
  

 

 

 التربية كمية                                     
 كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم        
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

                       ======= 
 

          يف تدرٌـس  (Mat 4)برناهح قائن على أمنـوذج هكارثً 
                               لتنوٍة بعض املهارات احلٍاتٍة سلـن النفــع

 لدي طالبات املرحلة الثانوٌة
 

 ـدادـــــــإعــ
 د/ شعباى عبد العظٍن أمحد

 أستاذ المناىج وطرق التدريس عمم النفس المساعد
 جامعة أسيوط –كمية التربية 

 د / أساهة عربً حمود عوار 
 رق التدريس عمم النفس المساعد أستاذ المناىج  وط

 جامعة أسيوط -كمية التربية 

 هند حمود عبد اجملٍد على
 معمم عمم نفس بمدرسة ساحل سميم الثانوية بنات

mhend7530@yahoo.com 
 

      م 0202 يوليو  - سابعالالعدد  – ونوالثالث السادسالمجمد 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


 د/ شعبان عبد العظيم أحمد      
 د / أسامة عربي محمد عمار  (Mat 4)مكارثي  برنامج قائم عمى أنمـوذج

 ىند محمد عبد المجيد عمى  /أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

   م0202ٌولٍو    -السابع  العدد   -  63  جمللدا 103
 

 

 مستخمص الدراسة
 مشكمة الدراسة: 

تمثمت مشكمة الدراسة فى ضعؼ مستوى طالبات الصؼ الثانى الثانوى فى بعض       
 الميارات الحياتية والتفكير التأممى.

 احثة بإعداد:إجراءات الدراسة: لإلجابة عن تساؤالت الدراسة قامت الب
 قائمة بالميارات الحياتية. .1
 . (4MAT)إعداد برنامج قائـ عمى أنموذج مكارثى .2
 إعداد مقياس الميارات الحياتية وضبطو إحصائًيا. .3
–الوصوؿ إلى استنتاجات   –إعداد اختبار التفكير التأممى فى ميارات )التأمؿ والمالحظو  .4

 ع حموؿ مقترحو( .وض -إعطاء تفسيرات منطقية –الكشؼ عف المغالطات 
وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا عمى مجموعة مف طالبات الصؼ الثانى الثانوى بمدرسة        

( 35وبمغت ) –بمحافظة أسيوط  –بإدارة ساحؿ سميـ التعميمية  –ساحؿ سميـ الثانوية بنات 
مـ النفس لمطالبات طالبة, ثـ تدريس وحدتي "الدوافع واالنفعاالت والعمميات المعرفية " بمقرر ع

مجموعة الدراسة والمصاغة وفًقا إلنموذج مكارثى, ثـ تطبيؽ أدوات الدراسة بعديًا عمى طالبات 
 في       مجموعة الدراسة, ثـ ُمعالجة النتائج إحصائيًا, ثـ تقديـ التوصيات والبحوث المقترحة 

 ضوء النتائج.
 نتائج الدراسة:

(  بيف متوسطات درجات )عينة 1...د مستوى )يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عن     
ختبار ميارات التفكير التأممى,  الدراسة ( فى التطبيؽ القبمى والبعدى لمقياس الميارات الحياتية وا 
وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدى التى درست وحدتى "الدوافع واالنفعاالت والعمميات المعرفية" 

 وذج مكارثى.بإستخداـ البرنامج المقترح القائـ عمى أنم
 الميارات الحياتية . –أنموذج مكارثى  الكممات المفتاحية:
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Abstract 
Study problem: The study problem was represented in the poor 

level of secondary school students in some life skills and reflective 
thinking. 

Study procedures: To answer the study’s questions, the 
researcher prepared: 
1. A list of life skills. 
2. Preparing a program based on the McCarthy Model 4 (MAT). 
3. Preparing and adjusting the life skills scale statistically. 
4. Preparing a test of reflective thinking in skills (meditation and 

observation - reaching conclusions - detecting fallacies - giving 
logical explanations - developing suggested solutions). 

     The study tools were applied in advance to a group of second-
grade secondary school students at Sahel Salim Secondary School for 
Girls - in the Sahel Selim Educational Administration - Assiut 
Governorate - and reached (35) students, then taught the two units 
“Motivations, Emotions, and Cognitive Processes” in the psychology 
course for the students of the study group and formulated according to a 
model McCarthy, then applying the study tools in the distance to the 
students of the study group, then treating the results statistically, and 
then providing recommendations and suggested research in light of the 
results. 
Results: 
     There is a difference of statistical significance at the level (0.01) 
between the mean scores of (the study sample) in the pre and post 
application of the life skills scale and the reflective thinking skills test, in 
favor of the post application that studied the two units “motivations, 
emotions and cognitive processes” using the proposed program based 
on the McCarthy model. 
Keywords: McCarthy Model – life Skills  
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 مقدمــــة البحث :
يشيد العصر الراىف تغيرات عديدة وسريعة التالحؽ, تجسدت في مفاىيـ المعموماتية   

وثورة االتصاالت والتكنولوجيا والعولمة, مما فرض عمي إنساف ىذا العصر تحديات جمة في 
يًدا شتى مجاالت الحياة؛ ولذلؾ أصبح أمر مواكبة تحديات العصر وتمبية احتياجاتو يستدعى مز 

مف الجيود المنظمة لمقياـ بذلؾ وىو ما ضاعؼ بدوره العبَء عمى المؤسسات التربوية والتعميمية 
التي تتطمع إلى مواكبة التغير وقيادتو أف تسعى لتزويد طالبيا وتمكينيـ مف الميارات التي ترقى 

 بيـ ليعيشوا في ىذا المجتمع قادريف عمى المشاركة البناءة والمؤثرة فيو.
صبحت الميارات الحياتية بمثابة الوسائؿ التي يحتاجيا الفرد إلدارة حياتو, وتكسبو فأ  

االعتماد عمى النفس لمواجية العديد مف المشكالت, كما أف اكتساب تمؾ الميارات تكسب الفرد 
الثقة بالنفس في مواكبة تغيرات المجتمع وخاصًة إذا ما تـ تنميتيا في مراحؿ تعميمية مبكرة مف 

 (.44, 2.15الفرد )أمانى حمدى عبدالباسط , حياة
ولقد صنفت بعض الدراسات الميارات الحياتية إلى ميارات تحمؿ المسئولية, وميارات    

دارة الصراع,  دارة العالقات الشخصية, وميارات اتخاذ القرار, وحؿ المشكالت, وا  االتصاؿ, وا 
دارة الوقت, وميارات استخداـ الكمبيوتر )أحمد المقا (. 225, 1..2نى؛ وفارعة حسف, وا 

( الميارات الحياتية إلى ميارات التفكير الناقد, وميارات 28, 8..2وصنؼ أحمد زارع أحمد)
التفكير اإلبداعي, وميارات صنع القرار, وميارات حؿ المشكالت, والميارات الشخصية, 

مع الضغوط,  وميارات االتصاؿ الفعاؿ, وميارات التفاعؿ مع المشاعر, وميارات التعامؿ
 وميارات الوعي بالنفس, وميارات الفيـ.

ف فيـ المعمـ لكيفية تعمـ الطالب يعد محورًا ميمًا في اختيار استراتيجيات التدريس,    وا 
لكف مف المالحظ أف التدريس في كثير مف األحياف يستمر بالطرؽ التقميدية متجاىاًل الفروؽ 

 يرت الحاجة ماسة إلى استخداـ نماذج تدريسية حديثوالفردية بيف الطالب وأنماط تعمميـ؛ لذا ظ
الػذي تػـ تطويػره عمػى يػد  تؤكد عمى مراعاة تنوع أنماط المتعمميف, مف بينيا نموذج الفورمات

كنموذج تعميمى يمكف مف خاللو  (Bernice McCarthy)المربية األمريكية برنيػس مكارثي 
التعمـ المفضمة لدى المتعمميف وطرائقيـ الخاصة تصميـ خبرات المنيج , بطريقة تراعى أنماط 

 فى التفكير.
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وُيعد نموذج الفورمات عممية لتوصيؿ المعمومات بطريقة تناسب جميع أنماط تعمـ الطالب    
وتسمح ليـ بالممارسة واالستخداـ المبدع لمواد التعمـ خالؿ كؿ درس. ومراعاة الفروؽ الفردية 

صًا تعميمية تتالئـ مع ميوليـ وقدراتيـ. ويتـ ذلؾ بتوفير جو بيف الطالب لكى يتاح لمجميع فر 
دراسي يتيح لمطالب أف يسألوا ويكتشفوا بحيث تصبح الفصوؿ أماكف يتطور فييا مستوى أدائيـ 
ويرتفع تحصيميـ. وتري مكارثي أف كؿ متعمـ يشعر, ويحس, ويتأمؿ, ويعمؿ, ولكنو يمكث لفترة 

ومدة المكوث ىي التي تحدد نمط التعمـ لديو )ليانا جابر؛  مف الزمف في إحدى ىذه العمميات,
 (.37, 4..2ميا قرعاف,

 (2.13( وأماؿ عياش؛ وأمؿ زىراف )2.17وتشير كؿ مف لباب محمد يوسؼ )  
McCarthy, B. German, C. & Lippitt, L. (2002  إلى أف أنموذج مكارثي عبارة عف

 نماط التعمـ األربعة وىى كالتالى حمقة دائرية تتكوف مف أربعة مراحؿ وفقًا أل
 :Reflective Observationالمرحمة األولى: المالحظة التأممية 

يوفر معمـ عمـ النفس في ىذه المرحمة الفرصة لممتعمميف لالنتقاؿ مف الخبرات المادية   
المحسوسة إلى المالحظة التأممية, ويفضؿ البدء معيـ ببياف قيمة خبرات التعمـ وأىميتيا 

 الشخصية ليـ, ومف ثـ منحيـ الوقت الكتشاؼ المعنى المتضمف في ىذه الخبرات  .
 :Concept formulationالمرحمة الثانية: بمورة المفيوم: 

فى ىذه المرحمة ينتقؿ المتعمـ مف المالحظة التأممية إلى بمورة وتكويف المفيـو فى ضوء   
 مالحظاتو.

 Active Experimentationالمرحمة الثالثة: التجريب النشط : 
ينتقؿ المتعمـ مف مرحمة بمورة المفيـو إلى التجريب, والممارسة اليدوية, ويفمح المتعمموف   

 العاديوف في ىذه المرحمة كثيرا, وىى تمثؿ الوجو  التطبيقى لمعمـ. 
 Concrete Experienceالمرحمة الرابعة : الخبرات المادية المحسوسة:

المرحمة مف التجريب النشط إلى الخبرات المادية المحسوسة, ويدمج  ينتقؿ المتعمـ في ىذه  
المتعمـ المعرفة الجديدة مع خبراتو الذاتية وتجاربو فيعمؿ عمى توسيع المفيـو المكتسب وتطويره 

 واستخدامو فى اشكاؿ ومواقؼ تعميمية جديدة .
 Ovez(2012)دراسة وأكدت العديد مف الدراسات التي أجريت باستخداـ أنموذج مكارثي ك  

( أف األنموذج 2.12(  ودراسة عبدالسالـ عمر الناجى )2.11ودراسة باف محمود الجباوى )
 ساىـ في رفع التحصيؿ وظيور عادات تفكير جيدة واتجاىات كاالنفتاح واحتراـ آراء اآلخريف

ذات, وتنمية واإلبداع , وتعزيز الثقة بالنفس والتغمب عمى الخوؼ والتردد ورفع مستوى تقدير ال
 الميارات الحياتية.
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 مشكمة الدراسة:
مف خالؿ عمؿ الباحثوف الحظوا وجود ضعؼ في أداء الطالبات دارسات عمـ النفس في   

بعض الميارات الحياتية, وىذا ما أشارت إليو العديد مف الدراسات مثؿ   دراسة شعباف 
اتية ودراسة شوؽ صالح ( التى بينت أف ىناؾ ضعؼ فى الميارات الحي2.15عبدالعظيـ )

( التي أثبت أف ىناؾ ضعؼ في 2.15( ودراسة )أمانى حمدى عبدالباسط, 2.17حسيف )
ميارة القدرة عمى اتخاذ القرارات, وميارة التواصؿ مع اآلخريف, وميارة التعبير عف األفكار 

ت ( التي بينت أف ىناؾ ضعؼ في الميارا2.15والمشاعر, ودراسة )عبيرسروة عبدالحميد, 
( التي أسفرت عف وجود قصور في 18,  .2.1الحياتية وكذلؾ دراسة )حسف عمراف حسف,

(, ودراسة )ىيثـ عبداهلل عمى 2.15تعمـ المفاىيـ  ودراسة )أحمد جماؿ الديف محمد ,
 ( والتي أشارت أيضًا إلى أىمية تنمية الميارات الحياتية.2.15عبدالسالـ, 

طالبة مف  .3تطبيؽ مقياس الميارات الحياتية عمى تـ عمؿ دراسة استطالعية تـ فييا   
طالبات الصؼ الثاني الثانوي دارسات عمـ النفس بمدرسة ساحؿ سميـ الثانوية بنات وتوصمت 

 النتائج إلى اف  
 % مف الطالبات لدييف ضعؼ في الميارات األجتماعية. .6 –أ  
 % مف الطالبات لدييف ضعؼ في إدارة الوقت.  73 -ب
 ف الطالبات لدييف ضعؼ في ميارات تقدير الذات.% م76 -ج
وفى ضوء ىذه النتائج, ونتائج الدراسات السابقة والتطورات واإلصالحات التربوية الحديثة   

رأى الباحثوف أف ىناؾ حاجة ماسة الستخداـ برامج تربوية وفؽ ما تتطمبو ىذه المرحمة وتعمؿ 
حمة الثانوية, ومف البرامج التي يمكف أف تحقؽ عمى تعميـ وتنمية الميارات  لدى طالبات المر 

 ذلؾ ويتطمب مف المعمميف استخدامو في التدريس ىو برنامج قائـ عمى أنموذج مكارثي.
مف ىنا تتمثؿ مشكمة البحث الحالي في ضعؼ طالبات الصؼ الثاني الثانوي في   

  ياتية.الميارات الحياتية؛ لذلؾ تأتى الحاجة إلى برنامج ينمى الميارات الح
 أسئمة الدراسة :

 تمثمت أسئمة الدراسة فى األسئمة اآلتية:
. ما البرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثي في تدريس عمـ النفس فى تنمية بعض الميارات 1

 الحياتية لدى طالبات المرحمة الثانوية؟
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تية لدى طالبات . ما فاعمية البرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثي فى تنمية بعض الميارات الحيا2
 المرحمة الثانوية؟
 أىداف الدراسة:

 ىدف الدراسة الحالية إلى :
 .إعداد برنامج قائـ عمى أنموذج مكارثى فى تدريس عمـ النفس لتنمية بعض الميارات الحياتية 
  اختبار فاعمية البرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثي في تدريس عمـ النفس لتنمية بعض الميارات

 لدى طالبات المرحمة الثانوية. الحياتية
 مصطمحات الدراسة:

( عمى أنو  .2.1وتعرفو منى خميفو عبجؿ): McCarthy Modelأنموذج مكارثي :  -
"أنموذج تعميمي يسير في دورة تعمـ رباعية مف مراحؿ متتابعة بتسمسؿ ثابت, وىى المالحظة 

, ثـ التجريب النشط, ثـ الخبر   ات المادية المحسوسة".التأممية , ثـ بمورة المفيـو
ويعرؼ الباحثوف التدريس مف خالؿ أنموذج مكارثي إجرائيًأ بأنو  مجموعة الخطوات   

 , المتتابعة بتسمسؿ ثابت أثناء تدريس عمـ النفس قائمة عمى المالحظة التأممية, وبمورة المفيـو
ة تدريسية لتنمية والتجريب النشط, والخبرات المادية المحسوسة والتي يمكف استخداميا كطريق

 بعض الميارات الحياتية لطالبات المرحمة الثانوية دارسات عمـ النفس.
تعرؼ الميارات الحياتية  بأنيا أي عمؿ يقـو بو اإلنساف في  Life skillsالميارات الحياتية: -

الحياة اليومية التي يتفاعؿ فييا مع أشياء ومعدات وأشخاص ومؤسسات وىذه التفاعالت 
            الفرد أف يكوف متمكنًا مف ميارات أساسية )أحمد المقانى؛ وفارعة حسف, تحتاج مف

2..1 ,215.) 
مجموعة مف الممارسات التى تكتسبيا  ويعرف الباحثون الميارات الحياتية إجرائًيا بأنيا:  

طالبات الصؼ الثاني الثانوي مف خالؿ دراستيف مقرر عمـ النفس والتي تعينيف عمى مواجية 
التحديات التي يفرضيا العصر والتعامؿ اإليجابي مع مواقؼ الحياة اليومية ومشكالتيا وىى 

 الميارات االجتماعية , وميارة تقدير الذات وميارة إدارة الوقت.
 فروض الدراسة:

( بيف متوسطى درجات الطالبات فى .,1.يوجد فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 مقياس الميارات الحياتية لصالح التطبيؽ البعدى.التطبيقيف القبمى والبعدى ل
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 أىمية الدراسة:
 تمثمت أىمية الدراسة فى التالى: 
قد تفيد الدراسة الحالية في تقديـ إطار نظري عف أنموذج مكارثي,  األىمية النظرية: -

 والميارات الحياتية لطالبات المرحمة الثانوية فى تدريس عمـ النفس.
 كال مف . –مف خالؿ البرنامج المقدـ  –قد تفيد الدراسة الحالية  :األىمية التطبيقية -
قد يساعد ىذا البرنامج طالب في تعرؼ الميارات الحياتية الالزمة والضرورية الطالب :  -

 لطمبة المرحمة .
مواكبة االتجاه الجديد لمدراسات الحديثة التي أصبحت تركز عمى الميارات المعممين:  -

 الحياتية.
في تصميـ أنشطة وتدريبات تتناوؿ الميارات الحياتية أثناء  مساعدتيـعي المناىج : واض -

 إعدادىـ لممناىج الدراسية, وكيفية تدعيميا لدى المتعمميف داخؿ المدرسة وخارجيا.
مف المتوقع أف يتيح ىذا البحث مجاالت بحثية حديثة أماـ الباحثيف إلجراء العديد  الباحثين : -

 األبحاث حوؿ استخداـ أنموذج مكارثي في تدريس موضوعات أخرى.مف الدراسات و 
 محددات الدراسة:

 اقتصرت الدراسة عمى :
مجموعة الطالبات التى تـ تطبيؽ الدراسة  -البرنامج المقرح القائـ عمى أنموذج مكارثى   -

مجموعة الميارات  -  .2.2/ 2.19الفصؿ الدراسى االوؿ والثانى لمعاـ –عمييـ.  
 ة التى تـ  التوصؿ إلييا.        الحياتي

 منيج الدراسة: )إعداد الباحثون(
استخدمت الباحث كؿ مف المنيج الوصفى والمنيج شبو التجريبي باستخداـ التصميـ   

 التجريبي ذو المجموعة الواحدة والتطبيؽ القبمى والبعدى لألدوات عمى مجموعة الدراسة .
 مواد الدراسة وأدواتيا:

 اد التعميمية:  ) إعداد الباحثون(أواًل : المو 
البرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثي في تدريس عمـ النفس لتنمية بعض الميارات الحياتية لدى  -

  طالبات المرحمة الثانوية.     
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كراسة أنشطة لمطالبات في وحدتي "الدوافع واالنفعاالت, والعمميات المعرفية " مف مقرر عمـ  -
ا النموذج مكارثي وتضمنت مجموعة متنوعة مف األنشطة واألسئمة النفس مصاًغا وفقً 

 مفتوحة النياية.                 
  ثانًيا: أدوات القياس :

   إعداد الباحثوف(. مقياس الميارات الحياتية( 
 إجراءات الدراسة وأدواتيا

 أواًل: أدوات جمع البيانات:
 إعداد قائمة بالميارات الحياتية : 

 قائمة بالميارات الحياتية لطالبات الصؼ الثانى الثانوى. تـ إعداد  
 صدق قائمة الميارات الحياتية: 

لمتأكد مف صدؽ قائمة الميارات الحياتية تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف الذيف بمغ   
( محكمًا فى مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس, وعمـ النفس التربوى, وذلؾ 15عددىـ عشر )
لصورة النيائية لمقائمة, ومعرفة آرائيـ واألخذ بيا فيما يتعمؽ بالحذؼ واإلضافة لموصوؿ إلى ا

 ووضع التعديالت المناسبة, واإلستفادة مف خبراتيـ .
بعد عرض القائمة عمى المحكموف تـ حساب األوزاف  تعديل القائمة وفقًا لنتائج التحكيم:  

 اـ المعادلة التالية استخد مف خالؿ،النسبية لنسب اتفاقيـ حوؿ أىمية كؿ ميارة 
 عدد الموافقيف      نسبة االتفاؽ  =               

 ..1× عدد الموافقيف + عدد غير الموافقيف                          
وقد أسفر ذلك عن بعض المقترحات لمسادة المحكمين يمكن عرضيا عمى 

 النحو التالى:           
أف جميع الميارات التى تضمنتيا القائمة ميمة ومناسبة لطالبات اتفؽ السادة المحكموف عمى  ♦

 الصؼ الثانى الثانوى.
 اقترح بعض السادة المحكموف بتعديؿ   ♦

 أواًل: الحذف:
  حذؼ المؤشر الموجود بالميارة االجتماعية ونصو) يساىـ فى حؿ المشكالت التى تواجو

 الجماعة ألنو مكرر.
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  راء المعرفى  يقيـ كيفية  تناوؿ العقبات.حذؼ المؤشر بميارة التفكير ماو 
 .حذؼ المؤشر بميارة التفكير الناقد يربط بيف سبب حدوث الموقؼ بالمسبب 

 ثانًيا: التعديل واالضافة:
  التعديؿ فى الميارة الفرعية القدرة عمى العمؿ الجماعى ) عمؿ الفريؽ( إلى القدرة عمى العمؿ

 الجماعى ) العمؿ فى فريؽ(.
 المؤشر بميارة إدارة الذات ونصو ) إدارة المسئوليات بكفاءة  إلى التعديؿ فى                 

 )يدير المسئوليات بكفاءة وثقة( .
 القائمة المقترحة فى صورتيا النيائية :

وعمى ضوء المقترحات التى أبداىا السادة المحكموف قاما الباحثوف  بإجراء التعديالت حتى   
نيائية  والتى أصبحت تضـ ثالث ميارات  مناسبة وميمة لطالبات تأخذ القائمة صورتيا ال

 الصؼ الثانى الثانوى دارسات عمـ النفس .
 ثانيًا: مواد الدراسة:

 :(4MAT)بناء البرنامج القائم عمى انموذج مكارثى .1
 مكونات البرنامج وبناؤه:

 تحديد اليدف من البرنامج: - أ
ياتية لدى طالبات دارسات عمـ النفس بالصؼ ييدؼ ىذا البرنامج إلى تنمية الميارات الح  

الثانى الثانوى فى ضوء وحدتي" الدوافع واالنفعاالت والعمميات المعرفية" بمقرر عمـ النفس وفًقا 
 لمبرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثى.

تـ تقسيـ محتوى البرنامج إلى عدد مف الجمسات التدريبية التى  تحديد محتوى البرنامج: -ب
وحدتي"الدوافع واإلنفعاالت, والعمميات المعرفية" مف طالبات مف خالليا محتوى يدرس ال

 مقرر عمـ النفس فى ضوء أنموذج مكارثى وذلؾ بيدؼ تنمية الميارات الحياتية .
اعتمد تدريس البرنامج عمى مجموعة مف اإلستراتيجيات  إستراتيجيات تدريس البرنامج: -ج 

لتى يمكف االعتماد عمييا فى تنفيذ دروس عمـ النفس التى يتضمنيا انموذج مكارثى  وا
والتى تتمثؿ فى )العصؼ الذىنى, التعمـ التعاونى, الخرائط الذىنية, حمقات المناقشة, 

 العرض,  االستنتاجات المرحمية, طريقة المشروع, حؿ المشكالت, تعمـ األقراف(.
السبورة التفاعمية, التعميمية منيا استعاف البرنامج بعدد مف الوسائؿ الوسائل التعميمية :  -د

 التابمت, صور ونماذج لبعض الموضوعات , أوراؽ وأقالـ متطمبات تنفيذ العمؿ.
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يعتمد البرنامج عمى ممارسة العديد مف األنشطة التعميمية تتناسب مع  األنشطة التعميمية: -ىـ
األنشطة والتى  محتوى البرنامج , واألىداؼ, وأستراتيجيات التدريس, وتشمؿ العديد مف

 يمكف لمطالبات تنفيذىا مع كؿ جمسة وذلؾ مما يمى  
عداد مجاالت حائطيو وكتابة التقارير.  ♦  تصميـ خرائط ذىنية لمموضوعات المختمفة وا 
عمؿ مطويات ورسـو كاريكتوريو لمتوعية لبعض العومؿ التى تؤدى لمنسياف أو أى موضوعات  ♦

 أخرى.
 التعاونية حوؿ الموضوعات التى يتضمنيا البرنامج. عقد مسابقات بيف المجموعات ♦
 التقويم: -و
 أعتمد البرنامج عمى ثالث مراحؿ مف التقويـ فى ضوء أىداؼ, ومحتوى الدرس كاألتى   

 التقويـ القبمى والتقويـ البنائى والتقويـ النيائى البعدى. 
ـ عرضو عمى السادة بعد إعداد البرنامج فى صورتو األولية, ث  تحكيم  البرنامج: -ز 

المحكموف فى مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وأظيرت نتائج تحكيميـ لمبرنامج بعض 
ضافة بعض األىداؼ  المالحظات وقاماالباحثوف بتعديميا حيث  قاما الباحثوف بحذؼ وا 

 التى اقترحيا المحكموف, وعدلت بعض األىداؼ لكى يتتناسب مع أنموذج مكارثى.
 أنشطة البرنامج.تعديؿ فى زمف بعض  ♦
 التنوع فى األنشطة التعميمية وأسئمة التقويـ. ♦
 إعداد كراسة األنشطة والتدريبات : .0
 ىدف كراسة األنشطة والتدريبات: - أ

تضع كراسة األنشطة لموحدتيف"الدوافع واالنفعاالت, والعمميات المعرفية "  بيف يدى   
قًا ألنموذج مكارثى والتى قد تستفيد الطالبات, حيث تتضمف مجموعة مف األنشطة والتدريبات وف

منيا الطالبات دارسات عمـ النفس فى فيـ موضوعات الجمسات بشكؿ أفضؿ كما تسمح ليف 
 بالمشاركة النشطة الفعالة خالؿ الجمسات.

 تحكيم  كراسة األنشطو: -ب
جاؿ بعد إعداد كراسة األنشطة فى صورتيا األولية, ثـ عرضيا عمى السادة المحكميف فى م    

المناىج وطرؽ التدريس وأظيرت نتائج تحكيميـ لكراسة األنشطو بعض المالحظات وقاما 
 الباحثوف بتعديميا حيث  

تعديؿ بعض األنشطة بحيث تتناسب مع أىداؼ الدرس, وتوضيح طريقة تنفيذ النشاط والتنوع  ◃
ة األنشطة فى فييا, وقد تـ عمؿ التعديالت التى أشار إلييا المحكموف, وبذلؾ أصبحت كراس

 .الصورة النيائية ليا 



 د/ شعبان عبد العظيم أحمد      
 د / أسامة عربي محمد عمار  (Mat 4)مكارثي  برنامج قائم عمى أنمـوذج

 ىند محمد عبد المجيد عمى  /أ 
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 ثالثًا: أدوات القياس:
 مقياس الميارات الحياتية:  

بعد اإلطالع عمى البحوث والدراسات السابقة التى اىتمت بدراسة وتنمية الميارات الحياتية     
(, ودراسة منى مصطفى فرغمى 9..2دراسة لمياء عبد الحميد بيومى )لدى الطالب مثؿ 

مقياس الميارات الحياتية  (, تـ إعداد 2.11دراسة ندى نصرالديف عبدالحميد )(, و 2.13)
 لطالبات الصؼ الثانى الثانوى وفؽ الخطوات التالية 

 اليدف من المقياس: -أ
 ييدؼ المقياس إلى قياس الميارات الحياتية لدى عينة مف طالبات الصؼ الثانى الثانوى .      

 تحديد أبعاد المقياس: -ب
 تحديد ثالث ميارات لكى يتضمنيا المقياس وىى  تـ  
 إدارة  الوقت .  -3تقدير الذات        -2   الميارات االجتماعية .1
 صياغة عبارات مقياس الميارات الحياتية:  -ج

 تـ وضع مجموعة مف العبارات التى تقيس الميارات الحياتية لدى طالبات الصؼ الثانى      
نادًرا( وقد تضمف المقياس -أحياًنا -وفًقا لتدرج ثالثى وىى  )غالًبا الثانوى دارسات عمـ النفس,

( عبارة راعى فى إعدادىا أف تتسـ بالوضوح, وعدـ الغموض, وبيا عبارات موجبة وسالبة 64)
 وممحؽ بيا مجموعة مف التعميمات تيسر عممية التطبيؽ. 

 التجربة االستطالعية لممقياس: -د
ت الحياتية فى صورتو النيائية, تـ تطبيقة عمى عينة استطالعية بعد إعداد مقياس الميارا  

( طالبو مف طالبات الصؼ الثانى الثانوى بغرض تحديد زمف المقياس وصدقو .3مكونة مف )
 وثباتو, كالتالى 

 حساب صدق المقياس: .1
 Logical Validityالصدق المنطقي ) صدق المحكمين (  - 
ى عمى السادة المحكميف  المتخصصيف في مجاؿ حيث تـ عرض المقياس بشكمو األول  

المناىج وطرؽ التدريس, وعمـ النفس التربوى, وذلؾ الستطالع آرائيـ حوؿ المقياس , وبعد جمع 
اإلستمارات تـ استخراج الصدؽ المنطقى )صدؽ المحكميف( لممقياس حيث تـ االعتماد عمى 

ا اإلجراء االحصائى تـ استبعاد %( مف اراء الساده المحكميف, وبموجب ىذ77نسبة اتفاؽ)
 (عبارة64%( ليصبح المقياس بواقع )75العبارات التى حصمت عمى نسبة اتفاؽ أقؿ مف )
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 الصدق التمييزي:   -
ويتـ حساب الصدؽ التمييزي لممقياس عف طريؽ حساب داللة الفروؽ بيف اإلرباعي األعمى    

%(, وتـ حساب داللة 25% وأقؿ 25)أعمى األدنى لدرجات الطالب في المقياسواإلرباعي 
"  ماف ويتني لداللة الفروؽ zالفروؽ بيف اإلرباعي األعمى واألدنى عف طريؽ حساب اختبار "

 يوضح ذلؾ. (1لمجموعتيف العميا والدنيا, وجدوؿ)بيف رتب متوسطي درجات الطالبات في ا
 (1جدول )
 ومستوى الداللة لمفرق Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 

 رباعي األعمى واألدنى لدرجات الطالبات في المقياسبين ال 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االرباعيات

 33.81 4.83 7 االرباعي األدنى
-4.27 ...1 

 84.35 5..12 7 االرباعي األعمى

لصدؽ مما يؤكد ارتفاع ا1...دالة عند مستوى داللة  Z( أف قيمة 1يتضح مف جدوؿ ) 
 التمييزي لممقياس.

 :  Reliability( حساب ثبات المقياس 0)
 : Alpha Cronbach Methodطريقة ألفا كرونباك  -
استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباؾ وىي معادلة تستخدـ إليضاح المنطؽ العاـ لثبات   

يمة مرتفعة تدؿ وىي ق 897..االختبارات والمقاييس, وقد بمغ  معامؿ ألفا كرونباؾ لممقياس 
 عمى ثبات المقياس.

 طريقة إعادة التطبيق: - 
الباحثة طريقة إعادة التطبيؽ لحساب ثبات المقياس بعد تطبيقو عمى العينة  تاستخدم  

االستطالعية ثـ إعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني قدره ثالثة أسابيع, وبمغ معامؿ االرتباط بيف 
 مة كبيرة تدؿ عمى ثبات المقياس.وىي قي 926..التطبيقيف األوؿ والثاني  

تـ حساب زمف المقياس عف طريؽ حساب الزمف المستغرؽ عند تحديد زمن المقياس:  -ىـ
دقيقة( مف اإلجابة, والزمف المستغرؽ عند أخر طالبة مف  35انياء أوؿ طالبة والذى بمغ )

ت المقياس دقيقة( باألضافة إلى خمس دقائؽ خصص إللقاء تعميما.4اإلجابة والذى بمغ )
 دقيقة(.45ليصبح الزمف الكمى لممقياس )



 د/ شعبان عبد العظيم أحمد      
 د / أسامة عربي محمد عمار  (Mat 4)مكارثي  برنامج قائم عمى أنمـوذج

 ىند محمد عبد المجيد عمى  /أ 
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مقياس الميارات الحياتية والتى تـ بناؤه فى  الصورة النيائية لممقياس وطريقة تصحيحو: -و
( عبارة منيا عبارات ايجابية وسمبية , ويتـ تصحيح المقياس فى 64ىذه الدراسة يتألؼ مف )

( درجات لمبديؿ 2جات لمبديؿ )دائما(, )( در 3ضوء مقياس ثالثى التدرج, حيث يتـ منح )
         ( درجو لمبديؿ )نادرا( ىذا بالنسبو لمعبارات االيجابية وبالعكس بالنسبو 1)أحياًنا( , )

 لمعبارات السمبية .
 رابًعا: الجراءات التجريبية لمدراسة:

لتجريبى ذى المنيج شبو التجريبى, وىو التصميـ ااستخدمت الباحثة   التصميم التجريبى: -
والبعدى لمجموعة واحدة , نظًرا لمناسبو ىذا  -المجموعة الواحدة,  وىو التصميـ القبمى

 التصميـ لمتغيرات الدراسة.
 اختيار مجموعة الدراسة: -
 مجتمع الدراسة:  ✍
تألؼ مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ الثانى الثانوى دارسات عمـ النفس بمدرسة ساحؿ   

 . .2.2/ 2.19نات لمعاـ الدراسى سميـ الثانوية ب
 عينة الدراسة: ✍
( 17( طالبة بمتوسط أعمار)35تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية, وبمغ عددىـ )  

 ( .21سنو وبانحراؼ معيارى )
 وذلؾ لموقوؼ عمى المستوى المبدئى لعينة الدراسو قبؿالتطبيق القبمى ألدوات الدراسة:  -

القائـ عمى انموذج مكارثى فى تدريس عمـ النفس لتنمية الميارات الحياتية لدى  تطبيؽ البرنامج
  طالبات الصؼ الثانى الثانوى.

 تدريس البرنامج القائم عمى أنموذج مكارثى فى ضوء مقرر عمم النفس: -
تـ تطبيؽ البرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثى عمى مجموعة مف طالبات الصؼ الثانى       
 ـ. .2.2/ 2.19ى لمعاـ الدراسى  الثانو 

 التطبيق البعدى ألدوات الدراسة : -
بعد االنتياء مف تدريس البرنامج المقترح القائـ عمى أنموذج مكارثى, قاما الباحثوف   

بالتطبيؽ البعدى ألدوات الدراسة لموقوؼ عمى فاعمية البرنامج فى  تنمية الميارات الحياتية لدى 
  طالبات الصؼ الثانى الثانوى.
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 نتائج الدراسة :
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

نتائج الدراسة التى تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ التطبيؽ القبمى والتطبيؽ  فيما يمى عرض     
 البعدى لمقياس الميارات الحياتية عمى مجموعة الدراسو .

" يوجد فرق ذات داللة إحصائية بين  لمتحقؽ مف صحة الفرض الذي ينص عمى أنو  
ات الحياتية لصالح متوسطى درجات الطالبات في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الميار 

  التطبيق البعدى". 
ولمتحقؽ مف صحة الفرض استخدمت الباحثة  اختبار "ت " لمعينات البارامترية لألزواج   

          , لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفرؽ Spssالمرتبطة مف خالؿ البرنامج اإلحصائي 
البعدى ( لمقياس  –القبمى  بيف متوسطى درجات الطالبات مجموعة الدراسة فى التطبيقيف )

 الميارات الحياتية .
 أواًل : الميارات األجتماعية:

 البعد األول:  تكوين عالقات مع األقران:  - أ
 (0جدول )

 المتوسط الحسابى وقيمة "ت" ومستوى الداللة الحصائية بين متوسطى درجات الطالبات
 ن عالقات مع األقرانالبعدى( لبعد تكوي -مجموعة الدراسة فى التطبيقين ) القبمى

 التطبيؽ االبعاد
المتوسط 
 الحسابى

مربع انحرفات الفروؽ 
 ؼ(2)ح

 قيمة)ت(
مستوى 
 الداللة

 الداللة

تكويف عالقات مع 
 األقراف

داؿ عند  18.66 6..3 17.43 القبمى
...1 

 داؿ
 ...4 33.55 البعدى

يؽ القبمى ليا ( يتضح أف متوسط درجات مجموعة الدراسة فى التطب2ومف جدوؿ )  
( فى حيف بمغ متوسط درجات المجموعة فى التطبيؽ البعدى لتكويف عالقات مع 17.43)

, وىى أكبر مف قيمة "ت" الجدولية  (18.66(, وأف قيمة "ت" المحسوبة تبمغ )33.55االقراف )
( , 1...(, وبالتالى فيى ذات داللة إحصائية عند مستوى )2.75( بمغت )  34لدرجة حرية) 

وجود فروؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات  مجموعة الدراسة  في بالتالى و 
لمميارات االجتماعية؛ وذلؾ عند  التطبيقيف القبمي والبعدي لمبعد االوؿ تكويف عالقات مع األقراف

(, لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي, مما يشير إلى 1...مستوى داللة )
واضح لتكويف العالقات مع األقراف لدى مجموعة الدراسة بعد التدريس وفًقا لمبرنامج القائـ تحسف 

 عمى أنموذج مكارثى.  



 د/ شعبان عبد العظيم أحمد      
 د / أسامة عربي محمد عمار  (Mat 4)مكارثي  برنامج قائم عمى أنمـوذج

 ىند محمد عبد المجيد عمى  /أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البعد الثانى:  العمل الجماعى:  - ب
 (3جدول )

 المتوسط الحسابى وقيمة "ت" ومستوى الداللة الحصائية بين متوسطى درجات
 البعدى( لبعد العمل الجماعى -بمىالطالبات مجموعة الدراسة فى التطبيقين ) الق

 التطبيؽ االبعاد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 الداللة

بعد العمؿ 
 الجماعى

داؿ عند  21.87 3.55 18.17 القبمى
...1 

 داؿ
 3.36 36.51 البعدى

ؽ القبمى ليا ( يتضح أف متوسط درجات مجموعة الدراسة فى التطبي3ومف جدوؿ )  
( فى حيف بمغ متوسط درجات المجموعة فى التطبيؽ البعدى لمعمؿ الجماعى 18.17)
, وىى أكبر مف قيمة  (21.87(, كما تبيف مف الجدوؿ أف قيمة "ت" المحسوبة تبمغ )36.51)

(, وبالتالى فيى ذات داللة إحصائية عند 2.75( بمغت )  34"ت" الجدولية لدرجة حرية) 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات   ( ؛ وبالتالى 1...مستوى)

لمقياس الميارات  مجموعة الدراسة  في التطبيقيف القبمي والبعدي لمبعد الثانى العمؿ الجماعى
(, لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ  1...الحياتية, وذلؾ عند مستوى داللة ) 

تحسف واضح لمعمؿ الجماعى لدى مجموعة الدراسة بعد التدريس وفًقا البعدي, مما يشير إلى 
 لمبرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثى. 

 الميارات االجتماعية ككل:
 ( 4جدول ) 

 المتوسط الحسابى وقيمة "ت" ومستوى الداللة الحصائية بين متوسطى درجات الطالبات
 لمميارات االجتماعية ككلالبعدى(  -مجموعة الدراسة فى التطبيقين ) القبمى

المتوسط  التطبيؽ االبعاد
 الحسابى

االنحراؼ 
مستوى  قيمة )ت( المعيارى

 الداللة الداللة

الميارات 
 االجتماعية ككؿ

داؿ عند  22.99 5.66 .35.6 القبمى
...1 

 داؿ
 6.32 6..69 البعدى
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القبمى ليا ( يتضح أف متوسط درجات مجموعة الدراسة فى التطبيؽ 4ومف جدوؿ )  
( فى حيف بمغ متوسط درجات المجموعة فى التطبيؽ البعدى لمميارات االجتماعية ككؿ .35.6)
, وىى أكبر مف (22.99(, وأف قيمة "ت" المحسوبة لمميارات االجتماعية ككؿ تبمغ )6..69)

د (, وىذه القيمة ذات داللة إحصائية عن2.75( بمغت )  34قيمة "ت" الجدولية لدرجة حرية) 
عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  ( ؛ مما يؤكد1...مستوى)

لمقياس  الطالبات  مجموعة الدراسة  في التطبيقيف القبمي والبعدي لمميارات االجتماعية ككؿ 
, لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ 1...الميارات الحياتية, وذلؾ عند مستوى داللة 

يشير إلى تحسف واضح لمميارات االجتماعية لدى مجموعة الدراسة بعد التدريس البعدي, مما 
 وفًقا لمبرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثى .

 ثانًيا : ميارة تقدير الذات:
 البعد األول: الكفاءة الذاتية:  - أ

 ( 5جدول ) 
 المتوسط الحسابى وقيمة "ت" ومستوى الداللة الحصائية بين متوسطى درجات

 البعدى( لبعد الكفاءة الذاتية. -ات مجموعة الدراسة فى التطبيقين ) القبمىالطالب

 التطبيؽ االبعاد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى

 قيمة)ت(
مستوى 
 الداللة

 الداللة

داؿ عند  26.78 3.24 6..16 القبمى بعد الكفاءة الذاتية
...1 

 داؿ
 2.54 34.97 البعدى

أف متوسط درجات مجموعة الدراسة فى التطبيؽ القبمى ليا  ( يتضح5ومف جدوؿ )  
( فى حيف بمغ متوسط درجات المجموعة فى التطبيؽ البعدى لميارة تقدير الذات بعد 6..16)

, وىى أكبر مف قيمة "ت"  (26.78(, و أف قيمة "ت" المحسوبة تبمغ )34.97الكفاءة الذاتية )
(, وبالتالى فيى ذات داللة إحصائية عند 2.75( بمغت ) 34الجدولية لدرجة حرية)  

عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  ( ؛ مما يؤكد1...مستوى)
لمقياس الميارات  الطالبات  مجموعة الدراسة  في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد الكفاءة الذاتية 

رجات الطالبات في التطبيؽ ( , لصالح متوسط د1...الحياتية, وذلؾ عند مستوى داللة ) 
البعدي, مما يشير إلى تحسف واضح لبعد الكفاءة الذاتية لدى مجموعة الدراسة بعد التدريس وفًقا 

 لمبرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثى. 



 د/ شعبان عبد العظيم أحمد      
 د / أسامة عربي محمد عمار  (Mat 4)مكارثي  برنامج قائم عمى أنمـوذج

 ىند محمد عبد المجيد عمى  /أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البعد الثانى: الكفاءة األكاديمية: -ب
 (6جدول )

 ى درجاتالمتوسط الحسابى وقيمة "ت" ومستوى الداللة الحصائية بين متوسط
 البعدى( لبعد الكفاءة االكاديمية -الطالبات مجموعة الدراسة فى التطبيقين )القبمى

المتوسط  التطبيؽ االبعاد
 الحسابى

االنحراؼ 
 الداللة مستوى الداللة قيمة )ت( المعيارى

بعد الكفاءة 
 االكاديمية

داؿ عند  28.34 2.81 16.54 القبمى
...1 

 داؿ
 2.44 34.63 البعدى

( يتضح أف متوسط درجات مجموعة الدراسة فى التطبيؽ القبمى ليا 6ومف جدوؿ )  
( فى حيف بمغ متوسط درجات المجموعة فى التطبيؽ البعدى لميارة تقدير الذات بعد 16.54)

, وىى أكبر مف قيمة  (28.34(, وأف قيمة "ت" المحسوبة تبمغ )34.63الكفاءة االكاديمية )
(, وىذه القيمة ذات داللة إحصائية عند  2.75( بمغت ) 34ية) "ت" الجدولية لدرجة حر 

عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  ( ؛ مما يؤكد1...مستوى)
لمقياس  الطالبات  مجموعة الدراسة  في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد الكفاءة االكاديمية 

( , لصالح متوسط درجات الطالبات في 1...) الميارات الحياتية, وذلؾ عند مستوى داللة 
التطبيؽ البعدي, مما يشير إلى تحسف واضح لبعد الكفاءة االكاديمية لدى مجموعة الدراسة بعد 

 التدريس وفًقا لمبرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثى.
 ميارة تقدير الذات ككل:

 ( 7جدول ) 
ئية بين متوسطى درجات الطالبات المتوسط الحسابى وقيمة "ت" ومستوى الداللة الحصا

 البعدى( لميارة تقدير الذات ككل. -مجموعة الدراسة فى التطبيقين ) القبمى

المتوسط  التطبيؽ االبعاد
 الحسابى

االنحراؼ 
مستوى  قيمة )ت( المعيارى

 الداللة الداللة

داؿ عند  29.99 5.31 .33.6 القبمى تقدير الذات ككؿ
...1 

 داؿ
 4.56 .69.6 البعدى

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات  مجموعة الدراسة في  -
التطبيقيف القبمي والبعدي لميارة تقدير الذات لمقياس الميارات الحياتية, وذلؾ عند مستوى 

 , لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي .1...داللة 
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 ثالثًا: ميارة إدارة الوقت:
حساب المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمفرؽ بيف تـ   

والبعدى( لميارة إدارة الوقت  -متوسطى درجات الطالبات مجموعة الدراسة فى التطبيقيف ) القبمى
 الوقت كما يمي 

 ( 8جدول) 
 المتوسط الحسابى وقيمة "ت" ومستوى الداللة الحصائية بين متوسطى درجات

 البعدى( لميارة إدارة الوقت -الطالبات مجموعة الدراسة فى التطبيقين )القبمى

المتوسط  التطبيؽ االبعاد
 الحسابى

االنحراؼ 
 الداللة مستوى الداللة قيمة )ت( المعيارى

 داؿ 1...داؿ عند  23.67 2.94 18.89 القبمى ميارة إدارة الوقت
 3..3 3..36 البعدى

( يتضح أف متوسط درجات مجموعة الدراسة فى التطبيؽ القبمى ليا 8وؿ ) وبالنظر إلى جد    
( فى حيف بمغ متوسط درجات المجموعة فى التطبيؽ البعدى لميارة إدارة الوقت  18.89)
,  (23.67(, وكما تبيف مف الجدوؿ أف قيمة "ت" المحسوبة لميارة إدارة الوقت تبمغ )3..36)

(, وىذه القيمة ذات داللة إحصائية  2.75( بمغت ) 34)  وقيمة "ت" الجدولية لدرجة حرية
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات ( ؛ مما يؤكد 1...عند مستوى )

الطالبات  مجموعة الدراسة  في التطبيقيف القبمي والبعدي لميارة إدارة الوقت لمقياس الميارات 
 ح متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي , لصال1...الحياتية, وذلؾ عند مستوى داللة 

 مقياس الميارات الحياتية ككل:
تـ حساب المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمفرؽ بيف   

والبعدى( لمقياس الميارات  -متوسطى درجات الطالبات مجموعة الدراسة فى التطبيقيف ) القبمى
 ( 9ضح جدوؿ ) الحياتية ككؿ  كما يو 

 ( 9جدول ) 
 المتوسط الحسابى وقيمة "ت" ومستوى الداللة الحصائية بين متوسطى درجات الطالبات

 البعدى( لمقياس الميارات الحياتية ككل -مجموعة الدراسة فى التطبيقين ) القبمى

المتوسط  التطبيؽ االبعاد
 الحسابى

االنحراؼ 
مستوى  قيمة )ت( المعيارى

 ةالدالل الداللة

الميارات 
 الحياتية ككؿ

داؿ عند  31.32 11.39 9..86 القبمى
...1 

 داؿ
 12.19 175.69 البعدى
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( يتضح أف متوسط درجات مجموعة الدراسة فى التطبيؽ القبمى 9وبالنظر إلى جدوؿ )    
( فى حيف بمغ متوسط درجات المجموعة فى التطبيؽ البعدى لمقياس الميارات 9..86ليا )
(, كما تبيف مف الجدوؿ أف قيمة "ت" المحسوبة لمقياس الميارات 175.69ة ككؿ )الحياتي

(, وىذه 2.75( بمغت ) 34, وقيمة "ت" الجدولية لدرجة حرية )  (31.32الحياتية تبمغ )
مما يؤكدوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ( ؛1...القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى)

مقياس  مجموعة الدراسة  في التطبيقيف القبمي والبعدي لمجموع متوسطي درجات لمطالبات 
, لصالح متوسط درجات الطالبات في 1...الميارات الحياتية ككؿ, وذلؾ عند مستوى داللة 

التطبيؽ البعدي , مما يشير إلى تحسف واضح لمميارات الحياتية لدى مجموعة الدراسة بعد 
أميرة بنت جزاء وذج مكارثى, وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة التدريس وفًقا لمبرنامج القائـ عمى أنم

              (.2.18بف شديد وخالد إبراىيـ التركى )
رسم بياني يوضح تحسن الطالبات مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس 

 الميارات الحياتية

 
توجد فروق ذات داللة  " وكؿ ىذا يؤكد صحة الفرض الثانى والذى ينص عمى أنو    

إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الميارات 
  الحياتية لصالح التطبيق البعدى". 

حساب مدى فاعمية استخدام البرنامج القائم عمى أنموذج مكارثى فى تدريس عمم   
 لثانى:النفس عمى تنمية الميارات الحياتية لمطالبات الصف ا
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قاـ الباحثوف باستخداـ مربع إيتا لحساب فاعمية البرنامج القائـ عمى أنموذج مكارثى فى   
تنمية الميارات الحياتية مف خالؿ حساب  معدؿ الكسب لبالؾ فى تنمية الميارات الحياتية 

 ( يوضح ذلؾ .1وجدوؿ )
 (12جدول )

 ع إيتامرب Tقيمة  معدؿ بالؾ المتوسط الحسابي التطبيؽ األبعاد
البعد االوؿ 

تكويف عالقات 
 مع األقراف

 17.43 قبمي
 33.55 بعدي 91.. 18.66 1.32

البعد الثاني 
 العمؿ الجماعى

 36.51 بعدي 93.. 21.87 1.33 18.17 قبمي
الميارات 
 االجتماعية

 6..69 بعدي 94.. 22.99 1.42 .35.6 قبمي

 34.97 بعدي 95.. 26.78 1.31 6..16 قبمي كفاءة ذاتية

 34.63 بعدي 96.. 28.34 1.27 16.54 قبمي كفاءة أكاديمية
ميارة تقدير 

 الذات
 .69.6 بعدي 96.. 29.99 1.27 .33.6 قبمي

ميارة إدارة 
 الوقت

 3..36 بعدي 94.. 23.67 1.29 18.89 قبمي
درجة المقياس 

 الكمية
 175.69 عديب 97.. 31.32 1.31 9..86 قبمي

 من الجدول السابق يالحظ أن:
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة الكسب لبالؾ لمبرنامج فيما يتعمؽ بكؿ ميارة وأبعادىا     

عمى حدة لمقياس الميارات الحياتية كانت كبيرة, حيث تراوحت قيـ مربع إيتا الختبار لمقياس 
قيـ كبيرة  تؤكد عمى استمرارية البرنامج في ( وىي 97..(  و)91..الميارات الحياتية  بيف )
 تنمية الميارات الحياتية .

 التفسير:
مف خالؿ عرض النتائج  السابقة يتضح  أثر " البرنامج المقترح القائـ عمى أنموذج   

مكارثى فى تدريس عمـ النفس عمى  تنمية الميارات الحياتية  لدى طالبات المرحمة الثانوية" 
 الثانى لمدراسة, وقد أرجعت الباحثة ذلؾ إلى مايمى  لسؤاؿوىذاما يجيب عف ا
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ساعد البرنامج المقترح القائـ عمى أنموذج مكارثى عمى توفير بيئة تعمـ تعاونية تعتمد عمى  ♦
التعمـ التعاونى والمناقشة والحوار والتفاعؿ األجتماعى واألصغاء بتفيـ وتعاطؼ بيف بعضيـ 

وعات تعاونية أضفى جًوامف المتعة والحيوية والتفاعؿ البعض واشتراؾ الطالبات فى مجم
 االجتماعى والمرح ساعد عمى تنمية الميارات األجتماعية.

أستخداـ لغة حوار يسودىا الحب والود والتعاوف داخؿ الفصؿ ساعد عمى تكويف عالقات جيده  ♦
  بيف الطالبات.

تاحة الفرصة ليـ عدـ إشعار الطالبات بالتيديد فى أثناء عممية التعمـ وف ♦ ؽ أنموذج مكارثى وا 
لمتعبير عف رغباتيـ بأستخداـ أساليب مريحة وممتعة مثؿ   القصص والطرافة, وتمثيؿ 

  األدوار وغيرىا ساىـ فى تنمية الميارات األجتماعية.
         أف التعمـ وفؽ أنموذج مكارثى أثار اىتماـ الطالب وأتاح ليـ فرصة المشاركة الفاعمة ♦

          ؿ االراء مع المدرس والطالب مع بعضيـ مما سيؿ عمييـ تعمـ ما وكؿ إلييـوتباد
فرص  مف وىذا يؤدى إلى تكويف عالقات طيبة مع بعضيـ ويزيد بمساعدة بعضيـ البعض

 التعمـ لدى الطالبات.
تدريس عمـ النفس فى ضوء أنموذج مكارثى جعؿ مف الطالب محور العممية التعميمية وىو  ♦

يقـو باستخداـ معرفتو وخبراتو السابقة لمتوصؿ إلى الحقائؽ والمعارؼ والخبرات الجديدة  الذى
بنفسو مف خالؿ التأمؿ فى المادة العممية وطرح األسئمة ومناقشتيـ مع المعمـ والطالبات 
انفسيـ والوصوؿ ألى إجابات صحيحة يؤدى إلى أف تشعر الطالبة بالثقة والفخر  الذى 

يا مزيد مف أحتراـ الذات مما يؤدى إلى الدخوؿ فى المواقؼ التعميمية يضيؼ إلى شخصيت
الجدية بثقة أكبرباألضافة إلى المشاعر االيجابية التى تسيطر عمييا بعد اتقاف المياـ 

 واالنشطة الموكمة إلييا بشكؿ جيد وساعد ذلؾ عمى تنمية تقدير الذات االيجابى.
دارة الوقت يتضمف أنموذج مكارثى أنشطة متنوعة ت ♦ تيح لمطالبات فرص العمؿ فى فريؽ وا 

والتحكـ بو, حيث أف بغض األنشطة تـ تصميميا بحيث يتعاونوا فيما بينيـ النجاز الميمة 
المطموبة بما يسمح بتوزيع األدوار والمياـ عمييـ؛ حيث يمتـز كؿ طالب بأداء الميمة فى 

 الوقت المحدد .
ـ النفس ألنشطة أنموذج مكارثى فى المرحمة الثالثة كما أف ممارسة الطالبات دارسات عم ♦

كتعمـ ميارات ميمة , وتطبيؽ المفاىيـ, والتجريب , والربط بيف النظرية والتطبيؽ, والوصوؿ 
إلى نتائج محدده حيث يتـ تقييـ الطالبات فى ىذه المرحمة مف خالؿ قدرتيـ عمى التوازف بيف 

نياء الميمة المكمفيف بي دارتو.الوقت المتاح وا   ا مما ساعد فى تنظيـ الوقت وا 
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وتتفؽ ىذه النتيجة أيًضا مع نتائج البحوث التى توصمت إلى أىمية البرامج التدريبية   
واالستراتيجيات التدريسية فى تنمية الميارات الحياتية مثؿ دراسة ريحاب أحمد عبد 

عاء عبد الحى (, ودراسة د2.11(, ودراسة ماجد بف سالـ حميد الغامدى )2.11العزيز)
( 2.17(, ودراسة شوؽ صالح حسيف )2.18(, ودراسة سميرة ىاشـ أحمد بارـو )2.12)
 التى توصمت إلى أف نظاـ الفورمات  فعاؿ جزئًيا .(.2.1تختمؼ مع نتيجة دراسة ندى فممباف)و 

 ثانًيا: التوصيات:
لتدريبيـ عمى  عقد دورات تدريبية بصورة دورية  لممعمميف عامة, ولمعمـ عمـ النفس خاصة .1

الذى  (4MAT)البرامج واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس, كبرنامج أنموذج مكارثى 
 يركز عمى أنماط التعمـ , ويراعى الفروؽ الفردية بيف الطالب.

تطوير أساليب التقويـ بحيث ال تقتصر فقط عمى اداء األختبار النيائى بؿ تتضمف بطاقة  .2
عداد مالحظة مف قبؿ المعمـ, وأسال يب تقرير ذاتى لمطالب, وأنشطة عممية ومشاريع وا 

 التقارير.
 البحوث المقترحة:

تقويـ منيج عمـ النفس بالصؼ الثانى الثانوى فى ضوء أنموذج الفورمات وأثره عمى تنمية  .1
 العادات العقمية لدى الطالبات.

مفاىيـ النفسية فاعمية برنامج قائـ عمى أنموذج مكارثى فى تدريس عمـ النفس فى أكتساب ال .0
 وتنمية ميارات التفكير المستقبمى لدى طالب المرحمة الثانوية.
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 المراجع:
, القاىرة  عالـ مناىج التعميم بين الواقع والمستقبل(. 1..2أحمد المقاني؛ وفارغة حسف.) .1

 الكتب.
(   فاعميو وحده مقترحو في الرياضيات المجتمعية 2.15أحمد جماؿ الديف محمد أحمد.) .2

و بعض الميارات الحياتية وميارات التفكير الرياضي لدي تالميذ لتنمي
 , كميو التربية, جامعو أسيوط. رسالة ماجستيرالمرحمة االبتدائية, 

(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتكويف الطالب المعمـ شعبة 8..2أحمد زارع أحمد.) .3
التحديات الدراسات االجتماعية  لتنمية بعض الميارات الحياتية والوعي ب

الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، كمية التربية،  التربوية لمعولمة,
 .256-2.5, ديسمبر, ص ص 18جامعة عيف شمس, العدد

(  فاعميو برنامج قائـ عمي استراتيجيات التعميـ 2.15أماني حمدي عبد الباسط أحمد ) .4
حياتية لدي المنظـ ذاتيا في تدريس عمـ النفس لتنميو بعض الميارات ال

, كميو التربية, رسالة ماجستيرالطالب المعاقيف بصريا بالمرحمة الثانوية, 
 جامعو أسيوط . 

(  أثر استخداـ نموذج الفورمات عمي 2.13أماؿ نجاتي عياش وأمؿ موسى زىراف ) .5
تحصيؿ طالبات الصؼ السادس األساسي في مادة العمـو واالتجاىات 

حة لألبحاث والدراسات التربوية مجمة جامعة القدس المفتو نحوىا, 
-159, ص ص  1, تشريف األوؿ, الجزء4, عدد1, المجمد والنفسية

182. 
(  فاعمية أستخداـ تطبيقات الحوسبة السحابية فى تنمية بعض 2.17أميرة محمد غانـ أحمد) .6

, كمية رسالة دكتوراهالميارات الحياتية لدى طالب الصؼ الثانى الثانوى, 
 سيوط.التربية, جامعة أ

(  اثر انموذج مكارثى فى التحصيؿ الدراسى لدى 2.11باف محمود محمد حسيف الجباوى ) .7
بابل)العموم  مجمة جامعةطالبات الصؼ الرابع العممى فى مادة الفيزياء , 

 . .78-759,ص ص 4, عدد19, المجمداالنسانية(
بية في تنمية (  أثر برنامج قائـ عمى معايير تعميـ المغة العر .2.1حسف عمراف حسف) .8

 مجمة كمية التربية،الميارات الحياتية الالزمة لطالب المرحمة الثانوية, 
 . 386-338, يناير,  ص ص1, ج1, عدد26جامعة أسيوط, المجمد 
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(   فعالية إستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في 2.12دعاء أحمد بدوي الشحات.) .9
مـو لدي تالميذ الصؼ تنمية بعض الميارات الحياتية في مادة الع

 2.12, يونيو12العدد مجمة كمية التربية ببورسعيد،الخامس االبتدائي, 
 . 386-366, ص ص 

( أثر تدريس العمـو باستراتيجيات وفًقا لمذكاءات 2.11ريحاب أحمد عبدالعزيز نصر) ..1
المتعددة فى تنمية التحصيؿ وبعض الميارات الحياتية لدى تالميذ الصؼ 

ئى بطئ التعمـ, جامعة عيف شمس, الجمعية المصرية الخامس االبتدا
 , 2, عدد 14مصر, المجمد-مجمة التربية العمميةلمتربية العممية, 

(  مدى اسياـ األنشطو الطالبية بجامعة الممؾ عبدالعزيز 2.18سميره ىاشـ أحمد بارـو ) .11
المناىج وطرق  دراسات فىفى تنمية الميارات الحياتية لدى الطالبات, 

, ص 239, الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس, عدد يسالتدر 
 .86-51ص 

(  فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى تشغيؿ جانبى 2.15شعباف عبدالعظيـ أحمد) .12
الدماغ لتدريس عمـ النفس فى تنمية ميارات التفكير المنظومى وبعض 

دراسات ية. الميارات الحياتية واختزاؿ القمؽ لدى طالبات المرحمة الثانو 
-15, ص ص2.15, أبريؿ .6, العددوعمم النفس عربية فى التربية

69. 
(  إستخداـ المدخؿ البصرى فى تنمية بعض الميارات 2.17شوؽ صالح حسيف سويسى) .13

، مجمة الحياتية لدى الطالب الدارسيف مادة عمـ النفس بالمرحمة الثانوية
لبنات لالداب , جامعة عيف شمس, كمية االعممى فى التربية البحث

 .533-5.7, ص ص 12, جزء 184والعمـو التربوية, عدد 
(  الميارات الحياتية وعالقتيا بالذكاءات المتعدة لدى طمبة .2.1عبدالرحمف جمعة وافى ) .14

 غزه.رسالة ماجستير، المرحمة الثانوية فى قطاع غزة, 
ية وفؽ نموذج (  برنامج مقترح لتنمية الميارات الحيا2.12عبدالسالـ عمر الناجى ) .15

رسالة مكارثى لطالب المرحمة الثانوية فى المممكة العربية السعودية, 
, كمية العمـو االجتماعية , جامعة اإلماـ محمد بف سعود ماجستير
 األسالمية.

(   فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط في تنمية 2.15عبيرسروه عبد الحميد ) .16
, مجمة كمية التربيةب معمـ التربيو الفنية, بعض الميارات الحياتية لمطال

 . 344-3.6, أبريؿ,ص ص 3, عدد 31جامعة أسيوط, المجمد 



 د/ شعبان عبد العظيم أحمد      
 د / أسامة عربي محمد عمار  (Mat 4)مكارثي  برنامج قائم عمى أنمـوذج

 ىند محمد عبد المجيد عمى  /أ 
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(  اثر برنامج يستند إلى الدمج بيف استراتيجيتى التوسعية 2.17لباب محمد يوسؼ ) .17
ومكارثى فى القدرة عمى حؿ المسألة الجبرية وتنمية التفكير الجبرى لدى 

 , القدس, فمسطيف.رسالة ماجستيرساسى, طالبات الصؼ التاسع األ
(  فاعمية التدريب عمى بعض الميارات األجتماعية فى 9..2لمياء عبدالحميد بيومى) .18

تحسيف تقدير الذات لدى عينة مف المراىقيف الموىوبيف المعاقيف سمعًيا, 
-254, ص ص.8, عدد 19, جامعة بنيا, المجمد التربية مجمة كمية

3... 
, القدس  مركز القطاف أنماط التعميم: النظرية والتطبيق(. 4..2قرعاف.) ليانا جابر؛ ميا .19

 لمبحث والتطوير التربوى.
(  فاعمية األنشطة التعميمية فى تنمية الميارات 2.11ماجد بف سالـ حميد الغامدى) ..2

رسالة الحياتية فى مقرر الحديث لطالب الصؼ الثالث المتوسط, 
 بالرياض, السعودية., كمية العمـو االجتماعية ماجستير

(  أثر استعماؿ أنموذج مكارثي في  اكتساب  المفاىيـ التاريخية .2.1منى خميفة عبجؿ ) .21
,ص ص 43, العدد مجمة دياليلدى طالبات الصؼ الثانى المتوسط, 

634-664. 
الرشاد  مجمة(  مقياس الميارات االجتماعية لممراىقات, 2.13منى مصطفى فرغمى ) .22

-631مركز اإلرشاد النفسى, ص ص  -شمس , جامعة عيفالنفسى
657. 

)فورمات( في التحصيؿ   4MAT(  فعالية نظاـ .2.1ندى حسف إلياس فممباف.)  .23
الدراسي والتفكير االبتكاري لطالبات الصؼ الثاني الثانوي بمكة في مادة 

كمية االداب, جامعة أـ القرى المممكة  رسالة دكتوراه،المغة اإلنجميزية. 
 عودية. العربية الس

 المؤتمر(  مقياس الميارات األجتماعية لممراىقات, 2.11ندى نصر الديف عبدالحميد) .24
دارة التغيير,  السنوى السادس عشر لإلرشاد النفسى   اإلرشاد النفسى وا 

 .1142-1123, 2يناير, جامعة عيف شمس, مجمد 25مصر بعد ثورة 
ترح قائـ عمى اإلثراء الوسيمى فى (   أثر برنامج مق2.15ىيثـ عبداهلل عمى عبدالسالـ  ) .25

تدريس الرياضيات عمى تنمية بعض المفاىيـ الرياضية والميارات 
, رسالة ماجستيرالحياتية لدى التالميذ المتفوقيف فى المرحمة االعدادية, 

.  كمية التربية, جامعة الفيـو
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