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 اليابانية المصرية شطة التوكاتسو وتنمية مهارات فعالية الحياة لتالميذ المدارسأن

                          :المستخمص
  اليابانيةىدؼ البحث إلى تنمية ميارات فعالية الحياة لدى تالميذ المدارس   

شطة التوكاتسو، حيث تـ تحديد ميارات فعالية الحياة المراد أنالمصرية مف خالؿ 
تنميتيا لدى عينة البحث، وتـ اتباع المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي، 

المجموعتيف )المجموعة التجريبية األولى التي درست  ذووالتصميـ شبو التجريبي 
  أنشطة التوكاتسو مف بعد، والمجموعة التجريبية الثانية التي درست األنشطة بالفصؿ(

الصؼ الثالث االبتدائي، وتمثمت  تمميذ مف( 15حيث تكونت مجموعة البحث مف )
 بطاقة تقدير أداء ميارات فعالية الحياة . أدوات البحث في 

وجاءت  "SPSS.V 21"برنامج تـ تطبيؽ أساليب المعالجة اإلحصائية باستخداـ 
في تنمية ميارات فعالية الحياة  مف بعد شطة التوكاتسوأنئج البحث موضحة فاعمية النتا

وأوصى البحث الحالي بتطوير أىداؼ ومحتوى  ،اليابانيةالمصرية لدى تالميذ المدرسة 
شطة في تحسيف ن، واستخداـ ىذه األمف بعد شطة التوكاتسوأنالتعمـ في ضوء توظيؼ 

 مختمفة.وتطوير ميارات ومستويات التعمـ في المقررات ال
 ميارات فعالية الحياة . ،شطة التوكاتسوأن الكممات المفتاحية:
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Tokkatsu Activities and Life Effectiveness Skills for Japanese 

School Students 

Abstract  

The research aimed to develop life effectiveness skills 

among Japanese-Egyptian schoolchildren through tokatsu 

activities, where the life effectiveness skills to be developed in the 

research sample were identified, and the descriptive analytical 

approach and the experimental method were followed, and the 

quasi-experimental design with two groups (the first experimental 

group that studied the activities of the tokatsu From a distance, 

and the second experimental group that studied the activities in the 

classroom), where the research group consisted of (15) students 

from the third grade of primary school, and the research tools 

were represented in the assessment card for the performance of 

life skills skills. 

Statistical processing methods were applied using the program 

"SPSS.V 21", and the research results showed the effectiveness of 

remote tokatsu activities in developing life effectiveness skills for 

Egyptian-Japanese school students. The current research 

recommended developing learning objectives and content in light 

of employing remote tokatsu activities, and using these Activities 

in improving and developing the skills and levels of learning in 

the various courses. 

Keywords:. Tokkatsu Activities , Life Effectiveness Skills 
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 مقدمة 

 يترتق، والتي ستراتيجيةاالعمى العديد مف األىداؼ  2030ركزت رؤية مصر 
وتوفير مناخ  ـ لمجميع دوف التمييزإتاحة التعم افلضموبذؿ الجيود  محور التعميـ أفشب
عمميًا قادر عمى التفكير والمتمكف ال  التمميذمرتكًزا عمى  ،يحقؽ متعة التعمـ يجابيإ

لذلؾ أصبح مف  التعميمية شطةنمف خالؿ األ التمميذ يتـ تحفيز أفو  وتقنيًا وتكنولوجياً 
 يوالتقدـ العممشطة واالستراتيجيات التعميمية لمواكبة التطور نتطوير األ الضروري

 .يالمعرف فجارواالن

تعتبر مف أفضؿ التجارب عمى مستوى العالـ حيث  اليابانيةالمدرسة  أفلذا ف
يتـ ببناء، و ينالتعميـ المصري أل في الياباني ظار إلى تطبيؽ النموذجناتجيت األ

 (شطة الخاصةن)األ شطة التوكاتسوأن، وقدراتو الذاتية مف خالؿ وتنمية شخصية التمميذ
تقوـ عمى تنمية الشعور بالمسئولية اتجاه المجتمع  التيشطة التربوية ننوع مف األ وىي

 االجتماعية بانالجو وازنة بيف والبيئة المدرسية المحيطة وتحقيؽ التنمية الشاممة المت
أبرزىا يـ قيـ وسموكيات وعادات إيجابية األكاديمية لمطفؿ، واكساب بانوالجو والعاطفية  

التعاوف، وميارات التعامؿ مع االخريف والنظافة والنظاـ وااللتزاـ واالستقاللية وحؿ 
بشرى ،  )فلاير. التمميذتكوف شخصية  التيالمشكالت وغيرىا مف الصفات الحميدة 

2018  ) 

 The Program for International student الدوليوطبقا لنتائج التقرير 

Assessment (PISA)   وىو برنامج عالمي ييدؼ إلى تقييـ المنظومة التعميمية
سف  فيوفعاليتيا مف خالؿ إطالؽ مسابقات اختبارات لقياس القدرات المعرفية لمطمبة 

عمى المركز  2015سنة  في افاليابد حصؿ طالب مف مختمؼ دوؿ العالـ ، فق 15
مشارؾ مف مختمؼ دوؿ  72الرياضيات ضمف  فيالعموـ الطبيعية والخامس  في يانالث

 ( . 2018العالـ ) االماـ محمد محمود ،
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ـ 2020/ 2019 الدراسيوقد أصدر وزير التربية والتعميـ المصري بداية العاـ 
عمى جميع طالب المدارس  اليابانيةة التوكاتسو شطأنقرارًا وزاريًا ينص عمى تطبيؽ 

شطة نمما يدؿ عمى أىمية األ(  2019ظاـ الجديد ) وفاء يحيى ،الحكومية بالن
تعتبر الصفوؼ والمدارس مجتمع مصغر وتجربة واقعية لجعؿ   التيالخاصة 

ميارات  التالميذالمجتمع األكبر ، واكساب  فيالتالميذ قادريف عمى مواجيو الحياة 
تؤىميـ لمتفاعؿ مع الحياة اليومية والمجتمع . )ىيروشى سيوغتا  التيفعالية الحياة 

،2019   ) 

 فاطمة( دراسة   منها شطة التوكاتسوأنأكدت عمى أهمية  التيوهناك بعض الدراسات 
ميارات  تنمية في التوكاتسو شطةأن فاعمية أثبتت التي ( 2020 الحديد، أبو عبدالسالـ

 أف إلى نتائجيا في راسةالد وتوصمت األخرى، راتالميا مف جموعةوم المشكالت حؿ
 في كبيرة فاعمية تحقؽ اليابانية التوكاتسو شطةأن عمى القائمة المقترحة الوحدة استخدـ
 )بالنفس الثقة – التخطيط – الناقد التفكير – المشكالت حؿ) الحياتية راتالميا تنمية
 إلى ىدفت التي( 2018شاىيف،  أحمد اندر  ) ةسراود، االبتدائية المرحمة تالميذ لدى

 طفؿ صناعة في المصري التعميـ عمى الياباني التعميـ تجربة تطبيؽ أثر تحديد
 مجموعة بسبب يأتي النجاح أف إلى وتوصمت الوصفي المنيج واستخدمت المستقبؿ،

 األدب عمى التركيز – القومية المدرسة ثقافة – متوازف منيج( ىي العوامؿ مف
 القوية العالقة – التعميـ في التنوع – األسر مع الوثيقة المتبادلة العالقات - طضباناالو 

 & Kanako Kusanagi  ( 2016,استيدفت دراسةأيضًا ) المحيط المحمي بالمجتمع

Fumiko Ryoko Takahashi (  عمى التنظيؼشطة التوكاتسو منيا أنتحديد 
 معرفي، غير المدرسي التنظيؼ نشاط أف لىإ نتائجيا في وتوصمت ،اليابانية الطريقة
 العالقات تطوير يتضمف تعميمي كنشاط الرسمي؛راسي الد المنيج ضمف ولكنو

 ىدفت ( التي  2018 عمر، حسف زيزي( راسة ود، الميني العمؿ واحتراـ الشخصية،
 لتنمية التوكاتسو شطةأن عمى قائمة المنزليد االقتصا في إثراءيو وحدة إعداد إلى
 ةاالبتدائي المرحمة لتمميذات الجماعي العمؿ نحو هواالتجا المنتج التفكير راتميا
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 المنتج التفكير راتميا تنمية في التوكاتسو شطةأن فاعمية إلى راسةالد نتائج وأشارت
 .الجماعي العمؿ إلى التمميذات وميؿ

يا  أنإلى ميارات فعالية الحياة عمى  )  2018الفيؿ ،  حممي(كما أشار 
حياتو المينية  فيُتمكف الفرد ليكوف إيجابيًا ومنتجًا وفعااًل  التيومة مف الميارات منظ

 Neill)، وأوضح يسعى الى تحقيقيا التيوالشخصية واالجتماعية ُمحققًا ألىدافو 
ميارات فعالية الحياة ترتبط ببعض المصطمحات منيا الذكاء العممي  أفلى إ  (2008,

مشكالت الشخصية أو العممية في الحياة اليومية مف خالؿ ويتمثؿ في القدرة عمى حؿ ال
عمى  يكوف لديو القدرة أف، و  لفرداالعتماد عمى المعارؼ والميارات الموجودة لدى ا

كما ترتبط فعالية الحياة بمصطمح ، في الحياة اليومية مع المواقؼ الجديدة التعامؿ
 تجاىاتالخمؽ الفرد  لذاتية يؤثر عمىالتقدير المرتفع لمفاعمية ا أفالفعالية الذاتية حيث 

يـ قادروف عمى السيطرة عمى األحداث ىـ قادروف أنإيجابية، فاألفراد الذيف يفترضوف 
الخاصة، وأيضا قادروف عمى التعامؿ  يةانالوجدعمى التعامؿ بشكؿ أفضؿ مع حالتيـ 

ويقاوموف يـ يطمحوف دائما إلى المزيد أنبشكؿ أفضؿ مع مواقؼ الحياة السمبية، كما 
 الفشؿ. 

في ميارات فعالية  وجود اختالؼ عف Betty , P) ,2015دراسة )أشارت حيث    
لمنطقة السكنية ونوع المؤسسة التعميمية واالحياة وفقا لبعض المتغيرات الديموجرافية 

كذلؾ ، المعمميف تبعا لمنوع التالميذلدى  في ميارات فعالية الحياةاختالفات وعدـ وجود 
فعالية التعمـ خارج الصؼ في تنمية  عمى Dougherty,M) 2005سة )درا أكدت

فعالية العاب الفيديو  عمى  (Chiang ,2015)دراسة  أكدتو ، ميارات فعالية الحياة
وتناولت ، في تعزيز ميارات فعالية الحياة لدى األطفاؿ في المدارس االبتدائية

  أففي  تتمخصالتي ياة  أىمية ميارات فعالية الح)    (Engeman,T. 2013دراسة
لمفرد والعيش  لحياة يؤثر عمى التغيير االجتماعيلميارات فعالية ا الذاتيإدراؾ الفرد 
، والقيادة والمخاطرة  والتعاوف  ،روح العمؿ الجماعي لدييـ وتنمية استقالليةبشكؿ أكثر 

 .وميارات حؿ المشكالت
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مجموعة مف الميارات ى لإ( ميارات فعالية الحياة  2018، الفيؿ يحمم) وصنؼ
 جازنال إدارة الوقت ودافعية وتتمثؿ في  بذاتو، التمميذالشخصية التي تختص بعالقة 

، ومجموعة مف الميارات قة بالنفس والمرونة العقميةثوال تياانالوجدوالتحكم في 
قيادة المهمة والكفاءة االجتماعية تختص بعالقتو بعالمو االجتماعي وتتمثؿ في 

وىذه الميارات تعمؿ مًعا بطريقة متناغمة فقد يستخدـ  ،والمبادرة النشطة االجتماعية
 أكثر مف ميارة شخصية واجتماعية معا في نفس الموقؼ.  التمميذ

 االحساس بالمشكمة :
 توجهات الدولة المصرية :  :اوالً 

بذؿ جيوًدا كبيرة إلعداد نظاـ تعميمي جديد بدأ بالفعؿ في  المصرية الدولة اتجيت
في جميع مدارس الجميورية، كما استثمرت الدولة في استخدامات  8102القو عاـ إط

أيًضا وجيزت العديد مف المصادر التعميمية  8102التقنيات الرقمية في التعميـ منذ عاـ 
الرقمية لمواكبة العصر، وتعمؿ عمى إيجاد حموؿ لمعديد مف المشكالت المتراكمة مثؿ 

مف ثقافة التعميـ مف أجؿ  تقاؿنواالة، وأحواؿ المعمميف، الكثافات، واألبنية التعميمي
 .إلى ثقافة التعمـ واكتساب الميارات الحياتية وبناء الشخصية افاالمتح

اتخذت الحكومة المصرية في ىذا الصدد عدد مف اإلجراءات والخطوات الرامية إلى 
صنيفات تحقيؽ تطوير جذري بالمنظومة التعميمية ككؿ، ووضع مصر في أفضؿ الت

التعميمية عالميا، بدعـ ورعاية مباشرة مف القيادة السياسية، لتتحوؿ مف التعميـ والتمقيف، 
إلى التعمـ واالبتكار، وتحقيؽ أقصى استفادة مف النظاـ المتكامؿ الذي يقدـ ليـ 

يـ الفكري وتحقيؽ رؤية واستراتيجية ناالمعمومات ويكسبيـ الميارات المختمفة لتشكيؿ بني
تنفيذ محاور خطة الدولة لبناء نظاـ تعميـ عصري عمى أحدث النظـ و ، 0181مصر 

، مع تطوير طرؽ ونظـ التقييـ افسنلإلوالمعايير العالمية بما يحقؽ بناء أفضؿ 
بالمراحؿ والصفوؼ المختمفة لمتأكد مف الحصوؿ عمى نواتج تعمـ حقيقية، وليست نتائج 
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وكذلؾ إعادة ، تشكيؿ الوعي المصريوشيادات تيتـ باألرقاـ والدرجات بعيدا عف 
، والعمؿ عمى تنمية ميارات  التمميذتشكيؿ نظرة المجتمع لمتعميـ مف خالؿ تحسيف أداء 

 التمميذُتعد  التيفعالية الحياة والقيـ واالتجاىات والمواطنة، وغيرىا مف الميارات 
؛ لمتعة والسعادةة بشكؿ قائـ عمى المواصمة التعمـ مدى الحيا وتدفعولمواجية الحياة، 

تقميؿ نسب الغياب والتسرب مف التعميـ، وحيوية موضوع الميارات  فيمما يساعد 
بناء القدرات البشرية وتييئتيا لقيادة رؤية مصر  فيمف أىمية  ؿوما يمثالحياتية 
 التعميميالنظاـ  فيوتفعيميا لمتعرؼ عمى الميارات وكيفية تنميتيا وغرسيا  2030

 ت والمتطمبات. لمواكبة المستحدثا
 احصائيات منظمة اليونيسكو والبنك الدولي:: ثانيا

 ؼ والبنؾ الدولي التقرير العالمي لرصد التعميـيشرت اليونسكو واليونيسن
ويمخِّص التقرير استجابات الدوؿ ألزمة التعميـ الناتجة عف الجائحة ( 8181/8180)

في جميع المراحؿ التعميمية، ـ تكوف قد طالت التعمّ  أفوُيقّدر الخسائر التي ُيحتمؿ 
شراؾ  التالميذحصوؿ  يةانإمكويقدـ التوصيات التي تشمؿ تحسيف  عمى التعّمـ وا 

يجاد بيئة لألطفاؿ مف أجؿ التعمـ واالزدىار التالميذ والتأكيد عمى ضرورة التحوؿ  وا 
، والتي ىدؼ إلى تحقيقيا البحث الحالي مف خالؿ لمتعمـ عف بعد في ظؿ الجائحة

شطة التوكاتسو عبر نظاـ التعمـ مف بعد لتنمية ميارات فعالية الحياة لتالميذ أنف تضمي
بعض االحصائيات التي توضح موقؼ التعميـ وىناؾ ، اليابانيةالمصرية المدارس 

 لجميع المراحؿ التعميمية في ظؿ جائحة كورونا والتي يوضحيا األشكاؿ اآلتية: 
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 جائحة كورونا ( مدة إغالق المدارس في ظل1شكل )  

 
 

ظمة توفير التعميم أثناء إغالق المدارس في ظل جائحة كورونا ومدى أنواع أن( 2شكل )
 ترنتنفعالية منصات التعمم عبر األ 
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( الذين يحتمل ويانالثاالبتدائي إلى  لفي المراحل التعميمية )ما قب ( نسبة3شكل )

 الوصول اليهم  عبر منصات التعمم.
 

 
 ة التعمم عن بعد في ظل جائحة كورونا( فعالي4شكل )
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 ( تدابير مواصمة التعمم من المنزل في ظل جائحة كورونا5شكل )                 
 
 لمباحثة الميدانيةالمالحظة  :الثً ثا

بالمنيا،  اليابانيةعمؿ الباحثة كمصمـ لممصادر التعميمية بالمدرسة  مف خالؿ
المصرية  ةة فيديوىات تعميمية لتالميذ المدرسىذه المصادر في صور  تاجنإلتـ التوجو 

ترنت نيتمقوف الدروس العممية عبر األ تالميذال أفحيث في ظؿ أزمة كورونا،  اليابانية
والحظت الباحثة مناسبة بالتزامف مع األزمات؛  بالمدرسة بسبب قمة المقاءات المباشرة

مف البد  وأنلدى الباحثة فكرة ىذه الطريقة لمطالب والُمعمميف وأولياء األمور، وتبمورت 
 التعميمية. كد مف تحقيؽ األىداؼأوفؽ معايير لمت التوكاتسوشطة أن يتـ تصميـ أف
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 السابقة والدراسات األبحاث وتوصيات نتائج رابعًا:
 :تناولت مهارات فعالية الحياة  التيالدراسات 
  برنامج لى التعرؼ عمى تأثير ىدفت إ التي )2018 ،الفيؿ حممي)دراسة

وميارات  اإلبداعيتنمية الذكاء  فيقائـ عمى التعمـ خارج الصؼ  تعميمي
فعالية الحياة ، وتوصمت إلى تطبيؽ البرامج المختمفة لمتعمـ خارج الصؼ 
 بما يتوافؽ مع طبيعة المرحمة العمرية لممتعمميف وطبيعة المادة الدراسية .

 ( 2015دراسة (Betty , P, في  جود اختالؼىدفت الى معرفة و  التي
لمنطقة السكنية وا الديموغرافيةميارات فعالية الحياة وفقا لبعض المتغيرات 

في ميارات فعالية الحياة اختالفات ونوع المؤسسة التعميمية وعدـ وجود 
 المعمميف تبعا لمنوع. التالميذلدى 

 دراسة  (McCleod , B & craig, S, 2004)  استخداـ أكثر مف
ج الصؼ يحدث فروقا دالة إحصائيا في ميارات فعالية برنامج لمتعمـ خار 

الذيف شاركوا في برنامج واحد  التالميذبالمقارنة مع  التالميذالحياة لدى 
 .فقط

  دراسة(Chiang , 2015)   عف فعالية العاب الفيديو في تعزيز ميارات
  .فعالية الحياة لدى األطفاؿ في المدارس االبتدائية

 دراسةEngeman,T. 2013)    (ة الحياة  وتتمخص أىمية ميارات فعالي
 يلميارات فعالية الحياة يؤثر عمى التغيير االجتماع الذاتيإدراؾ الفرد  في

 ،يوتنمى لدييـ روح العمؿ الجماع استقالليةلمفرد والعيش بشكؿ أكثر 
 والتعاوف  والمخاطرة  والقيادة ، وميارات حؿ المشكالت.

 التوكاتسو : شطة أنتناولت  التيالدراسات 
   شطةأن فاعمية أثبتت التي ( 0202 الحديد، أبو عبدالسالم فاطمت( دراست 

 األخرى، راتالميا مف ومجموعة المشكالت ميارات حؿ تنمية في التوكاتسو
 عمى القائمة المقترحة الوحدة استخدـ أف إلى نتائجيا في راسةالد وتوصمت
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 حؿ) الحياتية راتالميا تنمية في رةكبي فاعمية تحقؽ اليابانية التوكاتسو شطةأن
 المرحمة تالميذ لدى )بالنفس الثقة – التخطيط – الناقد التفكير – المشكالت
 .االبتدائية

 تجربة تطبيؽ أثر تحديد إلى ىدفت التي( 2018 شاىيف،  أحمد دانر  )سة ار د 
 واستخدمت المستقبؿ، طفؿ صناعة في المصري التعميـ عمى الياباني التعميـ

 ىي العوامؿ مف مجموعة بسبب يأتي النجاح أف إلى وتوصمت الوصفي نيجالم
 –طضبانواال األدب عمى التركيز – القومية المدرسة ثقافة – متوازف منيج(

 القوية العالقة – التعميـ في التنوع – األسر مع الوثيقة المتبادلة العالقات
 ) المحيط المحمي بالمجتمع

 2016,استيدفت دراسة )  Kanako Kusanagi & Fumiko Ryoko 

Takahashi (  اليابانية الطريقة عمى التنظيؼشطة التوكاتسو منيا أنتحديد، 
 ولكنو معرفي، غير المدرسي التنظيؼ نشاط أف إلى نتائجيا في وتوصمت

 العالقات تطوير يتضمف تعميمي كنشاط الرسمي؛راسي الد المنيج ضمف
 .الميني العمؿ واحتراـ الشخصية،

 في إثراءيو  وحدة إعداد إلى ىدفت ( التي2018 عمر، حسف زيزي(  راسةد 
 المنتج التفكير راتميا لتنمية التوكاتسو شطةأن عمى قائمة المنزليد االقتصا
 راسةالد نتائج وأشارت ةاالبتدائي المرحمة لتمميذات الجماعي العمؿ نحو هواالتجا

 التمميذات وميؿ المنتج يرالتفك راتميا تنمية في التوكاتسو شطةأن فاعمية إلى
 .الجماعي العمؿ إلى

تبيف عمى حد عمـ  البحث الدراسات السابقة والمرتبطة بمحاور مف خالؿ استعراض
 التيندرة الدراسات ًا و و ال توجد دراسة تناولت متغيرات البحث الحالي معأن فتاالباحث
 .ات فعالية الحياةميار و  شطة التوكاتسوأن تتناول

 سة االستكشافية : الدرا: خامساً 

بيا أنتـ اجراء دراسة استكشافية لمتأكد مف وجود مشكمة والوقوؼ عمى موثوقيتيا وجو 
بالمنيا  اليابانيةبالمدرسة  التالميذإجراء استطالع رأي لعدد مف  في، تمثمت المختمفة
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طالًبا وطالبة، لتحديد ميارات فعالية الحياة وطرؽ تقديميا عمى عممية تعمميـ،  15
 ءت النتائج عمى النحو التالي:وجا

 االستكشافية( نتائج الدراسة 1جدول )
 ال أعرف أبدا أحيانا دائما العبارة

    %100 شطة التوكاتسوأنأحب الدراسة من خالل 
   %6 %93 شطة التعميمية نأفضل الدراسة باأل 

 %100     بنفسيزيادة الثقة  فيشطة التوكاتسو أن تساعدني
 %90    و تهدر وقتيشطة التوكاتسأن

 %6 %13 %66 %13  شطة التوكاتسو في التعاون مع زمالئيأنتساعدني 
شطة أناحقق درجات مرتفعة في المواد التي أدرسها ب

 التوكاتسو
40% 60%  20% 

 %40 %20 %20 %40 شطة التوكاتسو من دافعيتي لمتعممأنتزيد 
 باستقراء نتائج الدراسة االستكشافية يتضح التالي:

 .مف بعد شطة التوكاتسوأنلمدراسة مف خالؿ  التالميذ استحساف -
 .مف بعد شطة التوكاتسوأنكبير لمطالب إلى الدراسة ب وجود شغؼ -
   الوقت، المشاركة، دافعية التعمـ. ضعؼ في ميارات فعالية الحياة كإدارة -

، وتكويف المحتوى مف بعد شطة التوكاتسوأن أىمية يتضحمما سبؽ 
نمى الميارات العممية لدييـ، وبناًء عمى ذلؾ قد ب بما يُ الخاص بكؿ طال

مختمفة حاًل لعالج مشكمة ال شطة التوكاتسوأنلتقديـ  الحاليالبحث  يفيد
 .ميارات فعالية الحياة فيضعؼ 

 توصيات المؤتمرات: سادسًا:
  تطوير التعميـ( افبعنو  يةانالثالتعميـ في مصر بدورتو  " رمؤتمأوصى - 

بأىمية  2019 مارس 4 االثنيف فيالمنعقد  )ؽ النجاحالتحديات وآفا
تتضمف إتاحة التعميـ  التيضوء رؤيتيا  فيالتعميـ  فيتحقيؽ تطوير شامؿ 

 أفكؼء وعادؿ لمجميع و  مؤسسيإطار  فيوالتدريب لمجميع دوف تمييز 
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طالؽ  فيساىـ أيضا يُ  ألقصى مدى  ياتياانإمكبناء الشخصية المتكاممة وا 
اتو يحتـر قواعد االختالؼ وفخور بتاريخ بالده وقادرا عمى لمواطف معتز بذ

 .الدولية واإلقميمية اتانالكيمع كؿ  التنافسيالتعامؿ 
  أىـ ب  أفأسو  في اليابانيةاألوؿ بالمدارس المصرية  فيالمؤتمر التعريأوصى

شطة أن ومنيا تيف بالعقاداليابانيتنفذ بالمدرستيف  التيشطة نواأل جازاتناإل
تيدؼ إلى إكساب األطفاؿ الثقة بالنفس وتنمى قدرات  التيسو و التوكات

يا قائمة عمى الحوار والمناقشة والعمؿ نلدييـ نظرًا أل واالبتكاروميارات اإلبداع 
 . بروح الفريؽ وتقبؿ اآلخر بدوف تمييز أو تخصيص لطفؿ دوف غيره

   يابانيةالنقؿ التجربة بمصر عمى أىمية  2018منتدى شباب العالـ كما أكد 
التعميـ  فيتعتمد عمى تنمية ميارات الطفؿ وتحبيبو  التيبدءًا مف الروضة و 

سردىا  التيوابتكار وسائؿ حديثة لمتعميـ  التالميذبيف  اإليجابيوخمؽ التنافس 
ضافتيا  زناتي لنا الدكتور حسيف  .المناىج وتعميميا عمى كؿ المدارس فيوا 

 مف شير ديسمبر مف عاـ  4 في لمنعقدا ؤتمر الدولي لتقويـ التعميـلمأوصى ا
 اتنميتيا وتقويميو  لمستقبؿميارات اآخر المستجدات في مجاؿ  بمعرفة ـ2018
والممارسة الصحيحة في مجاؿ التعميـ  المتخصصة المعرفة بناء فيلُتساىـ 
 .وتقويمو

المصرية المدرسة  تالميذلدى  فعالية الحياةميارات تنمية اتضحت أىمية مما سبق 
 لذا يطرح البحث الحالي السؤاؿ اآلتي: بانيةاليا

مهارات فعالية الحياة لدى تالميذ المدرسة  تنميةفي  شطة التوكاتسوأنما فاعمية 
 ؟ اليابانيةالمصرية 

 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:
لتالميذ  ميارات فعالية الحياة يتنم أف مف بعد شطة التوكاتسونكيؼ يمكف أل -1

 ؟ اليابانية المصرية دارسالم
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 ؟اليابانيةالمصرية ما ميارات فعالية الحياة الالـز تنميتيا لتالميذ المدارس  -2
وفقًا لميارات مف بعد  التوكاتسو شطةأن لتطوير المناسب التعميمي التصميـ ما -3

 فعالية الحياة؟
 فعالية الحياة ؟ راتميا تنمية عمى  دمف بع التوكاتسو شطةأن تصميـ أثر ما -4
 البحث هدف

مف  اليابانيةالمصرية ىدؼ البحث إلى تنمية ميارات فعالية الحياة لدى تالميذ المدارس 
 وذلؾ مف خالؿ:شطة التوكاتسو أنخالؿ 

 تحديد ميارات فعالية الحياة. -1
 .شطة التوكاتسو مف بعدنالتصميـ التعميمي المناسب ألتحديد  -2
 الية الحياة.عمى تنمية ميارات فع مف بعد شطة التوكاتسوأنالكشؼ عف أثر  -3

 أهمية البحث :
 ةتنفيذا لمخطة االستراتيجيو  ،موضوعات البحث مع االتجاىات الحديثة توافؽ 

المؤسسات  فيمف بعد توظيؼ بيئات التعمـ  بضرورة   0202 مصر  لرؤية
 متعة التعمـ.و  حرية مناخ يحقؽ افلضمالتعميمية 

  ت الحديثة لبعض بتطبيؽ االتجاىا 2030تنفيذًا لمخطة االستراتيجية لمصر
تستيدؼ بناء مناىج قائمة عمى ميارات فعالية  التيالتعميـ و  فيالدوؿ المتقدمة 

 .Education  2.0  الجديد بالمنيج الخاصة شطةناأل ودمجالحياة 

 التعميمية العممية لدعـ شطة التوكاتسو مف بعدأن توظيؼ ةأىمي عمى الضوء إلقاء 

 أدائيا. وتحسيف

 ة. رات فعالية الحياميا لتنمية مف بعد شطةناأل لتصميـ اسبةالمنايير معال تحديد 

  موضوعًا مركزيًا  تأصبح التيإلقاء النظر عمى أىمية ميارات فعالية الحياة
التربوي، ومادة ثرية لمعديد مف البحوث والدراسات في مجاؿ تطوير التعميـ لمفكر 
 عامة .
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 شطة التوكاتسو مف أن ـلتصمي جديدة استراتيجيات يميةمالتع المؤسسات تبني
 .بعد

 .تحديد قائمة بميارات فعالية الحياة والتي وجد بيا قصور لدى عينة البحث 
 منيا المعمموف يستفيد قد بطاقة تقدير أداء ميارات فعالية الحياة، البحث قدـ. 
 والثقة بالنفس  جازنلإلرات إدارة الوقت والدافعية  ميا بيف العالقة االستفادة مف

 بالمدارس االبتدائية المرحمة تالميذ الميارات لدى وتنمية ىذه ب اكتساب في
 . اليابانية المصرية

 المختمفة التعميمية المراحؿ في المناىج في ميارات فعالية الحياة أبعاد تضميف. 

 البحثأدوات 
 :البياناتجمع  اةأدأواًل ـ 

 قائمة ميارات فعالية الحياة الالـز تنميتيا لعينة البحث. -

 ـ مادة المعالجة التجريبية: ًياأنث

مف خالؿ  شطة التوكاتسو مف بعدنالكترونية ألبيئة تعمـ تـ تصميـ وتطوير 
التي تضمنت عدة تطبيقات تسيؿ عممية  Edmodoاستخداـ المنصة التعميمية  

دارة عممية التعمـ والمياـ والتكميفات والمحتوى اإللكتروني  تصميـ واختبار ونشر وا 
 الحياة.لميارات فعالية 

 القياس: ثالثًا ـ أداة

 األدائي لميارات فعالية الحياة. بانالجبطاقة تقدير أداء لقياس  -
 حدود البحث:

 -بالمنيا اليابانيةالمصرية المدارس  تـ التطبيؽ عمى طالب حدود بشرية: -1
 الثالث االبتدائي الصؼ

 محافظة المنيا. - اليابانيةالمصرية   المدرسة :يةانمكحدود  -0

 .0201 /0202 الدراسيخالؿ العاـ  :يةانزمحدود  -0
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والمبادرة  ،لإلنجازإدارة الوقت، والدافعية : ميارات فعالية الحياة  )حدود محتوى-4
 ، والثقة بالنفس(  .النشطة

 مصطمحات البحث: 

 ترتكز عمى  التيشطة التربوية التعميمية نوىى نوع مف األ : شطة التوكاتسوأن
التعامؿ مع االخريف ، وتحقيؽ التنمية المتوازنة  تنمية روح التعاوف ، وميارات

االجتماعية والعاطفية واألكاديمية لممتعمـ ، مف خالؿ  لمجوانبوالنمو الشامؿ 
اكسابيـ ميارات وعادات إيجابية مثؿ التعاطؼ وتحمؿ المسئولية والنظافة والنظاـ 

 وااللتزاـ واالستقاللية
 عمى مواجية متطمبات الحياة مف قدرة الفرد : وىى  مهارات فعالية الحياة

 فيتجعمو إيجابيًا ومنتجًا وفعااًل  التيخالؿ الميارات الشخصية واالجتماعية 
 الحياة. جوانبجميع 

 : النظريالطار 
 شطة التوكاتسو أنأوال 

)توكوبيتسو     Tokubetsu katsudo اليابانيةاختصار لمكممات  ىيالتوكاتسو 
شطة التوكاتسو نوقد تعددت التعريفات أل، اصةشطة الخناأل يكاتسودو ( وتعن

فلاير منقريوس  ،  2019ىيروشى  سوغيتا  ،  2020فاطمة عبد السالـ منيا )
 :ياأن ( وأجمعت عمى 2017، ىبة ىاشـ  2018،
 ترتكز عمى  التيشطة التربوية التعميمية ننوع مف األ يشطة الخاصة وىناأل

 االخريف   ميارات التعامؿ معو ، تنمية روح التعاوف
 االجتماعية والعاطفية  بانلمجو ؽ التنمية المتوازنة والنمو الشامؿ شطة تحقأن

واألكاديمية لممتعمـ، مف خالؿ اكسابيـ ميارات وعادات إيجابية مثؿ التعاطؼ 
 وتحمؿ المسئولية والنظافة والنظاـ وااللتزاـ واالستقاللية
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 شطة التوكاتسو : أنأهداف 

، ىبة ىاشـ)( ، 2017،سيد صالح) ،(2020السالـ،   ر كؿ مف )فاطمة عبدأشا
2017 ، )komoto,A2015 )  )   فيشطة التوكاتسو أنإلى أىداؼ 

 العناصر التالية : 
  مف جميع  التمميذتحقيؽ التنمية الشاممة لممتعمميف مف خالؿ تنمية ميارات

 . الجوانب
  إعداد مدرسة تحقؽ متعة التعمـ. 
 تالميذعالقة تعاونية بيف ال بناء. 
 خمؽ عالقة أفضؿ بيف التالميذ والمعمميف. 
 تمبية االحتياجات النفسية لممتعمـ. 
 القيـ واالخالؽ والعادات اإليجابية ونشرىا داخؿ المدرسة وخارجيا تأصيؿ.  
  استثمار الوقت إلكساب الميارات المعرفية. 
 يـاكساب روح المسئولية اتجاه المدرسة والحفاظ عمى ممتمكاتيا وممتمكات.  
  والعناية بالنظافة والنظاـ الخارجيتحسيف المظير. 
 ومحاسبة النفس عمى التقصير  واألمانةبالصدؽ  االلتزاـ 
 التعمـ. فااتق 
 فيشطة التوكاتسو أنوتظير أىداؼ  بناء ذكريات سعيدة لدى التالميذ 

يوضح  تمؾ  التاليطرأت عمى نظاـ التعميـ والشكؿ  التيالتحوالت 
 التحوالت : 
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 طرأت عمى نظام التعميم التي( التحوالت 6شكل )

 :شطة التوكاتسوأنتقوم عميها  التياألسس 

 2018؛ كونيكو تاكاماتسو ، 2020اتفقت دراسات كال مف )فاطمة عبد السالـ ، 
 ( 2017؛ ىبة ىاشـ  2018؛ وزارة التربية والتعميـ الفني ،

  شطة التوكاتسو منيا :أنتقوـ عمييا  التيعمى األسس 
  تنمية االستقالؿ والقيادة: حيث يتولى األطفاؿ دور القيادة بتناوب ويتـ عقد

االجتماعات يومية واسبوعية بقيادة التالميذ لتعطى ليـ الفرصة لحؿ 
 المشكالت 

  فسيـ ، أن: اتجاه المجتمع والمدرسة و االنتماءتنمية الشعور بالمسئولية وروح
ث والممتمكات وتعزيز العالقات واألدوات واالثا المبانيوالمحافظة عمى 

بطرؽ متعددة وتنشئة مجموعات صغيرة كالعائالت يشعر فييا األطفاؿ 
 بالراحة والسعادة واعتبار الفصؿ والمدرسة مجتمع صغير .

  عمى الجد  التالميذشطة التوكاتسو أن: تساعد باإلنجازبذؿ الجيد والشعور
 باكتشاؼ التالميذيقـو حيث  باإلنجازواالجتياد لتحقيؽ النجاح والشعور 

 .المياـ بدال مف المنافسة فيكتيـ فسيـ، ومشار أنبالعالـ الخارجي 
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  حيث يقوـ بحؿ المشكالت بنفسو، التالميذتنمية الثقة بالنفس لدى :
 واختيار الحؿ المناسب، والمناقشة واتخاذ القرارات.

  بؿ  ،ارؼعبالم التمميذتمقيف  فيتحوؿ دور المعمـ: فأصبح دوره ليس فقط
بيئة الفرد أو  فيمف خالؿ التجربة والخطأ  االجتماعيتسييؿ التعمـ 

 عة أو الفصؿ بالكامؿ .و المجم
  ذاتيا مف التمميذ شطة التوكاتسو عمى تقييـ أن: حيث تقوـ يالذات ـالتقيي

تحسيف  فيشطة ، مما يسيـ ناأل فيخالؿ تقيـ سموكياتيـ، ومشاركتيـ 
 أدائيـ .

 و وتقسيمها :شطة التوكاتسأنواع أن
؛  2018؛ فلاير منقريوس ،2020) فاطمة عبد السالـ ،  ذكرت كال مف 

شطة أنواع أن( 2018؛ كونيكو تاكاماتسو ، 2018، محمود طو حسيف
 وتقسيميا وتـ استخالصيا فيما يمي: التوكاتسو

 ويشارؾ فييا التالميذ لمتفاعؿ مع الحياة اليومية شطة الفصلأن :
شطة الريادة أنشطة الصحة والسالمة ، و أناتية ، و والبحث، والتنمية الذ

 وحؿ المشكالت . لمفصؿ،
 تقوـ بيا  فيشطة لمتبادؿ الثقاأن: وىى شطة مجمس التالميذأن

مجموعات مختمفة الفئة العمرية داخؿ المدرسة ، تحفيزىـ عمى مواجية 
 التحديات المختمفة معا وتنفيذ افكارىـ . 

 واالنتماءتنمى الشعور بالتكافؿ  شطةأن: وىى المناسبات المدرسية 
 والعمؿ مف أجؿ مصمحة العامة .

 في لممساىمة: تيدؼ إلى تشكيؿ عالقات إيجابية شطة النواديأن 
 الذيف ينتموف اليو . الناديتحسيف 
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: ) وزارة التربية والتعميم الفني  اليابانيةالمدارس المصرية  فيشطة التوكاتسو أنومن 
،2018) 

 يويكوف التمميذ فييا مسئوؿ بالتناوب عف العمؿ الدراس :الريادة اليومية 
أثناء  زمالئو، ويقوـ بتشجيع ومساعدة ي يضعو المعمـ بمشاركة التالميذالذ

 شطة والميمات . نالقياـ باأل
 الدراسيبداية اليوـ  في: يقـو التالميذ باجتماع اجتماع الصباح والمساء 

 . الدراسيياية اليـو ن فيمف أجؿ التحضير لميوـ ، واجتماع اخر 
  حيث   التالميذ بو يقـو التوكاتسو شطةأن أحد ىي:  التوجيهيةالمناقشات

 التييسعوف لحميا ، و  التيبمناقشة الموضوعات أو المشكالت  يقومو
 ليذا المدرسة ُتعد حيث أفضؿ بالفصؿ  حياتيـتستيدؼ جعؿ 

 يوميةال الحياة مع التكيؼ التالميذ لتعميـ سنوية؛ ُخطة النشاط  . 
 تنظيؼ مدرستيـ  في: حيث يقوـ جميع التالميذ بالمشاركة التنظيف

فسيـ ، ويتـ توزيع المياـ لتنظيؼ جميع المرافؽ ويتـ ذلؾ بالتناوب أنب
 وقت مخصص ليذا العمؿ . فيبينيـ 

 بداية اليوـ الدراسي لمقراءة وتعمـ  فيدقائؽ  10: يتـ تحديد القراءة الهادئة
 موضوعات جديدة . 

، وزارة التعلين   akaoka ,Y, (2020) شطة التوكاتسو :أنتمر بها  يلمراحل التا

 0209 الفنيوالتعلين 
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 شطة التوكاتسو أن( مراحل 7شكل )

  ) المرحمة األولى : يستوعب ) يفهم التالميذ المشكمة جيدا 

بالمواد البصرية مثؿ الجداوؿ ،  ةاناالستعيقـو المعمـ بشرح الميمة عف طريؽ 
، صور، مقاطع فيديو ، وذلؾ ليكوف لدى التمميذ وعى  يانالبيلرسـ ا

 يريد تحسينيا . التيلممشكالت 
  يبحث ) عن سبب حدوث المشكمة بالمناقشة(  يةانالثالمرحمة : 

يقـو المعمـ بطرح األسئمة عمى التالميذ مثؿ ) لماذا يحدث ذلؾ ؟ ( ، وذلؾ بعد 
سبب  في آرائيـمناقشة والتعبير عف استيعاب المشكمة ،فيقوـ التالميذ بال
 حدوث المشكمة والتوصؿ الى سبب ، 

  الحل بالمناقشة ( فيالمرحمة الثالثة : يجد ) يفكر التالميذ 
 ىذهالييا  ، وكيفية التعامؿ مع  فتوصمو  التييناقش التالميذ الحموؿ الممكنة 

 المرحمة القادمة . فيحؿ المشكالت المشكمة  فيستطيع التالميذ 
 لمرحمة الرابعة : يقرر ) الهدف من سموكهم الخاص بهم ( ا 

(1)  

 يستوعب 

(0)  

 يبحث 

(0)  

 يجد

(4)  

 يقرر
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يجاد الحموؿ  المراحؿ السابقة ، يقرر التمميذ ىدفو الخاص  فيبعد المناقشة وا 
 لكؿ تمميذ ىدؼ مختمؼ . فأل  المشكمةلحؿ 

 شطة التوكاتسو: أن فيدور المعمم  والمتعمم وأولياء األمور 
إلى الدور  (2017ىبة ىاشـ،) ؛ (2019 ،شيماء بخيت)وقد أوضح كؿ مف 

 : فيشطة التوكاتسو أن فيبه المعمم الذى يقـو 
 . تنظيـ مجموعات الصؼ ومشاركة  المسئوليات 
 . تنظيـ نشاطات الصؼ والمدرسة 
 . تنظيـ المشاركات التطوعية 
 مف حيث النضج البيولوجي والعقمي التمميذ يكوف ممـ بخصائص  أف

 واالجتماعي واالنفعالي
  عمى العادات والسموكيات الصحية السممية والنظاـ .تمميذ التعويد 
  أثناء نموه العقمي و المعرفي.التمميذ توجيو 
  إيجابية  إنسانيةوبناء عالقات  الجماعيالتشجيع عمى التعاوف والعمؿ 
 . التشجيع عمى التفكير المستقؿ والتخطيط لممستقبؿ 
 . مراعاة الفروؽ الفردية لكؿ متعمـ 
 وتقديـ النصيحة والقياـ بزيارات  لمنزؿ وأولياء األمورالتواصؿ مع ا

 دورية لمنازؿ التالميذ 

 شطة التوكاتسو:أن فيدور المتعمم إلى  ) 2017 ،ىبة ىاشـ)وقد أشارت 
  اجتماع الصباح والمساء الذى يعقد داخؿ الفصوؿ الدراسية  فيالمشاركة 
  قيادة المناقشات 
  بحرية  آرائيـالتعبير عف 
 لوظيفة مراقب الفصؿ  الدوريالتبادؿ الريادة ب 
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  وضع قواعد وخطة العمؿ 
 فسيـناإلدارة الذاتية وحؿ المشكالت أل 
  فسيـ بدال مف تقييـ المعمـ  نأل الذاتيالتقييـ 
  شطة أن فيدور أولياء األمور  (2018فلاير منقريوس ) أشارتوقد

 :التوكاتسو 
تطوعية خالؿ العاـ شطة أن:  يشارؾ أولياء األمور بشطة التطوعيةناأل  -1

 شطة قراءة الكتب .أنالتحدث عف مينتيـ أو القياـ ب فيالدراسي مثؿ المشاركة 
مف خالؿ تخصيص يـو يشارؾ  مشاركة أولياء األمور فالحصص الدراسية : -2

الحصص الدراسية عمى فترات منتظمة ليكونو عمى دراية  فيفيو ولى األمر 
 . بعممية التعميـ ودعـ أبنائيـ والمعمميف

  (2018رة التعميـ والتعميـ الفني )وزا أداة تقيم التوكاتسو:

 
 أداة تقييم التوكاتسو (8شكل )

 
 
 

 أنشطة الفصول 

 الريادة

 التنظيف

األنشطة التعليمية 
 على النظام الياباني 

 أنشطة الفصل

 المدرسية اإلدارة 

التحسين الذاتي 
 للمدرسة

بناء عالقات تعاون 
مع أولياء األمور 

 والمجتمع

تطوير المعلمين 
 معرفيا ومهاريا 

السلوكيات تجاه 
 التالميذ
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 شطة التوكاتسو بمهارات فعالية الحياة :أنعالقة 
تبنت وزارة التربية والتعميـ بمصر نظامًا جديدًا لتحسيف التعميـ مف خالؿ 

ة لممتعمـ ، والقيـ ، واالتجاىات تحسيف أداء المعمـ، وتنمية ميارات فعالية الحيا
لمواجيو الحياة بشكؿ قائـ عمى المتعة  التمميذتعد  التيوالمواطنة وغيرىا مف الميارات 

المدارس المصرية لبناء بيئة تعميمية  في اليابانيةشطة التوكاتسو أن، لذلؾ تـ دمج 
 يع النواحي ، جم في التمميذتنمية  فيتتماشى مع النظاـ التعميمي الجديد ، وتساعد 

:) وزارة التربية  التاليالنظاـ التعميمي يوضحيا الجدوؿ  فيوذلؾ مف خالؿ التحوالت 
 (. 0208عمر حسن زيسي،   11-10،  2018والتعميـ الفني ، 

 النظام التعميمي فيالتحوالت  (2جدول )

 النظاـ التعميمي الجديد النظاـ التعميمي القديـ
 د عمى المياراتالتأكي التأكيد عمى المعرفة

 الفيـ العميؽ المنيج السطحي الواسع
 التمميذالتعميـ القائـ عمى نشاط  التعميـ التمقيني

 متعددة التخصصات المواد  الدراسية المنفصمة
 التمميذالتعمـ الممتع المرتبط بحياة  التعميـ النظري

 يةالمواد التعميمية الورقية والرقم المواد التعميمية الورقية فقط
  الذاتي التقييـ اتاناالمتح

 
يا تسعى إلى اكساب أنشطة الخاصة ( و نشطة التوكاتسو ) األأنيتضح مما سبؽ أىمية 

كسابيـ ميارات  فيميارات حياتية تفيدىـ  التالميذ مستقبميـ والتعامؿ مع المجتمع ، وا 
وترسيخ القيـ القيادة والريادة ، وتنمية ثقافة التعاوف والجماعة والنظافة وااللتزاـ 

 المجتمع .  فيواالخالؽ إلخراج أفراد قادريف عمى العيش السميـ 
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 :مهارات فعالية الحياة: ياأنث
 إلى الميارات الحياتية العامة التي تسيؿ  الميارات الالزمة لمبقاء تشيرفعالية الحياة "  

قة التي يفكر الطري أياآلخريف والنجاح في مجتمع معقد  مع عمى قيد الحياة  والتعايش
 .عبر مجموعة متنوعة مف المواقؼ ويعمؿ ويستجيب بيا الفرد 

ُتستخدـ الفعالية ىنا لإلشارة بشكؿ عاـ إلى السموؾ واإلدراؾ والعواطؼ التي تكتسب 
والتعمـ  لمتحسيفات قابمة وىذه الميار عبر المواقؼ مف أجؿ "البقاء عمى قيد الحياة 

 يكوف مف الصعب التعامؿ معيا التيشخصية يا تختمؼ عف سمات النة؛ أليوالتنم
  .تجريبًيا
و يشير إلى مدى استعداد أنقدرة الشخص عمى التكيؼ ، والبقاء ،واالزدىار أي وىى 

 حسف التصرؼ ماىر مطمع بات الحياة حيث  تجعؿ الفرد سعيدالفرد لمتعامؿ مع متطم
 (Nile,2008اح في الحياة  )وترتبط ميارات  فعالية الحياة ارتباًطا وثيًقا بالنجومنتج ، 

تتيح  التييا الميارات أنميارات فعالية الحياة  عمى  ( 2018، الفيؿ)حممي كما عرؼ 
يا تساعده عمى حسف التصرؼ في المواقؼ المختمفة نيكوف ماىرا ومنتجا أل أفلمفرد 
فة مف حياتو مختم بانجو يا تساعده في حؿ المشاكؿ التي تواجو أن؛ كما يواجياالتي 

يا مجموعة مف الميارات أن(  ب2020، جوىرة المرشود)تعرفيا ، و لشخصية واألكاديميةا
حياتيـ األكاديمية واالجتماعية وتشمؿ ) ميارة  فيعمى النجاح  التالميذتساعد  التي

الميمة،  ةوقياد، والمرونة العقمية، لإلنجاز ةوالدافعي، ةاالجتماعيإدارة الوقت، والكفاءة 
 (2013وذكرلنفس، والمبادرة النشطة(، ، والثقة باتانياالوجد فيوالتحكـ 

Veresova,M,Ceresnik,M&Mala,  ) يعيش  كيميارات فعالية الحياة قدرات الفرد
قيؽ الخصائص والسمات الشخصية تعمؿ كعوامؿ فعالة لتح فحياتو بفعالية وىدؼ، أل

الكفاءات   ؾ الفرد فعالية الحياة إلى امتال يركما ُتشالحياة،  فياألىداؼ والرغبات 
  المواقؼ المختمفة . فييكوف فعااًل  أفتمكنو مف  التي  ة والسموكية يالنفس

         (2016 (Bloemhoff, H  
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 أهمية مهارات فعالية الحياة :
ترتبط بمصطمح  يإلى أىمية ميارات فعالية الحياة الت(  2018، الفيؿ حممي)أشار 

الحياة اليومية مف خالؿ المعارؼ  فيلمشكالت الذكاء العممي والقدرة عمى حؿ ا
مواقؼ  فيقدرة الفرد عمى تطبيؽ المعرفة الشخصية  فيوالميارات  ،وتظير أىميتيا 

لى ومجموعة مف الميارات الشخصية التي إ صنفياوقد ، العالـ الحقيقي فييتعرض ليا 
والتحكـ في  زجاناإلتتمثؿ في إدارة الوقت ودافعية و  بذاتو، التمميذتختص بعالقة 

جتماعية تختص ، ومجموعة مف الميارات االقة بالنفس والمرونة العقميةثوال تياانالوجد
اءة االجتماعية والمبادرة وتتمثؿ في قيادة الميمة والكف جتماعياالبعالقتو بعالمو 

أكثر مف ميارة  التمميذوىذه الميارات تعمؿ مًعا بطريقة متناغمة فقد يستخدـ  ،النشطة
 في نفس الموقؼ.  معاً  جتماعيةواة شخصي

 تناولت مهارات فعالية الحياة  التيالدراسات 

 تعميميلى التعرؼ عمى تأثير برنامج ىدفت إ التي )2018 (الفيؿ  دراسة حممي 
وميارات فعالية الحياة ،  اإلبداعيتنمية الذكاء  فيقائـ عمى التعمـ خارج الصؼ 

عمـ خارج الصؼ بما يتوافؽ مع طبيعة وتوصمت إلى تطبيؽ البرامج المختمفة لمت
 المرحمة العمرية لممتعمميف وطبيعة المادة الدراسية .

 ( 2015دراسة )Betty , P في ميارات  ىدفت الى معرفة وجود اختالؼ التي
لمنطقة السكنية ونوع المؤسسة وا الديموغرافيةفعالية الحياة وفقا لبعض المتغيرات 

المعمميف  التالميذفي ميارات فعالية الحياة لدى اختالفات التعميمية وعدـ وجود 
 تبعا لمنوع.

 دراسة McCleod , B & craig, S (2004)  استخداـ أكثر مف برنامج لمتعمـ
 التالميذخارج الصؼ يحدث فروقا دالة إحصائيا في ميارات فعالية الحياة لدى 

 .الذيف شاركوا في برنامج واحد فقط التالميذبالمقارنة مع 
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  ( 2004)دراسةPowers,D   عف وجود أثر داؿ موجب إحصائيا لبرنامج التعمـ
كبيرا في ميارة  أفخارج الصؼ عمى تنمية ميارات فعالية الحياة وىذا األثر ك

 .قيادة المياـ، وميارة الثقة بالنفس، وميارة إدارة الوقت
 ( 2005دراسة )Dougherty,M  عف فعالية التعمـ خارج الصؼ في تنمية

 .عالية الحياةميارات ف
  دراسةChiang , (2015)   عف فعالية العاب الفيديو في تعزيز ميارات فعالية

  .الحياة لدى األطفاؿ في المدارس االبتدائية
 دراسةEngeman,T. 2013)    ( فيأىمية ميارات فعالية الحياة  وتتمخص  

لمفرد  اعياالجتملميارات فعالية الحياة يؤثر عمى التغيير  الذاتيإدراؾ الفرد 
والتعاوف   ،الجماعيوتنمى لدييـ روح العمؿ  استقالليةوالعيش بشكؿ أكثر 

 والمخاطرة  والقيادة، وميارات حؿ المشكالت.

   Time managementأوال : مهارة إدارة الوقت  
عمى  رال تقتصيعتبر مفيوـ إدارة الوقت مف المفاىيـ المتكاممة والشاممة، فإدارة الوقت 

عممأ  عمى مجاؿ دوف آخر أو افزمأو  افمكوال يقتصر تطبيقيا عمى  رآخفرد دوف 
 المجاالت األخرى. ىذا المفيـو ارتبط أكثر بالمجاؿ اإلداري عف أفب

كيفية استثمار الوقت بشكؿ فعاؿ مع محاولة تقميؿ الوقت  ياأن إدارة الوقت تعرؼ
 االستخداـ أفتأجيمو لذا ف أو تعويضو أو ذخارهإىدرًا دوف فائدة فالوقت ال يمكف  الضائع

 ( 2017 ،حمدي افإيمالرشيد لموقت يقـو عمى التخطيط والتنظيـ والمتابعة  )
 : أهمية إدارة الوقت

فيمكف  لمدى أىمية إدارة الوقت   (2012حسيف موسى المزيف ،  افسميم)كما يشير
 :عرضيا في بعض النقاط كما يمي 

  اليا وأسرتو ومجتمعو فيما بعد.ح التمميذترشيد الوقت وقضاءه فيما يفيد 



 

 1415 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  تقميؿ الوقت الميدر في فناء المدرسة أو استخداـ التكنولوجيا مف الياتؼ المحموؿ
 ترنت دوف فائدة.نواأل

  قادريف عمى تحمؿ المسئولية ومدركيف لقيمة الوقت الذى يمثؿ التالميذتجعؿ  
 حياتيـ ومستقبميـ.

  وموا بيا عمى تخصيص وقت لكؿ ميمة يق التالميذتساعد. 
   أو تقسيـ السنة  اتاناالمتحعدـ تأجيؿ المياـ وبالتالي ال يمجئوا إلى تأجيؿ

الدراسية عمى سنتيف أو الرسوب والذي يترتب عميو إىدار في الوقت والجيد 
 والماؿ.

  التي يتطمعوف إلييا  فسيـ وتحقيؽ أماليـنأل التالميذالوصوؿ لألىداؼ التي يرسميا
 . في المستقبؿ

تغيير  التالميذويجب عمى  ،تعمميا وممارستيا التالميذىى الميارة التي يجب عمى فيذه 
 الجيد. الوقتميارات إدارة  امتالؾعاداتيـ مف أجؿ 

يعيشوف بحياة مزدحمة  التالميذ أفألىمية إدارة الوقت   (cyrilm,2015)كما أشار 
 لالمتحانات ، فيحضروف الدروس ، ويستكمموف المياـ الدراسية ويدرسوفومجيدة
إلى روتيف حياتيـ اليومية ، ويعد ذلؾ ىو الوقت المناسب لتطبيؽ ميارات  باإلضافة

 . التالميذيتعمميا  أفإدارة الوقت وىى ميارة يجب 

 خطوات إدارة الوقت

ندير ذواتنا بشكؿ صحيح لالستفادة مف الوقت بطريقة  أفإدارة الوقت ىي 
اسية في أي عممية تعميمية أو إدارية، وأشار كاًل خطوات إدارة الوقت أس أففّعالة، لذا ف

( إلى 0229إحميد، افعمو ( ،)0207 حمدي، افإيم) (،0200مف )ىشاـ النرش، 
 الشكؿ التالي : فيمجموعة مف الخطوات واستخمصت الباحثة ىذه الخطوات 
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 ( خطوات إدارة الوقت9شكل )

 :  planningالتخطيط 

 Skill  Time Recordمهارة تسجيل الوقت

تساعد عممية التسجيؿ عمى توضيح كيفية استخداـ الوقت بيدؼ إعادة 
 التمميذاالستفادة منو، ويقصد بتسجيؿ معرفة الوقت الذي يستغرقو  يةانإلمكتخطيطو 

في فترة زمنية  التمميذواألعماؿ التي يقوـ بيا  شطةناألفي كؿ نشاط الوقت، ورصد 
التي تستغرؽ  شطةناألوقتًا طويال وكذلؾ  التي تستغرؽ شطةناألمحددة بيدؼ معرفو 

 وقتًا قصيرًا لمعرفة كيفيو التعامؿ مع كال منيما . 
 Time Analysis Skill مهارة تحميل الوقت 

بعد تسجيؿ الوقت يجب تحميؿ الوقت ، ويعتبر تحميؿ الوقت مف الخطوات 
 شطةناألالوقت و الغير مفيدة التي تستنفذ  شطةناألو يوضح نالضرورية إلدارة الوقت أل

 التي تسبب ضياعًا واىدارًا لموقت وال تحقؽ األىداؼ المطموبة .
  Organizingالتنظيم 

مف خالؿ عممية التنظيـ يتـ استخداـ الوقت لتحقيؽ األىداؼ مف خالؿ تنظيـ 
بيئة العمؿ والوسائؿ واألساليب التي تستخدـ لالستفادة المثمى مف الوقت، وتبسيط 

 خطوات إدارة الوقت

 التخطيط

 التحليل

 التنفيذ والمراقبة 

 التقويم والمتابعة 
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العمؿ ، وتحديد المياـ واالختصاصات،  وتقسيـ النشاطات المتشابية إجراءات وأساليب 
 وتجزئة العمؿ في شكؿ أعماؿ مفردة .

 Implementation And Monitoringالتنفيذ والمراقبة 

تعتبر عمميتي التخطيط والتنظيـ إىدارًا لموقت إذا لـ يتـ تنفيذ ما تـ التخطيط لو 
خطط التي تـ إعدادىا أحالـ إذا لـ يتـ تنفيذىا، ثـ تقييـ ما تـ تنفيذه، وتصبح كؿ ال
وال ُيكتفي فقط  ،واألعماؿ بشكؿ يومي شطةناألوذلؾ مف خالؿ البدء في تنفيذ ىذه 

بالتخطيط، دوف استخداـ ىذه المبادئ، ويجب تنفيذ كؿ ما ىو مدوف في الخطط 
إال في حاالت  شطةناألوالقوائـ اليومية أوال بأوؿ، وعدـ تأجيؿ أي مف ىذه المياـ أو 

جازه مف المياـ وما لـ ينجز ُيتابع حتى أنالضرورة القصوى، كما يجب مراقبة ما يتـ 
 جازه.أنيتـ 

 Calendar and follow upالتقويم والمتابعة 

يتـ مف خالليا معرفو مدى التقدـ لتحديد مدى االبتعاد عف االىداؼ المحددة 
، ى االستمرارية، ومتابعتواج ىذا إلبحيث يمكف تعديؿ الخطة إذا لـز األمر، ويحت

جازىا، مع تحديد أنجازىا وتحقيقيا، والتي لـ يتـ أنوالتعرؼ عمى األعماؿ التي يتـ 
القوائـ اليومية لمتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ في إدارة الوقت، ومراقبة منحى التطور 

 نقدي لمنتائج.والتقدـ في األعماؿ والخطة العامة وذلؾ مف خالؿ الفحص والتحميؿ ال

 Achievement Motivation جازنال مهارة دافعية  :ياانث

يرتبط  يا  مفيـو افتراضيأن اإلنجازية دافع إلى (2020 المصري، طارؽ)يشير  
وىذا الشعور يظير  المنافسة لبموغ معايير االمتياز بشعور الفرد باألداء التقييمي، حيث

لنجاح؛ والخوؼ مف الفشؿ، خالؿ قياـ الفرد شقيف أساسييف عند الفرد ىما الرغبة في ا
 والتفوؽ عمى اآلخريف .  جيده مف أجؿ النجاح وبموغ األفضؿببذؿ أقصى 

يا تمثؿ في تحفيز الفرد لنفسو أن جازناإللى دافعية إ (2018 ،الفيؿ يحمم)شار أكما 
  .لتحقيؽ التميز وبذؿ الجيد المطموب في العمؿ
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وىي تربط بيف  تكنسوفنظرية  اإلنجازير دافعية في تفس ومف النظريات التي ظيرت
دراكو الذاتي لقدرتو والنتائج المترتبة عمييا، وتعتبرىا عالقات معرفية  توقع الفرد ألدائو وا 

يبذلوف جيدا  جازنلإلاألفراد ذوي الدافعية العالية  أفو  جازناإلمتبادلة تقؼ خمؼ سموؾ 
   Atkinson, 1960كبيرا في محاوالت الوصوؿ إلى حؿ المشكالت  

 :العالي جازنال  ذوي التمميذ لى مميزاتإ )197، 2020(شار عبد الباسط القنىوقد ا
 الدراسية االعماؿ في الستقالليةا. 
 معمـ .ال يقدميا التي المعمومات يناقش 
 اليومية حياتو في قيابيتط حاوؿي و المعمومات فيـي. 
 الجتيادا حرية لو يترؾ و بعمؿ يكمفو الذي األستاذ يفضؿ. 
 معمـ منو ال موقؼ عف النظر بغض النجاح و لمتفوؽ يسعى. 
 ذلؾ في متعةب ويشعر شخصيتو تنمية و العمـ أجؿ مفتعمـ ي. 

  جازنلل مصادر الدافعية 

( إلى مصادر 0202المصرى، طارؽ؛ 0202عبد الباسط القنى،أشار كاًل من )
 ويمكف تمخيصيا فيما يمى : جازنلإلالدافعية 

 
 جازنلل يوضح مصادر الدافعية   (01شكل )

 

جاز
ألن

صادر الدافعية ل
 م

 المصادر السلوكية 

المصادر 
 االجتماعية 

  المصادر المعرفية

المصادر 
 الوجدانية

 مصادر نزوعية
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 لممسببات الفطرية، فيقوـ بالعمؿ  التمميذ: وىي استجابة المصادر السموكية
ويتجنب السموؾ الذي ال يحقؽ لو الشعور بالراحة  ،يحقؽ لو التعزيز الذي

 واليروب مف مطالب غير مرغوب فييا.

  :تدعي تقميدىا وتقميد بتقميد نماذج إيجابية تس التمميذيقـو المصادر االجتماعية
 السموكيات االيجابية، ليكوف فردًا ذا قيمة في المجتمع . 

 تباه إلى نالوصوؿ إلى الفيـ واأل التمميذ: حيث يحاوؿ المصادر المعرفية
، والحصوؿ عمى وصنع القرارات المناسبة االشياء، وحؿ المشكالت، واتخاذ

 ، ومعرفو المعمومات الغامضة . ف المعرفيالتواز 

 نحو األشياء مثؿ زيادة  التمميذوىي تختص بشعور  :يةانالوجدصادر الم
الشعور باألفضؿ أو االحسف وقمة الشعور باألشياء الغير مرغوب فييا ، وزيادة 

 الشعور بتأكيد الذات .
 

  Mental flexibility- Intellectual Flexibility ثالثا : مهارة المرونة العقمية

 ) (Neill, 2008, p58عرفيا  عقمية حيث تعرؼتعددت تعريفات المرونة ال
تيعاب األفكار الس وآرائ فيوالتحكـ ب أفكار اآلخريف يا  قدرة الفرد عمى استيعاأنب

 . يطمؽ عمييا التفكير المفتوح كمااألفضؿ 
يا "قدرة الفرد في التكيؼ مع الواقع، أن(. ب2016،147تعرفيا زينب محمد أميف )كما 

مثيرات الجديدة والطارئة، وعدـ الجمود الفكري في المواقؼ وتغيير موقفو تجاه ال
 الدراسية.

يا مدى إدراؾ الفرد بقدرتو عمى التكيؼ مع تفكيره أن(  2018الفيؿ  ) يكما عرفيا حمم
 العقمية المختمفة . دة مف الظروؼ المتغيرة والمناظيرواستيعاب المعمومات الجدي

يا تتطمب تغيرات في سموؾ نمية لمتغير ألوالمرونة العقمية تفرض عمى الشخص القاب
 الشخص واتجاىاتو وتفكيره .

 أىمية تنمية المرونة العقمية :إلى (  2018، عطية محمد أرزاؽ) أشارت كما 
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ية لدى أنتنمية الثقة بالنفس، والرضا عف الحياة، وتقمؿ مف الضغوط النفسية والعدو  -1
 األفراد.

 .حؿ المشكالت الحياتية اليوميةا تعممو في مم االستفادة عمى التمميذ ساعدت -2 
 . بشكؿ اذكىالقدرة عمي حؿ المشكالت، والتعامؿ معيا  تنمى -3 
 دوف تقييد بفكر محدد في اتخاذ القرارات المختمفة لشعور باالستقالؿتنمية ا  -4 

 التكيؼ مع المواقؼ المختمفة التي يمر بيا.-5
 .دفاعناالابية مع اآلخريف، والتحرر مف زيادة قدرة الفرد عمي التفاعؿ بإيج -6

بتقسيـ (  2016) زينب اميف  (،2011)صالح شريؼ عبد الوىاب  واتفؽ كؿ مف
  :المرونة العقمية إلي

قدرة الفرد عمي التعامؿ  :Adaptive Flexibilityالمرونة العقمية التكيفية  (1
د الذىني متحررًا مف الجمو شكالت التي تواجيو والتكيؼ معيا بنجاح مع الم

 الذي ُيعيؽ تفكيره.
تاج أنقدرة الفرد عمي   :Spontaneous Flexibilityالمرونة العقمية التمقائية  (2

 تجاه موقؼ معيف واالنفعاليةقمية الع اتوانإمكأكبر عدد مف األفكار مستخدمًا 
 بحرية وتمقائية.

 Active Initiative  : مهارة المبادرة النشطةرابعا

  أنياالمبادرة النشطة ( إلى Neil et al، 2008( ، )2019حماد ، أشار كؿ مف )أيمف 
وتعزز المبادرة  المواقؼ المختمفة فيتطوع الفرد لمقياـ ببعض األعماؿ والمشاركة 

و تطرة عمى حيايمكنو مف الستيا أنالمختمفة، كما المواقؼ  فيالنشطة مف أداء الفرد 
 الشخصية وتوجيييا
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يا قدرة ديناميكية تظير لدى الفرد عنما أنلمبادرة النشطة ب( ا2002 ) Neillكما أوضح 
يقـو بو  أف عما يستطييكوف نشطا ومبادرا عند مواجيو المواقؼ الجديدة ، وىى كؿ 

نجازىاالفرد مف أجؿ تحقيؽ االشياء   . وا 
يا رسـ صورة محتممة لممستقبؿ قبؿ االخريف، وتجاوز أن( ب2014)سف ناوعرفيا جوى

 تحقيؽ مكسب معيف .المشكالت بيدؼ 
  :أفإلى أىمية المبادرة ب (2017) فيمصط يوسؼ رشيد، ىشاـ بف عبدالعزيزوأشار 
 المبادرة  تطبيؽ أوامر اهلل تعالى وسنة رسولو الكريـ؛ صمى اهلل عميو  وسمـ؛

 تدؿ عمى المبادرة. فاهلل يأمرنا بالمسارعة والمسابقة 'وسارعوا"، 'سابقوا"؛ وكميا
 المبادرات تساىـ بالتقدـ في  فنيضة المجتمع ؛ أل فيمفيدة تساعد المبادرات ال

 المجاالت المختمفة، وبالتالي وتساىـ في التنافس مع الدوؿ األخرى.
  تسيـ المبادرات في تسميط الضوء عمى أصحابيا كمثاؿ يحتذى بو في مختمؼ

  المجاالت والعمـ.
 تاجيةإنغ وزيادة تساعد المبادرات النشطة في القضاء عمى أوقات الفرا 

 المجتمع.
  لحؿ المشكالت. اإلبداعيتزيد مف مستوى التفكير 

المياراتمنمجموعةالتيوىناكأفيجبجمعميارةمثلالمبادراتانالبييمتمكيا،
.المشكالتحلميارة،االفكارصياغةميارة،والتوقعالتنبؤميارة،المقارنةميارة

 أفكما روح تخمق عوامل ىناك تتمثل النشطة والمعرفةفيالمبادرة والثقة،الوعى
والعطاء،بالذات لمتضحية رشيدوالنشاط،والفاعمية،واالستعداد ابن العزيز )عبد
7102)

  معوقات المبادرة النشطة :
 واضحىدفتحديدعدم
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 إلىاالتكاليةالميلمنوالتيربالمسئوليةوالراحةمجتمعنتيجةيكونقدوىذا
ويحطمفييمنوازعالمبادرةلذانرىعددالسمبيةابنائوصفاتفيزرعسمبىي

المبادرينمنفيقميل.المجتمعىذه
 ةاناالستيمكبقدرات االفرادوىذايفقدهالثقةبنفسو.ياتانوا 
 .الفشلمنوالخوفالتردد

  Self-Confidence : مهارة الثقة بالنفسخامساً 

الفرد عمى إدراؾ مياراتو وقدراتو يا قدرة أنب ) (SUNDERLAND, 2004يعرفيا 
 بالنفس الثقة أفلالزمة لمقياـ بالمياـ المختمفة، الميارات ا فيقصور  أيوالتخمص مف 

 التعمـ والتدريب  نتيجةيحصؿ عمييا الفرد  التيلكنيا الثمرة  ممارستيا عممية يجب لست
 أف عمى وتساعده واالجتماعية يةالعمم توانمك تدعـ التيو  ،والمينية التعميمية حاتو في

 سمةيا أنب (cherry, 2016) كما عرفيا (Sanders,et al., 2013) إيجابًيا   يكوف
يم الذات نحو اإليجابي الفرد باتجاه تتمثؿ شخصية  توانمك لدعـ المينية اتوانبإمك وانوا 
  إليجابيةا فعاالتناال تثير ياأن بالنفس الثقةوتتسـ  ،ينةأنوالطم بالسعادة وشعوره

 والنجاح االىداؼ لتحقيؽوتزيد مف التركيز والمثابرة والجيد  والبيجة، بالحماس شعوروال
 قادر المخاوؼ مف خالًيا مرتاًحا الفرد فتجعؿ ،إيجابي ذات مفيـو بناء في ـىسا مما
 تخطي يمكنو مما ،اآلخريف مف معونة وبأقؿ ودقة بسرعة وافكاره البيئة تنظيـ عمى

 اآلخريف مناقشة إلى ذلؾ ويؤدي جازناإل مف عاؿ مستوى إلى صوؿوالو  الصعاب
(Shaukat & Bashir, 2016,120-122)  .الذات واحتراـ
 القرارات واتخاذ الطارئة الظروؼ مواجية مظاىر مف مظير ىي بالنفس فالثقة

 ؽطالنلال ورغبة اىتماما أكثر يكوف بنفسو ثقة لديو الذي التمميذفات، ذال عمى واالعتماد

  مشكالتيـ عميو يعرضوف اآلخريف يدع أف في الرغبة وشديد ،غيره دبي واألخذ
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الثقة بالنفس مف سمات الشخصية السوية نفسيا  أفوأكدت العديد مف النظريات 
 .(  2015، بد اهلل شراب) ع أوصت بالثقة بالنفس التيواجتماعيا ومف النظريات 

  الطفولة  فيمات الشخصية تتكوف الس أفأكد حيث  النفسينظرية فرويد فالنمو
، لذلؾ نوىو عف االىتماـ  التاليةالمراحؿ  فيالسمات  ىذهالمبكرة ، ثـ تتطور 

 بالسنوات الخمس االولى مف العمر .
  نظرية أريكسوف النفسية االجتماعية : حيث تعتمد ىذه النظرية عمى تفاعؿ

الفرد القدرة عمى  تفرض عمى التييعيش فييا و  التيالفرد مع المجتمع والبيئة 

طرة الفعالة عمى البيئة ، واالعتماد عمى اؾ الذات  والثقة بالنفس ، والسيإدر 

الذات . 

 أهمية الثقة بالنفس : 
 : فيعمى أىمية الثقة بالنفس  (2021،  2011الناطور )اتفؽ كؿ مف 

 . مواجيو المشكالت وحميا 
 . اكتساب الخبرة وحب االخريف 
 كاممة مف الناحية النفسية واإلجتماعية . خمؽ متعمـ ذو شخصية مت 
 . القدرة عمى اتخاذ القرارات 
  قادرا عمى تحقيؽ النجاح . التمميذتجعؿ 

 الثقة بالنفس :  بانجو 
 : بانجو الثقة بالنفس ليا خمس  أف( (Baggerly&Max,2005أكد  
 و جزء متكامؿ معيـ. أنو  ولألخريفلذاتو ،   التمميذ تماءان 
 قدراتو .ب التمميذ افأيم 
  لممستقبؿ والحياة. ةالمتفائمالنظرة 
  مر بيا.  التيالتعمـ مف خبرات الفشؿ 
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 . امتالؾ مصادر مناسبة مف التعزيز 
 عوامل الثقة بالنفس :

تعزيز  الثقة بالنفس  فيعوامؿ ثؤثر  5ىناؾ   أف(  2021أشار ) محمد الدراكبة ، 
 وتساعده عمى التكيؼ نفسيا واجتماعيا : 

 فيناؾ ارتباط بيف صحة وسالمة الفرد وبيف ثقتو بنفسو ،  يةعوامل جسم :
فكمما زادت صحتو ولياقتو زادت ثقتو بنفسو ، وقدرتو عمى القياـ بالمياـ وبذؿ 

نو الجيد   . جازىاا 
 الميارات العقمية تساعد الفرد عمى بناء ثقتو بنفسو ، فالذكاء ،  عوامل عقمية :

 ىذهيا نثقة الفرد بنفسو أل فيبشكؿ واضح  او يؤثر وقوة الذاكرة  ،  البدييةوسرعة 
 المواصفات تمكنو مف حؿ المشكالت واكتساب الخبرات الجديدة .

 تزيد  ثقو الفرد بنفسو عندما يكوف صورة ايجابيو عف نفسو عند  عوامل نفسية :
لتكويف الثقة  أساسياالخريف فاحتراـ االخريف لمفرد واحترامو لنفسو عامؿ نفسى 

 االفراد.بالنفس لدى 
 و جزء ال ن:يؤثر المجتمع بشكؿ كبير عمى ثقو الفرد بنفسو أل عوامل اجتماعية

 ًا واثقًا مف نفسو أنسأنيتجزأ عنو فيؤثر فيو ويتأثر بو ، لتجعؿ منو 
 ارتباطا وثيقًا بثقو الشخص بنفسو ،  االقتصادي: يرتبط المستوى  عوامل مادية

و ذو أنو  يتوانسإنببكؿ ثقو ويشعر و قادرًا عمى مواجيو الحياه أنحيث يشعر 
 .   ةانمك

 لمبحث: التصميم التجريبي 
، تيفتيف التجريبيتـ استخداـ التصميـ التجريبي ذو المجموع :منهج البحث -

البحث بالطرؽ التقميدية  تيحيث تـ تطبيؽ أدوات البحث قبميا عمى مجموع
 شطة التوكاتسو ثـ تطبيؽ أدواتأن، ثـ تطبيؽ تجربة البحث بتطبيؽ 

 البحث بعديا.
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 بعدة مراحؿ موضحة عمى النحو اآلتي:  لمبحث المعالجة التجريبيةومرت  -
 االبتدائية البحث تالميذ الصؼ الثالث تـ اختيار مجموع اختيار مجموعة البحث: .1

لدييـ  فعالية الحياةالمراد تنمية ميارات بمحافظة المنيا،  اليابانيةبمدرسة المصرية 
( طالًبا وطالبة تـ اختيارىـ 15)ة غ عدد أفراد المجموع، وبممما يخدـ ىدؼ البحث

  عشوائية.بطريقة 
 إجراءات تنفيذ تجربة البحث .2

 بعدة خطوات ىي: البحثمر تطبيؽ 
بتطبيؽ البحث عمى تـ الحصوؿ عمى الموافقة اإلدارية الخاصة  الموافقات اإلدارية: -

  ىذه الفئة.
 افظة المنيا.المصرية بمحاليابانية التطبيؽ: المدرسة  مكاف -
 وبعدًيا قبمًيا البحثتطبيؽ أدوات  -

 عمى أفراد وبعدًيا تـ تطبيؽ البطاقة قبمًيا :  تطبيق بطاقة تقدير األداء
 .المجموعة

 :البحثفرض 
البحث  تيتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالب مجموع -

المجموعة ة لصالح ميارات فعالية الحيا تقدير أداء لبطاقةالبعدي  التطبيؽ يف
 التجريبية األولى.

 البحث:إجراءات 
ت تعمـ فيما يمي عرض لإلجراءات التي اتبعت في تحديد عينة البحث وخطوا     

، وما يتضمنو ذلؾ مف إعداد أدوات البحث وتنفيذ تجربة البحث ميارات فعالية الحياة
 الجودة لمتصميـ التعميميوفؽ نموذج 
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 .ADDIE ميم التعميمي( نموذج التص11) شكل

  Analysisالمرحمة األولى: التحميل
 تضمنت ىذه المرحمة خمس مراحؿ فرعية:    

 : ميذالتالتحميل خصائص  -0

 االبتدائيالصؼ الثالث  تـ تحديد خصائص الفئة المستيدفة وىـ تالميذ
تم و ( عامًا 9-8بمحافظة المنيا وتتراوح أعمارىـ مف ) اليابانيةالمدرسة المصرية ب

 لدييـ كالتالي : تحديد الخصائص النفسية

 المختمفة . باألعماؿ والقياـ النفس عمى االعتماد 
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  ميارات ُمتعددة إلدارة الذات مثؿ نشاط التنظيؼ .لدييـ 

 حموؿ لممشاكؿ . إيجاد في والتفكير عف رأييـ  لدييـ القدرة عمى التعبير 
 جماع القرارات اتخاذ لدييـ القدرة عمى  . اآلراء وا 
 بيف بعضيـ البعض .  جيدة اجتماعية لدييـ عالقات 
 لدييـ ميارات الُمشاركة والتعاوف والعمؿ في جماعة  . 

 :كالتالي الخصائص التقنية لديهم  تحديد وتم

  ترنت واستخداـ البريد نميارات التعامؿ مع الكمبيوتر واألالحد األدنى مف لدييـ
 االلكتروني .

 الُمختمفة . شطةناألوتطبيؽ  رنتتناأل لمتعامؿ مع الشغؼ لدييـ 

 صياغة المشكالت وتحميل االحتياجات : -2

الحاجة إلى تنمية ميارات فعالية الحياة لدى تالميذ  تحددت مشكمة البحث الحالي في
 شطة التوكاتسو وذلؾ مف خالؿ:أنمف خالؿ  اليابانيةالمدارس المصرية 

 تحديد ميارات فعالية الحياة. -1
 شطة التوكاتسو .نميمي المناسب ألتحديد التصميـ التع -2
 شطة التوكاتسو مف بعد عمى تنمية ميارات فعالية الحياة.أنالكشؼ عف أثر  -3

 تحميل المهام التعميمية وعناصر محتوى التعمم:  -3

 ميذالتالتـ تحميؿ عناصر محتوى بيئة التعمـ بناء عمى احتياجات وخصائص 
 وذلؾ مف خالؿ:

  مثؿ )الحقائؽ، المفاىيـ، المبادئ( التعمـ المعرفية بانجو تحديد 

  التعمـ الميارية مثؿ )العقمية، الحركية( بانجو تحديد 

  مثؿ )االتجاىات، القيـ، الميوؿ( يةانالوجدالتعمـ  بانجو تحديد 

 لغموض المفاىيـ والمعمومات  أفتحديد الصعوبات التعميمية بالمحتوى سواء ك
 أو لعدـ المعرفة بيا مسبقاً التي يشتمؿ عمييا أو لكونيا عالية التجريد، 
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لتحديد قائمة بميارات فعالية الحياة الالـز تنميتيا لعينة  ةاناستبأعداد تـ 
البحث، وذلؾ مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصمة بميارات 
 فعالية الحياة، وتـ تحديد الميارات التي تضمنتيا القائمة في صورتيا المبدئية والتي
تكونت مف مجموعة مف الميارات االساسية يندرج منيا مجموعة مف الميارات الفرعية، 

( ميارة فرعية، 00( ميارات أساسية، )4وبذلؾ أصبحت قائمة الميارات تتكوف مف )
  ( موقؼ دااًل عمى تحقيؽ ىذه الميارات .04و)

ولمتحقؽ مف صدؽ قائمة الميارات تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء 
 لمحكميف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ إلبداء الرأي فييا مف حيث : وا

 . مدى أىمية كؿ ميارة 

  . مدى ارتباط الميمة األساسية بالميمة الفرعية 

 . مدى ارتباط الموقؼ بالميارة الفرعية 

 . تعديؿ أو حذؼ الميارات أو المواقؼ غير المناسبة 

  ات فعالية الحياة  وتـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لقائمة ميار 

 وجاءت أرائهم عمى النحو اآلتي:

 ( مف المحكميف عمى أىمية الميارات المتضمنة بالقائمة.022وافؽ )% 

 ( مف المحكميف عمى ارتباط الميمة األساسية بالميمة الفرعية. 022وافؽ )% 

 ( مف المحكميف عمى ارتباط الموقؼ بالميارة الفرعية .022وافؽ )% 

 ( مف ا95وافؽ )% لمحكميف عمى مالئمة صياغة العبارات صياغة سميمة
 وواضحة.

 والشكؿ  يائيةوتـ اجراء التعديالت المقترحة وأصبحت القائمة في صورتيا الن
 التالي يوضح نموذج استمارة قائمة ميارات فعالية الحياة.
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المهارة 
 الموقف المهارة الفرعية األساسية

ارتباط المهارة 
الفرعية بالمهارة 

 ساسيةباأل

ارتباط الموقف 
 بالمهارة الفرعية

غير  مرتبطة
غير  مرتبطة مرتبطة

 مرتبطة

 ( نموذج قائمة مهارات فعالية الحياة02شكل )

 تبصر الحمول الممكنة وتحميل الموارد الرقمية المتاحة : -4

استخداميا عمى مختمؼ  يةانإلمك، (Edmodo)تـ استخداـ المنصة التعميمية 
جر  تسيؿ عممية تصميـ  شاء مجتمعات التعمـ عمييا حيثأناء المناقشات و األجيزة، وا 
نظاـ  لكتروني، مما يتيح تحكـ المعمـ بشكؿ كامؿ فيدارة المحتوى اإلإواختبار ونشر 

والميمات  شطةناأل، وسيولة تقييـ افواألقر التواصؿ مع المعمـ  يةانمكوا  دارة التعمـ إ
بما يتناسب مع عناصر العممية التعميمية، وتعتبر عادة استخداميا ا  التعميمية وتوزيعيا و 

المنصة بيئة مناسبة لألطفاؿ لُمشاركة المحتوى التعميمي واالجتماعي وقامت الباحثة 
شاء حساب إلكتروني عمى المنصة لجميع أفراد العينة، وبالنسبة لعدـ قدرة بعض أنب

مع التالميذ لتوضيح التالميذ عمى استخداـ المنصة فقد قامت الباحثة بعمؿ مقابمة 
 عمييا. تسجيؿوات استخداـ المنصة وخطوات الخط

 تحديد األهداف العامة: -5

، ف خالليا يتـ تحديد محتوى التعمـيعتبر تحديد األىداؼ العامة مف أىـ الخطوات، فم
والميمات التعميمية، واالستراتيجية المستخدمة، وأدوات القياس والتقويـ،  شطةناألو 

المصرية تنمية ميارات فعالية الحياة لدى تالميذ المدارس حالي إلى وىدؼ البحث ال
 .شطة التوكاتسوأنمف خالؿ  اليابانية

  Design:  التصميم الثانيةالمرحمة 

تيدؼ عممية التصميـ إلى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بمصادر التعمـ      
 وعممياتو وتشتمؿ تمؾ المرحمة عمى التالي:
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 التعميمية: تحديد األهداف -1
 التعميمية صياغة إجرائية تصؼ األداء المتوقع مف التمميذ صياغة األىداؼ تـ 
جازتو، أعدت عد تعمـ ميارات فعالية الحياة ب ولتقدير صدؽ ىذا التحديد وا 

 االستبانةمية، وتـ عرض تشمؿ عمى األىداؼ العامة والتعمي ةاناستبالباحثة 
 ءاألبدمجاؿ تكنولوجيا التعميـ  في المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس عمى
مة الخاصة بميارات مدى مناسبة األىداؼ التعميمية لألىداؼ العافي  الرأي

او الحذؼ او إعادة  ضافةباإليرونيا سواء  التيالتعديالت فعالية الحياة، 
  .وتـ التعديؿ وفؽ مالحظات المحكميفالصياغة، 

 :التعميمي  تحديد المحتوى -2
، وتـ ترتيبيا بطريقة التالميذالمقدمة وفًقا الحتياجات  تـ تحديد العناصر

وتكوف المحتوى مف أربع موضوعات أساسية ىي: ) إدارة ، المنطقيالتسمسؿ 
 ، ميارة المبادرة النشطة، وميارة الثقة بالنفس(جازنلإلالوقت، ميارة الدافعية 

 ذج مف المحتوى التعميمي.واألشكاؿ التالية توضح نما

 
 موذج من المحتوى التعميمين (13شكل )
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 نموذج من المحتوى التعميمي( 14شكل)

 ( نموذج من المحتوى التعميمي15شكل )

 :شطة التعمم، المهام أنتحديد  -3

التي تسيـ في تحقيؽ أىداؼ كؿ درس وتنمي ميارات  شطةناألتـ تحديد مجموعة مف  
ؿ درس وممارستو لما يطمب منو عقب ك التمميذفعالية الحياة ، وتمثمت في تطبيؽ 

لمميارات التي تعرض عميو وتقويمو مف خالؿ المنصة، وتحديد نقاط القوة والضعؼ 
عالـ  تياءانبعد  بتوقيت النشاط أو الميمة لمعمؿ عمى  التمميذكؿ ميمة أو نشاط وا 

جازىا ويقوـ المعمـ بتوفير التغذية الراجعة لممتعمميف التي تكوف في صورة تعميقات أن
 .نصوص أو صور
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 شطة التعمم والمهامأن( 06شكل )

  شطة التعمم والمهامأن( 07شكل )
 

  Development التطويرالمرحمة الثالثة:  

  التعميمية شطةناأل تاج مصادر التعمم و ان -0

 لكى المنصة التعميمية  داخؿ فعمي بشكؿ استخداميا ليتـ والبرامج  المواد ضبط تـ

البحث مف خالؿ  عينة عمى قابمة لمتطبيؽ ئيةالنيا صورتيا في تكوف المنصة التعميمية
 https://www.edmodo.comالرابط  

 وهي:تاج مادة المعالجة نج والمواد أل فقد استخدمت الباحثة مجموعة من البرام

  برنامج Adobe Photoshop cc2014.لمعالجة الصور النقطية 

https://www.edmodo.com/
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  برنامجIllustrator CC2014  .لمعالجة وتنفيذ الرسـو المتجية 

  برنامجAfter effect  موشف جرافيؾ . مصغرة مقاطع فيديولتنفيذ 

  برنامجpower point 2021 . 

  برنامج Adobe Audition مونتاج المقاطع الصوتية . عمؿ ل 

 ونشاط، كؿ مكونات عف اإللكتروني، ومعمومات وتتضمف ىذه المرحمة التطبيؽ
 يقـو حيث المنصة التعميمية، مدير أو تمميذ أو معمـ مستخدـ سواء لكؿ صيالشخ الممؼ

 والمياـ شطةناألعمى  الشخصي عمى المنصة واالطالع بحسابو بالدخوؿ تمميذ كؿ

  "Edmodo"الخاص بالمنصة التعميمية  أفوذلؾ بعد الدخوؿ إلى العنو   تنفيذىا المطموب
 . https://www.edmodo.comشاء حساب نأل

 "Edmodo"( المنصة التعميمية 19شكل)

 وضع التدريبات والتفاعالت : -2

 التعميمية في األىداؼ المختمفة كي يتـ تحقيؽ شطةناأل ومراحؿ محتوى تقديـ تـ

مرحمة، وتسمح منصة  كؿ في التمميذ دائما والتحفيز الدعـ المنصة التعميمية، وتقديـ
Edmodo والمحتوى، التفاعؿ بيف  التمميذ: التفاعؿ بيف التالميذ التفاعؿ بعدة أشكاؿ
والُمعمـ، حيث تـ إعداد موضوعات  التمميذبعضيـ البعض، التفاعؿ بيف  التالميذ

المحتوى في شكؿ مقاطع فيديو مصغرة ترفع عمى المنصة التعميمية، وبعد رفع الفيديو 
جابة عمييا مف قبؿ الُمعمـ أو التعميقات واإل يسمح لمطالب بالنقاش وطرح أسئمة في

لكترونية ترتبط إو كتب أكف لممعمـ وضع روابط لصفحات ويب ، كذلؾ يمأفاالقر 
 بموضوع الدرس.

https://www.edmodo.com/
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 :تاجها أنلتعمم و بيئة ا بناء -3
شاءىا أنالتعميمية و  شطةناألبيئة التعمـ المصغر وفؽ توقيت تقديـ  بناءتـ 
البيئة والمقرر ومجموعات البحث، ثـ بدأت عممية الرفع  اتأنات التالميذ وبيأنوادخاؿ بي

الفعمي لمقاطع الفيديو، وتسجيؿ تالميذ عينة البحث، وتحديد أدوات التفاعؿ التي يتـ 
 . بكؿ مجموعة والمياـ التعميمية الخاصة شطةناألمف خالليا، ثـ رفع  التالميذتواصؿ 

 "Edmodo"منصة  في( الصفحة الرئيسة 20شكل )

اتو الشخصية ، ويمكف أنلصفحة التي تظير بعد تسجيؿ دخوؿ التمميذ  بياومف 
 تقاؿ إلى جميع الصفحات الفرعية وتشتمؿ عمى :نمف خالليا األ

 التقويـ-3 الدراسية الفصوؿ -0 ةالصفحة الرئيس-0
 االشعارات -6 البحث-5 الرسائؿ-4
 المنشورات -9 المجموعات -8 إعدادات الحساب -7

   الميمات -02
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :مرحمة التطبيق

 تجريب المواد والبرمجيات -0

 التطبيق االستطالعي: 

  إلى تجريب أدوات البحث لمتأكد مف صالحيتيا  االستطالعيىدؼ التطبيؽ
 التعميمية شطةنواأل البيئة مناسبة مدى معرفةوسالمتيا لمتجربة األساسية، و 

 ؿالفيديو ومراحاطع ومق المراحؿ ترتيب حيث مف التالميذ وجية نظر مف المقدمة
 مع بيئة التعمـ. واالستخداـ التعامؿو  التجوؿ، سيولة ومدى التنفيذ

 عينة عمى اإللكتروني والتطبيؽ النموذج تطبيؽ تـ عينة التطبيق االستطالعي 

 اإللكتروني، التطبيؽ أجميا مف أعد األصمية التي البحث لعينة ممثمة استطالعية

( مف تالميذ الصؼ 5اختيار ) تـ يثح الخصائص، جميع في معيا ومتفقة
 المصرية.اليابانية بالمدرسة  االبتدائي يانالث

  عرض أدوات البحث عمى السادة تـ إجراءات التطبيق االستطالعي
جراء التعديالت المختمفة التي أوصوا بيا وكذلؾ المعالجات  المحكميف، وا 

تجربة البحث  في لالستخداـاالحصائية، ثـ تـ اإلقرار بصالحية أدوات البحث 
 األساسية.

  التعرؼ  شطة ببيئة التعمـ ونوعمى ضوء ىذا تـ تجييز النسخة النيائية لأل
تظير أثناء مراحؿ التطبيؽ، أو أي مشكالت  أفعمى الصعوبات التي يمكف 

أخرى قبؿ البدء في تجربة البحث األساسية، والتحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات 
 . البحث

 تهدفين :تدريب المستخدمين والمس -2

 مع التعامؿ كيفية لشرح التجربة تطبيؽ قبؿ التالميذ مع إجراء جمسة تمهيدية تم 

عطائيـ بعض التوجييات واالرشادات حوؿ  منيا، المنصة التعميمية واليدؼ و وا 
 والتعمـ وتنفيذ الميمات المطموبة وارفاقيا عمى المنصة، كيفية االستخداـ، كيفية

 مف لمتأكد التالميذ تفاعؿ الباحثة تابعت ذلؾ وأثناء التعمـ، عممية في والُمشاركة
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واالجابة عف المنصة  داخؿ المناسب وتفاعميـ  تسجيؿ دخوليـ لممنصة
 استفساراتيـ وتوجيييـ بالطريقة المناسبة ليـ.

 والمتخصصين :  الخبراء تحكيم -3

  داخؿ المنصة  نشاط بكؿ الخاصة والميمات شطةنواأل التعميمي المحتوى تـ وضع
مف خالؿ عرضو  لمتطبيؽ، صالحيتو مف والتحقؽ ضبطو تـ تياءناالالتعميمية وبعد 

إلبداء الرأي ـ تعمي تكنولوجيا تدريس ىيئة أعضاء مف المحكميف مف مجموعة عمى
شطة والميمات نواأل  والوسائؿ ومقاطع الفيديو الُمصغرة والمحتوى في األىداؼ

  المرحمة االبتدائية يالئـ لتالميذ بما شطةناأل مف نشاط التفاعؿ لكؿ وأساليب المختمفة،

 :مرحمة التقويم

 ضبط المواد والبرامج المنقحة  -0
 :في ضوء التصميـ التجريبي لمبحث  المعالجات االحصائية والتقويم النهائي

مد ( حيث اعتSPSSوتطبيؽ أدواتو تمت المعالجة االحصائية باستخداـ برنامج )
، وتـ استخداـ تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى البحث عمى مجموعتيف تجريبيتيف

داللة الفروؽ بيف المجموعتيف ومدى تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات 
 التابعة.

  :تـ تحديد طرؽ متعددة لمتواصؿ مع الباحثيف مف الرصد المستمر والدعم
يـ واالجابة عف تساؤالت التالميذخالؿ البريد االلكتروني، لمرد عمى استفسارات 

 تجربة البحث. تياءانوتقديـ الدعـ الفني ليـ حتى بعد 
 بناء أدوات البحث والتأكد من الخطوات التنفيذية : -2

 المرحمة تالميذ لدى المتوفرة  الميارات عمى التعرؼ إلى ىدفت بطاقة تقدير األداء 
الدافعية  –الوقت  ات ) إدارة ميار في اليابانية المصرية المدارس في االبتدائية
وتمت   اكتسابيا إلى بحاجة ىـ التي الثقة بالنفس( –المبادرة النشطة  -لإلنجاز

الصؼ الثالث االبتدائي  تالميذ  ( مف15عدد أفراد المجموعة ) عمىالتجربة  
 المصرية بمحافظة المنيا .اليابانية بالمدرسة 
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 . بطاقة تقدير مهارات فعالية الحياة  

ياه التي يجب إكسابيا لطالب المرحمة لى تقيـ ميارات فعالية الحإ ىدفت
تـ التوصؿ لمصورة األولية لبطاقة تقدير أداء ، المصريةاليابانية مدرسة الدائية  باالبت

( ميارات ويتبع كؿ مياراه رئيسية مجموعة مف 4وعددىا ) ميارات فعالية الحياة
( 0فرعية يتبعيا )وكؿ ميارة ، ( ميارة فرعية00قة بيا وعددىا ) الميارات الفرعية المتعم

( 9) وتـ التحقؽ مف صالحية البطاقة وذلؾ بعرضيا في صورتيا األولية عمى، موقؼ
وتـ إجراء التعديالت المقترحة وأصبحت ومالحظاتيـ حوليا محكمًا  إلبداء آرائيـ فييا 

لبطاقة تقدير أداء  يوضح نموذج استمارة الشكؿ التالي صورتيا النيائية،القائمة في 
 عالية الحياة.ميارات ف

 
 استمارة لبطاقة تقدير أداء مهارات فعالية الحياة.( 21شكل )

 المعامالت العممية لبطاقة تقدير أداء مهارات فعالية الحياة 

 صدق البطاقة -أ

تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة تقدير ميارات فعالية الحياة لدي 
، وذلؾ عف طريؽ تطبيقو اليابانية الصؼ الثالث االبتدائي بالمدرسة المصرية تالميذ

( متعمما مف مجتمع البحث ومف خارج المجموعة األساسية، وتـ 5عمى عينو قواميا )
حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات المقياس والدرجة الكمية لممحور 

س الذي تنتمي إليو ، كذلؾ معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات المقيا
والدرجة الكمية لو ، كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجموع درجات كؿ محور 

 ومجموع درجات المقياس ككؿ. 
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 (5)ن = لبطاقة تقدير مهارات فعالية الحياة صدق االتساق الداخمي ( 3جدول )

 العبارات االتساق الداخمي المحاور

قت
الو

رة 
 ادا

هارة
م

 

     6 5 4 3 2 0 رقم المفردة

معامل االرتباط بين 
درجة مفردة والدرجة 

 الكمية لممحور

1669** 1681** 1641** 1679** 1683** 1690**     

معامل االرتباط بين 
درجة مفردة والدرجة 

 الكمية لممقياس

1695** 1689** 1673** 1686** 1638* 1680**     

معامل االرتباط بين 
الدرجة الكمية 

لممحور والدرجة 
 ممقياسالكمية ل

1690** 

 لل 
عية

داف
ة ال

هار
م

ن
 جاز

     02 00 01 9 8 7 رقم المفردة
معامل االرتباط بين 
درجة مفردة والدرجة 

 الكمية لممحور

1678** 1667** 1683** 1659** 1672** 1689**     

معامل االرتباط بين 
درجة مفردة والدرجة 

 الكمية لممقياس

1686** 1655** 1672** 1661** 1651** 1660**     

معامل االرتباط بين 
الدرجة الكمية 

لممحور والدرجة 
 الكمية لممقياس

1682** 

طة
نش

ة ال
ادر

لمب
رة ا

مها
 

     08 07 06 05 04 03 رقم المفردة

معامل االرتباط بين 
درجة مفردة والدرجة 

 الكمية لممحور

1686** 1648* 1630* 1689** 1686** 
1677

** 
    

ط بين معامل االرتبا
درجة مفردة والدرجة 

 الكمية لممقياس

1650* 1684** 1680** 1642* 1687** 
1674

** 
    

معامل االرتباط بين 
الدرجة الكمية 

لممحور والدرجة 
 الكمية لممقياس

1678** 

س
النف

ة ب
الثق

رة 
مها

 

     24 23 22 20 21 09 رقم المفردة

معامل االرتباط بين 
درجة مفردة والدرجة 

 لممحور الكمية

1679

** 

1675

** 

1671

** 

1679

** 

1674

** 

1678

** 
    

معامل االرتباط بين 
درجة مفردة والدرجة 

 الكمية لممقياس

1687

** 

1685

** 

1692

** 

1689

** 

1669

** 

1675

** 
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 العبارات االتساق الداخمي المحاور
معامل االرتباط بين 

الدرجة الكمية 
لممحور والدرجة 
 الكمية لممقياس

1685** 

 1615( دال عند مستوى *)      1610( دال عند مستوى **)

 ( ما يمى :3يتضح من الجداول )

 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات مقياس تقدير  امتدت
:  2.30ميارات فعالية الحياة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمى إلية ما بيف )

( 2.25( وجميعيا معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )2.89
 مما يشير إلي االتساؽ الداخمي لمحاور المقياس.

 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات والدرجة الكمية  امتدت
( وجميعيا معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند 2.90:  2.39لممقياس ما بيف )
 ( مما يشير إلي صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس .2.25مستوى الداللة )

 مالت االرتباط بيف مجموع درجات محاور مقياس تقدير ميارات معا امتدت
( وجميعيا معامالت 2.90، 2.78فعالية الحياة والدرجة الكمية لممقياس ما بيف )
( مما يشير إلي االتساؽ 2.25ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 . لمبطاقةالداخمي 
 ثبات البطاقة 

ت فعالية الحياة استخدمت الباحثة معامؿ ألفا لحساب ثبات مقيػاس تقدير ميارا
مف مجتمع البحث ومف خارج العينة ( متعمـ 5ؾ عمى عينة قواميا )لكرونباخ وذل

 ( يوضح النتيجة. 0األصمية والجدوؿ )
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 (5( معامالت الثبات لبطاقة تقدير مهارات فعالية الحياة )ن = 4جدول )

 ل الفا لكرونباخمعام بطاقة تقدير مهارات فعالية الحياة

 **1682 مهارة ادارة الوقت

 **1679 جازنمهارة الدافعية لل 

 **1686 مهارة المبادرة النشطة

 **1675 مهارة الثقة بالنفس

 **1679 الدرجة الكمية

 1615( دال عند مستوى *)      1610( دال عند مستوى **)

( امتدت معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ ما بيف 4يتضح مف جدوؿ )
(  وكالىما معامالت دالة إحصائيًا عند 2.79( وبمغ لمدرجة الكمية )2.80:  2.75)

 .بطاقةال( مما يشير إلي ثبات 2.20مستوى الداللة )

التجربة األساسية لمبحث : -3  

 البحث عينة اختيار: 

تالميذ  مفمقسمة إلى مجموعتيف  اً ( تمميذ05مف )وقد تكونت  البحث عينة اختيارتـ 
المجموعة  فياستخداـ ، حيث بالمنيا المصرية اليابانية بالمدرسة االبتدائي الصؼ الثالث

، والمجموعة  لميارات فعالية الحياةالمدمجة وفقًا  مف بعد التوكاتسو شطةأناألولى 
 الفصؿ وجيًا لوجو . في السائدة الطريقةتكوف  يةانالث

 وتـ  األساسية، التجربة تنفيذ تـ ،ألدوات البحث القبمي التطبيق من تهاءناأل  بعد
الدراسي  العاـ مف األوؿ راسي الد في الفصؿ ذلؾتياء و نتحديد موعد البدء واأل

 اليابانية المصرية بالمدرسة االبتدائي الثالث الصؼ تالميذ عمى 0200- 0200

 بمحافظة المنيا.

 بعدياً  بحث تطبيؽال أدوات تطبيؽ تـ ،األساسية تجربة البحث من تهاءناأل  بعد 

لية الحياة بطاقة تقدير أداء ميارات فعا نتائج تسجيؿ وتـ البحث، مجموعتي عمى
 االجتماعية لمعمـو حصائيةالحـز اإل برنامج باستخداـ وذلؾ وأنشطة التوكاتسو

Spss  الحالي بالبحث الخاصة المعالجات إجراء بيدؼ. 
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متوسطي القياس البعدي لمجموعتي البحث في بطاقة (: داللة الفروق الحصائية بين 5جدول )
 درجة(48متعمم ، الدرجة العظمى=  05)ن =  تقدير مهارات فعالية الحياة

مستوي 
 الداللة

قيمة 
Z 

W U 

  يةانالثالتجريبية  المجموعة
 (7)ن = 

 المجموعة التجريبية األولى 
 المتغيرات (8)ن = 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حرافناال 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حرافناال 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

0.02 2.31 45 9 75.00 10.71 0.9 10.86 45.00 5.63 0.71 9.75 

مهارة ادارة 
 الوقت

0.003 2.97 39 3 81.00 11.57 0.82 11 39.00 4.88 0.83 9.13 

مهارة 
الدافعية 

 جازنلل 

0.05 2.133 46 10.50 73.50 10.50 0.76 11.29 46.50 5.81 0.89 10.25 

مهارة 
المبادرة 
 النشطة

0.005 2.87 40 4 80.00 11.43 0.79 11.43 40.00 5.00 0.71 9.75 
ارة الثقة مه

 بالنفس

 المقياس ككل 38.88 1.81 4.63 37.00 44.57 2.07 11.86 83.00 1 37 3.17 0.001

 1615دالة عند مستوى داللة )*( 

( ارتفاع المتوسط الحسابي في القياس البعدي لمتعممي 5أظيرت نتائج جدوؿ )
 (فعالية الحياة لميارات وفقاً  المدمجة التوكاتسو شطةأن) الثانيةالمجموعة التجريبية 

 الفصؿ في السائدة )الطريقة عف القياس البعدي لمتعممي المجموعة التجريبية األولي
في محاور مقياس تقدير فعالية الحياة والدرجة الكمية لممقياس، وبحساب  لوجو( وجياً 

يا دالة إحصائيًا وفي اتجاه القياس أن( لداللة الفروؽ بيف المتوسطات وجد Zقيمة )
 ( .0.01عند مستوى الداللة ) الثانيةدي لممجموعة التجريبية البع
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 لمجموعتي البعديالقياس  متوسطيداللة الفروق الحصائية بين ي  يوضح أن( رسم بي22شكل )
تقدير مهارات فعالية الحياة بطاقةالبحث في   

 

 تفسير ىذه النتيجة وفقًا لما يمي:ويمكف 
  ارات األدائيةأدت إلى اكتساب التالميذ المي التيو بيئة التعمـ جودة تصميـ. 

 ولة االستخداـ والتفاعؿ مع  بيئة التعمـ اإللكترونية .سي  

 ثارة دافعية التالميذ ل التحفيز فيساعد  الُمعمـمتابعة مف ال الحرص عمى تنمية وا 
 .ميارات فعالية الحياة

  الموعد  فينشطة وتسميـ األحرص الطالب عمى االطالع عمى مقاطع الفيديو
 لمحصوؿ عمى الدرجة.

  وفر لو و  الُمتعمـمحور حوؿ تتماشيًا مع مبادئ النظرية البنائية، حيث أف التعمـ
تعمـ مكاف مما أتاح فرصة ال أي فيأقؿ وقت، و  فيالتعميـ بشكؿ مركز 

 بمرونة.

 يف السابقة مما الُمتعممربط خبرات  عمى مف بعدتقديـ األنشطة التعميمية  ساعد
تنمية  فيوتكويف خبرات جديدة مما كاف لو األثر  يعني استمرارية التعمـ
 .ميارات فعالية الحياه

0
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مهارة الدافيعة  مهارة ادارة الوقت
 لالنجاز

مهارة المبادرة 
 النشطة

 المقياس ككل مهارة الثقة بالنفس

9.75 9.13 10.25 9.75 

38.88 

10.86 11 11.29 11.43 

44.57 

 التجريبية الثانية التجريبية االولي
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  عمى التنسيؽ بيف المواقؼ التعميمية  مف بعدتقديـ األنشطة التعميمية ساعد
 .التعمـ عمى يذالتالم قدراتاستثارة و ومواقؼ الحياة العممية في ىذه النشاطات 

  ه شوؽ الطالب حاولو إثار م في مف بعدساعد تقديـ األنشطة التعميمية
 بيئة التعمـ .واىتماميـ ب

 في  ةمثؿ عدـ الثق ةالتغمب عمي بعض الصعوبات النفسي مساعده الطالب في
 .عمي التركيز ةوعدـ القدر النفس أو التشتت 

  إثراء المعمومات لدى التالميذ .عمى  مف بعدساعد تقديـ األنشطة التعميمية 
  عمى األنشطة  تشجيع الطالبعمى  مف بعدساعد تقديـ األنشطة التعميمية

 . وتحفيزىـ عمى التعمـ 
  لي التوقيت إ االنتباهالتالميذ عمى  مف بعدساعد تقديـ األنشطة التعميمية

تنمية ميارات  فيالوقت المطموب مما كاف لو األثر  فيوأداء الميمات  الزمني
 فعالية الحياة .

  توجيو الطالب ومساعدتيـ عمى  في مف بعدتقديـ األنشطة التعميمية يساعد
 .اكتشاؼ قدراتيـ وميوليـ والعمؿ عمى تنمينيا وتحسينيا

 ىدفت إلى قياس أثر  التي  )0212( محمد ابو اليزيددراسة مع   واتفقت النتائج
بيئة التعمـ المقموب وتوصمت الدراسة إلى  فيتوقيت تقديـ األنشطة االلكترونية 

 فيذاتيًا  التعميميضرورة تقديـ األنشطة االلكترونية بعد دراستيـ لممحتوى 
لمميارات  العمميموعد غايتو اسبوع وذلؾ إلثراء المعمومات ، والتطبيؽ 

شراؼ عضو ىيئة التدريس. التطبيقية مف خالؿ الطالب و   ا 

  ( حيث أظيرت وجود فروؽ بيف المجموعتيف 0212دراسة إبراىيـ حسف )و
لصالح المجموعة  البعديالتطبيؽ  فيبطاقة مالحظة الطالب  فيالتجريبيتيف 

 .(يـ األنشطة مع الميمات التعميميةاألولى)توقيت تقد
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  أشارت إلى فاعمية البرنامج بتوقيتيف  التي( 0214) ىنداويدراسة أسامة و
 أيرية دوف تنمية ميارات إنتاج الرسوـ البيانية الكمبيوت فيختامية ( -)بنائية

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر اختالؼ نمط  التيو  فروؽ بيف المجموعتيف
وتوصمت الدراسة إلى تفوؽ ممارسة األنشطة ، وتوقيت ممارسة األنشطة 

الطالب الذيف ُقدمت ليـ األنشطة قبميًا حيث إف األنشطة التعميمية القبمية 
قامت بوظائؼ المنظمات التمييدية مف حيث توجيو انتباه الطالب إلى ما 

وتضييؽ الفجوة بيف ما يعرفو  العمميسوؼ ُيعرض عمييـ أثناء دراسة المحتوى 
 و قبؿ أف يتعمـ المادة الجديدة. الطالب وما يحتاج إلى معرفت

 توصيات البحث :
 :التالية تالتوصيا استخالص يمكن  هأنف نتائج  البحث ،  ضوء في
  تنمية ميارات فعالية الحياة . فيشطة التوكاتسو أنفاعمية 
 في وأثرىا الزيارات المنزلية  توكاتسو اخرى مثؿ  شطةأن تتناوؿ   بحوث إجراء 

 ميارات فعالية الحياة . تنمية
  كيف المناىج بتركيز المحتوى عمى تنمية ميارات فعالية الحياة لتم مطورياىتماـ

 اجيو تحديات الحياة .مف مو  التالميذ
 . توعية المعمميف بأىمية تنمية ميارات فعالية الحياة ودمجيا بالخطة الدراسية 
  ضمف مقررات المرحمة االعدادية . اليابانيةشطة التوكاتسو أنإدراج 
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 : المراجع

 تدريس في الناجح الذكاء نظرية توظيؼ . أثر2019 الموزيعطية  محمد أرزاؽ 
تمميذات  لدى العقمية والمرونة اإليجابي التفكير تنمية المنزلي عمى االقتصاد
 العميا الدراسات كمية - القاىرة التربوية، جامعة المينية ، العمـو اإلعدادية المرحمة

 . 3، ع 26لمتربية ، مج
 ( استراتيجيات التعميـ  2018االماـ محمد محمود . )متاح عمى  افالياب في "

http://islamonline.net   2019/ 7/9بتاريخ . 
 ويةانالث المرحمة طالب لدى الحياة اعميةف( . 2019سالمة حماد ) عبدالعزيز أيمف 

 شمس عيف مقارنة ، جامعة دراسة :الرياضية شطةنلأل الممارسيف وغير الممارسيف
 النفسي .  اإلرشاد مركز -

 وأساسيات مفيـو جازناإل ودافعية التعمـ دافعية (. 2020)الباسط عبد القني ، 
 ، 2020 /( 02 ) 12 المجمد ، واالجتماعية يةانسناإل العمـو في الباحث مجمة

 ..( 204 - 193 ص) ورقمة، مرباح قاصدي جامعة : الجزائر
 مدارس معممي أداء تطوير في المدرسية اإلدارة دور. (2017) زىراف حمدي إيماف 

 تالدارساالوقت  ، جامعة القاىرة كمية  إدارة مدخؿ ضوء عمى العاـ ويانالث التعميـ
 لمدراسات اإلسالمية الجامعة السعودية  ، مجمة العربية العميا لمتربية بالمممكة

 .3، ع28والنفسية، مج  التربوية
  اروؽ لالستثمارات الثقافية، مصر(. فف المبادرة ، دار الف2014) جوىانسوفبوب. 
 ( اإلسياـ 2020جوىرة صالح مرشود  . ) باليقظة التنبؤ في الحكمة ألبعاد النسبي 

 الممؾ جامعة القصيـ ، مجمة جامعة طالبات لدي الحياة فعالية وميارات العقمية
 . 9ع , 28، مج يةانسناإل والعمـو اآلداب - عبدالعزيز

http://islamonline.net/
http://islamonline.net/
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  قائـ عمى التعمـ خارج  تعميمي. تأثير برنامج )2018(حممي محمد حممي الفيؿ
وميارات فاعمية الحياة لدى طالب التربية الفنية  اإلبداعيتنمية الذكاء  يفالصؼ 

 .177،ع  1، ج اإلسكندريةجامعة –بكمية التربية النوعية 
 عمى قائمة المنزلي االقتصاد في إثراءيو وحدة فاعمية (2018) عمر حسف زيزي 

 الجماعي  العمؿ نحو واالتجاه المنتج التفكير رت ميا لتنمية التوكاتسو شطةأن
 .الفف طريؽ التربية إمسيا جمعية،  الجيزة االبتدائية، المرحمة لتمميذات

 ( تقنيف مقياس المرونة العقمية لدى طالب الجامعة ، 2016زينب محمد أميف .)
 ( أبريؿ . 27مجمة العمـو التربوية، كمية التربية بقنا، العدد )

 الوقت لدى طمبة الجامعة ( ،فاعمية إدارة 2012حسيف موسى المزيف )  افسميم
ضوء بعض المتغيرات ، مجمة الجامعة  في الدراسياإلسالمية وعالقتيا بالتحصيؿ 

 . 1، ع 20اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، ـ

 (المرونة العقمية وعالقتيا بكؿ مف منظور 2011صالح شريؼ عبد الوىاب .)
بالجامعة ، مجمة بحوث  التدريس أعضاء ىيئةلدى  جازناإلالمستقبؿ وأىداؼ 

 ، فبراير .20التربية النوعية، جامعة المنصورة، ع
 ( .برنامج قائـ عمى أساليب 2017)فيمصط يوسؼ رشيد، ىشاـ بف عبدالعزيز

تنمية سموكيات المبادرة لدى طالب جامعة حائؿ.  فياستشراؼ المستقبؿ وأثره 
 .5. 113،ع17جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية ،س

 ( . فعالية برنامج لتنمية الثقة بالنفس كمدخؿ لتحسيف 2013شراب )اهلل  دعب
)رسالة دكتوراه ( جامعة عيف  ويةانالثالمسئولية االجتماعية لدى طالب المرحمة 

 شمس ، القاىرة . 
 ( 2020فاطمة عبد السالـ أبو حديد . )عمى قائمة القياس في مقترحة وحدة 

 التوكاتسو شطةأن
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 اإلبتدائية، مجمة تالميذ لمرحمة لدى الرياضياتية الحياتية الميارات بعض لتنمية اليابانية
  .ع  , 23 الرياضيات، مج تربويات

 ( 2018فلاير بشرى منقريوس . )ورقة عمؿ " اليابانيةالمدارس  فيشطة التوكاتسو أن
المؤتمر الدولى لكمية رياض األطفاؿ ، جامعة اسيوط " بناء طفؿ لمجتمع  في

 . غيرات المعاصرةظؿ المت فيأفضؿ 
  الطمبة لدى جازناإل بدافعية وعالقتيا بالنفس الثقة .(2021مفضى الدرابكة )محمد 

 المفتوحة القدس جامعة حائؿ ، مجمة منطقة في الموىوبيف وغير الموىوبيف
 والنفسية.  التربوية والدراسات لألبحاث

  ( تفاصيؿ و  2018محمود طو  حسيف . )متاح  يابانيةالشطة التوكاتسو أنواع أن
 https://www.youm7.com/story/2018/7/2عمى 

 ( 2018كونيكو تاكاماتسو) . افالياب، نشرة اليابانيالتعميـ عمى االسموب 
 .الحريري، ترجمة حسف االعالمية

 االستراتيجي بالذكاء وعالقتيا جازناإل ( . دافعية2020) . المصري توفيؽ  طارؽ 
 فيصؿ الممؾ جامعة طمبة لدى

 ( . تصور مقترح لمنيج الدراسات االجتماعية لتالميذ الصفوؼ  2017ىاشـ ) ىبة
وتأثيره  اليابانيةشطة التوكاتسو أنالثالثة األولى مف المرحمة االبتدائية قائـ عمى 

عمى تنمية بعض المفاىيـ االخالقية لدييـ ، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات 
 .47-1( 92االجتماعية ، ع )

  النشاطات الخاصة ، توكاتسو ، مركز بحوث المنياج (2019غيتا )ىيروشى  سو .
 المعيد الوطني ألبحاث السياسة التربوية . في

  دليؿ المعمـ الصؼ االوؿ شطة التوكاتسوأن. (2018ة التعميـ والتعميـ الفنى )وزار .
 االبتدائى .
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 المعمـ ؿدلي التوكاتسو شطةأن .(2020) الفني والتعميـ والتعميـ التربية وزارة 
  .اليابانية المصرية المدارس ) توكاتسو الخاصة شطةنلأل

 ( تطبيؽ 2019وفاء يحيى .)شطة التوكاتسو عمى طالب جميع المدارس بالنظاـ أن
 الجديد .

: جميزيةنأل المراجع ا  
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