، تطبيق أدوات الدراسة فى بداية التجربة.-

من خبلل تقديم التغذية المرتدة باستمرار أثناء دراسة الوحدة وحل األسئمة التقويم التكويني، ويتم -
والتقويم والتكميفات في نياية كل درس وحميا كواجبات منزلية، أو التى ترسل إجاباتيا بالبريد 

 االلكترونى أو عبر مجموعة الفيس بوك. 

                                              
0((

 (.2دليل الطالب في الوحدة المعدة وفقا لمنموذج المقترح، ممحق رقم )  

 (.3دليل المعمم، ممحق رقم ) ()8

 88طوات النموذج المقترح من الدراسة الحالية لتدريس المقررات والبرامج وفقا للتعلم المقلوب، الدراسة الحالية صخ ()3
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نتياء من دراسة الوحدة لمعرفة التقويم النيائي، ويتم من خبلل تطبيق أدوات البحث بعديا بعد اال -
مدى تحقيق األىداف النيائية، وذلك من خبلل: اختبار الميارات الحياتية االقتصادية، واختبار 

 ميارات التواصل الفعال.

التطوير والتحسين المستمر، يتضمن تقديم المقترحات والتوصيات فى ضوء النتائج، مع االىتمام  -
جراء التعديبلت والتحسينات بصورة مستمرة .بالتغذية المرتدة المستمرة لج  مع المعمومات وا 

في مقرر االقتصاد وفقا لمنموذج المقترح  *1وبذلك يكون قد تم إعداد وحدة )النشاط االقتصادى( 
لمتدريس وفقا لمتعمم المقموب؛ لتنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال لدى طبلب 

 التجارى، وبالتالى تمت اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة الحالية. التعميم الثانوى

 أدوات انقياس: ساتعا: إعذاد

 إعداد اختبار الميارات الحياتية االقتصادية: -1

تحديد اليدف من االختبار، قياس مدى اكتساب الطبلب الميارات الحياتية االقتصادية  1-1
 ى(. المتضمنة بوحدة )النشاط االقتصاد

 –ميارات العرض –تحديد أبعاد االختبار، وتمثمت األبعاد الثبلثة لبلختبار فى ميارات الطمب  1-2
 . ميارات تفاعمية بين العرض والطمب

صياغة بنود االختبار وفقا لما تم استنتاجو فى اإلطار النظرى، واقعية مختصرة ومحددة  1-3
يص ثمانية مواقف في البعد األول: ميارات وواضحة وفى صورة اختيار من متعدد، وقد تم تخص

ثنا عشر موقف فى البعد الثانى: ميارات حياتية  حياتية اقتصادية تتعمق بالطمب )باالستيبلك(، وا 
اقتصادية تتعمق بالعرض )اإلنتاج والبيع(، وخمسة مواقف فى البعد الثالث: ميارات حياتية 

)اإلنتاج والبيع(، وعميو بمغ عدد المواقف  اقتصادية تفاعمية بين الطمب )االستيبلك( والعرض
( موقفا، وتم وضع تعميمات االختبار، وقد روعى أن تكون مناسبة لممرحمة 25االختبارية )

العمرية لممتعمم، ومرتبط بالخبرات االقتصادية الحياتية، وقد تم تخصيص درجة لكل موقف، 
 ( درجة.25وبالتالى بمغت الدرجة العظمى لبلختبار )

تم التحقق من الصدق من خبلل عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة من السادة  1-4
المحكمين أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في مجال تعميم االقتصاد، لمتحقق من الصياغة 
والدقة العممية، ومدى قياس كل موقف لمميارة الحياتية االقتصادية محل القياس، ومناسبتيا 

ة موضع القياس، وتم عمل التعديبلت المقدمة من المحكمين وتمثمت في تعديل لممرحمة العمري
 صياغة موقفين، باإلضافة لوضع مثال لئلجابة عمى أحد اسئمة االختبار.

                                              
0

 (.0ملحق رقم ) وحدة النشاط االقتصادى المعدة وفقا لمنموذج المقترح، 
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( طالبا من طبلب 35تم تطبيق تجربة استطبلعية عمى الصورة األولية لبلختبار تمثمت في ) 1-5
ت التجارية الفنية المتقدمة خبلل الفصل الدراسى األول التعميم الثانوي التجاري بمدرسة السادا

 ؛ لمتحقق من عدة جوانب:.2.19/2.2من العام الدراسى 

 التحقق من صدق االختبار:  -أ

 صدق البناء الداخمي: 1-أ

تعتمد ىذه الطريقة عمى مدى ارتباط المفردات أو الوحدات مع بعضيا البعض داخل االختبار، 
 أو مفردة مع الدرجة الكمية لبلختبار. كذلك ارتباط كل وحدة 

ميارات تفاعمية  –ميارات العرض  –ولقد تكون االختبار من ثبلثة أبعاد رئيسية )ميارات الطمب 
بين العرض والطمب( تندرج تحتيا مجموعة من المفردات الفرعية عمى كل بعد، وبالتالي فسوف تقوم 

ة الكمية لكل بعد الباحثة بحساب معامل االرتباط بين تمك المفردات والدرجة الكمية لبلختبار وأيضا الدرج
 والدرجة الكمية لبلختبار .

 يوضح معامبلت االرتباط بين المفردات الفرعية  لؤلبعاد المختمفة والدرجة الكمية( 4جدول )

 (35الختبار مواقف الميارات الحياتية االقتصادية حيث )ن =  

ميارات تفاعمية بين  ميارات العرض ميارات الطمب
 العرض والطمب

 ل معام المفردة

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط 

 معامل  المفردة

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط 

 معامل  المفردة

 االرتباط

1 989,0** 5 989,0** 1 838,0** 7 989,0** 1 989,0** 

2 930,0** 6 989,0** 2 833,0** 8 908,0** 2 828,0** 

3 860,0** 7 879,0** 3 899,0** 9 845,0** 3 833,0** 

4 945,0** 8 989,0** 4 950,0** 10 845,0** 4 833,0** 

    5 838,0** 11 864,0** 5 903,0** 

    6 833,0** 12 989,0**   

 1...** دال عند مستوى 

يتضح من الجدول السابق أن جميع المفردات ترتبط ارتباطا دااًل إحصائيا بالدرجة الكمية لبلختبار 
( وبالتالي .,989إلى  .,828حيث تراوحت قيم معامبلت االرتباط من ) 1...عند مستوى داللة 

 تمتعت جميع مفردات االختبار بمعامبلت صدق مقبولة، وليذا لم يتم حذف أي منيا.

 االرتباط بين الدرجة الكمية لؤلبعاد والدرجة الكمية لبلختبار: 2-أ

د من أبعاد اختبار الميارات الحياتية وفييا يتم حساب معامبلت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بع
ميارات تفاعمية بين العرض والطمب( والدرجة الكمية  –ميارات العرض  –االقتصادية )ميارات الطمب 

 لبلختبار.
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 (35( يوضح االرتباط بين أبعاد االختبار والدرجة الكمية لبلختبار حيث )ن= 5جدول)

 معامل االرتباط األبعاد

 **990,0 ميارات الطمب

 **993,0 ميارات العرض

 **981,0 ميارات تفاعمية بين العرض والطمب

( بين ميارات 1...يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
(، كما وجد ارتباط دال إحصائيًا عند .,.99الطمب والدرجة الكمية لبلختبار حيث بمغت قيمة )ر=

بعد ميارات العرض والدرجة الكمية لبلختبار، حيث بمغت قيمة معامل  ( بين1...مستوى داللة )
( بين بعد "ميارات 1...(، كما وجد ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة ).,993االرتباط )ر=

تفاعمية بين العرض والطمب والدرجة الكمية لبلختبار، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط 
 متع االختبار بدرجو عالية من الصدق.**(، مما يشير إلى ت.,981)ر=

 الثبات: -ب

يقصد بثبات االختبار أن يعطى االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد عمى نفس المجموعة من األفراد 
 في نفس الظروف، ولقد استخدم الباحث لحساب ثبات االختبار في الدراسة الحالية األساليب التالية:

 ثبات المفردات: 1-ب

متوسط المعامبلت  αت المفردات باستخدام معامل الفا العام، حيث يمثل معامل ألفا تم حساب ثبا
الناتجة عن تجزئة االختبار بطرق مختمفة، وبذلك فيو يمثل معامل االرتباط بين جزئيين من أجزاء 

(، مما يشير إلى معامل ثبات مرتفع. ويوضح 991..العام لبلختبار ) αاالختبار وسجل معامل ألفا 
)معامل ثبات المفردة(  αدول التالي نتائج معامبلت ثبات مفردات االختبار وذلك بحساب معامل الفا الج

 في حالة حذف المفردة من الدرجة الكمية لبلختبار.

 عند حذف درجة المفردة معامبلت ثبات المفردة  α( يوضح معامل 6جدول )

 في حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لبلختبار

ميارات تفاعمية بين  ميارات العرض ارات الطمبمي
 العرض والطمب

رقم 
 المفردة

 

معامل 
 (αالفا )

 

رقم 
 المفردة

 

معامل 
 (αالفا )

رقم 
 المفردة

 

معامل 
 (αالفا )

 

رقم 
 المفردة

 

معامل 
 (αالفا )

رقم 
 المفردة

 

 (αمعامل الفا )

 

1 988,0 5 988,0 1 0.825 7 988,0 1 988,0 

2 924,0 6 988,0 2 0.820 8 0.900 2 0.814 
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3 0.848 7 0.869 3 0.890 9 0.832 3 0.820 

4 0.940 8 988,0 4 0.945 10 0.832 4 0.820 

    5 0.825 11 0.853 5 0.895 

    6 0.820 12 988,0   

يتضح من الجدول السابق تمتع جميع المفردات بمعامبلت ثبات عالية؛ وبالتالي فبل يمكن حذف 
 أي منيا.

 الثبات الكمى لبلختبار: 2-ب

 طريق الفا كرونباخ: 1-2-ب

(، 35تم حساب ثبات االختبار واألبعاد ككل بطريقة معامل الفا كرونباخ لدى العينة الكمية )ن=
 وتتضح نتائج ىذا التحميل من الجدول التالي:

 ( معامل ثبات الفا ألبعاد االختبار7جدول)

( العام αمعامل ) البعد
 لمبعد

 0.875 ت الطمبميارا

 0.952 ميارات العرض

 0.959 ميارات تفاعمية بين العرض والطمب

ويتضح من الجدول السابق ثبات االختبار ككل واألبعاد الفرعية، المتمثمة في: ميارات الطمب،  
 ميارات العرض، ميارات تفاعمية بين العرض والطمب.

 التجزئة النصفية: 2-2-ب

تخدام طريقة التجزئة النصفية لبيرسون، ومعامل جتمان لمتجزئة تم حساب ثبات االختبار باس
 النصفية وقد جاءت نتائج ثبات االختبار باستخدام التجزئة النصفية عمى النحو التالى: 

 .(0.978معادلة بيرسون بمغ معامل الثبات ) -

( مما يشير إلى ارتفاع 0.989معامل جتمان لمتجزئة النصفية بمغ معامل الثبات ) -
 معامبلت ثبات االختبار.

 حساب الزمن: -ج

تم حساب متوسط أزمنة جميع الطبلب الذين تم تطبيق االختبار عمييم استطبلعيا، وقد بمغ   
 ( دقيقة .5( دقيقة وعمى ىذا تم التقريب ليصبح زمن االختبار )25..5المتوسط العام لمزمن )

عية تم التحقق من المؤشرات العممية وفي ضوء المؤشرات التي تم عرضيا في التجربة االستطبل
 لبلختبار وقابميتو لمتطبيق الميداني في صورتو النيائية.
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 إعداد اختبار ميارات التواصل الفعال: -2

 تحديد اليدف من االختبار فى قياس مدى اكتساب ميارات التواصل الفعال.  2-1

ميارات التواصل مع الذات، تحديد أبعاد االختبار، وتمثمت األبعاد الثبلثة لبلختبار فى  2-2
 وميارات التواصل مع األخر، وميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة. 

تم بناء اختبار اختيار من متعدد، وصياغة بنوده فى صورة مواقف واقعية مختصرة ومحددة  2-3
وواضحة، ووضع تعميمات االختبار، وقد تم تخصيص خمس مواقف لكل بعد بواقع موقف لكل 

فرعية، عمى تكون مناسبة لممرحمة العمرية لمطبلب، ومرتبطة بالحياة والبيئة  ميارة
موقفا، وتم تخصيص درجة لكل  15االجتماعية ليم ، وبالتالى بمغ عدد مواقف االختبار 

 درجة. 15موقف، وبذلك بمغت الدرجة العظمى لبلختبار 

المحكمين أعضاء ىيئة  تم عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة من السادة 2-4
التدريس المتخصصين في مجال تعميم العموم التجارية، لمتحقق من الصدق من حيث: 
الصياغة والدقة العممية، ومدى قياس كل موقف لميارة التواصل الفعال محل القياس، مناسبة 
 كل مفردة لممرحمة العمرية، وتم عمل التعديبلت المقدمة من المحكمين وتمثمت في تعديل

 صياغة موقفين.

( طالبا من طبلب 35تم تطبيق تجربة استطبلعية عمى الصورة األولية لبلختبار تمثمت في ) 2-5
التعميم الثانوي التجاري بمدرسة السادات التجارية الفنية المتقدمة خبلل الفصل الدراسي األول 

 ، لمتحقق من عدة جوانب:.2.19/2.2من العام الدراسى 

 صدق االختبار:-أ

 صدق البناء الداخمي: 1-أ

تعتمد ىذه الطريقة عمى مدى ارتباط المفردات أو الوحدات مع بعضيا البعض داخل االختبار، 
كذلك ارتباط كل وحدة أو مفردة مع الدرجة الكمية لبلختبار، ولقد تكون االختبار من ثبلثة أبعاد رئيسيو 

يارات التواصل مع المجموعات الكبيرة( م –ميارات التواصل مع األخر  –)ميارات التواصل مع الذات 
تندرج تحتيا مجموعة من الميارات الفرعية عمى كل بعد، وبالتالي فسوف تقوم الباحثة بحساب معامل 
االرتباط بين تمك المفردات والدرجة الكمية لبلختبار وأيضا الدرجة الكمية لكل بعد والدرجة الكمية 

 لبلختبار.
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 باط بين المفردات المنتمية  لؤلبعاد المختمفةيوضح معامبلت االرت( 8جدول )

 (35والدرجة الكمية الختبار ميارات التواصل الفعال حيث )ن =  

 ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة ميارات التواصل مع األخر ميارات التواصل مع الذات

 معامل  المفردة

 االرتباط

 معامل  المفردة

 االرتباط

 معامل  المفردة

 باطاالرت

1 0.936** 1 0.936** 1 0.871** 

2 0.871** 2 0.936** 2 0.906** 

3 0.906** 3 0.871** 3 0.906** 

4 0.906** 4 0.906** 4 0.778** 

5 0.778** 5   0.936** 5 0.936** 

 1...** دال عند مستوى 

جة الكمية لبلختبار يتضح من الجدول السابق أن جميع المفردات ترتبط ارتباطا دااًل إحصائيا بالدر 
( وبالتالي تمتعت 0.936إلى0.778حيث تراوحت قيم معامبلت االرتباط من ) 1...عند مستوى داللة 

 جميع مفردات االختبار بمعامبلت صدق مقبولة، وليذا لم يتم حذف أي منيا.

 االرتباط بين الدرجة الكمية لؤلبعاد والدرجة الكمية لبلختبار: 2-أ

مبلت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد اختبار ميارات التواصل وفييا يتم حساب معا
ميارات التواصل مع المجموعات  –ميارات التواصل مع األخر  –الفعال )ميارات التواصل مع الذات 

 الكبيرة( والدرجة الكمية لبلختبار.

 (35ر حيث )ن= ( يوضح االرتباط بين أبعاد االختبار والدرجة الكمية لبلختبا9جدول)

 معامل االرتباط األبعاد

 **0.998 ميارات التواصل مع الذات

 **0.992 ميارات التواصل مع األخر

 **0.998 ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة

( بين بعد "ميارات 1...يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
(، كما وجد ارتباط دال 998..درجة الكمية لبلختبار حيث بمغت قيمة )ر=التواصل مع الذات" وال

( بين بعد "ميارات التواصل مع األخر" والدرجة الكمية لبلختبار، 1...إحصائيًا عند مستوى داللة )
(، كما وجد ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة 992..حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )ر=

ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة" والدرجة الكمية لبلختبار، حيث بمغت قيمة ( بين بعد "1...)
 (؛ مما يشير إلى تمتع االختبار بدرجو عالية من الصدق.998..معامل االرتباط )ر=
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 الثبات: -ب

يقصد بثبات االختبار أن يعطى االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد عمى نفس المجموعة من األفراد 
 س الظروف، ولقد استخدم الباحث لحساب ثبات االختبار في الدراسة الحالية األساليب التالية.في نف

 ثبات المفردات: 1-ب

متوسط المعامبلت  αتم حساب ثبات المفردات باستخدام معامل الفا العام، حيث يمثل معامل ألفا 
تباط بين جزئيين من أجزاء الناتجة عن تجزئة االختبار بطرق مختمفة، وبذلك فيو يمثل معامل االر 

(، مما يشير إلى معامل ثبات مرتفع. ويوضح 981..العام لبلختبار ) αاالختبار وسجل معامل ألفا 
)معامل ثبات المفردة(  αالجدول التالي نتائج معامبلت ثبات مفردات االختبار وذلك بحساب معامل الفا 

 في حالة حذف المفردة من الدرجة الكمية لبلختبار.

 عند حذف درجة المفردة معامبلت ثبات المفردة في α( يوضح معامل .1ول)جد

 حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لبلختبار 

 ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة ميارات التواصل مع األخر ميارات التواصل مع الذات

معامل الفا  المفردة
(α) 

 (αمل الفا )معا المفردة (αمعامل الفا ) المفردة

1 0.979 1 0.979 1 0.970 

2 0.980 2 0.979 2 0.977 

3 0.980 3 0.980 3 0.980 

4 0.975 4 0.980 4 0.980 

5 0.980 5 0.976 5 0.977 

يتضح من الجدول السابق تمتع جميع المفردات بمعامبلت ثبات عالية؛ وبالتالي فبل يمكن حذف 
 أى منيا. 

 ر:الثبات الكمى لبلختبا 2-ب

 طريق ألفا كرونباخ: 1-2-ب

(، 35تم حساب ثبات االختبار واألبعاد ككل بطريقة معامل الفا كرونباخ لدى العينة الكمية )ن=
 وتتضح نتائج ىذا التحميل من الجدول التالي:
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 ( معامل ثبات الفا ألبعاد االختبار11جدول )

( αمعامل ) البعد
 العام لمبعد

 0.980 ميارات التواصل مع الذات

 0.975 ميارات التواصل مع األخر

 0.971 ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة

ويتضح من الجدول السابق ثبات االختبار ككل واألبعاد الفرعية المتمثمة في ميارات التواصل مع 
 الذات، ميارات التواصل مع األخر، ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة.

 :التجزئة النصفية 2-2-ب

تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية لبيرسون، ومعامل جتمان لمتجزئة 
 النصفية وقد جاءت نتائج ثبات االختبار باستخدام التجزئة النصفية عمى النحو التالي: 

 (.993..معادلة بيرسون بمغ معامل الثبات ) -

(؛ مما يشير إلى ارتفاع معامبلت 992..معامل جتمان لمتجزئة النصفية بمغ معامل الثبات ) -
 ثبات االختبار.

 حساب الزمن: -ج

تم حساب متوسط أزمنة جميع الطبلب الذين تم تطبيق االختبار عمييم استطبلعيا، وقد بمغ 
 ( دقيقة .4( دقيقة وعمى ىذا تم التقريب ليصبح زمن االختبار )25..4المتوسط العام لمزمن )

عرضيا في التجربة االستطبلعية تم التحقق من المؤشرات العممية  وفي ضوء المؤشرات التي تم
 لبلختبار وقابميتو لمتطبيق الميداني في صورتو النيائية.

 خايضا: تُفيز جتشتة انذساصة:

وتم تنفيذ تجربة الدراسة بمدرسة السادات التجارية الفنية المتقدمة خبلل الفصل الدراسى األول 
 ، من خبلل الخطوات التالية:.2.19/2.2من العام الدراسى 

تم اختيار فصمين من فصول الصف األول الثانوى التجارى بطريقة عشوائية، وبمغ عدد  -1
( طالبا، وتم اعتبار أحد الفصمين كمجموعة تجريبية وبمغ عددىا 73الطبلب فى الفصمين )

( 35) ( طالبا، فى حين طبلب الفصل اآلخر طبلب المجموعة الضابطة وبمغ عددىا38)
 طالبا.

تم تطبيق أدواتى القياس قبميا عمى طبلب المجموعتين لمتحقق من تكافؤ المجموعتين، وكانت -2
 النتائج كما يمى: 
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 التحقق من التكافؤ بين المجموعتين عمى اختبار الميارات الحياتية االقتصادية:-أ

عمى اختبار الميارات  ولمتحقق من التكافؤ بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
( لمتعرف عمى داللة الفرق بين متوسطي درجات t.testالحياتية االقتصادية استخدم الباحث اختبار )

طبلب المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار الميارات الحياتية االقتصادية"، ويتضح من خبلل 
 الجدول التالي نتائج التحميل اإلحصائي.

 رق بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والضابطة ( يوضح الف12جدول )

 عمى اختبار الميارات الحياتية االقتصادية

 قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة البعد

 )ت( 

مستوى 
 الداللة

 0.954 0.058 3.87 4.11 35 الضابطة ميارات الطمب 

 3.37 4.17 38 التجريبية

 0.923 0.097 5.38 6.66 35 ضابطةال ميارات العرض

 5.11 6.78 38 التجريبية

ميارات تفاعمية بين 
 العرض والطمب

 0.803 0.250 2.75 3.31 35 الضابطة

 2.56 3.47 38 التجريبية

 0.904 0.121 11.87 14.09 35 الضابطة الدرجة الكمية

 11.21 14.42 38 التجريبية

 بق ما يمي:ويتضح من خبلل الجدول السا

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة  -
(، وىي غير دالة عند أي 954..الضابطة عمى بعد )ميارات الطمب(، حيث كانت قيمة )ت= 

 مستوى من مستويات الداللة المعروفة.

ب المجموعة التجريبية والمجموعة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبل -
(، وىي غير دالة عند أي 923..الضابطة عمى بعد )ميارات العرض(، حيث كانت قيمة )ت= 

 مستوى من مستويات الداللة المعروفة.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة  -
( وىي 8.3..ية بين العرض والطمب(، حيث كانت قيمة )ت= الضابطة عمى بعد )ميارات تفاعم

 غير دالة عند أي مستوى من مستويات الداللة المعروفة.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة  -
( وىي غير 9.4..الضابطة عمى اختبار الميارات الحياتية االقتصادية، حيث كانت قيمة )ت= 

 دالة عند أي مستوى من مستويات الداللة المعروفة.
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ومما سبق يتضح التكافؤ بين طبلب المجموعة التجريبية وطبلب المجموعة الضابطة  فى 
 اختبار الميارات الحياتية االقتصادية، والشكل التالى يوضح ذلك:

 
  ات طبلب المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار الميارات الحياتية االقتصادية( يوضح الفرق بين متوسطي درج3شكل)

 التحقق من التكافؤ بين المجموعتين عمى اختبار ميارات التواصل الفعال: -ب

ولمتحقق من التكافؤ بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار ميارات 
( لمتعرف عمى داللة الفرق بين متوسطي درجات t.testاحثة اختبار )التواصل الفعال استخدمت الب

طبلب المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار ميارات التواصل الفعال، ويتضح من خبلل الجدول 
 التالي نتائج التحميل اإلحصائي.

 ( الفرق بين متوسطي درجات طبلب  المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار13جدول)
 ميارات التواصل الفعال

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة البعد

ميارات التواصل مع 
 الذات

 0.904 0.121 2.18 2.08 35 الضابطة

 1.99 2.026 38 التجريبية

ميارات التواصل مع 
 األخر

 0.894 0.134 2.23 1.85 35 الضابطة

 2.08 1.78 38 التجريبية

ميارات التواصل مع 
 المجموعات الكبيرة

 0.863 0.174 2.18 2.08 35 الضابطة

 2.02 2 38 التجريبية

 0.883 0.147 6.58 6.02 35 الضابطة الدرجة الكمية

 5.80 5.81 38 التجريبية
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 ويتضح من خبلل الجدول السابق ما يمي:

درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي  -
( وىي غير دالة 9.4..الضابطة عمى بعد )ميارات التواصل مع الذات( حيث كانت قيمة )ت= 

 عند أي مستوى من مستويات الداللة المعروفة.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة  -
( وىي غير دالة 894..بعد )ميارات التواصل مع األخر( حيث كانت قيمة )ت= الضابطة عمى 

 عند أي مستوى من مستويات الداللة المعروفة.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة  -
( 863..يمة )ت= الضابطة عمى بعد )ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة( حيث كانت ق

 وىي غير دالة عند أي مستوى من مستويات الداللة المعروفة.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة  -
( وىي غير دالة 883..الضابطة عمى اختبار" ميارات التواصل الفعال" حيث كانت قيمة )ت= 

 الداللة المعروفة. عند أي مستوى من مستويات

ومما سبق يتضح التكافؤ بين طبلب المجموعة التجريبية وطبلب المجموعة الضابطة  فى 
 اختبار ميارات التواصل الفعال، والشكل التالى يوضح ذلك:

 
 ر ميارات التواصل الفعال( يوضح الفرق بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبا4شكل)

 ومما سبق يمكن التحقق من تكافؤ مجموعتى الدراسة. 

تم االجتماع مع معممى االقتصاد لطبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وتم عرض  -3
فكرة الدراسة ثم معمم المجموعة التجريبية لتوضيح النموذج المقترح ومفيوم الميارات 
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تم مناقشة أدوات الدراسة، وتقديم الوحدة المقترحة ودليل المعمم والطالب الحياتية وأىميتيا، و 
 لو؛ ليكون عمى دراية بكل ما يتعمق بالتجربة. 

تم تدريس الوحدة وفقا لمنموذج المقترح لمتدريس والقائم عمى التعمم المقموب، ومن  -4
بلب استغربوا من التدريس المبلحظات التى أبداىا معمم المجموعة التجريبية فى البداية أن الط

االلكتروني وقضى المعمم معيم فى البداية وقتا أطول لشرح التطبيقات والمواقف العممية، لكنو 
سرعان ما قل أثناء التجربة ومشاىدة الفيديوىات، وأبدى الطبلب سعادة واىتمام خاصة 

ط بحياتيم، لمدراسة والتفاعل عبر مجموعة الفيس بوك وحل ومناقشة مواقف واقعية ترتب
وزيارة مقصف المدرسة، وزاد التفاعل والحوار بينيم؛ مما أسيم فى زيادة األلفة بينيم وبين 
التدريس بالنموذج المقترح فى التعمم المقموب، وتحمسوا فى المناقشات الفصمية لعرض 
 أفكارىم عن األنشطة الحياتية، وتجميع الصور والمقاالت االقتصادية من المجبلت والجرائد
ونشرىا في مجمة الثقافة االقتصادية لمفصل، وتم عمل سوق مصغر لسمع متنوعة من صنع 
نشاء جماعة لمثقافة االقتصادية، مما زاد التنافس الفعال بين المجموعات، وبينيم  الطبلب، وا 
 وبين بعضيم البعض فى المجموعة الكبيرة لمحصول عمى التعزيز المادى)اليدايا( والمعنوى.

تم تطبيق أداتي الدراسة عمى مجموعتي الدراسة بعد تدريس نتياء من التدريس تم بعد اال  -5
)النشاط االقتصادى( باستخدام النموذج المقترح القائم عمى التعمم المقموب لطبلب  وحدة

، وكانت النتائج كما المجموعة التجريبية، واستخدام الطريقة المعتادة مع المجموعة الضابطة
 .ائج الدراسة الحاليةىو موضح فى جزء نت

 َتائح انذساصة

 أوال: النتائج الخاصة بالميارات الحياتية االقتصادية:

( بين 1...ينص فرض الدراسة األول عمى " يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام النموذج المقترح فى التعمم 

موب، ودرجات طبلب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة فى التطبيق البعدي المق
ميارات  –ميارات العرض –الختبار الميارات الحياتية االقتصادية، وذلك عمى أبعاد )ميارات الطمب 

 تفاعمية بين العرض والطمب، وككل(، لصالح درجات طبلب المجموعة التجريبية"، لمتحقق من صحة
( لنتائج التطبيق البعدى الختبار الميارات الحياتية االقتصادية، t.testىذا الفرض تم حساب نتائج )

 فكانت النتائج كما بالجدول التالى:
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 ( يوضح الفرق بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والضابطة عمى14جدول)

 اختبار الميارات الحياتية االقتصادية في القياس البعدي 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة البعد

 0.000 6.36 1.61 3.28 35 الضابطة ميارات الطمب 

 2.27 6.27 38 التجريبية

 0.000 . 6.31 1.82 4.91 35 الضابطة ميارات العرض

 3.66 9.27 38 التجريبية

ميارات تفاعمية بين 
 العرض والطمب

 0.000 4.82 1.26 2.51 35 بطةالضا

 2.20 4.58 38 التجريبية

 0.000 7.43 2.68 10.71 35 الضابطة الدرجة الكمية

 7.01 20.13 38 التجريبية

 ويتضح من خبلل الجدول السابق ما يمي:

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  -
طبيق البعدي الختبار الميارات الحياتية االقتصادية لطبلب الصف األول من التعميم الثانوي الت

( وىي دالة عند مستوى داللة 6.36التجاري عمى بعد )ميارات الطمب(، حيث كانت قيمة )ت=
(، وبمقارنة متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى بعد 1...)

" 6.27مب" في القياس البعدي وجد أن متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ""ميارات الط
"، وبالتالي يصبح الفرق لصالح 3.28في حين كان متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة "

 القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

ة الضابطة في يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموع -
التطبيق البعدي الختبار الميارات الحياتية االقتصادية لطبلب الصف األول من التعميم الثانوي 

( وىي دالة عند مستوى داللة 6.31التجاري عمى بعد )ميارات العرض(، حيث كانت قيمة )ت=
بعد  (، وبمقارنة متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى1...)

" 9.27"ميارات العرض" في القياس البعدي وجد أن متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية "
"، وبالتالي يصبح الفرق لصالح 4.91في حين كان متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة "

 القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

تجريبية والمجموعة الضابطة في يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة ال -
التطبيق البعدي الختبار الميارات الحياتية االقتصادية لطبلب الصف األول من التعميم الثانوي 

( وىي 4.82التجاري عمى بعد )ميارات تفاعمية بين العرض والطمب(، حيث كانت قيمة )ت=
وعة التجريبية (، وبمقارنة متوسطي درجات طبلب المجم1...دالة عند مستوى داللة )
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والمجموعة الضابطة عمى بعد " ميارات تفاعمية بين العرض والطمب " في القياس البعدي وجد 
" في حين كان متوسط درجات طبلب 4.58أن متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية "

 "، وبالتالي يصبح الفرق لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية.2.51المجموعة الضابطة "

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  -
التطبيق البعدي الختبار الميارات الحياتية االقتصادية لطبلب الصف األول من التعميم الثانوي 

( وىي دالة عند مستوى 7.43التجاري عمى )الدرجة الكمية لبلختبار(، حيث كانت قيمة )ت=
(، وبمقارنة متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى 1...لة )دال 

" الدرجة الكمية " في القياس البعدي وجد أن متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية 
"، وبالتالي يصبح 71..1" في حين كان متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة "13..2"

 دي لممجموعة التجريبية.الفرق لصالح القياس البع

 حضاب حدى انتأثري:

كمؤشر عمى فعالية التدريس باستخدام النموذج  η2""أوال: حساب حجم التأثير من خبلل 
المقترح في تنمية الميارات الحياتية االقتصادية، وذلك لقيم "ت" الدالة بين المجموعة التجريبية 

حياتية االقتصادية وأبعاده الفرعية، والجدول والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الميارات ال
 التالي يوضح ذلك:

η( يوضح قيم معامل حجم التأثير وفق مؤشر )15جدول )
 ( لقيم "ت" الدالة بين 2 

 المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الميارات الحياتية االقتصادية" الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية"

η معامل حجم التأثير ت رجات الحريةد البعد
 2

)) 

 ميارات الطمب

71 6.36 0.36 

 ميارات العرض

71 6.31 0.36 

 ميارات تفاعمية بين العرض والطمب

71 4.82 0.25 

 0.44 7.43 71 الدرجة الكمية

 (، وبمغ44..إلى  25..ويتضح من الجدول السابق أن قيم حجم التأثير تراوحت بين )
، وبمغ حجم التأثير بالنسبة لبعد "ميارات  η2=..36حجم التأثير بالنسبة لبعد "ميارات الطمب"

، وبمغ حجم التأثير بالنسبة لبعد "ميارات تفاعمية بين العرض والطمب"  η2=..36العرض"



طالب التعليم الثانوى  قتصادية ومهارات التواصل الفعال لدىفاعلية نموذج قائم على التعلم المقلوب فى تنمية المهارات الحياتية اال)
 (د. حنان حمدى حسن السالمونى)                      (التجارى

 خايعة تىسصعيذ –كهية انرتتية جمهة                         208                   (                    0202– يُايش) –  (33) انعذد

η2=..25 وبمغ معامل حجم التأثير بالنسبة لمدرجة الكمية ،η2=..44 مما يشير إلى فاعمية ،
ذج المقترح في تنمية أبعاد الميارات الحياتية االقتصادية وأيضا الدرجة الكمية، وبذلك فقد تمت النمو 

 اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة الحالية.

 ثانيا: النتائج الخاصة بميارات التواصل الفعال:

( 1...) ينص فرض الدراسة الثاني عمى "يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
بين متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام النموذج المقترح فى التعمم 
المقموب ودرجات طبلب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة فى التطبيق البعدى 

اآلخر، التواصل  الختبار ميارات التواصل الفعال، وذلك عمى أبعاد )التواصل مع الذات، التواصل مع
فى المجموعة الكبيرة، وككل(، لصالح درجات طبلب المجموعة التجريبية. لمتحقق من صحة ىذا 

( لنتائج التطبيق البعدى الختبار ميارات التواصل الفعال، فكانت t.testالفرض تم حساب نتائج )
 النتائج كما بالجدول التالى:

 

 فراد( يوضح الفرق بين متوسطي درجات أ16جدول )

 المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار ميارات التواصل الفعال في القياس البعدي

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة البعد

ميارات التواصل مع 
 الذات

 0.000 4.86 1.07 2.20 35 الضابطة

 1.74 3.86 38 التجريبية

ميارات التواصل مع 
 األخر

 0.000 . 4.89 1.16 2.22 35 الضابطة

 1.71 3.92 38 التجريبية

ميارات التواصل مع 
 المجموعات الكبيرة

 0.000 4.62 1.08 2.22 35 الضابطة

 1.77 3.84 38 التجريبية

 0.000 5.47 1.57 6.65 35 الضابطة الدرجة الكمية

 5.15 11.63 38 التجريبية

 دول السابق ما يمي:ويتضح من خبلل الج

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  -
التطبيق البعدي الختبار ميارات التواصل الفعال لطبلب الصف األول من التعميم الثانوي التجاري 

لة عند مستوى داللة ( وىي دا4.86في بعد "ميارات التواصل مع الذات"، حيث كانت قيمة )ت=
(، وبمقارنة متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى بعد "ميارات 1...)

" في حين كان 3.86التواصل مع الذات" نجد أن متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية "
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"، وبالتالي يصبح الفرق لصالح المجموعة .2.2متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة"
 التجريبية في القياس البعدي.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  -
التطبيق البعدي الختبار ميارات التواصل الفعال لطبلب الصف األول من التعميم الثانوي التجاري 

( وىي دالة عند مستوى داللة 4.89في بعد "ميارات التواصل مع األخر"، حيث كانت قيمة )ت=
(، وبمقارنة متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى بعد " ميارات 1...)

" في حين كان 3.92التواصل مع األخر " نجد أن متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية "
ح المجموعة "، وبالتالي يصبح الفرق لصال2.22متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة"

 التجريبية في القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  -
التطبيق البعدي الختبار ميارات التواصل الفعال لطبلب الصف األول من التعميم الثانوي التجاري 

( وىي دالة عند 4.62ع المجموعات الكبيرة "، حيث كانت قيمة )ت=في بعد "ميارات التواصل م
(، وبمقارنة متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى 1...مستوى داللة )

بعد " ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة " نجد أن متوسط درجات طبلب المجموعة 
"، وبالتالي 2.22ت طبلب المجموعة الضابطة"" في حين كان متوسط درجا3.84التجريبية "

 يصبح الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  -
ول من التعميم الثانوي التجاري التطبيق البعدي الختبار ميارات التواصل الفعال لطبلب الصف األ 

( وىي دالة عند مستوى داللة 5.47في )الدرجة الكمية لبلختبار(، حيث كانت قيمة )ت=
(، وبمقارنة متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى " 1...)

" 11.63ريبية "الدرجة الكمية " في القياس البعدي وجد أن متوسط درجات طبلب المجموعة التج
"، وبالتالي يصبح الفرق لصالح 6.65في حين كان متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة "

 القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

 حضاب حدى انتأثري:

" كمؤشر عمى فعالية التدريس باستخدام النموذج المقترح η2 تم حساب حجم التأثير من خبلل "
عال، وذلك لقيم "ت" الدالة بين المجموعة التجريبية والضابطة في في تنمية ميارات التواصل الف

 التطبيق البعدي الختبار ميارات التواصل الفعال وأبعاده الفرعية، والجدول التالي يوضح ذلك:
 
 
 



طالب التعليم الثانوى  قتصادية ومهارات التواصل الفعال لدىفاعلية نموذج قائم على التعلم المقلوب فى تنمية المهارات الحياتية اال)
 (د. حنان حمدى حسن السالمونى)                      (التجارى

 خايعة تىسصعيذ –كهية انرتتية جمهة                         208                   (                    0202– يُايش) –  (33) انعذد

η( يوضح قيم معامل حجم التأثير وفق مؤشر )17جدول )
( لقيم "ت" الدالة بين المجموعة التجريبية 2

 في التطبيق البعدي الختبار ميارات التواصل الفعال" الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية" والضابطة

درجات  البعد
 الحرية

η معامل حجم التأثير ت
2
)) 

 0.25 4.86 71 ميارات التواصل مع الذات

 0.25 4.89 71 ميارات التواصل مع األخر

 0.23 4.62 71 ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة

 0.29 5.47 71 الدرجة الكمية

(، وبمغ حجم 29..إلى  25..ويتضح من الجدول السابق أن قيم حجم التأثير تراوحت بين )
، وبمغ حجم التأثير بالنسبة لبعد "ميارات  η2=..25التأثير بالنسبة لبعد "ميارات التواصل مع الذات"

بالنسبة لبعد "ميارات التواصل مع المجموعات  ، وبمغ حجم التأثير η2=..25التواصل مع األخر"
؛ مما يشير إلى فاعمية η2=..29، وبمغ معامل حجم التأثير بالنسبة لمدرجة الكمية  η2=..23الكبيرة"

النموذج المقترح في تنمية أبعاد ميارات التواصل الفعال وأيضا الدرجة الكمية، وبذلك فقد تمت اإلجابة 
 الدراسة الحالية. عن السؤال السادس من أسئمة

 يُاقشة وتفضري َتائح انذساصة:

 أوال: بالنسبة لمنتائج الخاصة بالميارات االقتصادية: 

يبين الشكل التالى توزيع المتوسطات لمجموعتى الدراسة عمى أبعاد الميارات الفرعية 
 وككل، وذلك كما يمى:  
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 درجات طبلب المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار الميارات الحياتية االقتصادية ( يوضح الفرق بين متوسطي5شكل)

تفوق طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلب المجموعة  من خبلل الشكل السابق يتضح ما يمى
، ويتضح أن أكبر قيمة الضابطة فى الميارات الحياتية االقتصادية ككل وأبعادىا الفرعية كل عمى حدة

سط أداء المجموعة التجريبية بالنسبة لؤلبعاد الفرعية فى بعد ميارات العرض، فى حين كانت أقل لمتو 
وىوما يتفق مع مؤشرات الفاعمية بحسب  قيمة لممتوسط فى بعد ميارات تفاعمية بين العرض والطمب، 

 حجم التأثير كما بالشكل التالى:

 
ηمل حجم التأثير وفق مؤشر )قيم معا ( يوضح6شكل)

( لقيم "ت" الدالة بين المجموعة التجريبية 2
 الختبار الميارات الحياتية االقتصادية "الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية" والضابطة في التطبيق البعدي
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من النوع الكبير، حيث تعدت قيميا جميعا η2)ويتضح من الشكل السابق أن قيم حجم التأثير ) 
،وتدرجت تنازليا عمى األبعاد )الدرجة الكمية، ميارات العرض، ميارات الطمب، ميارات تفاعمية  (14..)

بين العرض والطمب(؛ مما يشير إلى فاعمية النموذج المقترح فى تنمية الميارات الحياتية االقتصادية 
ق وظيفية المعرفة، من خبلل تطبيق المعرفة فى مواقف تعميمية واقعية لربط المعرفة بالحياة؛ مما يحق

ن الميارات التفاعمية بين العرض والطمب تتطمب مزيد من التدريب  رشاده، وا  تحت توجيو المعمم وا 
والتوعية لدى الطبلب، أما ميارات العرض فترتبط بالحصول عمى دخل مناسب، وتحقيق مزيد من 

 األرباح والمكاسب التى ييدف لتحقيقيا العديد منيم. 

 ة الميارات الحياتية االقتصادية عامة فيرجع ذلك إلى اىتمام النموذج المقترح بـ :أما بالنسبة لتنمي

البدء في التدريس من واقع خبرات الطبلب السابقة واستثارتيا إلثارة الدافعية حول أىمية تنمية  -أ
 الميارات الحياتية لخمق الدافعية لمتعمم.

تقان دمج الميارات الحياتية مع المحتوى الدراسى، م-ب  ع تقسيم كل بعد إلى ميارات فرعية، وا 
 الميارات الفرعية أدى عمى إتقان الميارة الرئيسة وجودة األداء الكمى.

نشاط المتعمم الموجو مع االىتمام بالتعمم الذاتي، الذى يراعى القدرة الخاصة لممتعمم والقدرة -ج 
مثابرة وزيادة وقت التعمم، العامة عمى فيم ما يدرس، كأساس لمتأثير فى جودة التدريس وال

ليكون المتعمم مركزا لمتعمم يتحكم فى تعممو فى الوقت والمكان المناسب لو ولسرعتو فى التعمم، 
إضافة إلى االىتمام بالتفاعل والتواصل بين الطبلب لتبادل مما يشجع المشاركة اإليجابية ،

تاحة الحرية لمط األفكار والمعمومات، بلب لمتعمم وفقا لمقدرات العامة فالمشاركة اإليجابية وا 
شرافو؛ ساعد فى تحقيق أىداف الدراسة الحالية.  والخاصة تحت توجيو المعمم وا 

مع االىتمام باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة فى تنويع استراتيجيات وطرق التدريس -د
ت الحياتية التدريس، بما يراعى الفروق الفردية بين الطبلب، ساعد عمى تدريس الميارا

االقتصادية مدمجة مع المحتوى، ومناقشة النشاط المصاحب لكل درس؛ عزز العبلقة بين 
 .المحتوى والميارات االقتصادية؛ مما أدى إلى التطبيق بسيولة فى المواقف الحياتية المختمقة

ن عمل مجمة لمثقافة االقتصادية، وتكميف الطبلب بتجميع الصور والمقاالت االقتصادية م -ه
المجبلت والجرائد ونشرىا في مجمة الثقافة االقتصادية لمفصل، واصطحاب الطبلب إلى مقصف 
المدرسة لتوضيح المفاىيم في المكان المناسب لذلك، وعمل سوق مصغر لسمع متنوعة من 
نشاء جماعة لمثقافة االقتصادية ىدفيا التوعية بالميارات االقتصادية ودورىا  صنع الطبلب، وا 

 شكبلت االقتصادية، وكيفية التعامل الناجح مع الغير في عمميتى البيع والشراء.في حل الم

تطبيق التعمم وانتقالو لممواقف الحياتية نتيجة االىتمام بواقعية المواقف التعميمية؛ مما يثير  -و
 الدافعية الرتباط الدراسة بالواقع؛ ويحقق نفعية المعرفة وانتقال أثر التعمم؛ مما يجعل التعمم

 أبقى أثرا.
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داخل  الستيعاب الطبلباالىتمام بالتغذية الراجعة المستمرة داخل الصف والتقويم المستمر  -ز
ساعد عمى زيادة امتبلك الطبلب لمميارات الحياتية نتيجة متابعة الصف المعتاد وخارجو، 

 التعزيز والتشجيع مما ساعد عمى تنمية الميارات الحياتية.

 الخاصة بميارات التواصل الفعال:  ثانيا: بالنسبة لمنتائج

 يبين الشكل التالى توزيع المتوسطات لمجموعتى الدراسة عمى أبعاد الميارات الفرعية وككل. 

 
 ( يوضح الفرق بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار ميارات التواصل الفعال7شكل)

تفوق طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلب المجموعة  الشكل السابق يتضح ما يمىمن خبلل 
أن أكبر قيمة لمتوسط ، ويتضح الضابطة فى ميارات التواصل الفعال ككل وأبعادىا الفرعية كل عمى حدة

أداء المجموعة التجريبية بالنسبة لؤلبعاد الفرعية فى بعد ميارات التواصل مع اآلخر، فى حين كانت 
أقل قيمة لممتوسط فى بعد ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة، وىوما يتفق مع مؤشرات الفاعمية 

 (، كما بالشكل التالى:η2بحسب حجم التأثير)
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η( يوضح قيم معامل حجم التأثير وفق مؤشر )8شكل)

في التطبيق البعدي  ( لقيم "ت" الدالة بين المجموعة التجريبية والضابطة2
 الختبار ميارات التواصل الفعال "الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية"

من النوع الكبير، حيث تعدت قيميا جميعا η2)ويتضح من الشكل السابق أن قيم حجم التأثير ) 
مع  (، وتدرجت تنازليا عمى األبعاد )الدرجة الكمية، ميارات التواصل مع الذات، ميارات التواصل14..)

مما يشير إلى فاعمية النموذج المقترح فى تنمية ؛ األخر، ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة(
ميارات التواصل الفعال من خبلل االىتمام بالتفاعل بين الطبلب وااللتزام بالتعميمات أثناء المناقشة 

رشاده لتحقيق الحوار البناء لمخبرات التعميمية فى  مواقف واقعية؛ مما يؤدى إلى تحت توجيو المعمم وا 
عدادىم لمتكيف المرن مع المشكبلت الحياتية، أما بالنسبة لتنمية ميارات  تشكيل شخصية الطبلب وا 

 التواصل الفعال عامة فيرجع ذلك إلى اىتمام النموذج المقترح بـ:

تعمم التفاعل والتواصل المستمر فى األنشطة التعميمية، والمناقشة بين الطبلب فى بيئة  -أ
ديمقراطية، تحت إشراف المعمم وتوجييو وتشجيعو المستمر مع التركيز عمى المتعمم ونشاطو 
ورأيو أثناء التعمم، لبللتزام بسموكيات وتعميمات التواصل، تطبيق المعرفة وربطيا بالحياة خاصة 

 مع زيادة الدافعية.

اصل مع الذات، ففى مرحمة التعمم الذاتى المرن خارج الصف، أدى إلى تنمية ميارات التو  1-أ
)نشاط المتعمم فى التدريس االلكترونى والتعمم الذاتى(، نتيجة التفاعل المستمر مع المحتوى 

رشاده المراد تعممو ، إلتاحة الفرصة عمى التفكير والحوار مع الذات؛  تحت توجيو المعمم وا 
لقوة وعبلج مواطن لتحديد مواطن القوة والضعف فى شخصياتيم وأفكارىم، وتدعيم مواطن ا

الضعف؛ بما يدعم تقدير الذات وما تتضمنو من الثقة بالنفس وتحمل المسئولية، وينمى 



طالب التعليم الثانوى  قتصادية ومهارات التواصل الفعال لدىفاعلية نموذج قائم على التعلم المقلوب فى تنمية المهارات الحياتية اال)
 (د. حنان حمدى حسن السالمونى)                      (التجارى

 خايعة تىسصعيذ –كهية انرتتية جمهة                         230                   (                    0202– يُايش) –  (33) انعذد

االىتمام بالذات وتوكيدىا، والتشخيص المستمر لمقدرات الذاتية، والتخطيط لتطويرىا، وتنمية 
داراتيا.  القدرة عمى تطوير الذات وا 

تساعد عمى النجاح فى التغمب عمى  كما أن تنمية ميارات التواصل مع الذات ككل،
مشكبلتو الحياتية وتجعل المتعمم يشعر باالعتزاز والثقة بالنفس ويزيد تقديره لذاتو؛ فكمما زادت 
تقان الميارات األخرى، لذا فيى أساس  القدرة عمى التواصل مع الذات تزيد قدرتو عمى النجاح وا 

 .لمتواصل الفعال مع اآلخر

يؤدى ى الصف المعتاد، وما يتضمنو من تفاعل مباشر مع الزمبلء والمعمم، التعمم التعاونى ف 2-أ
إلى تنمية ميارات التواصل مع اآلخر)التواصل مع األقران(، ففى مرحمة )نشاط المتعمم فى 

رشاده، نتيجة إتاحة الفرصة لمتفاعل بين  التدريس الصفى وتعمم التعاوني( تحت توجيو المعمم وا 
مع االلتزام بالتعميمات؛ لتنمية ميارات التواصل مع اآلخر، مثل الطبلب فى المجموعات 

اإلنصات وليس االستماع فقط بل واالنتباه لكل ما يقولو المتحدث فيى أساس لجميع الميارات، 
فالمتصل الجيد ينبغى أن يكون مستمعا جيدا، ينتبو ويدرك لما يسمعو ويفيمو فالفرق في 

ستماع، وطمب تفسيرات لفيم ما يقولو اآلخر مع تحاشى الدرجة وليس األداء بينو وبين اال
مقاطعة المتحدث، واستيعاب الخبلفات لتنمية التسامح ، والتحدث الفعال مع احترام وجيات 
نظر اآلخرين من الزمبلء، والتدريب عمى ضبط النفس في الحوار والنقاش والتحكم واالتزان 

والمحافظة عمى االتصال البصرى أثناء الحديث، االنفعالى مع اآلخرين واالعتذار عند الخطأ، 
والتفاوض والتعاون والعمل كفريق واإليثار الموضوعية، اإلقناع والدعوة لطمب التأييد وشرح 
الفكرة مع االستخدام المتوازن لحركات اليدين وتعبيرات الوجو لتوضيح األفكار لآلخرين، 

مام بكل من يتعامل معيم وفيم مشاعر اآلخرين والقبول لفيم واحترام الرأى والرأى اآلخر واالىت
بداء  والتمطف معيم، والتعاطف من خبلل التعامل بفعالية مع العواطف اإليجابية والسمبية، وا 
المبلحظات والتعميقات وتمقييا والتفاعل مع الزمبلء، لتكوين عبلقات طيبة مع اآلخرين وسيادة 

  وااللكترونى. روح الفريق من خبلل الحوار والنقاش التعاونى

التفاعل المباشر بين جميع الطبلب فى الصف المعتاد ، أدى إلى تنمية ميارات التواصل مع  3-أ
المجموعات الكبيرة ، خاصة فى مرحمتى )اكتساب الخبرات الجديدة، والتطبيق ونفعية المعرفة(، 

لقدرة عمى تحديد نتيجة التفاعل المستمر مع الزمبلء والمعمم وتحت توجييو، أدى إلى تنمية ا
صدار األحكام الموضوعية عمى اآلخرين، والقدرة عمى تبادل  الميام فى األنشطة المجتمعية، وا 
األدوار مع اآلخرين فى األنشطة المجتمعية لضمان وجود مرونة في العمل، وتحمل المسئولية 

قاء والنجاح فى األنشطة المجتمعية، المشاركة الفاعمة فى األنشطة المجتمعية، لضمان االرت
 فى العمل والمجتمع.

 األىداف المشتركة بين الطبلب تشجعيم عمى مزيد من التفاعل والحوار لحل المواقف التعميمية. -ب
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 تحديد التعميمات أثناء تعمم الميارات الحياتية، لتنظيم التفاعل مع الزمبلء. -ج

لفرصة لمتعمم والتفاعل بحرية استخدام أساليب حديثة فى التدريس والتعمم الذاتي مع إتاحة ا -د
عجابيم بأفكاره، فالنجاح يؤدى  جعمت المتعمم يحاول باستمرار الحفاظ عمى تقدير اآلخرين وا 

 إلى نجاح.

عداد  ومما سبق يتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات التى اىتمت بتطوير المحتوى وا 
(،  2.17؛ حسونة،2.12؛ الحصان، 7..2برنامج في الثقافة االقتصادية، مثل دراسات ) خيرى،

حيث قامت الدراسة الحالية بتطوير المحتوى أيضا، كما تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التى اىتمت 
باستخدام استراتيجيات وأساليب تدريس تعتمد عمى مشاركة الطالب لتنمية الميارات الحياتية، مثل 

( في حين تتباين معيم 2.14؛ رفعت،2.12د،؛ السي2.11؛  بخيت، 2.11دراسات ) أبو حجر، 
 في: 

االىتمام باستخدام استراتيجيات وأساليب تدريس ثرية تمنح الفرصة لمشاركة الطبلب اإليجابية  -1
والتمركز حوليم، مع توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التدريس؛ لتنمية الميارات 

 الحياتية وميارات التواصل الفعال.

عمى أبعاد )ميارات الطمب، ميارات العرض،  ام بتنمية الميارات الحياتية االقتصاديةاالىتم-2
ميارات التواصل مع (، وميارات التواصل الفعال عمى أبعاد )ميارات تفاعمية بين العرض والطمب

، وىى أبعاد لم  الذات، ميارات التواصل مع اآلخر، ميارات التواصل مع المجموعات الكبيرة(
الدراسات األخرى، واالىتمام بمياراتيا الفرعية التى لم تكن موضع االىتمام في  تتناوليا

 الدراسات.

االىتمام بالتكامل فى تنمية الميارات الحياتية بجوانبيا العقمية )الميارات الحياتية االقتصادية( -3
 والشخصية واالجتماعية )ميارات التواصل الفعال( وليس جانب واحد محدد.

 نموذجا تدريسيا خاص بالدراسة الحالية، والتطبيق عمى طبلب التعميم الثانوى التجارى.اقتراح  -4

مراعاة النطاقات، فميارات التواصل الفعال تراعى انتقال النطاقات في التواصل مع الذات،  -5
والتواصل مع اآلخر، والتواصل مع المجموعة الكبيرة، خبلفا مع الدراسات التى ركزت عمى 

مياراتو بشكل منفصل دون االىتمام باستراتيجيات تنميتيا، رغم الطبيعة التركيبة ليذه التواصل و 
؛  Duerden & Witt ،2.11؛ 6..2الميارات، مثل: دراسات )المولو وقشطة،

(، وحتى دراسة دوردين وويت لم تيتم بتصنيف ميارات التواصل االجتماعى في 2.14الحموة،
 محاور رئيسة.

شرافو؛ ساعد فى انتقال أثر التعمم ونفعية المعرفة؛ مما يربط التغذية المستمر  -6 ة بتوجيو المعمم وا 
 بين التعمم المقموب والميارات الحياتية بكل جوانبيا
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كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التى توصمت إلى فاعمية التدريس باستخدام 
المختمفة عن تنمية الميارات الحياتية، مثل دراسات التعمم المقموب فى تحقيق األىداف التعميمية 

(، في حين تتباين 2.19؛  زغمول وفتحى وقطب، 2.16؛ الباز، 2.15؛ الزين، 2.15)البموشية، 
 معيا فى:

االىتمام باستخدام استراتيجيات وتقنيات تكنولوجية محببة لمطبلب؛ لتنمية الميارات الحياتية  -1
 الفعال. االقتصادية وميارات التواصل

العينة من طبلب التعميم الثانوى التجارى؛ لتنمية القدرة عمى التعامل اإليجابى مع المستجدات  -2
 الحياتية.

االىتمام بتنمية الميارات الحياتية االقتصادية وميارات التواصل الفعال بأبعادىما ومياراتيا  -3
بتنمية التحصيل  الدراسات الفرعية وفقا لمنطاقات في تكامل وشمول، في حين تكتفى معظم

 (.2.18؛ خيرى،7..2؛ خيرى، 1999واالتجاه والتفكير مثل دراسات )فودة،

اقتراح نموذجا تدريسيا خاص بالدراسة الحالية عكس الدراسات األخرى، يعتمد عمى التعمم  -4
مى المقموب لتنمية الميارات الحياتية ويربط التعمم باستخدام الطبلب لمتكنولوجيا لمحصول ع

الخبرات التعميمية وتطبيقيا في مواقف تعميمية حياتية واقعية، ويعزز المشاركة اإليجابية لمطبلب 
 مع التواصل الفعال بينيم واالىتمام بالتقويم والتعزيز.

شرافو؛ ساعدت عمى انتقال أثر التعمم وفاعميتو ونفعية  -5 التغذية المستمرة بتوجيو المعمم وا 
 التعمم المقموب والميارات الحياتية بكل جوانبيا. المعرفة؛ مما يربط بين 

 انذساصة: تىصيات

 تطوير المقررات الدراسية بإضافة مقرر مستقل لمميارات الحياتية في مختمف المراحل التعميمية. -1

تعزيز تنمية الميارات الحياتية المرتبطة بالمقررات الدراسية المختمفة ممزوجة مع المقررات   -2
 ب فى المراحل التعميمية.لجميع الطبل

عقد دورات وبرامج تدريبية لممعممين تتضمن كيفية استخدام نماذج التعمم المقموب فى التدريس؛ -3
 لمساعدتيم عمى زيادة الدافعية لمتعمم.

 تخصيص برامج تدريب لمعممي المواد التجارية لربط تعميم العموم التجارية بالميارات الحياتية.-4

 في األنشطة الحياتية بين الفصول والمدارس والمؤسسات التعميمية.تنظيم منافسات -5

 تخصيص برامج أنشطة حياتية ضمن برامج األنشطة المدرسية لمتدريب عمييا. -6

 دساصات يقرتحة:

 تصميم برنامج تدريبى لتنمية استخدام المعممين لمتعمم المقموب فى التدريس.-1

 تية لدى طبلب المراحل التعميمية المختمفة.تصميم برنامج لتنمية الميارات الحيا -2
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 أثر استراتيجية مقترحة لتنمية الميارات الحياتية لدى طبلب المراحل التعميمية المختمفة. -3

 فاعمية التدريس باستخدام التعمم المقموب فى عبلج صعوبات التعمم فى المواد التجارية. -4

 تجارية في تنمية الميارات الحياتية.برنامج تدريبى لتنمية أداء معممى العموم ال -5

فاعمية استخدام التعمم المقموب فى تدريس المقررات فى المراحل التعميمية المختمفة فى تحقيق  -6
 بعض أىداف التعمم.



طالب التعليم الثانوى  قتصادية ومهارات التواصل الفعال لدىفاعلية نموذج قائم على التعلم المقلوب فى تنمية المهارات الحياتية اال)
 (د. حنان حمدى حسن السالمونى)                      (التجارى

 خايعة تىسصعيذ –كهية انرتتية جمهة                         238                   (                    0202– يُايش) –  (33) انعذد

 املشاخع
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 الثالث لممدارس الخاصة: آفاق الشراكة بين قطاع التعميم العام والخاص باألردن، مركز             

 ديبونو لتعميم التفكير ونقابة أصحاب المدارس الخاصة األردنية وشركة طيف لمخدمات            
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 (. تطوير مناىج المجال التجارى بالتعميم األساسى في ضوء مفاىيم   5..2السيد، عبد الحميد ) -
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 ر الكترونى مقموب في تنمية ميارات تدريس العموم لذوى  (. "فاعمية مقر 2.16الباز، مروه )  -

 االحتياجات الخاصة وميارات التعمم التشاركى لدى الطبلب المعممين بكمية التربية"، مجمة            

 .43-1(، 1(، العدد)29كمية التربية، جامعة المنيا، المجمد)           

 امعية في تنمية الميارات الحياتية )دراسة ميدانية  (. "فاعمية الدراسة الج2.11بخيت، خديجة ) -

 عمى طالبات كميات التربية لمبنات بجامعة الممك عبد العزيز"، دراسات في التربية وعمم             

 .35-13(، 1(، العدد )5النفس، المجمد )           

 م المغة العربية واستثمارىا"،  (. "فاعمية استراتيجية الصف المقموب في تعمي2.15البموشية، نوال ) -

 ( : 2.19-9-.1متاح في )           

-834817511-www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research

pdf495.-1408969294 

 (. دليل تصميم وتطوير البرامج التدريسية، الرياض، معيد اإلدارة العامة.2.12الجبالى، سعد ) -

 إعداد المناىج مدخل النظم، القاىرة، دار الفكر العربى. .(2013) ------- -

 (. "من محاذير التعمم المعكوس: ىل بمقدور الطبلب أن يتعمموا بأنفسيم؟"، 2.14جميل، وليد ) -
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ونظرية لتعمم بالمشروع (. "فعالية برنامج مقترح فى العموم قائم عمى مدخل ا2.12الحصان، أمانى ) -
ألطفال الروضة  الذكاءات المتعددة فى تنمية بعض قدرات الذكاء العممى والميارات الحياتية

 (،  2بمدينة الرياض"، المجمة التربوية، مجمس النشر العممى، المجمد )

 (، الكويت.1.4العدد )           

 ارات الحياتية لدى طالبات جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن في (. "المي2.14الحموة، طرفة ) -

 . 218-179(، 3(، العدد )2ضوء التحديات المعاصرة"، مجمة العموم التربوية، المجمد )           

 (، 132(. "برامج لتنمية الميارات الحياتية"، مجمة القراءة والمعرفة، العدد )2.12حمادة، سموى )-

           182-200. 

 (. تطوير منيج االقتصاد بالمدرسة الثانوية العامة في ضوء التطورات 7..2خيرى، منال ) -

 االقتصادية المعاصرة وأثره عمى تنمية التفكير في مجال االقتصاد، رسالة دكتوراه غير             

 منشورة، كمية التربية، جامعة حموان.           

 مقترح فى االقتصاد النقدى في ضوء التطورات النقدية والمصرفية (. "برنامج 2.18) ------ -

 وأثره في تنمية ميارات التفكير االقتصادى النقدى لدى طبلب المدرسة الفنية المتقدمة"،            

 .614-565(، 3(، العدد)71مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، المجمد )           

 المجتمعية المستدامة نظرية في التنمية االقتصادية والتنمية   (. التنمية2.15ربيع، محمد ) -

 المستدامة، عمان، دار اليازورى العممية لمنشر والتوزيع.            

 (. "فاعمية استراتيجية مقترحة في ضوء نموذج التعميم بالقرن الحادى 2.14رفعت، إبراىيم )-

 تية المرتبطة بتعميم الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة والعشرين لتنمية بعض الميارات الحيا           

 .52-6(، الجزء الثانى، 4(، العدد)17اإلعدادية"، مجمة تربويات الرياضيات، المجمد)           

 (. "تجارب عالمية وعربية في تعمم الميارات الحياتية"، مجمة التطوير 2.11الريعانى، أحمد ) -

 . 35-13(، 63(، العدد )9ن، المجمد )التربوى، سمطنة عما           

 (. "أثر استخدام الصف المقموب في تنمية  2.19زغمول، برىامى وفتحى، سميحة وقطب، منى ) -

 ميارات إدارة المشروعات الصغيرة لدى طبلب المدارس الثانوية التجارية"، مجمة كمية            

 ..84-811(، 3، العدد)(19التربية، جامعة كفر الشيخ، المجمد)           

-8-12(. "كل ما يحتاجو المدرس حول الفصل المعكوس"، متاح في)2.14زوحى أ، نجيب ) -
2.19 :) 

verseein-classe-la-de-applications-et-educ.com/outils-www.newhttp://  

 (:2.19-8-12(. "ماىو التعمم المقموب )المعكوس( ؟"، متاح في)2.14زوحى ب، نجيب ) -

inversee#.U1ri9Pl_uOs-classe-educ.com/la-http://www.new                   

http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
http://www.new-educ.com/la-classe-inversee#.U1ri9Pl_uOs
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(. أثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب في التحصيل األكاديمي لطالبات 2.15الزين، حنان ) -
التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، المجمة الدولية التربوية المتخصصة،  كمية 

 .186-171(، العدد األول،4) المجمد 

 آللى كمساعد تعميمى في تدريس مادة اإلحصاء (. أثر استخدام الحاسب ا...2سالم، حنان ) -

 عمى تنمية الميارات اإلحصائية لدى طبلب الصف الثالث الثانوى التجارى، رسالة            

 ماجستير، كمية التربية، جامعة عين شمس.           

 ين جودة (. "فعالية برنامج إرشادى سموكى في تنمية الكفاءة االجتماعية وتحس2.15سميم، سحر ) -

 الحياة لدى التبلميذ ذوى صعوبات التعمم " ، مجمة التربية الخاصة والتأىيل ، يوليو ،             

 .86-49(، 2(، الجزء )8(، العدد )2المجمد)           

 (. عمم النفس االجتماعى المعاصر،    4..2السيد، عبد الحميم ومحمود، عبد المنعم وفرج، ظريف ) -

 .2القاىرة، إيتراك لمطباعة والنشر، ط           

 (. "فاعمية التعمم المنظم ذاتيا في تنمية الميارات الحياتية من خبلل تدريس 2.12السيد، دعاء ) -

 (، 2الفمسفة لطبلب المرحمة الثانوية"، مجمة البحث العممى في التربية، المجمد)           

 . 1.35-9..1(، 13العدد)           

 (. تطوير منيج االقتصاد بالمدارس الثانوية التجارية في ضوء المعايير            8..2نيرمين ) عثمان، -

 العالمية ومدخل تحسين الجودة المستمرة، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة كفر                       

 الشيخ.            

 وير منيج االقتصاد بالمرحمة الثانوية التجارية      (. "فاعمية نموذج مقترح لتط.2.1عثمان، ممدوح ) -

        في ضوء مفاىيم األزمة المالية العالمية"، مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس،           

      

 .61-15(، ستمبر، 162العدد )           

 لتربية، جامعة بنيا،           (. "الطالب وميارات الحياة"، مجمة كمية ا4..2العرينى، عبد العزيز ) -

 .143-122(، 58(، العدد )14مجمد )           

 (. الميارات الحياتية، القاىرة، مكتبة زىراء 1..2عمران، تغريد والشناوى، رجاء وصبحى، عفاف ) -

 الشرق.           

 خريطة المفاىيم في (. "فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى االكتشاف الموجو و 1999فودة، فاتن) -

 تحصيل مفاىيم مادة االقتصاد لدى طبلب المدارس الثانوية التجارية واتجاىاتيم نحو            

 دراسة المادة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة طنطا.           

 المنورة، دار الزمان. فاعمية الفصول المقموبة في التعميم، المدينة  (. 2.15الكحيمي، إبتسام ) -

 (. مكونات مادة الميارات الحياتية وأىميتيا وخصائصيا، مجمة التطوير  2.11المواتى، محمد ) -
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 .31-28، 63، ع 9التربوى، مسقط، س           

 (. "مستوى الميارات الحياتية لدى الطمبة خريجى            6..2المولو، فتحية وقشطة، عوض) -

 .104-86التربية بالجامعة االسبلمية بغزة"، مجمة القراءة والمعرفة،  كمية           

 (. "تطوير نموذج لمتصميم التحفيزي لممقرر المقموب وأثره عمى نواتج  2.15مصطفى، أكرم ) -

 التعمم ومستوى تجييز المعمومات وتقبل مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات             

 الخاصة"، المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد، المممكة العربية             

  (:2.19-6-3، متاح فى)48-1السعودية، الرياض،            

                                                    http://eli.elc.edu.sa/2015/node/31 

 مم مفاىيم منيج االقتصاد بوحدة البنوك لطبلب الصف الثانى (. "صعوبات تع2.11مكى، سيير )-

 الثانوى التجرى: تشخيصيا وبرامج عبلجيا"، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس،            

 . 814-799(، 35(، العدد )1المجمد )           

 الدار المصرية               (: التعميم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت، القاىرة،5..2اليادى، محمد ) -

 المبنانية.           

 (. اإلدارة العامة لمتعميم التجارى، قطاع الكتب.2.16وزارة التربية والتعميم ) -
-Ananyeva, M. (2014). "Blog folios and Their Role in the Development of   

               Research Projects in an Advanced Academic Literacy Class for   

               ESL Students", Tech Trends: Linking Research and Practice to  

               Improve Learning, Vol.58, No.5, p.22-26,  
- Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every  

               Student in Every Class Every Day. United States: The    

               International Society for Technology in Education.  

- Berk,L.(2007). Psychology for Living, (6th ed), Upper saddle Rive  

               Prentice-Hall. 

- UNICEF (2005). Life Skills- Based Education in South Asia. Regional  

               overview Prepared for the South Asia Life Skills-Based Education  

                Forum 2005. 

- Duerden, D.; Witt, A. (2011). "Assessing the Need for the Development of  

               Standardized Life Skills Measures, Journal of Extension, Vol.49,  

               No.5, Article 5RIB5 Oct. 

- Herreid, C. & Schiller, N. (2013). "Case Studies and the flipped   

               Classroom", Journal of College Science Teaching, National                

               Science Teachers Association, p 62-66. 

- Little, Ch. (2015). " The Flipped Classroom in Further Education:   

               Literature Review and Case Study", Research in Post- 

               Compulsory Education, Vol.20, No.3, p. 265-279. 

- Love, B.; Hodge, A.; Corritore, C.; Ernst, D. (2015)."Inquiry-Based   
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