
 
 

للصف الخامس األساسي في  اإلنجليزيةتحليل محتوى كتب اللغة 
 بين األردن وفنلندا ضوء المهارات الحياتية: دراسة مقارنة

Content Analysis of the English Textbooks for the Fifth 

Grade in Light of Life Skills: A Comparative Study 

 Between Jordan and Finland 

 إعداد
 هدى محمد الصايل

 إشراف
 الدكتورة آيات محمد المغربي

استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية  مت هذه الرسالةد  ق
 تخصص المناهج وطرق التدريس

 قسم اإلدارة والمناهج
 التربويةكلية العلوم 

 جامعة الشرق األوسط
 0202، حزيران



 ب

 تفويض

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ج

 قرار لجنة المناقشة

 

 

 

 

 

  



 د

 شكر وتقدير

أحمد اهلل على وافر نعمه وتوفيقه وفضله، أن مّن علّي بإتمام هذا العمل، أحمدك حمًدا كثيًرا طيًبا 
 مبارًكا فيك كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك  

والصالة والسالم على سيد ولد آدم، النبي المبعوث رحمة للعالمين، معلم هذه األمة وقدوتها، محمد  
صحبه وسلمبن عبد اهلل وعلى آله و   

وبعد انتهاء هذه المرحلة المهمة في مشواري العلمي أتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالحترام لمعلمتي  
أضافت لي من علمها، وأنارت و التي أشرفت على عملي هذا،  الدكتورة آيات المغربي ومشرفتي

قدمت لي الكثير وعلى أخطائي، ودعمتني بكلماتها المحفزة، التي  يّ عقلي بما أجهل، وصبرت عل
بأي معلومة يمكن أن تخرج هذا العمل بأفضل الصورة. أسأل  يّ ولم تبخل عل ،من وقتها وجهدها

 اهلل أن يبارك فيها ويسدد خطاها وينفع بعلمها.

على تكرمهم بقبول مناقشة  أعضاء لجنة المناقشة األفاضل وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 
 هذه الرسالة، وعلى ما أبدوه من أفكار قيمة أغنت هذا العمل.

، على مالحظاتهم القيمة واقتراحاتهم البناءة.جميع محكمي أداة الدارسةوالشكر الموصول إلى   

، إلى األساتذة من علمني وأرشدني ودعمني في جامعة الشرق األوسط كل   والشكر والتقدير إلى 
بعلمهم، وأسال اهلل أن يبارك بهم وينفع بعلمهم. الفضالء الذين أغدقوا عليّ   

واهلل ولي التوفيق   
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تحليل محتوى كتب اللغة اإلنجليزية للصف الخامس األساسي في ضوء المهارات 
 الحياتية: دراسة مقارنة بين األردن وفنلندا

 : إعداد
 الصايلهدى محمد 

 إشراف: 
 المغربيمحمد الدكتورة آيات 

 صالملخ  

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتابي اللغة االنجليزية األردني والفنلندي للصف الخامس 
األساسي في ضوء المهارات الحياتية والمقارنة بين نتائجهما، ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد قائمة 

داد ع، واعتماًدا عليها تم إالصف الخامس األساسيبالمهارات الحياتية الواجب تضمينها في كتب 
أداة الدراسة )استمارة تحليل محتوى( وجرى التأكد من خصائصها السيكومترية، وقد تكونت األداة من 

اسة المنهج . واستخدمت الدر العقلية، واليدوية، واالجتماعية مجاالت رئيسة للمهارات الحياتية هي ةثالث
لصف الخامس ردنية والفنلندية لالوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في كتب اللغة االنجليزية األ

شملت العينة كتاب الطالب لكل دولة بجزأيه األول والثاني. وتوصلت الدراسة إلى وجود  ،األساسي
فرق ذي داللة إحصائية في تضمين المهارات الحياتية الكلية بين محتوى كتابي اللغة اإلنجليزية 

داللة  ندي، كما بّينت النتائج وجود فروق ذاتاألردني والفنلندي لصالح كتاب اللغة اإلنجليزية الفنل
إحصائية في تضمين المجاالت الرئيسة للمهارات الحياتية بين محتوى كتابي اللغة اإلنجليزية األردني 
والفنلندي؛ حيث تفوق كتاب اللغة اإلنجليزية األردني على كتاب اللغة اإلنجليزية الفنلندي في مجالي 

اليدوية، بينما تفّوق كتاب اللغة اإلنجليزية الفنلندي على كتاب اللغة  المهارات العقلية والمهارات
  .اإلنجليزية األردني في مجال المهارات االجتماعية

 المهارات الحياتية، دراسة مقارنة.تحليل المحتوى، كتب اللغة االنجليزية، الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

This study aimed to analyze the content in the two-5th basic grade English textbook 

of Jordan and Finland in light of life skills and compare their results. To achieve the aim 

of the study, the list of life skills was prepared which has to be included in the 5th basic 

grade, the tool of the study (content analysis card) was prepared depending on the list, 

and the psychometric properties have been verified, it consisted of three main areas of 

life skills: mental, manual, and social. The study used the descriptive and content analysis 

methods; the sample of the study was the whole 5th basic grade English textbooks of 

Jordan and Finland. The results showed that there were statistically significant differences 

in the degree of inclusion of overall life skills in the 5th basic grade English textbook 

between Jordan and Finland in favor of the Finnish book, and the result also showed that 

there were statistically significant differences in the degree of inclusion of the main areas 

life skills in the 5th basic grade English textbook between Jordan and Finland; where the 

Jordanian English textbook surpassed the Finnish English textbook in both mental and 

manual skills. However, the Finnish English textbook surpassed the Jordanian English 

textbook in social skills. 

Keywords: Content Analysis, English Language Textbooks, Life Skills, 

Comparative Study. 
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 :ل األولالفص
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

لتعليمية اد التعليم وسيلة لتحقيق التوازن العقلي والروحي والجسدي للفرد، وتحرص المؤسسات ـعي  

على تجويد التعليم إيماًنا منها أنه الركيزة األساسية لنهضة األمم في شتى المجاالت، وقد دأبت 

الحكومات والهيئات المسؤولة عن التعليم بتخصيص ميزانيات كبيرة لتطوير الجوانب التربوية التي 

 مجتمع.وبناء شخصياتهم المتكاملة ليكونوا أفراًدا فاعلين في ال ،تهتم بالطلبة

هج محوًرا رئيًسا في العملية التعليمية التعلمية الساعية لتلبية احتياجات الطلبة وميولهم اعد المنتو 

وقدراتهم المتجددة واحتياجات مجتمعاتهم، ومواكبة التطورات المتسارعة في جميع مناحي الحياة التي 

د لى اإلبداع وحل المشكالت، ويؤكتتطلب إنساًنا مرًنا متفاعاًل مع التغيرات المحيطة به، قادًرا ع

هج وسيلة فاعلة في أنظمة التعليم وتجديدها وتطويرها بغية تحقيق ا( أن المن1117الخطاطبة )

األهداف التربوية المنشودة، مما جعل المناهج تنال جزًءا كبيًرا من اهتمام المختصين في الميدان 

 التربوي بناًء وتطويًرا.

للكتاب المدرسي الذي يعد وسيلة مهمة لتحقيق غاية المنهج من خالل  وانطالًقا من الدور الكبير

ما يحتويه من معارف ومهارات وخبرات تسعى لتحقيق أهداف التربية المرجوة؛ فإن عملية تحليله 

وتقويمه بغية تطويره تعد ضماًنا الستمرار نجاح العملية التعليمية، إذ أنه يتطلب مراجعة مستمرة 

 (.1118)عودة،  دى توافر المعايير العلمية المطلوبة عند بنائهتضمن التأكد من م
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وفي اإلطار ذاته؛ فإن تنوع الخبرات التي تقدمها المناهج تضمن السير باالتجاه الصحيح في 

( أن 1117تكوين شخصية الفرد الذي يرتجى منه أن يكون قائًدا في المستقبل، إذ تبين أبو صيبعة )

المعرفي الكبير فقط يصرف الطلبة عن البحث واالستطالع وربط المعلومة اعتماد المناهج على الكم 

بحياتهم واستخدامها في حل مشكالتهم التي يتعرضون لها، كما أن المعلومات غير المدعمة بمهارات 

 تطبيقية تؤدي إلى إطفاء الدافعية الذاتية في التعلم لدى الطلبة.

( فإن التمسك بالنموذج التقليدي للتعليم المقتصر 1111) وبالنظر إلى ما أورده المزروع والزغيبي

يشكل فجوًة عند المتعلمين لمواكبة الحداثة والنجاح في حياتهم  ،على المعارف يعد خطًأ كبيًرا

 Organization for Economic)   المستقبلية. وقد أكدت منظمة التعاون االقتصادية والتنمية

Cooperation and Development {OECD})  ومنظمة اليونيسكو على تغير متطلبات الحياة والعمل

بسبب الثورات الصناعية الثالثة والرابعة التي فرضت وجود مهارات إضافية مختلفة عما كانت عليه 

الحال في الثورات الزراعية والصناعية األولى، مبينًة نقًصا حاًدا في سوق العمل لعدم توفر المهارات 

 يم. كما دعا المنتدى االقتصادي العالم1114عام  ين للوظائف فيالمطلوبة في المتقدم

(World Economic Forum, 2015) مي العال إلى إيجاد تحوالت في نظم التعليم العام على الصعيد

 لتوفر احتياجات التعلم.

أن األدوار المستقبلية للفرد  (UNICEF, 2017) وتأسيًسا على ما سبق؛ فقد بينت اليونيسيف

أصبحت أكثر تعقيًدا وتتطلب كفاءًة أعلى وتميًزا في المهارات الحياتية التي تمكنه من مواجهة 

التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية. مما ي لزم النظام التعليمي بإدخال مهارات حياتية تساعد 

رات؛ مهارات التعلم المتضمنة لمهارات اإلبداع الفرد على النجاح في حياته ولعل أبرز هذه المها

والتفكير الناقد وحل المشكالت، والمهارات المهنية المتضمنة لمهارات التعاون والتفاوض وصنع 
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القرار، ومهارات المواطنة المتضمنة احترام التنوع والتعاطف والمشاركة، ومهارات تمكين الذات 

 واصل.المتضمنة اإلدارة الذاتية والصمود والت

 Definition and Selection of)  كما حاول االتحاد األوروبي من خالل مشروع ديسيكو

Competencies)   ،بذل مجهود كبير في تبني الكفايات الرئيسية )المهارات الحياتية( وتأسيسها

 ةونجحت معظم دوله نسبًيا في دمج هذه المهارات ضمن مناهجها الوطني

(European Commission, 2012). 

وكانت فنلندا من أوائل دول االتحاد التي تبنت المهارات؛ وركزت على ترتيب المجاالت الدراسية 

وتصميم المنهج بما يضمن اكتساب الطلبة المهارات الحياتية الضرورية لنجاحهم، وتوظيف المعارف 

البرغ ضرورة سي سبدل االكتفاء بالوصول إليها؛ إذ بّين مؤسس النظام التعليمي الفنلندي الحديث با

تعزيز التفكير اإلبداعي، والمهارات االجتماعية، والموهبة، والقيم لدى الطلبة من خالل التخلص من 

؛ المشاري، 2020الحشو في المواد التعليمية والتركيز على المحتوى الفعال )المزروع والزغيبي، 

2018.) 

زية ياتية في مقررات اللغة اإلنجليبينما اهتمت دراسات متعددة بالكشف عن توفر المهارات الح

بد منها من جهة وألهمية اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة  لما تشكله المهارات الحياتية من ضرورة ال

عالمية من جهة أخرى، ويأتي الربط بين المهارات الحياتية واللغة اإلنجليزية من منطلق أن تعلم اللغة 

اتية في التواصل مع اآلخرين واستخدام كلماتها وفهمها من هو األكثر حاجة الستخدام المهارات الحي

الناطقين بها، ويعزز تعلمها توظيف المهارات االجتماعية والعقلية واليدوية فيتمكن الطلبة من اتقانها 

 (.2017والتمرس بها وتطبيقها في حياتهم الواقعية لالستفادة منها )أبو صيبعة، 
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ن بتطوير و ن المهتمو لمرغوب والمأمول فيه يلجأ الباحثلسياق اولبناء مناهج اللغة اإلنجليزية با

وتعد أهم هذه األساليب الدراسات المقارنة في المناهج تماشًيا مع مفهوم  ،المناهج إلى عدة أساليب

عولمة وتدويل التعليم؛ لالطالع على المناهج العالمية ذات التجارب المتميزة في تطوير أنظمتها 

 (.1117التعليمية ولتحسين جودة التعليم ومجاراة التنافسية العالمية )النحاس والعدوى، 

ر سابًقا من بيان أهمية تطوير المناهج وتضمين مقرراتها المهارات الحياتية وبناًء على ما ذك

وخصوًصا مقرر اللغة اإلنجليزية ومن بيان ألهمية الدراسات المقارنة بين مناهج الدول المختلفة؛ 

جاءت هذه الدراسة لتحليل محتوى كتب اللغة اإلنجليزية األردنية والفنلندي والمقارنة بينهما في ضوء 

 وفر المهارات الحياتية.ت

 مشكلة الدراسة

إن ما يحصل اليوم من تغيرات سريعة وجوهرية في نمط الحياة بسبب االنفجار المعرفي والتقدم 

التكنولوجي الكبير في العالم أدى إلى وجود حاجة ألفراد يمتلكون مهارات حياتية تعطيهم فرصة 

 .مجتمعاتهممواجهة التحديات المستقبلية وابتكار حلول بناءة ل

إن السعي لتطوير المناهج يشكل هدًفا أساسًيا للمختصين، وهذا ما قامت به األردن في تأسيس 

وهو مركز مستقل ومتخصص في تطوير وتحديث  ،2017المركز الوطني لتطوير المناهج عام 

لتعليم ( فقد أصدرت وزارة التربية وا2019المنهج المدرسي ومعايير تقييم الطلبة. وبحسب محافظة )

األردنية بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج رؤيتها في التطوير بما يوافق النظريات التربوية 

، وجاءت رؤيتها مؤكدة المنهجية العلمية في التفكير وبناء الشخصية 2025الحديثة ورؤية األردن 

متغير، بنجاح في هذا العالم ال المبدعة والمتكاملة المتمكنة من مهارات القرن الواحد والعشرين للعيش

ومرّكزة بوضوح على المعايير العالمية لبناء المناهج. وعلى الرغم مما تبذله األردن من سعي حثيث 
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( إلى أن هذا التسارع يتطلب 2018) القاسم وأبو سنينةللتطوير ومواكبتها مستجدات العصر توصل 

 خطوات أكثر اتساًعا.

هذا المجال، وقد أشار التقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم  وبالنظر إلى الدول العربية في

( سعي األردن لتعزيز المهارات الحياتية في المناهج المقررة، كما أكد على ضرورة 2019األردنية )

( إلى ضرورة تحديث وتطوير 2017تزويد الطلبة بمهارات العصر الضرورية. وقد أوصى تركي )

بتدائية الصفوف العليا في العراق وتضمين المهارات الحياتية المناسبة لهذه كتب العلوم للمرحلة اال

( فقد أشارت إلى ضرورة إعادة النظر بمقرر التربية األسرية 2019المرحلة العمرية. أما التميمي )

للصف الخامس االبتدائي في المملكة العربية السعودية، بغية تضمين المهارات الحياتية فيه بشكل 

لما عكسته نتائج دراسات أخرى من ضعف دمج هذه المهارات في نظامها التعليمي فإن  متوازن

الكثير من القرارات الدولية أكدت ضرورة دعم المعارف المقدمة للمتعلمين بالمهارات الحياتية الالزمة 

 ألن المعارف وحدها لم تعد كافية في عصر التكنولوجيا.

فها م اللغة اإلنجليزية لمرحلة التعليم األساسي بصفو وبحسب خبرة الباحثة الشخصية في تعلي

المختلفة لمست ضعف المهارات الحياتية لدى الطلبة ومنها العقلية واالجتماعية واليدوية التي تساعدهم 

في بناء شخصياتهم وتمكنهم من إتقان اللغة، وقد اختارت الصف الخامس ألهمية هذه المرحلة 

اهقة وتكوين الصداقات وبناء عالمهم االجتماعي لذلك فهي تحتاج اتقان العمرية واقترابها من سن المر 

مدى توافر المهارات الحياتية في محتوى منهاج  فوجدت الباحثة ضرورة تقصيالمهارات الحياتية، 

اللغة اإلنجليزية األردني ومقارنته بالمنهاج األوربي من منطلق تدويل التعليم الذي ظهر بسبب 

عة في العالم الحديث والذي أدى إلى عولمة معظم مجاالت النشاط البشري المعاصر التطورات المتسار 

 ومن ضمنها التعليم.



6  

إن هذا االنفتاح العالمي بين األمم جعل الكثير من الدول تهتم بالدراسات المقارنة بين مناهجها 

هوم وتطبيقه ء هذا المفالتعليمية ومناهج الدول األخرى، لكن بقيت الدول العربية متأخرة في السعي ورا

 (.2019)الخيال وعبد الرحيم، 

وال بد من اإلشارة إلى وجود اختالفات في االتجاهات التربوية والمعايير األساسية المتبناة في 

 (.2015المناهج إال أن المهارات الحياتية يجب أن تشكل أساًسا مشترًكا بينها )الغامدي، 

مقارنة محتوى الكتب األردنية باألوربية وبالذات منهج على الدراسة  ركزتومن هذا المنطلق 

عليم. وألن فنلندا من الدول المتقدمة في الت ،فنلندا التي ال تعد اللغة اإلنجليزية فيها هي اللغة األم

بتطور نظامها التعليمي  2000فقد تميزت فنلندا منذ عام  Irican, 2017))بحسب دراسة ايريكان 

 تركيز معظم التربويين والباحثين في العالم. السريع الذي أصبح نقطة

 هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل محتوى كتب اللغة اإلنجليزية األردنية والفنلندية للصف الخامس 

 :اآلتيةاألساسي في ضوء المهارات الحياتية من خالل اإلجابة عن األسئلة 

الواجب تضمينها في كتب اللغة اإلنجليزية للصف الخامس  : ما المهارات الحياتيةالسؤال األول

 األساسي في األردن وفنلندا؟

اللغة  بلية، االجتماعية، اليدوية( في كتما درجة تضمين المهارات الحياتية )العق :السؤال الثاني

 اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي في األردن؟

اللغة  بلية، االجتماعية، اليدوية( في كتالمهارات الحياتية )العق: ما درجة تضمين السؤال الثالث

 اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي في فنلندا؟



7  

ية، ل: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تضمين المهارات الحياتية )العقالسؤال الرابع

ن الطالب( للصف الخامس األساسي بين األرد ب اللغة اإلنجليزية )كتاباالجتماعية، اليدوية( في كت

 وفنلندا؟

 أهمية الدراسة

تستقي هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله والمتعلق بالمهارات الحياتية الواجب 

تضمينها في المقررات الدراسية وفي كتاب اللغة اإلنجليزية بوجه خاص من جهة، والمقارنة بين 

ليزية ججليزية في دولتين إحداهما عربية واألخرى أجنبية تشتركان في كون اللغة اإلنكتابي اللغة اإلن

؛ في األردن اللغة األم هي اللغة العربية، وفي فنلندا اللغة األم هي اللغة ليست هي اللغة األم فيهما

 حيث تكمن فيما يأتي: تطبيقيةوللدراسة أهميتان؛ نظرية و  الفنلندية

 األهمية النظرية:  

رات والمناهج التي تتضمن المها ،تقديم أدب نظري في الدراسات المقارنة في المناهج بوجه عام -

 والتعرف على طبيعة الدراسات البحثية المعاصرة.  ،الحياتية بوجه خاص

 إثراء المكتبة العربية بدراسة تحليلية مقارنة في مناهج اللغة اإلنجليزية بين دولتين عربية وأجنبية. -

وضع إطار عام للمهارات الحياتية في كتب اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية وللصف تساهم في  -

 الخامس األساسي على وجه الخصوص.

 :تطبيقيةاألهمية ال

مساعدة واضعي المناهج ومطوريها في تطوير وتجويد مناهج اللغة اإلنجليزية من خالل توجيههم  -

 للتركيز على المهارات الحياتية. 
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غة كتاب الل المهارات الحياتية في ي المناهج في األردن وفنلندا في تضمينمساعدة مطور  -

  .اإلنجليزية للصف الخامس األساسي

رشاد الباحثين إلى ضرورة   - فتح بوابة للبحوث المقارنة في المناهج بين الدول العربية واألجنبية، وا 

إجراء دراسات مقارنة في المناهج بين األردن والدول العالمية لمعرفة نقاط القوة والضعف في 

 المناهج والعمل عليها.

 مصطلحات الدراسة

 المهارات الحياتية:

 ( أنها: "مجموعة من مهارات(UNICEF, 2012منظمة اليونيسيف تعرف اصطالحًيا بحسب 

االتصال والمهارات النفسية والشخصية التي تساعد الفرد في اتخاذ قرارات سليمة مدروسة، وتعزز 

لديه التواصل بشكل فعال، وتنمي لديه مهارات إدارة الذات والتكيف مع ما ومن حوله مما يجعله 

 يعيش عيشة صحية ومنتجة".

في  مينهاالواجب تضإجرائًيا: بأنها المهارات )العقلية، واالجتماعية، واليدوية(  رفها الباحثةتع

ة المهارات تحتويها قائموالتي  ،منهاجي اللغة اإلنجليزية األردني والفنلندي للصف الخامس األساسي

 الحياتية.

 تحليل المحتوى:

 يتضمنه من معارف واتجاهات، وقيمأنه: "تجزئة المنهج، وتصنيف ما على عرف اصطالحًيا ي  

 2012).ومهارات إلى أقسام ومكونات" )محمد وعبد العظيم، 
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في هذه الدراسة على أنه عملية علمية إحصائية تركز على العدد التكراري لوحدة اجرائًيا عرف وي  

واجد المهارات تالتحليل المنتقاة وذلك بتحويل محتوى الكتاب الى أرقام قابلة للقياس التي تبرز مدى 

 فيها.

 كتاب اللغة اإلنجليزية األردني:

 تم تدريسه فيالذي  Action Pack))ي عرف إجرائًيا بأنه كتاب الطالب للصف الخامس األساسي 

وتم تحليل محتواه بجزأيه األول والثاني الستخراج المهارات  ،(2021-2020األردن للعام الدراسي )

 الحياتية المتضمنة فيه.

اللغة اإلنجليزية الفنلندي:كتاب   

 الذي تم تدريسه في فنلندا للعام (Yippee!5)ي األساسس الطالب للصف الخام وهو كتاب

 والثاني الستخراج المهارات الحياتية وتم تحليل محتواه بجزأيه األول ،(2020-2021)الدراسي 

 المتضمنة فيه.                                                                                 

الصف الخامس األساسي: هو الصف الذي يضم طلبة في المرحلة األساسية والتي تتراوح 

 سنة.( 12( و)11، أما في فنلندا تتراوح أعمارهم بين )في األردن ( سنة11( و)10أعمارهم بين )

 الدراسات المقارنة في المناهج:

تعرف اصطالحًيا: "هي الدارسات التربوية التي تتضمن كل ما يتعلق بالمناهج ومقارنتها على 

مستوى الدول أو مقارنة مكوناتها؛ للوقوف على أوجه التشابه واالختالف، والتعرف على اإليجابيات، 

 (.1064: 2019، )الخيال وعبدالرحيم يرها".ونواحي القصور؛ بما يفيد المناهج، ويعمل على تطو 
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تعرف إجرائًيا: المقارنة بين نتائج المعالجة االحصائية لبيانات استمارتي تحليل المحتوى        

ات في ضوء المهار  ،األردني والفنلندي الحكومي لمادة اللغة اإلنجليزية للصف الخامس األساسي

 ختالف للعمل على تطوير المناهج بكفاءة.الحياتية، والوقوف على نقاط التشابه واال

 حدود الدراسة

.(2021-2020) : الكتب التي تم تحليلها في العام الدراسي الحدود الزمانية  

وجمهورية فنلندا. ،: المملكة االردنية الهاشميةالحدود المكانية  

 ياألساس نجليزية الصف الخامس: الكتاب المدرسي األردني لمادة اللغة اإلالحدود الموضوعية

(Action Pack)  الكتاب، و والثاني األول بجزئيه الطالب كتاب يضمو  (2020-2021)المقرر عام                     

 .لصف الخامس األساسيلاإلنجليزية  لمادة اللغة (Yippee!5)المدرسي الفنلندي 

(2020-2021)  .يتاب الطالب بجزئيه األول والثانويضم ك                            المقرر عام

 محددات الدراسة

اتية ، ومدى شمول المهارات الحيالسيكومتريةاألداة  خصائصيمكن تعميم نتائج الدراسة بحسب 

 الواردة فيها.
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 :الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 النظري اإلطار

:اآلتيةيتناول اإلطار النظري المحاور   

الحياتية وأهميتها وتصنيفاتها.مفهوم المهارات -أواًل   

.المحتوىمفهوم تحليل -ثانًيا  

المناهج ومقرر اللغة اإلنجليزية.-ثالثًا  

الدراسات المقارنة في المناهج.-ارابعً   

 أواًل: مفهوم المهارات الحياتية وأهميتها وتصنيفاتها.

رن فقد ظهر في سبعينيات الق ،إن مصطلح المهارات الحياتية ليس بجديد في مجال التعليم

 ومنها مهارات القرن الواحد والعشرين ،الماضي، واختلفت الدول واألنظمة التعليمية في تسميتها

والكفايات والمهارات الناعمة وغيرها من األسماء التي تصب في نفس المعنى والهدف. وظهرت لها 

لمهارات الحياتية بأنها القدرة على ( ل2010ومنها تعريف محمود وخديجة ) ،الكثير من التعريفات

مواجهة المشكالت الحياتية وحلها باتباع سلوك توافقي بعد توظيف كل المعتقدات والمعارف واألفكار 

( بأنها: "المهارات التي 2010وترجمتها بنشاط ما. كما يعرفها مكتب التربية العربي لدول الخليج )

 لمسؤولية، والتعامل مع مقتضيات الحياة اليومية علىتعنى ببناء شخصية الفرد القادر على تحمل ا

مختلف األصعدة الشخصية واالجتماعية والوظيفية، على قدر ممكن من التفاعل الخالق مع مجتمعه 

( بأنها مجموعة 2019ومشكالته بروح مخلصة". وقد ع ّرفت من قبل وزارة التربية والتعليم األردنية )

 لى أن يكون شخص إيجابي ومتفاعل مع متطلبات الحياة اليومية.المهارات التي تساعد اإلنسان ع
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وعطًفا على ما سبق تجد الدراسة أن المهارات الحياتية تتمركز حول القدرات التي تمكن الفرد 

من التكيف مع متطلبات الحياة العصرية، وحل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريقه، والمحافظة 

 ي تدعم الفرد ليطور من حياته المستقبلية.على الشخصية اإليجابية الت

وتكمن أهمية المهارات الحياتية بعد التعرف على مفهومها وتعريفاتها التي كشفت ضرورة توفرها 

لما لها من دور في صقل شخصية اإلنسان والسعي في تكاملها، فهي  ،عند أي فرد في المجتمع

قبل تألنها تمكنه من إتقان مفاتيح المس ،وتميزمع بيئته وأفراد مجتمعه بقوة  اتجعل الفرد مندمجً 

( في قدرتها على 2013أهمية المهارات الحياتية عند أبو الخمائل ) تبرزووصوله لخطوات النجاح. و 

تزويد المتعلمين بالخبرة بسبب ارتباطها بالواقع وما يكتنفها من تفاعل حقيقي مع الظواهر، وبذلك 

 تحقق احتياجات الطلبة ومجتمعاتهم.

 في ضرورة توظيف المهارات الحياتية (Swamy & Mahender, 2016)  وجد سوامي ومهندر 

المدارس لما لها من وجود أثر في وضع قاعدة النجاح للمستقبل فهي تزيد ثقة الطلبة بأنفسهم، 

أنها تساعدهم على إدارة الوقت بنجاح وغيرها من  كماوتمكنهم من االتصال والتواصل مع اآلخرين، 

مكانات والقدرات لذلك كان من مسؤوليات المعلم استغالل األنشطة الصفية المتنوعة لتجسيد هذه اإل

                                                                        المهارات عند طلبته.

للجميع بموافقة  على إدراج المهارات الحياتية في مادة التعليم( 1113اليونيسف ) وأكد تقرير

تيار وتزويدهم بالمعرفة الضرورية الخ ،إلكسابهم القدرة على مواجهة المواقف في حياتهمدولة ( 164)

السلوك الصحيح. كما أشارت األبحاث إلى ارتباط النجاح في المدرسة بتطور المهارات الحياتية عند 

الحياة ي استخدام المفاهيم النظرية بوباألخص المهارات االجتماعية والعاطفية التي تساعد ف ،الطلبة

والمواقف الواقعية وبوقت مبكر. ويضاف إليها المهارات المعرفية اإلدراكية والمهارات الشخصية 
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المهني  دمالدراسي والتق )كمهارة تحمل المسؤولية والتنظيم( التي ترتبط كذلك بالتحصيل العلمي

 .National Research Council, 2012; Carneiro, P. Crawford, C) نالمناسبي والصحي

Goodman, A. 2007).  

وبالربط بين ما ذكر سابًقا من بيان ألهمية تطوير محتوى الكتب ودمجها للمهارات الحياتية 

المعاصرة فيها، وبين توضيح نقص المهارات الحياتية في كتب المناهج المذكورة، جاءت هذه الدراسة 

الحياتية في محتوى كتب اللغة اإلنجليزية األردني للصف الخامس لتقصي مدى تضمين المهارات 

 األساسي وتقارنه بالمحتوى الفنلندي.

وقد اتخذت المنظمات والهيئات العالمية عدة تصنيفات للمهارات الحياتية وفي هذا المحور يتبلور 

 : اآلتيذكر أهم هذه التصنيفات على النحو 

ات التعلم للقرن الحادي والعشرين مرجًعا للمهتمين بالمهار  يعتبر تصنيف منظمة الشراكة من أجلو 

الحياتية المعاصرة ومنها دولة كندا، التي أخذت بتصنيف الكفايات الست الذي قدمه فولن وسكوت 

(Fullan; Scott, 2014 :وهي كاآلتي )( الكفايات الشخصية وتركز على تفاعل اإلنسان مع العالم

اإلبداع الذي يعتمد على إيجاد أفكار جديدة بناًء على  كالصدق والمرونة وغيرها الكثير. المتغير

ل مع التعاون وهي مهارة التفاع بيق هذه األفكار على أرض الواقع.أسئلة مطروحة مسبًقا ومحاولة تط

لم االمواطنة وهي احساس الفرد بمشكالت وقضايا الع. ن بتفهم، والعمل معهم كفريق واحداآلخري

ال بالطرق التواصل أي االتص ومحاولة التفكير فيها بجدية وتفهم، القدرة على تقبل اختالف القيم.

تقان وهناك التواصل الرقمي والكتا لتفكير ا بي والكالمي مع مختلف المجتمعات.المختلفة بمهارة وا 

ة وتطبيقها في ات القيمالناقد وهو نقد البراهين والتبصر بالعالقة بين األشياء والحصول على المعلوم

 .(الحياة
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 National Research Council, 2012)) وأظهر تصنيف مجلس البحث الوطني في أميركا

 المهارات األساسية المطلوبة لهذا العصر وهي منقسمة لثالثة مجاالت رئيسية كاآلتي:

 مهارات معرفية: التي تشمل التفكير الناقد، والمعرفة، واالبداع.

 : التي تشمل االنفتاح، والمبادرة، والوعي، والمرونة.مهارات شخصية

 مهارات العالقات مع اآلخرين: التي تشمل التعاون، والتواصل، والقيادة.

 الكفايات الضرورية للعيش في ((OECD, 2003وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 محاور: ةفي ثالث حياة ناجحة باالعتماد على المتطلبات النفسية واالجتماعية وتصنف

 األدوات التفاعلية واستخدامها:)لغة/تقنية/معرفة(.-أواًل 

 )تعاون/تعاطف/إدارة الخالف(. التواصل مع اآلخرين:-ثانًيا

 االستقاللية:)وضع خطط مستقبلية وتنفيذها/احترام الحقوق والواجبات(.-ثالثًا

حيث اعتمد هذا التصنيف (، 2001وهناك من أعطى تصنيًفا حسب النوع مثل اللقاني وحسن )

على نظريات النمو النفسي والعقلي والدراسات التي بحثت عن مقدرة اإلنسان في التكيف مع الواقع 

 المتغير وبناء الشخصية المتكاملة. وشمل التصنيف ثالثة مجاالت:

 المهارات العقلية: وهي كل جهد عقلي بذله الطالب في التفاعل مع الموقف التعليمي.

 اليدوية: وهي كل مهارة يستخدم الطالب فيها يديه إلنجازها. المهارات

 المهارة االجتماعية: كيفية التعامل مع الواقع والحياة واآلخرين.
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 مفهوم تحليل المحتوى ثانًيا:

يعد اسلوب تحليل المحتوى من أهم أساليب البحث العلمي في دراسة مواد االتصال. ولهذا 

يز اتجاهات المادة التي يتم التركيز عليها ومعرفة أهم خصائصها االستخدام هدف رئيسي وهو تمي

 (.17، ص2008)طعيمة، علمي  بأسلوب

، 2016ومن التعريفات المهمة التي تناولت تحليل المحتوى؛ تعريف عبيدات وعبد الحق وعدس )

بأنه: "اسلوب للوصف الموضوعي للمادة اللفظية )مادة االتصال(،بحيث يقتصر عمل  139)ص

الباحث هنا على تصنيف المادة اللفظية التي يحللها وفق فئات محددة، بغية تحديد خصائص كل 

 فئة منها، واستخراج السمات العامة التي تتصف بها، واالنتهاء من كل ذلك بتفسير موضوعي ودقيق".

 المنظومة التعليمية من خالل ما يلي:همية تحليل المحتوى في وتتحدد أ

معرفة نقاط القوة والضعف في الكتاب المدرسي للتمكن من تطويره. وتحديد مستوى الكتاب 

لمعرفة مالءمته لمستوى الطلبة. ويمكن تطوير وتحسين مستوى الكتاب وطرائق تدريسه. كما يساعد 

عداد الفي وضع الخطط التدريسية و   كتاب المدرسي الجديد وتطوير المعلمين.ا 

 ا: المناهج ومقرر اللغة اإلنجليزيةلثً ثا

تعد المناهج التعليمية في الدول العربية وسيلة فعالة لتربية المواطن المتمسك بدينه والحريص 

على وطنه والقادر على تحقيق النجاح في مستقبله. ولقد شكلت المنظمة العربية للتربية والثقافة 

لتعليمية التي م المبادئ النظرية للسياسات ا1979والعلوم "استراتيجية تطوير التربية العربية" عام 

 تحتاجها هذه الدول في تطوير المناهج بما يوافق الواقع المعاصر.

إن تغير الواقع في عصر التكنولوجيا الذي يعتمد على الثورة المعلوماتية المتقدمة والمتدفقة بكثافة 

 وسرعة يحتاج إلى تنظيم المعرفة في المناهج والتعرف على طرق استخدامها. وقد أثر هذا التغيير
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والتطور السريع على مجاالت المجتمع كافة، الذي يتطلب تغيير مفهوم التعليم بما يتماشى مع 

 المناهجواالهتمام بمن الجهود في تطوير النظم التعليمية  وبذل مزيدالتغيرات الحاصلة في العالم 

 المقررة.

ذ تعد المسؤولة درسية؛ إوترى الباحثة أن لكتب اللغة االنجليزية تحديدا أهمية كبيرة بين الكتب الم

بالدرجة األولى عن تنمية مهارات االتصال والتواصل والتفكير لدى الطلبة، باإلضافة الى دورها في 

 تنمية الجوانب المعرفية واإلدراكية والوجدانية لدى الطلبة في المقررات المختلفة.

أن الكتاب المقرر في النظام التعليمي هو األداة (  Cohen, 2005)  كوهين وقد أشـــارت دراســـة         

(%50) لذلك التي يتعامل معها المعلم في الغرفة الصـفية ويبني بها المادة الدراسـية بنسبة الرئيسـية 

كـــان االهتمـــام بتطوير الكتـــب المقررة التي تحقق أهـــداف الفلســــــــــــــفـــة التربويـــة من أهم مهـــام مؤلفي 

                                                        ومطوري المناهج بسبب أهميتها للمدارس.

كبير في في ظل التحول ال ،ووفًقا لما يشهده العصر من تغيير مستمر في الحياة والعلم والعمل      

 مع توافقت، تطلب هذا التغيير وجود مهارات عصر المعرفة المتجددة واالبتكارات وعصر التكنولوجيا

 االتحاد األوروبي)متوقعة. وطالبت المنظمات العالمية الغير واالجتماعية  لتنمية االقتصاديةا

 النظم التعليمية في العالم ككل تحديد المهارات المطلوب إدخالها في النظام مع( واليونسكو OECDو

 التعليمي والمناهج إلعداد جيل ناجح مواكب لعصره المتميز بالتقدم التكنولوجي والعولمة االقتصادية

 (.2020)المزروع والزغيبي، 

محاور إلدخال المهارات الحياتية في المناهج  ةثالث  (Gordon et al., 2009) وطرح جوردن وآخرون  

 للنظام التعليمي وهي:                                                                           

 مادة دراسية مستقلة.-أواًل 
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 كة لجميع المواد.مهارات مشتر  -ثانًيا

 بناء مهارات كجزء أساسي للمواد الدراسية. -ثالثًا

وكانت فنلندا في مقدمة الدول التي طبقت المهارات األساسية في المدارس، لكي تساعد الطلبة 

في العمليات المعرفية باإلضافة لتنمية االتجاهات والدافعية. وهناك سبع كفايات أساسية مطبقة في 

ة مهار -مهارة تقنية االتصاالت-محو االمية-مهارة العمل-ة إدارة الحياة اليوميةالمنهج وهي)مهار 

 Hautamaki, 2014).)مهارة المشاركة( -مهارة التواصل-التفكير

وفي بريطانيا تم تحديد المهارات المطلوبة في المنهج لمساعدة طلبتهم في حياتهم وتعلمهم 

استخدام -العمل مع اآلخرين-مهارات التفكير العليا-وأعمالهم المستقبلية وهي كاآلتي:)حل المشكالت

 Department of Education Employment, 1999).)تقنية المعلومات( -األرقام 

بيان أهمية تطوير المناهج لمواكبة السرعة والتطور، يأتي التركيز على أحد مواد واستكمااًل ل

المنهج أال وهي اللغة اإلنجليزية، العتبار هذه المادة واحدة من مصادر المعرفة. فاللغة هي الوسيلة 

كير فالتي تنقل األفكار المجردة إلى رموز لغوية لذلك كانت اللغة الوسيط الرئيسي لمعظم أنواع الت

 (Hall, 1997).والتفاعل بين البشر 

وتأتي أهمية اللغة اإلنجليزية بسبب دور اللغة الرئيسي والمهم في حياة البشر بشكل عام وألهمية 

تساعد ها أن فهي تعطي ميزات لمن تعلمها ومنهااللغة اإلنجليزية في العصر الحالي بشكل خاص 

ما أنها ك جات أفضل على المستوى األكاديمي.نتا قيتحقو  عميق الفهم للغة اإلنسان األولى.على ت

لتفكير مهارة ا وامتالك ،من القدرة على حل مشكالتهالتي تمكن اإلنسان  تطوير المهارات المعرفية

 (Stewart, 2015).اإلبداعي 
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باعتبار تعليم  ( (NACCCE, 1999وقد أوصى التقرير الصادر من اللجنة االستشارية القومية

 زية واحد من الفنون اإلبداعية التي تحتاج إلى تخيل وتجربة.اإلنجلي اللغة

قد فناهج اللغة اإلنجليزية بشكل خاص وم ،واهتمت األردن كذلك في تطوير مناهجها بشكل عام

تبني السياسة التعليمية في األردن اإلطار التواصلي لتعليم اللغة    (Salameh, 2015)أكد سالمة

( ما أكد عليه جاللة الملك عبداهلل 2017بما يطور مهارات االتصال. وعرض الزيدانين) ،اإلنجليزية

الثاني في الورقة النقاشية السابعة من ضرورة المراجعة للفلسفة التربوية والنظام التعليمي للقضاء على 

وات ألدما أصاب القدرة البشرية من خلل ومحاولة إعادة بناءها لمواجهة تحديات العصر بتطوير ا

 المعرفية الجديدة.

( فإن المنهج يتميز بالمرونة والخفة، 2018وفيما يخص المنهج الفنلندي وبحسب المشاري )

من المسؤولية من خالل حواره مع المعلم وتعاونه مع غيره. وبحسب  اكما أنه يعطي الطالب مزيدً 

 فات بين الطلبة، وبناء فرقفإن المنهج الفنلندي يراعي االختال (Irican, 2017) دراسة ايريكان 

 ويركز على المهارات االجتماعية واالدارية. جماعية.

 ا: الدراسات المقارنة في المناهج.رابعً 

توثيق ل ،ظهر االهتمام بالمناهج في إطار الدراسات المقارنة في أوائل القرن الحادي والعشرين

على تزايد الدراسات المقارنة في  (2016)الصلة بين ميادين المناهج التربوية العالمية. وأكد النحاس 

التي ركزت على قضية تدويل المناهج واالستفادة من االطالع  ،المناهج في أهم الجامعات العالمية

 على المناهج العالمية.
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( بأنها مقارنة المناهج المحلية مع 2017وتعرف الدراسات المقارنة بحسب النحاس والعدوي )

تتميز بالكفاءة والتطور في مجال التعليم إلبراز نقاط القوة والضعف واالختالف المناهج العالمية التي 

 والتشابه واالستفادة من هذا النموذج في تطوير التعليم داخلًيا.

وكان من أسباب االهتمام عالمًيا بالدراسات المقارنة في المناهج التركيز على ثقافة الجودة 

 عليمي كجزء رئيسي من العملية التعليمية الشاملة، للتأكد منالشاملة في التعليم ككل والمحتوى الت

مطابقتها المعايير العالمية. كما أن الدراسات المقارنة تساعد في تطوير المحتوى التعليمي وتقويمه 

 (.2019)الخيال وعبد الرحيم, 

لمي عويعد الباحثون الدراسات المقارنة أحد تطبيقات تحليل المحتوى الذي يعّبر عن أسلوب 

منهجي موضوعي منتظم، يعتمد على القياس الكمي ويتناول مضمون المادة وشكلها، ويبحث في 

ظاهر النص دون العناية بمقصد المؤلف أو واضع المنهج، ويهدف إلى الكشف عن المعنى ودالالته 

 (.2008من خالل السياق المتضمن له )طعيمة، 

ت وباألخص ما نراه في التحديا ،مجاالت الحياة ونظًرا لما أفرزته العولمة من تأثير على كافة

لما لهذه الظاهرة من صبغة سريعة على معظم الدول. لذلك  ،المتشابهة بين الدول في مجال التعليم

تحتاج الظاهرة من الباحثين تسليط الضوء على تأثيراتها في المناهج التعليمية بإجراء دراسة مقارنة 

 بين الدول. 

 ي( بينت دراسة ينج2010-2020ن خطة اإلصالح التربوي )بعد تبني دولة الصي

(Yingjie, 2013)  أن الدراسات المقارنة في المناهج وطرق التدريس احتلت المركز الثالث من ضمن

 سبع مواضيع في إطار اهتمام المجالت الصينية التربوية. 
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ة وافتقارها        نجليزيوبسبب الخلل الكبير في المناهج التركية فيما يخص محتوى كتب اللغة اإل

ليقارن بين منهاج ( (Irican, 2017للمهارات الحياتية التي تمكن الطلبة من اتقان اللغة، جاء ايريكان 

اللغة اإلنجليزية الفنلندي والتركي الكتشاف الخلل واالستفادة من المنهج الفنلندي. وقد أثبت الباحث 

 لتعليمية.أهمية الدراسات المقارنة في تطوير النظم ا

ن كانت قليلة، فقد كانت دراسة النصار  وكان للدول العربية محاوالت مهمة في هذا المجال وا 

( في مقارنة كتب التربية الوطنية السعودية بالبريطانية من الدراسات النوعية 2010وعبد الكريم )

سرائيل لمادة 2016التحليلية المهمة. وكذلك دراسة مقاط ) ( في المقارنة بين محتوى منهج فلسطين وا 

 الستخراج نقاط التشابه (NCTM)الرياضيات للصف السابع في ضوء معايير 

( التي قارنت بين مناهج العلوم 2012واالختالف بين محتوى المنهجين. ودراسة موسى )

ت التي أبرزت أهمية الدراسات وغيرها من الدراسا (TIMSS)الفلسطينية واالسرائيلية في ضوء معايير 

 المقارنة في تطوير النظام التعليمي والسعي لمواكبة التقدم المستمر.

بعد كل هذه الدراسات التي وضحت أهمية الدراسات المقارنة، جاءت هذه الدراسة لمقارنة محتوى 

اسة الدول في سيكتب اللغة اإلنجليزية األردني والفنلندي في ضوء المهارات الحياتية واالطالع على 

التخطيط لمناهجها وما تحمله هذه المناهج من اهتمام بالمهارات الحياتية األساسية لمساعدة اإلنسان 

 واعد مليء بالتحديات والنجاحات. في إعداد العدة لمستقبل
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 ذات الصلة الدراسات السابقة

ث وتم ضوع البحفي هذا الجزء من الدراسة يتم عرض الدراسات السابقة التي اهتمت بنفس مو 

الوصول إليها من مصادر مختلفة رغم ندرة الدراسات المقارنة في المناهج ورتبت تصاعدًيا من األقدم 

 إلى األحدث كاآلتي: 

األجنبيةو  العربية الدراسات  

للغة ا ى كيفية استخدام طلبة فنلندادراسة هدفت للتعرف عل(: Rahman, 2012) رهمان أجرت

لتواصل وقامت الباحثة بتحليل استراتيجيات ا ،المقابالت لمرحلة التعليم األساسيفي التواصل أثناء 

 .وكانت هذه الدراسة هي دراسة حالة التي تتضمن الخصائص االثنوغرافية ،وخصائص اللغة

 ومن نتائج الدراسة وجدت الباحثة أن الطلبة .واستخدمت طريقة التحليل الكمي لمحتويات البيانات

 ولكن كان طلبة ،على التواصل باللغة االنكليزية باستخدام استراتيجيات تواصل متنوعةكانوا قادرين 

 مع المقابلة.      الصف األول والثاني بحاجة لمساعدة من يقابلهم للتأقلم

ند عالكشف عن وجود مشكالت في التحدث باللغة اإلنجليزية  (Paakki, 2013)هدفت باكي 

ذا كان هناك مشكالت فما هي ولماذا؟ وتم تحليل المشكالت المتعلمين البالغين في فنلندا  واليابان وا 

. وكانت البيانات 2004وفق نظرية اكتساب اللغة الثانية وتصنيفها بما يتماشى مع تصنيف موير 

 ،وعيةواستخدمت المنهجية الن ،مقابالت مع متعلمي اللغة اإلنجليزية البالغين في فنلندا واليابان

 .واألسئلة كانت من دراسات اللغة اإلنجليزية ومشاكل التحدث باللغة والمواقف من اللهجات اإلنجليزية

ة وقد أظهرت النتائج وجود صعوبة في التحدث باللغ .وفي التحليل استخدم االسلوب النوعي والكمي

ن األسباب أيًضا د وماإلنجليزية في البلدين بسبب األسلوب النظري في التعليم والمتمركز حول القواع

 الخوف من الخطأ.
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( للمقارنة بين كتب اللغة العربية في العراق ومصر للصف السادس 2015هدف مجول وموسى )

ونت من كتاب وعينة الدراسة تك ،المنهجية وصفية تحليلية .إليجاد أوجه االختالف والتشابه ،االبتدائي

لين اللغة العربية األنشطة والتدريبات في مصر الفصالقواعد والقراءة للغة العربية في العراق وكتاب 

وأعد الباحثان استمارة تشمل ثالث محاور وهي: أسماء الموضوعات وعدد  .الدراسيين األول والثاني

وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين كتب  ،صفحات كل موضوع ونسبه المئوية

 وجود فروق لصالح الموضوعات النحوية في مصر. اللغة العربية والمصرية والعراقية مع

( إلى التعرف على مدى تضمين المهارات الحياتية في مناهج 2015سعت دراسة الغامدي )

الوصفي  نهجلباحث الماستخدم ا .الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية

بالمستويين األول  األول والثاني والثالث المتوسطوكانت العينة كتب الرياضيات لصفوف  ،التحليلي

األداة هي قائمة بالمهارات الحياتية التي تضمنت سبع McGraw Hill. والثاني للسلسلة المطورة من 

وجاءت النتائج بأن محور االتصال والتواصل االجتماعي في المرتبة األولى ثم مهارات  ،محاور

لشخصية فمهارة حل المشكالت فاتخاذ القرار وفي النهاية جاء التفكير العليا فالمهارات الذاتية ا

 االهتمام بإدارة الوقت.

 التعرف على الكتب اإلنجليزية األكثر استخداًما في المدارس (Kujala, 2016)سعى كوجاال 

والكشف عن نوع الخيارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتقديم كلمات جديدة في  ،الفنلندية الحكومية

وهل مستويات الجمهور تؤثر على استخدام أنواع المجموعات المختلفة، استخدمت  ،هذه الكتب

منهجية تحليل محتوى كمي ونوعي وتصميم موضوعي، والمجتمع تحليل خمس كتب مدرسية للغة 

وأظهرت النتائج أن التجميع الداللي يعيق تعلم المفردات بينما التجميع  .اإلنجليزية كلغة أجنبية
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الموضوعي يسهل عملية اكتسابها وخصوًصا للمتعلمين المبتدئين وكانت الكتب الفنلندية المدرسية 

 للغة اإلنجليزية تستخدم مجموعات أكثر موضوعية.

كتاب اللغة االنجليزية الصف ( إلى التعرف على درجة تضمين 2017هدفت دراسة أبو صيبعة )

السادس األساسي المهارات الحياتية ودرجة اكتساب الطلبة لهذه المهارات من وجهة نظر معلميهم 

تم و  ،في العاصمة عمان. المجتمع هو كتاب اللغة االنجليزية بمجمله للصف السادس األساسي

اختيار المعلمين من ثالث مديريات من العاصمة عمان بالطريقة الطبقية العشوائية وبلغ عددهم 

الثة ث( معلًما ومعلمة. وقد أعدت الباحثة أداتين للدراسة )استمارة تحليل محتوى( موزعة على 322)

 حسب النتائج فقدفقرة موزعة على المجاالت نفسها. وب 26، أما االستبانة فكانت مقسمة إلى تمجاال

جاءت المهارات العقلية في المرتبة األولى ثم اليدوية ثم االجتماعية، أما ما يخص االستبانة فقد 

 أظهرت وجود مهارات حياتية عند الطلبة بدرجة متوسطة بحسب وجهة نظر معلميهم.

 مناهج قارنةبدراسة لتحسين تعليم اللغة اإلنجليزية في البلدان بم( (Irican, 2017قام ايريكان 

فنلندا وتم تحليل المناهج الوطنية الجديدة لتركيا و  ،اللغات األجنبية )اإلنجليزية( التركية والفنلندية

كما استخدم منهجية التحليل الوصفي للمستندات وتم تحليل كل الوثائق المتعلقة بنظام  ،(2016)

وخلصت الدراسة إلى أن التعليم الفنلندي  .(2016) التعليم الفنلندي والتركي المرتبطة باللغة اإلنجليزية

حقق في السنوات القليلة الماضية مالم تحققه أي دولة أخرى، وكان الهدف األساسي خلق طلبة 

يمتلكون مهارات الكومبيوتر والتعدد المهاري ومتسامحين مع اآلخرين ومنفتحين على الثقافات 

 المختلفة.

( مناهج التعليم الجغرافي في مصر والنماذج الدولية وهذه 2017النحاس والعدوي ) تقارن

النماذج هي: الواليات المتحدة األمريكية بخمس واليات وسنغافورة واليابان. واستخدمت الباحثتان 
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افي النظري لمناهج التعليم الجغر  اإلطارالمنهج الوصفي المسحي والتحليل المقارن. مجتمع البحث 

لمناهج. تم إعداد األداة المتمثلة في بطاقات فحص وثائق مناهج التعليم والدراسات المقارنة في ا

هي و تم التعرف على طبيعة المناهج للتعليم الجغرافي  االستفادة.الجغرافي، واستبانة تحدد أوجه 

طبيعة النظام التعليمي / مكونات عناصر المنهج / التربية المهنية للمعلمين(، كما تم تحديد نقاط )

 مناهج الدولية لتعليم الجغرافية.ة من الاالستفاد

ظهور تعليم المهارات الحياتية كجزء في هذا البحث لدراسة كيفية Tan, 2018) )سعت تان 

نغافورة من في سو من المنهج الدراسي في الحياة المدرسية اليومية في المدارس االبتدائية في فنلندا 

المهارات الحياتية بالرجوع إلى الهياكل الرسمية على النحو تتم مناقشة تعليم . خالل عدسة المعلمين

 .وأيًضا من خالل األساليب غير الرسمية من قبل المعلمين ،المنصوص عليه في المناهج الدراسية

تم أخذ األدبيات السابقة حول المهارات الحياتية بعين االعتبار عند الوصول إلى المكونات الرئيسية 

فنلندا  ثالثة من ؛شارك ستة مدرسين في الدراسة. ستخدامها في هذه الدراسةللمهارات الحياتية ال

كشف نتائج ت. ت لمنهجية نوعية وتحليل المحتوىتم إخضاع المقابال. والثالثة اآلخرون من سنغافورة

لية كبيرة تقع مسؤو كما ، عن توفير مساحة من المهارات الحياتية الرسمية في المنهج الوطنيالدراسة 

ات تكشف الدراسة أيًضا عن وجه. اتق المعلمين األفراد في المدارس وأولياء األمور في المنزلعلى ع

النظر المختلفة التي يتبناها المعلمون في فنلندا وسنغافورة فيما يتعلق بالمهارات الحياتية المتعلقة 

 .مما يشير إلى تأثير الثقافة في كال البلدين األكاديمية،بالمهارات 

( لمعرفة التكامل األفقي في المهارات الحياتية في 2018) القاسم وأبو سنينةوهدفت دراسة 

وتشمل  ،محتوى مقررات الصف الثاني األساسي التي تضم كتب اللغة العربية والتربية االسالمية

دام المنهج تم استخ .أيضا دليل المعلم لكتاب التربية االجتماعية والوطنية بالجزأين األول والثاني
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الوصفي التحليلي. كانت األداة قائمة بالمهارات الحياتية الالزم توافرها بالمنهج، تكونت استمارة 

وقد تبين من النتائج وجود تكامل أفقي بين كتابي  ،تخمسة مجاال( فقرة موزعة على 51التحليل من )

( وبين كتابي اللغة %37,7) الحياتية بنسبةاللغة العربية والتربية االجتماعية والوطنية في المهارات 

لكن كان التكامل األفقي بين  ،( وهي أيضا نسبة مرتفعة%38,3العربية والتربية االسالمية بنسبة )

 (.%24) التربية االسالمية واالجتماعية في المهارات الحياتية ضعيف بنسبة

التربية األسرية للصف ( إلى معرفة مدى تضمين محتوى كتاب 2019هدفت دراسة التميمي )

اسة هو وكان مجتمع الدر  ،الخامس االبتدائي على المهارات الحياتية. منهجية البحث وصفي تحليلي

جميع صفحات كتاب التربية األسرية الصف الخامس للفصل األول اشتملت األداة على قائمة 

 -والصحية-والسالمة-والشخصية–بالمهارات التي توزعت على سبع مجاالت وهي: المهارات البيئية 

وجاءت النتائج لتبين ضعف وجود  .مهارة فرعية 43واليدوية، تتضمن -واالجتماعية-والتفكير

وجاءت مهارات التفكير بالنسبة األعلى بين  ،%34المهارات في الكتاب المقرر والمحدد بنسبة 

 األقل فيمهارات وكانت مهارات البيئة والسالمة من ال ،%66,8والشخصية بنسبة  ،%77المهارات 

 المقرر.

الكشف عن تمثيل مهارات القرن Wulandari; Hidayat, 2020) هدفت دراسة ولندري وهندي )

 ،الحادي والعشرين في مهام القراءة الخاصة بكتب اللغة اإلنجليزية للمدرسة اإلعدادية للصف الثامن

ومقارنة نتائج البيانات بين الكتاب المدرسي الذي نشرته دار النشر إرالنجا والكتاب المدرسي الذي 

ل مهارات حلل هذا البحث تمثي المحتوى،استخدام المنهج النوعي الوصفي وتحليل تم . تنشره الوزارة

على دادية لمدرسة اإلعالقرن الحادي والعشرين في مهام القراءة للكتب المدرسية للغة اإلنجليزية في ا

وجد الباحث أن هناك نتائج مختلفة . كفاءة من إطار التعلم في القرن الحادي والعشرين 12أساس 



16  

. 2013منهج اللغة اإلنجليزية لعام تستخدم الكتب المدرسية مواد . بين الكتابين المدرسيينقلياًل 

ي مهمة القرن الحادي والعشرين ف يجيب هذا البحث بشكل قاطع على السؤال المتعلق بتمثيل مهارات

 .القراءة للكتب المدرسية للغة اإلنجليزية

 ت السابقة وموقع الدراسة الحاليةالتعقيب على الدراسا

 وأبو صيبعة )( 2015( والغامدي )2019التميمي )و  2020)ولندري وهندي )تشابهت دراسة 

تضمين المهارات الحياتية في ( في الكشف عن مدى 2018) القاسم وأبو سنينةودراسة 2017)

( في المقارنة بين دولة عربية وأخرى 2017محتوى المناهج. وقد اهتمت دراسة النحاس والعدوي )

( التي قارنت بين دولتين عربيتين. أما دراسة 2015أجنبية واختلفت مع دراسة مجول وموسى )

 دولتين أجنبيتين.فقد تشابهت في المقارنة بين  (2018)ودراسة تان  (2017ايريكان )

( في االهتمام بمعرفة قدرة الطلبة على التحدث 2013( وباكي )2012تشابهت دراسة رهمان )

 ( في اهتمامه بمحتوى اللغة اإلنجليزية.2016باللغة اإلنجليزية، واختلفت مع دراسة كوجاال )

ب اللغة تاهتمت الدراسة الحالية في الكشف عن مدى تضمين المهارات الحياتية في محتوى ك

القاسم ( و 2015اإلنجليزية، وقد اتفقت في هذا اإلطار ومنهجية البحث مع دراسة كل من الغامدي )

 .(2017وأبو صيبعة ) (2019( والتميمي )2018) وأبو سنينة

وتوجهت هذه الدراسة للتركيز على مادة اللغة اإلنجليزية للمقارنة فيها بين دولتين وقد اتفقت في 

تواجد  بحثتبأنها  عنهما وامتازت (2017( وايريكان )2013راسة كل من باكي )هذا الجانب مع د

المهارات الحياتية في محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية ألهمية وجودها في المناهج كما ذكر سابًقا في 

 .اللغة اإلنجليزية اللغة األم تعدانالدراسة، وبأنها تقارن بين كل من األردن وفنلندا اللتان ال 
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اتفقت الدراسة الحالية في اهتمامها بالدراسة المقارنة بين دولة عربية وأخرى أجنبية مع النحاس 

( التي قارنت بين دولتين عربيتين. 2015(، واختلفت مع دراسة مجول وموسى )2017والعدوى )

 واختلفت مع الدراسات السابقة أنها كانت بين األردن وفنلندا.

( 2017( وايريكان )2016( وكوجاال )2013( وباكي )2012ن )على الرغم من أن دراسة رهما

ركزت على مادة اللغة اإلنجليزية في النظام التعليمي الفنلندي، إال أن الدراسة الحالية ركزت على 

 الصف الخامس األساسي الذي لم تتناوله أي من الدراسات السابقة.

ي حللت الت -في حدود اطالع الباحثة-تميزت الدراسة الحالية بأنها الوحيدة في الشرق األوسط

محتوى كتب اللغة اإلنجليزية األردنية والفنلندية للصف الخامس األساسي، وقد استخدمت المقارنة 

بين محتوى كتب دولتين من قارتين مختلفتين إحداهما عربية وهي األردن واألخرى أجنبية وهي فنلندا، 

 ت الحياتية.والتطرق ألحد مكونات المنهج في ضوء المهارا
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واالجراءات

يتضمن هذا الفصل وصًفا لمنهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها، وطريقة إعداد أداة الدراسة 

يجاد الخصائص السيكومترية لها، باإلضافة إلجراءات الدراسة.  وتطويرها وا 

 منهجية الدراسة

م على الرصد القائ ،تحليل المحتوى بأسلوبالمتمثل  ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

التكراري المنظم لوحدة التحليل المختارة سواء كانت كلمة أو مفردة أو جملة، للحكم على أي مادة 

(. ما يجعل من هذا المنهج مالئًما لغرض 2012تعليمية في ضوء معيار أو عدة معايير )العساف، 

اإلنجليزية األردني والفنلندي للصف الخامس األساسي للكشف  الدراسة في تحليل محتوى كتب اللغة

 عن مدى تضمين المهارات الحياتية في كل منهما.

 مجتمع الدراسة وعينتها

تمثل مجتمع الدراسة في كتب اللغة اإلنجليزية األردنية والفنلندية للصف الخامس األساسي الذين 

وتضمن أربع كتب )كتاب الطالب ( 2020/2021تم تدريسهما في كلتا الدولتين للعام الدراسي )

بجزأيه  قطف األردني والفنلنديوشملت عينة الدراسة كتاب الطالب وكتاب التمارين األردني والفنلندي(، 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب األجزاء والوحدات والصفحات.1األول والثاني. ويمثل الجدول )
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األجزاء والوحدات والصفحات.توزيع عينة الدراسة حسب (: 2الجدول )  

 الكتاب األردني  المجموع الفنلندي  المجموع

األول  الثاني   األجزاء األول الثاني  

 الوحدات 9 9 18 8 8 16

 الصفحات 35 35 70 48 46 94

 

( فقد تم اعتماد المفردة وحدًة للتحليل وهي كل ما يحمل 2019وبحسب الجادري وأبو الحلو ) 

مضموًنا مرتبًطا بالمهارات الحياتية في الكتابين األردني والفنلندي، وهي متواجدة في )األغنية، وتكلم 

 -استمع وأكمل -استمع وأشر -عن نفسك، واسأل وأجب، وانظر وقل، وصل وقل، واستمع واقرأ

اقرأ  -اقرأ وأكمل-اقرأ وأجب-اقرأ واختر -مع واختر، واقرأ وصلاست -استمع وأجب -استمع وصل

ومتواجدة في )األغنية، والقافية، والقطعة( في الكتاب الفنلندي.  ،وقل، والمشروع( في الكتاب األردني

وتعد الصورة في الكتاب األردني مفردة التحليل وتحليلها وفًقا لمؤشرات األداة، وفي الكتاب الفنلندي 

صورة واللعبة هي مفردة التحليل. وتم استثناء )استمع وقل( في الكتاب األردني لخلوها من كانت ال

الجمل والصور الواضحة واعتماده على المقطع السماعي بشكل كامل، واستثناء )عين على الثقافة( 

 في الكتاب الفنلندي لخلوها من الجمل والصور الواضحة، كما تم استثناء الغالف وصفحات الفهرس

 عدد وحدات التحليل في الكتابين. (2. ويبين الجدول )من التحليل والقاموس في الكتابين
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توزيع وحدات التحليل وأعدادها في كتابي اللغة اإلنجليزية األردني والفنلندي :  (2)  الجدول 

الخامس األساسي بجزأيه األول والثانيللصف   

 اقرأ    المشروع القافية القطعة اللعبة المجموع
 وقل

استمع  
 وقل

صل 
 وقل

انظر 
 وقل

اسأل 
 وأجب

تكلم 
عن 
 نفسك

 الكتاب الجزء األغنية الصورة

 األردني 1 2 138 7 10 10 1 17 10 24 - - - 219

227 - - - 25 9 14 0 10 8 6 152 3 2 

163 3 37 8 - - - - - - - 114 1 1  

 الفنلندي
166 3 44 6 - - - - - - - 110 3 2 

 المجموع 4 9 514 13 18 20 1 31 19 49 14 81 6 775

 

 أداة الدراسة

 يمراسة التميود ،تم بناء أداة الدراسة بعد الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقة ومنها

 سنينةودراسة القاسم وأبو ، (2017) ودراسة أبو صيبعة، (2019)ودراسة الغامدي ، (1115)

(1118.) 

كل لاشتمل كل منها على عدة مهارات فرعية،  ،ثالثة مجاالت رئيسةوتكونت أداة الدراسة من 

( بشكل رئيسي 1111) منها مجموعة مؤشرات تدل عليها، إذ تم اعتماد تصنيف اللقاني وحسن

 ومنها تصنيف المجلس الوطني ،واالستعانة بالتصنيفات األخرى التي تقاطعت معه

منظمة تصنيف  ،(UNICEF, 2012) اليونيسيف تصنيفو   (Opetushallitus, 2016)الفنلندي

وتصنيف اآلغا  (،1113) العمانية وتصنيف وزارة التربية والتعليم ،(WHO,1997) العالمية الصحة

ذلك أن التصنيفات حددت المهارات الواجب توافرها عند  ،(2010وتصنيف زيتون ) ،(2009)واللولو
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طلبة المرحلة األساسية؛ ففي صدد ذلك كله حّولت الباحثة المهارات الحياتية إلى أداة تحليل محتوى 

 (: 2المهارات الحياتية الرئيسية والفرعية اآلتية الملحق ) النهائيةشملت بصورتها 

  المهارات العقلية

 ( مؤشًرا. 5حل المشكالت: وعدد مؤشراتها )-1

 ( مؤشًرا.5مؤشراتها )اتخاذ القرار: وعدد -1

 ( مؤشًرا.5جمع المعلومات: وعدد مؤشراتها )-0

 ( مؤشًرا.4االبتكار: وعدد مؤشراتها )-4

 المهارات اليدوية )العملية( 

 ( مؤشًرا. 4استخدام الحاسوب، وعدد مؤشراتها )-1

 ( مؤشًرا.3ممارسة األنشطة الرياضية، وعدد مؤشراتها )-1

 ( مؤشًرا. 2اتها )صناعة شيء معين، وعدد مؤشر -0

 ( مؤشًرا.5ترشيد االستهالك. وعدد مؤشراتها )-4

 المهارات االجتماعية

 ( مؤشًرا.7العمل بروح الفريق: وعدد مؤشراتها )-1

 ( مؤشًرا.7التواصل مع اآلخرين: وعدد مؤشراتها )-1

 ( مؤشًرا.3تحمل المسؤولية: وعدد مؤشراتها )-0

  ( مؤشًرا.2وعدد مؤشراتها )التكيف مع المواقف االجتماعية: -4
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 صدق األداة وثباتها

( 10( مؤشًرا على )52: للتحقق من صدق األداة تم عرضها بصورتها األولية المكونة من )أواًل 

وطلب ، (1الملحق)مجال المناهج وطرق التدريس ) من المحكمين أصحاب الخبرة واالختصاص في

مولية من حيث ش ،إبداء الرأي في مجاالت المهارات المقترحة ومؤشراتها إما بالحذف أو التعديل منهم

ومدى مناسبتها للمادة الدراسية  ،ومدى مالءمة المهارات المقترحة لكل من هذه المجاالت ،المجاالت

تم  . وقدومدى مراعاة الدقة اللغوية ووضوح الفقرات ،لطلبة الصف الخامس األساسيو  ،المقترحة

( 52ئية مكونة من )( منهم على ضرورة تعديله. لتصبح األداة بصورتها النها%80تعديل ما اتفق )

 (.4الملحق)مؤشًرا، )

: تم التأكد من ثبات األداة من خالل نوعين من الثبات: الثبات الداخلي )عبر الزمن( بتحليل ثانًيا

الطالب( األردني والفنلندي للصف الخامس وحدة دراسية لكل من كتابي اللغة اإلنجليزية )كتاب 

األساسي، ثم إعادة تحليله من قبل الباحثة بعد مرور ثالث أسابيع وتم حصر عدد مرات االتفاق بين 

(، والثبات الخارجي )عبر %98وكانت نسبة التوافق تساوي ) ،وفق معادلة هولستي ،التحليلين

ي اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( األردني األشخاص( بإجراء تحليل وحدة دراسية لكل من كتاب

والفنلندي للصف الخامس األساسي من قبل معلمة لغة انجليزية في نفس تخصص الباحثة ومؤهلها 

جرى حصر عدد مرات االتفاق بينهما وفق  ،العلمي، وبعد انتهاء المحللتان من إجراءات التحليل

وهو معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة  (%97وكان معامل الثبات بينهما ) ،معادلة هولستي

 (.        2008)طعيمة، 
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    جراءات الدراسةإ

 تحديد مشكلة الدارسة وأسئلتها ومتغيراتها. -

 االطالع على األدب النظري والدارسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدارسة. -

عداد أداة الدارسة بعد االطالع على األدب النظري  - والدارسات السابقة. تم تحديد المجاالت بناء وا 

الرئيسية للمهارات الحياتية )المهارات العقلية، واالجتماعية، واليدوية(، من ثم صياغة عدد من 

( مهارة فرعية 12المؤشرات المرتبطة بصورة وثيقة بالمهارات الرئيسية والفرعية حيث تم اعتماد )

 ( مؤشًرا. 52اشتق منها )

( من المحكمين المختصين في مجال المناهج وطرق التدريس، حيث تم 10)عرض األداة على  -

من ثبات األداة من خالل التأكد ( و 52ليصبح عدد المؤشرات ) تعديل األداة بناًء على مالحظاتهم

 الثبات عبر الزمن والثبات عبر األشخاص. -حساب معامل الثبات بطريقتين 

ية من قبل الباحثة وزميلة أخرى من خالل الخطوات تحليل المحتوى في ضوء المهارات الحيات -

 اآلتية:

* تحديد هدف التحليل المتمثل بالحكم على درجة تضمين محتوى كتابي اللغة اإلنجليزية األردني 

 (.2001والفنلندي للصف الخامس األساسي للمهارات الحياتية وفق تصنيف اللقاني وحسن )

كتب اللغة اإلنجليزية األردني والفنلندي للصف الخامس تحديد مجتمع الدراسة الذي تكون من  * 

تحديد عينة الدراسة التي تكونت من )كتاب الطالب لمادة اللغة اإلنجليزية األردني  ألساسي، ثما

والفنلندي للصف الخامس األساسي( حيث تم تحليل كتاب الطالب لكل دولة بجزأيه األول والثاني 

 واستثناء كتاب التمارين.

 (.12( والفرعية وعددها )3فئات التحليل التي تمثلت في المهارات الحياتية الرئيسية وعددها ) *تحديد
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*تحديد وحدة للتحليل؛ حيث تم اختيار المفردة التي تحمل مضموًنا مرتبًطا بالمهارات الحياتية، 

أجب، : )األغنية، تكلم عن نفسك، اسأل و اآلتيةفاستخدمت الجملة وحدًة لتحليل النصوص في البنود 

 -استمع وأجب -استمع وصل -استمع وأكمل -استمع وأشر -انظر وقل، صل وقل، استمع واقرأ

اقرأ وقل، المشروع(، والصورة وحدة  -اقرأ وأكمل-اقرأ وأجب-اقرأ واختر -استمع واختر، اقرأ وصل

ي خدمت الجملة وحدًة لتحليل النصوص فلتحليل الصور في كتاب اللغة اإلنجليزية األردني. واست

: )األغنية، القطعة، القافية(، والصورة وحدة لتحليل الصور واللعبة وحدة لتحليل األلعاب اآلتيةالبنود 

  .في كتاب اللغة اإلنجليزية الفنلندي

*تحديد وجود المهارات الحياتية في كتاب اللغة اإلنجليزية األردني من خالل ما أشارت له نصوص 

الدروس والبنود )األغنية، الصورة، تكلم عن نفسك، اسأل وأجب، انظر وقل، صل وقل، استمع، اقرأ، 

المشروع( وفي كتاب اللغة اإلنجليزية الفنلندي من خالل ما أشارت له نصوص الدروس والبنود 

رات المها)األغنية، الصورة، اللعبة، القافية( من مؤشرات تم إعدادها في األداة للداللة على وجود 

 الحياتية. 

*تم تحديد عدد التكرارات لكل مهارة فرعية وفًقا لمجموع التكرارات للمؤشرات الفرعية المرتبطة بها، 

 وعدد التكرارات لكل مهارة رئيسية وفًقا لمجموع التكرارات للمهارات الفرعية.

من خالل اعتماد المقياس االحصائي الذي الرئيسية الحكم على درجة تضمين المهارات الحياتية -

يقّسم النسبة الكلية إلى ثالثة مستويات )مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة( باعتماد المعادلة اآلتية 

 (:2008)طعيمة، 

100/3×100%=33,3% 
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(%، والدرجة 66,7-33,4فأقل، والدرجة المتوسطة ) %33,3وبذلك تكون الدرجة المنخفضة 

 .(%100-66,8المرتفعة )

 طول الفئة وفق المعادلة اآلتية تم استخدام فرعيةنسبة المهارات الحياتية ال لحساب درجة تضمين-

:)2016 ، أبو غليون)   

3 أدنى نسبة(/ -مدى الفئة = )أعلى نسبة   

 تنفيذ المعالجة االحصائية لنتائج التحليل ومناقشة النتائج وتفسيرها.-

 الخروج بتوصيات مناسبة لنتائج الدراسة.-

 حصائيةالمعالجة اإل

استخدمت الدراسة االحصاء الوصفي حيث تم حساب التكرارات لكل مهارة فرعية من المهارات 

رعية حساب مجموع تكرارات المهارات الفو الحياتية، ومن ثم استخراج النسب المئوية لهذه التكرارات، 

سة معادلتي هولستي لحساب ثبات أداة الدرا تماستخدلكل مجال رئيسي والنسبة المئوية لكل منها. و 

من خالل معامل االتفاق بين المحللتين. كما تم استخدام مربع كآي لتحديد وجود فروق ذات داللة 

المقارنة بين  نتائج حسابفي درجة تضمين الكتاب األردني والكتاب الفنلندي للمهارات الحياتية. ثم 

 من حيث تواجد المهارات الحياتية.تحليل الكتابين لمعرفة الفروق بينهما 
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

ن هذا الفصل عرًضا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، وقد تم جمع البيانات لتحقيق يتضمّ 

 ألساسياهدف الدراسة المتمثل في تحليل كتاب اللغة اإلنجليزية األردني والفنلندي للصف الخامس 

 في ضوء المهارات الحياتية، ومقارنة نتائج التحليل.

 :اآلتيوجاءت النتائج بحسب األسئلة على النحو 
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

السؤال األول: "ما المهارات الحياتية الواجب تضمينها في كتاب اللغة اإلنجليزية النتائج المتعلقة ب
 وفنلندا؟للصف الخامس األساسي في األردن 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم تحديد المهارات الحياتية الواجب تضمينها في كتاب اللغة        

اإلنجليزية للصف الخامس األساسي بالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات ذات العالقة بالمهارات 

 قاني وحسنها )اللالحياتية للمرحلة األساسية، والحصول على عدة تصنيفات لها عربية وأجنبية ومن

واالستفادة منها . Milton, 2012))، )(OECD, 2003)(، 2019(، هيئة تقويم التعليم )2001)

في بناء قائمة المهارات الحياتية المناسبة للصف الخامس األساسي؛ وذلك بتحديد ثالث مجاالت 

( مهارات 4ية )هارات العقلرئيسية للمهارات الحياتية )العقلية، واليدوية، واالجتماعية( حيث تضمنت الم

( مهارات فرعية، ثم تم عرض 4( مهارات فرعية، والمهارات االجتماعية )4فرعية، والمهارات اليدوية )

(( بغرض قياس 1( من المحكمين المختصين في المناهج وطرق التدريس )الملحق )10القائمة على )

ذلك تم إجراء التعديالت الالزمة،  الصدق الظاهري لها ومعرفة مالحظاتهم ومقترحاتهم، وفي ضوء

 (.3( مهارة فرعية كما يبين الجدول )12وبذلك أصبحت القائمة بصورتها النهائية مكونة من )
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 المهارات الحياتية الواجب تضمينها في كتاب اللغة اإلنجليزية للصف الخامس األساسي: (3الجدول )

 المهارات الفرعية المهارات الرئيسة

 العقليةالمهارات 

 حل المشكالت

 اتخاذ القرار

 مهارات جمع المعلومات

 القدرة على االبتكار

 المهارات اليدوية

 استخدام الحاسوب

 ممارسة االنشطة الرياضية

 صناعة شيء معين

 ترشيد االستهالك

 المهارات االجتماعية

 العمل بروح الفريق

 التواصل مع اآلخرين

 تحمل المسؤولية

 التكيف مع المواقف االجتماعية
 

  ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

السؤال الثاني: "ما درجة تضمين المهارات الحياتية )العقلية، االجتماعية، اليدوية( النتائج المتعلقة ب
 "في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي في األردن؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات لكل مهارة فرعية والنسب المئوية ومجموع          

التكرارات ومتوسط النسب المئوية لكل مهارة من المهارات الحياتية في كتاب اللغة اإلنجليزية األردني 

 (. 4كما هو موضح في جدول )
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في كتاب اللغة اإلنجليزيةالتكرارات والنسب المئوية للمهارات الحياتية المتضمنة  (: 4  ) الجدول
للصف الخامس األساسياألردني   

 الجزء الثاني المجموع
التكرارات والنسب 

 المئوية%

 الجزء األول
التكرارات والنسب 

 المئوية%

 المهارات الحياتية

448 
%36 

219 
%36 

229 
%37 

العقليةالمهارات   

207 
%17 

128 
%21 

79 
%13 

 المهارات اليدوية

575 
%0,47 

266 
%43 

309 
%50 

 المهارات االجتماعية

1230 

%100 

613 

%100 

617 

%100 

 المجموع

 

( مفردة تتضمن مدلوالت المهارات االجتماعية من أصل 575( أنه تم رصد )4ن الجدول )يبيّ 

وجاءت هذه المهارات في المرتبة األولى، بينما ( وبدرجة متوسطة %47( مفردة بنسبة )1230)

( مئوية وبدرجة متوسطة، %36( تكراًرا وبنسبة )448جاءت المهارات العقلية في المرتبة الثانية ب )

( مئوية وبدرجة منخفضة، ويبين %17( تكراًرا وبنسبة )207أما المهارات اليدوية فبلغ عدد تكراراتها )

 الحياتية الرئيسية والفرعية المتضمنة في الكتاب.( تكرار المهارات 5الجدول )
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5 اللغة والفرعية المتضمنة في كتاب مجموع التكرارات للمهارات الحياتية الرئيسية (:  الجدول )
 اإلنجليزية األردني للصف الخامس األساسي

الجزء  المجموع النسبة الدرجة
 الثاني

الجزء 
 األول

 المجال المهارات الحياتية الفرعية

 0% منخفضة
%72 
%0 
%25 

 حل المشكالت 0 4 
 اتخاذ القرار

 مهارات جمع المعلومات
 القدرة على االبتكار

 
المهارات 
 العقلية

 

 157 167  مرتفعة
 3 3 448 منخفضة
 69 45  متوسطة
  استخدام الحاسوب 8 0  0% منخفضة

المهارات 
 اليدوية

األنشطة الرياضيةممارسة  33 42 207 36% مرتفعة  
 صناعة شيء معين 28 64  44% مرتفعة
 ترشيد االستهالك 10 22  16% متوسطة
  العمل بروح الفريق 50 27  13% منخفضة

المهارات 
 االجتماعية

 التواصل مع اآلخرين 184 130  55% مرتفعة
 تحمل المسؤولية 55 15 575 12% منخفضة
المواقف التكيف مع  20 94  20% متوسطة

 االجتماعية
مجموع   617 613  1230 

 التكرارات
 

( تبايًنا في درجة تضمين المهارات الفرعية التابعة لمجاالت المهارات الحياتية، 5ن الجدول )ويبيّ     

حيث جاءت مهارة التواصل مع اآلخرين من بين المهارات الفرعية للمهارات االجتماعية في المرتبة 

جميع المهارات الفرعية، وتلتها في ذلك مهارة اتخاذ القرار من بين المهارات العقلية األولى من بين 

بينما جاءت مهارة حل المشكالت من المهارات العقلية في المرتبة األخيرة من بين المهارات الفرعية 

ي ه ف( أن أي من المهارات اليدوية الفرعية لم يتم التركيز علي5جميعها. كما يالحظ من الجدول )

 محتوى الكتاب بالمقارنة مع المهارات االجتماعية والمهارات العقلية.
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 ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

السؤال الثالث: "ما درجة تضمين المهارات الحياتية )العقلية، االجتماعية، اليدوية( النتائج المتعلقة ب
 "سي في فنلندا؟في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األسا

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات لكل مهارة فرعية والنسب المئوية ومجموع        

التكرارات ومتوسط النسب المئوية لكل مهارة من المهارات الحياتية في كتاب اللغة اإلنجليزية الفنلندي 

 (.6كما هو موضح في جدول )

للمهارات الحياتية المتضمنة في كتاب اللغة اإلنجليزيةالتكرارات والنسب المئوية : ( 6)  الجدول
 الفنلندي للصف الخامس األساسي

 الجزء الثاني المجموع
التكرارات والنسب 

 المئوية%

 الجزء األول
التكرارات والنسب 

 المئوية%

المهارات الحياتية 

 الرئيسية

287 
%23 

157 
%26 

130 
%20 

 المهارات العقلية

169 
%13 

88 
%14 

81 
%12 

 المهارات اليدوية

810 
%64 

370 
%60 

440 
%68 

 المهارات االجتماعية

1266 
%100 

615 
%100 

651 
%100 

 المجموع

 

( أن هناك تفاوتًا ملحوًظا في درجة تضمين المهارات االجتماعية عن غيرها 6يبين الجدول )        

تتضمن مدلوالت المهارات االجتماعية من ( مفردة 810من المهارات العقلية واليدوية، فقد تم رصد )

( وبدرجة مرتفعة وجاءت هذه المهارات في المرتبة األولى، بينما %64( مفردة بنسبة )1266أصل )

( مئوية وبدرجة منخفضة، %23( تكراًرا وبنسبة )287جاءت المهارات العقلية في المرتبة الثانية ب )

 ( مئوية وبدرجة منخفضة أيًضا.%13( تكراًرا وبنسبة )169أما المهارات اليدوية فبلغ عدد تكراراتها )
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( المهارات الرئيسية والفرعية من المهارات الحياتية بشكل واضح في كتاب 7ويبين جدول )       

 اللغة اإلنجليزية الفنلندي للصف الخامس االبتدائي بتكراراتها.

المتضمنة في كتاب اللغةمجموع التكرارات للمهارات الحياتية الرئيسية والفرعية :  (7) الجدول  
 اإلنجليزية الفنلندي للصف الخامس األساسي

الجزء  الجزء الثاني المجموع  النسبة الدرجة
 األول

 المجال المهارات الحياتية الفرعية

 22% متوسطة
 

287 
 

 حل المشكالت 28 34
 اتخاذ القرار

 مهارات جمع المعلومات
 القدرة على االبتكار

 
المهارات 
 العقلية

 

 43 104 51% مرتفعة
 0 1 0% منخفضة
 59 18 27% مرتفعة
  استخدام الحاسوب 15 30  27% مرتفعة

المهارات 
 اليدوية

 ممارسة األنشطة الرياضية 49 25  44% مرتفعة
 صناعة شيء معين 4 3 169 0% منخفضة
 ترشيد االستهالك 13 30  25% متوسطة
  العمل بروح الفريق 77 55  16% متوسطة

المهارات 
 االجتماعية

 التواصل مع اآلخرين 152 199  43% مرتفعة
 تحمل المسؤولية 124 53 810 22% مرتفعة
 19% مرتفعة

 
التكيف مع المواقف  87 63

 االجتماعية
مجموع   651 615 1263 %100 

 التكرارات
 

( تبايًنا في درجة تضمين المهارات الفرعية التابعة لمجاالت المهارات 7ويبين الجدول )        

الحياتية، حيث جاءت مهارة التواصل مع اآلخرين من بين المهارات الفرعية للمهارات االجتماعية في 

المرتبة األولى من بين جميع المهارات الفرعية، وتلتها في ذلك مهارة اتخاذ القرار من بين المهارات 

ية، بينما جاءت مهارات جمع المعلومات من المهارات العقلية في المرتبة األخيرة من بين العقل
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( أن أي من المهارات اليدوية الفرعية لم يتم 7المهارات الفرعية جميعها. كما يالحظ من الجدول )

 التركيز عليه في محتوى الكتاب بالمقارنة مع المهارات االجتماعية والمهارات العقلية.    

  لرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

السؤال الرابع: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تضمين المهارات الحياتية )العقلية، 
االجتماعية، اليدوية( في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي بين 

 "األردن وفنلندا؟

لحسن  Chi – Squareتم استخدام اختبار مربع كآي لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث  

 ( نتائج التحليل:8، ويبين الجدول ) Homogeneity Testالمطابقة 

 غةالل كتابي في الحياتية المهارات تضمين درجة في الفرق إليجاد التحليل نتائج(: 8الجدول )

 كآي مربع اختبار باستخدام والفنلندي األردني اإلنجليزية

 مستوى الداللة درجة الحرية المحسوبةالقيمة  

 ,000 2 78,478 قيمة اختبار كآي

 ,000 2 78,949 النسبة االحتمالية

 ,000 1 76,612 ارتباط خطي

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تضمين المهارات الحياتية 8ويالحظ من الجدول )       

)العقلية، االجتماعية، اليدوية( في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي 

( بمستوى 78,478بين األردن وفنلندا لصالح الكتاب الفنلندي، حيث بلغت قيمة اختبار مربع كآي )

 .(α= 0,05ه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( وهذ0,00داللة )

 استخدام متولتوضيح كل مهارة على حدة في كل من كتابي اللغة اإلنجليزية األردني والفنلندي        

 :كاآلتي التحليل نتائج( 9) الجدول ويبين ،Chi – Square كآي مربع اختبار
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نتائج تحليل كل من المهارات )العقلية، واليدوية، واالجتماعية( في كتابي اللغة (: 9الجدول )
 اإلنجليزية األردني والفنلندي باستخدام اختبار مربع كآي

الرقم  المهارة الكتاب

 المالحظ

الرقم 

 المتوقع

درجة  قيمة االختبار الباقي

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 العقلية األردني

 

448 367,5 80,5 
35,267 1 ,000 

 80,5 367,5 287 الفنلندي

 األردني
 اليدوية

207 188,0 19,0 
3,840 1 ,049 

 19,0 188,0 169 الفنلندي

 األردني
 االجتماعية

575 692,5 117,5 
39,874 1 ,000 

 117,5 692,5 810 الفنلندي

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تضمين المهارات الفرعية جميعها 9يظهر الجدول )

في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي بين األردن وفنلندا، حيث بلغت 

( وهذه 0,00( بمستوى داللة )35,267قيمة اختبار مربع كآي لدرجة تضمين المهارات العقلية )

وكان الفرق لصالح الكتاب األردني فقد . (α= 0,05إحصائية عند مستوى الداللة ) القيمة ذات داللة

( مقابل عدد تكرارات الكتاب الفنلندي %36( تكراًرا وبنسبة )448بلغ عدد تكرارات المهارات العقلية )

 (.%23( تكراًرا وبنسبة )287الذي بلغ )

درجة تضمين المهارات اليدوية يالحظ من نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة ل وبالنسبة

إحصائية في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي بين األردن وفنلندا، 

( وهذه القيمة ذات داللة 0,049( بمستوى داللة )3,840حيث بلغت قيمة اختبار مربع كآي )

وكان الفرق لصالح الكتاب األردني فقد بلغ عدد تكرارات  .(α= 0,05الداللة ) إحصائية عند مستوى
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( 169( مقابل عدد تكرارات الكتاب الفنلندي الذي بلغ )%17( تكراًرا وبنسبة )207المهارات اليدوية )

 (.%13تكراًرا وبنسبة )

يالحظ من نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة فدرجة تضمين المهارات االجتماعية  أما

إحصائية في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي بين األردن وفنلندا، 

( وهذه القيمة ذات داللة 0,00( بمستوى داللة )39,874حيث بلغت قيمة اختبار مربع كآي )

رق لصالح الكتاب الفنلندي فقد بلغ عدد تكرارات وكان الف .(α= 0,05إحصائية عند مستوى الداللة )

( مقابل عدد تكرارات الكتاب األردني الذي بلغ %64( تكراًرا وبنسبة )810المهارات االجتماعية )

 (.%47( تكراًرا وبنسبة )575)

 

 

 

 

 

 

 

  



43  

 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل عرًضا لمناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، وتوصياتها في ظل        

.النتائج، وتم عرض مناقشة النتائج في ضوء أسئلة الدراسة  

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

تعلق السؤال األول بتحديد المهارات الحياتية الواجب تضمينها في كتاب اللغة اإلنجليزية للصف 

اتفاق معظم المراجع التي تم االستعانة بها الخامس األساسي في األردن وفنلندا، وبّينت النتائج 

واالجتماعية  وية،على وجود ثالثة مجاالت رئيسة للمهارات الحياتية هي؛ العقلية، واليد والرجوع إليها

ذه النتيجة إلى ه الباحثةوذلك بحسب التصنيفات العربية واألجنبية التي تم االعتماد عليها، وتعزو 

طبيعة االنسان المكونة من عقل وجسد وروح التي تتطلب تغذية جوانبه المتنوعة لبناء الشخصية 

 (.1994غيرات في العصور )قطب، المتوازنة والمبدعة والمتمكنة من المهارات الضرورية لمواكبة الت

النتيجة إلى أهمية المهارات الحياتية في حياة األفراد التي من شأنها تحقيق  هذهكما يمكن عزو 

التكامل بين الطلبة والمدرسة من جهة، وتلبية احتياجاتهم من جهة أخرى من خالل المواءمة بين 

قلية المتسارعة في العالم في المجاالت الع خصائص الطلبة النمائية وميولهم واهتماماتهم والتغيرات

واليدوية واالجتماعية، مما يستدعي إعداد أفراد قادرين على التكيف والتفاعل بإيجابية مع المواقف 

المختلفة من خالل تدريب الطلبة في المراحل المبكرة )المرحلة األساسية( على المهارات الفرعية 

 ية الرئيسة.المنبثقة من مجاالت المهارات الحيات

ولعل الكتب المدرسية ومنها كتب اللغة اإلنجليزية تحديدا، تعد من الوسائل المهمة في إكساب 

الطلبة هذه المهارات بما تتضمنه من موضوعات مختلفة ذات صلة بثقافات المجتمعات المختلفة 



46  

اكتساب المهارات اللغة و والقضايا العلمية واألدبية المتنوعة التي قد تشترك في تمكين الطلبة من إتقان 

 في آٍن واحد.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

الثاني بتحديد درجة تضمين المهارات الحياتية )العقلية، االجتماعية، اليدوية( في  السؤالتعلق 

كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي في األردن، وبّينت النتائج وجود 

تفاوت نسبي في تضمين الكتاب للمهارات الرئيسية الثالثة حيث كانت المهارات االجتماعية في 

هذه النتيجة لطبيعة مادة الكتاب  تعزو الباحثة( وبدرجة متوسطة، %47ة األولى بنسبة )المرتب

المدرسي المعتمدة في التحليل )اللغة االنجليزية( التي ترتبط في تعلمها بشكل مباشر بالمهارات 

االجتماعية، فال يمكن تعلم لغة دون اكساب الطلبة مهارة التواصل مع اآلخرين من خالل الحوار 

والمناقشة المبنيان على النطق بالكلمات والجمل التي تعبر عن األفكار، وكذلك لتحقيق وظيفة اللغة 

 األساسية في التواصل مع المجتمعات. 

كما ت عزى أيًضا، لالهتمام بالمهارات االجتماعية انطالقا من ضرورة دمج مهارات القرن الواحد 

قادرة االجتماعية والشخصية لبناء الشخصية المتكاملة ال والعشرين في المناهج بالتركيز على المهارات

على االبداع والتواصل مع اآلخرين بفاعلية ولعل ما يثبت وجهة نظر الباحثة في هذا اإلطار ما 

( من توصيات لعمل المركز الوطني لتطوير المناهج بالرغم من إقرار الكتاب 2019أورده محافظة )

 تصّورا عن الِفكر المتبنى في إعداد المناهج وتطويرها. للتدريس قبل ذلك إال أنه يقّدم

كما أظهرت النتائج تفاوت النسب بين المهارات الفرعية المنبثقة من المهارات االجتماعية، حيث 

هذه النتيجة لما يحتاجه  تعزو الباحثة(، %72احتلت مهارة التواصل مع اآلخرين درجة مرتفعة بنسبة )
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اصل بين الناس، ولما تؤديه اللغة من دور مهم في التواصل مع اآلخرين تعلم اللغة من اتصال وتو 

 Hall, 1997).) كما أشار إلى ذلك هول

وبينت النتائج أن بقية المهارات االجتماعية الفرعية وهي؛ التكيف مع المواقف االجتماعية والعمل 

ماعية ف مع المواقف االجتبروح الفريق وتحمل المسؤولية جاءت بدرجات أقل، فقد جاءت مهارة التكي

 بدرجة متوسطة، أما مهارة العمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية بدرجة منخفضة.

( وبدرجة %22وكان للمهارة الفرعية )التكيف مع المواقف االجتماعية( الترتيب الثاني بنسبة )

يشه االنسان يع متوسطة بالنسبة لمجال )المهارات االجتماعية( ويمكن تفسير هذه النتيجة بسبب ما

المعاصر من ضغوطات وتقلبات في حياته االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يمكن التأقلم 

معها واالستفادة منها إذا ما كان االنسان مرًنا وامتلك مهارة التكيف مع المواقف االجتماعية. ولعل 

 هذا ما دفع المؤلفون إلى تضمين هذه المهارة. 

المهارتين الفرعيتين )العمل بروح الفريق(، و)تحمل المسؤولية( جاءتا بدرجة  وأظهرت النتائج أن

( على الترتيب، وقد ت عزى هذه النتيجة إلى تركيز مؤلفي  كتاب %12( و )%13منخفضة وبنسب )

اللغة االنجليزية على مهارات اللغة من تحدث، وقراءة، واستماع، وكتابة أكثر من اهتمامهم بهذه 

ربما يعود ذلك أيًضا إلى تدني وعيهم بالمهارات الحياتية الضرورية التي يحتاجها الطلبة المهارات، و 

في هذه المرحلة العمرية لتأهلهم للمستقبل، باإلضافة إلى تركيزهم على مهارة اجتماعية واحدة دون 

ب الطلبة يالسعي إلى توزيع المهارات المتنوعة بشكل يتوافق مع طبيعة المادة ويثريها ويسهم في تدر 

على اتقانها لما تعكسه من معاني الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية التي يحتاجها 

الفرد في الوقت الحالي. بالرغم من حاجة الطلبة لمهارة )العمل بروح الفريق( لتعزيز مفهوم التعاون 

مهارة للتمرين والتدريب في والعمل الجماعي ومن ثم االستفادة من خبرات اآلخرين، وحاجة هذه ال
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مرحلة التعليم األساسي لصقلها وتعزيزها عند الطلبة، وكذلك األمر بالنسبة لمهارة )تحمل المسؤولية( 

 .(OECD, 2003)وهو ما بّينته منظمة التعاون االقتصادية والتنمية 

االجتماعية ( في حصول المهارات 2015وقد اتفقت هذه النتائج مع ما أظهرته دراسة الغامدي )

( التي حصلت 2019وقد اختلفت مع دراسة التميمي ) على النسبة األكبر بين المهارات األخرى،

 المهارات العقلية فيها على النسبة األكبر.

( ويمكن تفسير %36كما أظهرت النتائج أن المهارات العقلية جاءت بدرجة متوسطة بنسبة )

اعتقاد نمطي بأن لإلدراك المعرفي أهمية واضحة في بناء هذه النتيجة بما قد يكون لدى المؤلفين من 

المفاهيم اللغوية وتوظيفها واستيعاب قواعد اللغة في هذه المرحلة المهمة من مراحل التعليم األساسي 

التي تؤدي بالضرورة إلى تمكينهم من استخدام هذه المعرفة في تعلم اللغة وممارستها بصورة أفضل. 

عية تنازلًيا وفق اآلتي؛ اتخاذ القرار ثم القدرة على االبتكار ثم مهارة جمع وترتبت المهارات الفر 

المعلومات ثم حل المشكالت بتفاوت كبير في الدرجات مما يظهر غياب توزيع المهارات الفرعية 

 بشكل متوازن في الكتاب.

هذه  ةتعزو الباحث( %72وفي ذلك، حصلت مهارة )اتخاذ القرار( على درجة مرتفعة وبنسبة )

النتيجة إلى وعي المؤلفين بأهمية هذه المهارة في دعم شخصيات الطلبة وتمكينهم من إصدار األحكام 

على مواقف معينة في حياتهم بعد التأني والتفكير في الموقف من مختلف وجهات النظر ثم تبرير 

بدرجة متوسطة ( و %25هذا الحكم وتحديد الهدف منه. وجاءت مهارة القدرة على االبتكار بنسبة )

هذه النتيجة إلى اهتمام المؤلفين بتطوير التفكير اإلبداعي عند الطلبة والتركيز على  تعزو الباحثة

مواكبة ما يفيد المرحلة العمرية لتدريبهم على تمرين العقل في التفكير بصورة مختلفة. وما يعزز وجهة 
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ى التفكير اإلبداعي الذي يساهم في النظر هذه ما أكدت عليه المنظمات العالمية من حث الجيل عل

 (Stewart, 2015).تقدم المجتمعات السريع المواكب للعصر 

كما بينت النتائج غياب تضمين المهارة الفرعية )مهارة جمع المعلومات( ومهارة )حل المشكالت( 

ارات هوقد تعزى هذه النتيجة إلى انصراف المؤلفين عن تحقيق التوازن في توزيع الم (%0)إذ بلغت 

الفرعية بشكل متساوي في المناهج المقررة نتيجة غياب االهتمام بتبني هذه المهارات في وضع 

المناهج من جهة، وانصراف وعيهم عن كون هذه المهارات تندرج ضمن مفهوم كلّي. وبذلك تتفق 

 بالنسبة( من حيث نسبة المهارات العقلية المرتفعة 2019نتائج الدراسة مع نتائج دراسة التميمي )

 (.2015لباقي المهارات، واختلفت مع نتائج دراسة الغامدي )

( حيث جاءت المهارات %17وبينت النتائج أن المهارات اليدوية جاءت بدرجة منخفضة بلغت )

الفرعية مرتبة تنازلًيا وفق اآلتي؛ صناعة شيء معين ثم ممارسة األنشطة الرياضية ثم ترشيد 

االستهالك ثم استخدام الحاسوب وبنسب متفاوتة، وت عزى هذه الدرجة إلى تأصل مفهوم االستهالك 

 جون، وربما كان هذا سببفي المجتمعات العربية واالعتماد على الدول األخرى الستهالك ما ينت

اهمال تركيز المؤلفين على المهارات اليدوية وعدم االهتمام بدمجها في المناهج المدرسية واعتبارها 

مهارة ثانوية ويمكن للطلبة التدرب عليها خارج نطاق المؤسسة التعليمية. وكان هناك تفاوت كبير في 

معين( ومهارة )ممارسة األنشطة الرياضية(  توزيع المهارات الفرعية فقد جاءت مهارة )صناعة شيء

بدرجة مرتفعة بالنسبة لمجال المهارات اليدوية، وقد خرجت هاتين المهارتين عن إطار التدني ضمن 

مجالها العام في المهارات اليدوية ولعل ذلك يعود إلى محاولة المؤلفين االهتمام بتعويد الطلبة تطبيق 

في بند )المشروع( في الكتاب، كما تعزو الدراسة نتيجة ارتفاع  أفكارهم بشكل عملي، وقد تجلى ذلك

نسبة مهارة ممارسة االنشطة الرياضية إلى اهتمام معدي المناهج بتعزيز مهارة ترتبط بالمحافظة على 
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صحة الطلبة البدنية وذلك لتنمية جودة حياتهم ولزيادة تحصيلهم الدراسي كما بّين ذلك حسين وتوفيق 

مقابل جاءت مهارة ترشيد االستهالك بدرجة متوسطة، بينما غابت مهارة )استخدام ( . وبال2015)

 (. %0)ا إذ كانت نسبة تضمينها الحاسوب( تمامً 

هذه النتيجة إلى ضعف إلمام المختصين بكل المهارات الحياتية الضرورية للطلبة  تعزو الباحثة

في هذه المرحلة الذين يتم إعدادهم لهذا العصر وتوزيع هذه المهارات بشكل متوازن في محتوى الكتب 

 المدرسية.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

ي ارات الحياتية )العقلية، االجتماعية، اليدوية( فتعّلق السؤال الثالث بتحديد درجة تضمين المه

كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي في فنلندا، وأظهرت نتائج تحليل 

محتوى الكتاب الفنلندي للغة اإلنجليزية تغلب المهارات االجتماعية على نسب المهارات األخرى بنسبة 

كن تفسير ذلك بوعي المختصين في فنلندا بتأليف المناهج بأهمية ( وبدرجة مرتفعة، ويم%64بلغت )

إدراج المهارات االجتماعية في محتوى كتب اللغة االنجليزية التي تستخدم هذه المهارات في عملية 

 التمكن من اللغات األجنبية واالستفادة منها بنفس الدرجة في تطوير شخصية الطلبة.

 في المهارة الرئيسية )المهارات االجتماعية( درجات متساوية تقريًباوكان للمهارات الفرعية األربعة 

فجميعها أخذت درجة مرتفعة عدا مهارة واحدة أخذت درجة متوسطة وهي مهارة )العمل بروح الفريق(، 

وكان ترتيب المهارات الفرعية بحسب درجاتها مرتبة تنازلًيا وفق اآلتي؛ التواصل مع اآلخرين ثم تحمل 

ثم التكيف مع المواقف االجتماعية ثم العمل بروح الفريق. وهذا التساوي في توزيع المهارات  المسؤولية

الفرعية للمهارة االجتماعية يدل على وعي النظام التعليمي في فنلندا بأهمية هذه المهارة في حياة 
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 المنهج الفنلندي( من تميز Irican, 2017) الفرد ومما يؤكد ما توصلت إليه الدراسة ما بّينه ايريكان

 بتركيزه على المهارات االجتماعية. 

كما أظهرت النتائج تميز الكتاب الفنلندي بوفرة الوحدات الدالة على المهارات الفرعية )التواصل 

مع اآلخرين وتحمل المسؤولية والتكيف مع المواقف االجتماعية(، فقد جاءت مهارة التواصل مع 

( وبدرجة %22عة، أما مهارة تحمل المسؤولية فجاءت بنسبة )( وبدرجة مرتف%43اآلخرين بنسبة )

( وبدرجة مرتفعة، ومما يؤكد %19مرتفعة، ومهارة التكيف مع المواقف االجتماعية جاءت بنسبة )

النتيجة التي توصلت إليها الدراسة ما أكد عليه مؤسس النظام الفنلندي باسي سالبرغ عند إصالحه 

اهتمامه وحرصه على بناء المهارات الحياتية، ومن أهمها مهارات النظام التعليمي الذي تميز ب

التواصل وتحمل المسؤولية، عند الطلبة الفنلنديين التي سوف تجهزهم للمستقبل وسوق العمل 

(، %16(. أما مهارة )العمل بروح الفريق( فقد حصلت على درجة متوسطة ونسبة )2018)المشاري،

ة لفنلندي على زرع روح التعاون بين أبناء المجتمع، لتكون متقدمويمكن تفسير ذلك بحرص المجتمع ا

في شتى مجاالت الحياة والذي يعتمد بشكل رئيسي على التكاتف المجتمعي والتعاون بين أبناء 

 (Tan, 2018).المجتمع الواحد من جهة وبين دول االتحاد األوروبي من جهة أخرى 

( ودرجة متدنية، %23ءت في المرتبة الثانية بنسبة )كما بينت النتائج أن المهارات العقلية جا

مما يشير إلى النقص في توزيع المهارات الحياتية الرئيسية بشكل متساوي في الكتب المقررة. ويعزى 

ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى طبيعة مادة اللغة االنجليزية التي تحتاج لمهارات اجتماعية وتواصل 

من المهارات المعرفية والعقلية التي يمكن أن تتوفر بكثرة في المواد مع اآلخرين في تعلمها أكثر 

 األخرى.
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وجاءت المهارات الفرعية بنسب متفاوتة ودرجات مختلف فقد ترتبت تنازلًيا وفق اآلتي؛ اتخاذ 

القرار ثم القدرة على االبتكار ثم حل المشكالت ثم جمع المعلومات، وهذا يدل على القصور في توزيع 

  بضرورة تحديث (Loima,2019)  ات الفرعية بشكل متساوي وهذا ما أوصت به لويماالمهار 

المناهج الفنلندية المدرسية للتعليم األساسي والمهارات األساسية المطلوبة في المناهج بسبب نقاط 

 الضعف الموجودة فيها.

الذي قد يعزى ألهمية  (،%51وكان للمهارة العقلية الفرعية )اتخاذ القرار( درجة مرتفعة وبنسبة ) 

تدريب الطلبة على مهارة اتخاذ القرار في هذه المرحلة العمرية. وألن الطلبة في اقترابهم من مرحلة 

النضج الجسدي والعقلي يحتاجون التدرب على المهارات العقلية الرئيسية كمهارة )القدرة على االبتكار( 

الفنلندي وحصلت على درجة متوسطة ومهارة )حل المشكالت( التي ظهرت بوضوح في الكتاب 

(، التي تساعدهم في التفكير بطريقة مختلفة في مواقفهم الحياتية والقدرة %22( و)%27وبنسبة )

على حل مشكالتهم باستقاللية واعتماد على ذواتهم. أما مهارة )جمع المعلومات( فقد كان هناك انعدام 

الذي يدل على القصور الكبير في االهتمام بهذه تام لها في الكتاب الفنلندي إال من جملة واحدة 

 المهارة.

(، وكانت %13وجاءت المهارات اليدوية في المرتبة الثالثة بدرجة منخفضة ونسبة بلغت )

المهارات الفرعية متفاوتة أيًضا فقد ترتبت تنازلًيا وفق اآلتي؛ ممارسة األنشطة الرياضية ثم استخدام 

م صناعة شيء معين. ويعزى عدم االهتمام بالمهارات اليدوية إلى الحاسوب ثم ترشيد االستهالك ث

 نقص تفعيل جميع المهارات الحياتية بشكل متساوي في كتاب اللغة االنجليزية. 

( وبدرجة مرتفعة مما يدعم وجهة نظر %44وجاءت مهارة )ممارسة األنشطة الرياضية( بنسبة )

الباحثة في ادعائها حرص فنلندا على جعل المهارات الرياضية جزًءا ال يتجزأ من حياة مواطنيهم، 
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فقد تم عرض الرياضات المختلفة بطريقة محببة للطلبة في هذا العمر وبصور جاذبة مليئة باأللوان 

 مما يشجع الطلبة على ممارستها. المشرقة والوجوه المبتسمة واألجسام الرشيقة، 

( ألهمية هذه المهارة اليدوية %27كما احتلت مهارة )استخدام الحاسوب( درجة مرتفعة وبنسبة )

في عصر التكنولوجيا والمعلومات. ثم جاءت مهارة )ترشيد االستهالك( بدرجة متوسطة وبنسبة 

مهارة )صناعة شيء معين(  (، وتم عرضها بشكل متفاوت في وحدات الكتاب. بينما جاءت25%)

( الذي يعبر عن تجاهل بعض المهارات اليدوية التي تحمل أهمية كبيرة %0بدرجة منخفضة وبنسبة )

 في بناء شخصية الطلبة.

 ,Irican)اتفقت نتائج الدراسة في تحليل محتوى كتاب اللغة الفنلندي مع نتائج دراسة ايريكان 

راسة باكي واختلفت مع نتائج د االجتماعية،ندي على المهارات في تركيز النظام التعليمي الفنل (2017

(Paakki, 2013)  .التي تغلبت فيها نسبة المهارات العقلية على باقي المهارات 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

تعلق السؤال الرابع بتحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تضمين المهارات الحياتية 

)العقلية، االجتماعية، اليدوية( في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي 

رات ابين األردن وفنلندا وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تضمين المه

ذه النتيجة إلى اهتمام ه تعزو الباحثةالحياتية بين الكتابين األردني والفنلندي لصالح الكتاب الفنلندي، 

النظام التعليمي الفنلندي بدمج المهارات الحياتية في مناهجها الدراسية، فقد أولت الحكومة الفنلندية 

ن وتأهيلهم زانية الدولة في تدريب المعلمياهتماًما كبيًرا لتطوير التعليم وتخصيص الجزء األكبر من مي

بكفاءة وتدريب مؤلفي المناهج المستمر الذي ينعكس على المنظومة التعليمية ويعود بالنفع على 

 فقد كانت فنلندا من أوائل الدول  Opetushallitus, 2016).) تطور المجتمع بالكامل
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داله ئمة على الحشو والمعلومات واستبالتي حاولت تغيير مفهوم العملية التعليمية القديم القا

من االكتفاء بها من خالل تدريب الطلبة على المهارات  بدًل بالتعليم التفاعلي الذي يوظف المعارف 

 .(Hautamaki, 2014) هذا العصر كما بّين ذلك هوتاماكيفي الحياتية المهمة لهم 

 حدا بين الكتابين األردني كما أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية لكل مهارة رئيسية على

 في كتاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف والفنلندي، ففي درجة تضمين المهارات العقلية

الخامس األساسي بين األردن وفنلندا كان الفرق لصالح األردن، ويمكن تفسير هذه النتيجة بتميز 

ي تنمّ  بتكثيف المهارات العقلية التيالمنهج األردني على الفنلندي في ضرورة التركيز واالهتمام 

توظيف  قصور تعزو الباحثةالطلبة من وجهة نظر المؤلفين والمختصين في هذا المجال.  شخصية

المهارات العقلية في الكتاب الفنلندي بشكل متوازن إلى غياب وجود نموذج فّعال يدعم خطوات توزيع 

المهارات األساسية للطلبة بمراحلهم العمرية المختلفة يمكن أن تعتمد عليه الدول عند تطويرها للمناهج، 

وبة العثور على منهج تربوي في صع  Reimers & Chung, 2016))رايمرز وشونغ  هذا ما أكداه

 يدعم تدريس المهارات الحياتية.

وقد تشابه الكتابان في إهمالهم التام للمهارة الفرعية )جمع المعلومات( على الرغم من أهميتها 

ألنها تساعد الطلبة في البحث عن المعلومات الذي من شأنه تطوير مهارات عقلية مهمة كمهارة 

المهارة  نتيجة غياب االهتمام بهذه تعزو الباحثةمات ودقتها. المعلو  التخطيط والتنظيم وتحري صحة

 إلى ندرة الوعي في البلدين بأهمية البحث العلمي وتنميته عند الطلبة بمراحل عمرية مبكرة.

اختلفت الدولتين في اهتمامهم بالمهارات الفرعية األخرى للمهارات العقلية وبالذات في مهارة 

فنلندا التي تميزت في طرح العديد من المشكالت في محتوى كتاب اللغة،  )حل المشكالت( لصالح

فقد اعتنى الكتاب بتوجيه الطلبة لفهم المشكلة والتوصل إلى حل مناسب لها، مما يدربهم على تفعيلها 



33  

في حياتهم الواقعية، وتم دعمها في صور الكتاب بأسلوب يساعد على توضيح المشكلة وأبعادها. 

نتيجة إلى حرص نظام التعليم الفنلندي االهتمام بتنمية المهارات التي من شأنها التأثير وتعزى هذه ال

 على طريقة تفكير الطلبة في مواجهة التحديات والتغيرات المستجدة بطريقة فّعالة. 

وفيما يتعلق بالمهارات اليدوية فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 

تاب اللغة اإلنجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي بين األردن وفنلندا تضمينها في ك

لصالح األردن، فقد تشابه الكتابان في اهتمامهم بالمهارة الفرعية )ممارسة األنشطة الرياضية( ومهارة 

، ن)ترشيد االستهالك( لوعي المختصين في تأليف الكتب في أغلب دول العالم بأهمية هاتين المهارتي

انتشار البدانة بين األطفال والمراهقين بسبب (WHO, 2017) فقد أكدت منظمة الصحة العالمية 

العادات السيئة من تناول طعام غير صحي أو عدم ممارسة نشاطات بدنية، أما فيما يخص ترشيد 

احل مبكرة ر استهالك الموارد الطبيعية فقد اهتم المؤلفون اليوم في تنمية الوعي عند طلبة المدارس وبم

في المحافظة على الموارد المتاحة، وذلك بسبب ازدياد االستهالك في المجتمعات والذي يستنزف 

المزيد من الموارد، لذلك توجهت األنظمة التعليمية إلى مساندة الدول في توعية الطلبة بأهمية االقتصاد 

 الدائري لتلبية االحتياجات المستمرة. 

مامهم بالمهارة الفرعية )صناعة شيء معين( ومهارة )استخدام وقد اختلف الكتابان في اهت

الحاسوب( فقد انتشرت تكرارات مهارة )صناعة شيء معين( بكثرة في الكتاب األردني بعكس الكتاب 

 الفنلندي ومن االمثلة على ذلك:

1.”Make a postcard: Draw a picture or choose a photo. Write to a friend about your 

favourite day in the holiday.” 

2-“It was six squares, but now it is a box.” 

3-…make model planes and sew soft toys. 
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الترجمة "اصنع بطاقة بريدية بالرسم عليها او اختيار صورة واكتب لصديقك عن يومك المفضل في 

للطائرات وخياطة الدمى المحشوة"، العطلة"، "كان ست مربعات واآلن هو صندوق"، "صناعة نماذج 

نتاج أشياء جديدة، وكانت  وهذا يدل على وعي النظام التعليمي األردني بأهمية تطبيق األفكار وا 

واضحة وجلية أيًضا في صور الكتاب المدعمة بخطوات مصورة. وبالمقابل اهتم الكتاب الفنلندي 

 دني ومن االمثلة على ذلك:بمهارة )استخدام الحاسوب( بشكل كبير بعكس الكتاب األر 

1.” Tom is very good with computer…..What does that mean? What do I do now?. Copy 

it, paste it and edit it. Then print it out.” 

2-“It is twenty past four in the afternoon. Millie is on her computer. 

3-OK. But it needs a password…. Press those keys. Both of them… Now, click. 

الترجمة "توم ممتاز في استخدام الحاسوب. ماذا يعني هذا؟ وماذا يمكن ان أفعل اآلن؟ انسخيه، 

ثم ألصقيه وحرريه ثم اطبعيه"، "إنها الساعة الرابعة والنصف عصًرا، ميلي تعمل على حاسوبها". 

هذه المفاتيح، اضغطيهم سوًيا، واآلن انقري". وهذا يعزى "حسًنا، لكنه يحتاج لكلمة مرور، اضغطي 

الهتمام النظام التعليمي الفنلندي بعصر التكنولوجيا الذي يتطلب تدريب الطلبة على استخدام 

 الحاسوب بهذه المرحلة. 

ي ف وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تضمين المهارات االجتماعية

نجليزية )كتاب الطالب( للصف الخامس األساسي بين األردن وفنلندا لصالح فنلندا، كتاب اللغة اإل

ن اهتمام فنلندا بالمهارات االجتماعية قد يعزى إلى وعي المؤلفين بأهمية تنمية المهارات االجتماعية  وا 

ي ( سنة التي يمكن أن تؤثر بشكل ايجاب12-11في كتاب لغة أجنبية ولمرحلة عمرية تتراوح بين )

على تطور شخصية الطلبة وتساعد في تفوقهم الدراسي من جهة ونجاحهم في الحياة العملية من 

 Research (Nationalجهة أخرى ومما يؤيد وجهة النظر هذه ما أشار اليه. 
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 Council, 2012; Carneiro, P. Crawford, C. Goodman, A. 2007).  

 واصل مع اآلخرين( فقد جاءت في المرتبة األولى،وقد تشابه الكتابان في اهتمامهم بمهارة )الت

وهذا يدل على أن المجتمعات الصغيرة مثل األردن وفنلندا تهتم في توعية الطلبة بالمهارات االجتماعية 

 2021مليون نسمة في عام  5,5ومهارة التواصل بالتحديد، على الرغم من أن تعداد سكان فنلندا يبلغ 

مليون نسمة ولكن تعتبر األردن بهذا التعداد  10ن األردن الذي بلغ والذي يقدر بنصف تعداد سكا

كما يمكن أن يرجع سبب التشابه إلى تشابه  (Population pyramid, 2021 ). مجتمًعا صغيًرا أيًضا

 تشابه االهتمامات والخصائص بشكل عام.  اآلتيالمرحلة العمرية وب

فنلندي المسؤولية( فقد توزعت بكثافة في الكتاب ال وقد اختلف الكتابان في االهتمام بمهارة )تحمل

هذه النتيجة إلى تفوق وعي النظام  تعزو الباحثةوأخذت درجة مرتفعة بعكس الكتاب األردني.  

التعليمي في فنلندا بتطور المرحلة العمرية التي تحتاج لبناء الشخصية باستقاللية، من منطلق أن 

تكثيف ورود هذه المهارة في الكتاب يعين الطلبة في الحياة خارج المدرسة إلدارة المواقف اليومية 

األردني فقد يرجع من وجهة نظر الباحثة إلى قلة والعناية بالنفس. أما ضعف وجودها في الكتاب 

يحتاجه الطلبة بمراحلهم العمرية المختلفة، كما يمكن أن ي عزى إلى ضعف اهتمام  فيماوعي المؤلفين 

النظام التعليمي في األردن بمهارة تحمل المسؤولية إلى تربية الطلبة بهذه المرحلة في االعتماد الكامل 

 جة إلى االعتماد على النفس، مما يمكن ان يؤثر سلًبا على نموهم الشخصي. على المسؤولين دون الحا

وقد تعّذرت المقارنة بين نتائج الدراسة لهذا السؤال ودراسات أخرى لعدم وجود دراسات مقارنة 

 مشابهه للدراسة الحالية بحسب علم الباحثة. 

درجة تضمين وق الكتاب الفنلندي بالدراسة نتيجة تف نتائج؛ تعزووفي ختام ما تم التوصل إليه من 

بعض المهارات الحياتية وتفوق الكتاب األردني في بعضها اآلخر، إلى إعادة نظر الدول في السبيل 
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لتحويل التعليم من مفهومه التقليدي إلى مفهوم حداثي معاصر يضمن التوافق مع المتعلم الجديد 

 دمج بعض المهارات إال أن النتائج أظهرت المؤهل لفهم المستقبل والتعامل معه. ورغم التفوق في

بعض نقاط الضعف في التركيز على جميع المهارات الحياتية بنفس الدرجة، األمر الذي قد ي فسر 

بغياب المنهجية واالستراتيجية الموحدة لتوفير المهارات الحياتية في األنظمة والمناهج التعليمية. وهذا 

 ية ما يزال في بدايته ويتطلب الكثير من البحث والبناء.يعزز أن االهتمام بالمهارات الحيات

 التوصيات

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإنها توصي بما يأتي: 

ضرورة اهتمام واضعي المناهج ومطوريها بتضمين المناهج المهارات الحياتية المناسبة لكل  -

 مرحلة عمرية بحسب طبيعة المادة وبصورة متوازنة تحقق النمو الشامل للطلبة.  

مين في األردن إلى ضرورة تض للصف الخامس األساسي توجيه واضعي مناهج اللغة اإلنجليزية -

 محتوى الكتب بصورة متوازنة والتركيز على المهارات اليدوية بشكل خاص. المهارات الحياتية في

مين في فنلندا إلى ضرورة تض للصف الخامس األساسي توجيه واضعي مناهج اللغة اإلنجليزية -

المهارات الحياتية في محتوى الكتب بصورة متوازنة والتركيز على المهارات العقلية واليدوية بشكل 

 خاص.

بالبحوث المقارنة في تحليل محتوى المناهج بين الدول العربية واألجنبية، واالستفادة االهتمام  -

 من تجارب الدول المتقدمة في تطوير مناهجها.
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(2الملحق )  
 قائمة بأسماء المحكمين ألداة الدراسة 

 االسم التخصص ومكان العمل الرتبة
 . الهام شلبيد أ. الفلسفة في المناهج وطرق التدريس الشرق األوسطأستاذ/جامعة 

 أستاذ /جامعة الشرق األوسط
رياضيات  -مناهج عامة وأساليب التدريس
 وتكنولوجيا التعليم

 أ. د. محمد حمزة

 د. عثمان منصور رياضيات -مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك/جامعة الشرق األوسط
 د. كاظم الغول اإلدارة التربوية الشرق األوسطأستاذ مشارك/جامعة 

 د. أسماء حميض مناهج عامة مشرف وزارة التربية والتعليم األردنية
 د. شاهر الدريدي تربية خاصة مشرف وزارة التربية والتعليم األردنية
 د. ميسون محيسن مناهج عامة مشرف وزارة التربية والتعليم األردنية

 د. نانسي الزبيدي مناهج وطرق تدريس نيةوالتعليم األردمشرف وزارة التربية 
 الحيارىد. لينا  مناهج عامة الجامعة األردنية -مدرس

 د. خولة األطرم مناهج عامة ردنيةاألمشرف وزارة التربية والتعليم 
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(2) الملحق  

  الحياتية لمهاراتل النهائية قائمةال

 المهارات الفرعية المهارات الرئيسة

 المهارات العقلية

 حل المشكالت

 اتخاذ القرار

 مهارات جمع المعلومات

 القدرة على االبتكار

 المهارات اليدوية

 استخدام الحاسوب

 ممارسة االنشطة الرياضية

 صناعة شيء معين

 ترشيد االستهالك

 المهارات االجتماعية

 العمل بروح الفريق

 التواصل مع اآلخرين

 المسؤوليةتحمل 

 التكيف مع المواقف االجتماعية
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(3) الملحق  

للصف الخامس األساسي اإلنجليزيةاستمارة تحليل محتوى كتب اللغة   

 )األداة بصورتها األولية(

 المهارات الرئيسية المهارات الفرعية المؤشرات 
يوجه الطالب لتحديد المشكلة في قضية -

 معينة.
المشكلة بكل أبعادها.يوجه الطالب إلى فهم -  
يحث الطالب للبحث عن حلول ممكنة -

 للمشكالت.
يوجه الطالب إلى تحليل عميق للحلول -

 الممكنة للمشكلة.
يوجه الطالب إلى تقدير نتائج الحل األمثل. -  

  حل المشكالت
 

 المهارات العقلية

يعرض الكتاب مواقف تتطلب من الطالب -
 إصدار حكم عليها.

يحث الطالب على اتخاذ قرار. -  
يحث الطالب على تحديد الهدف من القرار -

 الذي اتخذه.
يوجه الطالب إلى تبرير القرار الذي اتخذه.-  
يوجه الطالب إلى التأني في اتخاذ القرار.-  

 اتخاذ القرار

يوجه الطالب إلى التخطيط عند جمع -
 المعلومات.

يحث الطالب على جمع المعلومات بطرق -
 منظمة.

يوجه الطالب إلى تحري صحة المعلومات  _
 التي يجمعها.

يوجه الطالب إلى تدوين المصادر التي -
 يستخدمها بدقة.

مهارات جمع 
 المعلومات
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يوجه الطالب إلى تحري الموضوعية وعدم -
 التحيز خالل جمع المعلومات

يوجه الطالب على اقتراح أفكار ابداعية. -  
ء معين.يوجه الطالب لتصميم شي-  
يحث الطالب على تطبيق أفكاره.-  
يحفز الطالب على إيجاد حلول مبتكرة -

 للمشكالت.

 القدرة على االبتكار

.للبحث أداةيوجه الطالب الستخدام الحاسوب -  
يوجه الطالب للتعرف على القضايا القانونية -

 عند استخراج المعلومات.
يوجه الطالب لتوظيف برمجيات الحاسوب -

 بفاعلية.
يوجه الطالب الستخدام الحاسوب في تنمية -

.اإلنجليزيةمهارة التحدث باللغة   

  استخدام الحاسوب
 

 المهارات العملية

يشجع على ممارسة النشاط الرياضي.-  
يبين للطالب أهمية الرياضة لصحة االنسان.-  
يربط الكتاب بين ممارسة النشاط وتحسين -

 جودة الحياة.

 ممارسة األنشطة

الطالب على استخدام المواد المتوفرة في يحث -
 بيئته إلنتاج شيء مختلف ومفيد.

يعرض للطالب خطوات تمكنه من إنتاج مواد -
 مختلفة. 

 صناعة شيء معين

يبين للطالب أهمية ترشيد االستهالك.-  
يحث الطالب على ترشيد االستهالك.-  
يوجه الطالب إلى المحافظة على البيئة.-  
ية الموارد الطبيعية.يبين للطالب أهم-  
يوجه الطالب إلى المحافظة على الموارد -

 الطبيعية.

 ترشيد االستهالك

يوجه الطالب لمهارة طرح األفكار بوضوح.-   العمل بروح الفريق 
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يوجه الطالب الحترام أعضاء فريق العمل.-  
حث الطالب على التعاون مع أعضاء الفريق.-  
توجيه الطالب للتعبير عن المواقف المزعجة -

العمل المريحة.لخلق بيئة   
حث الطالب على االلتزام بقرارات الجماعة.-  
لطالب لالنتفاع من خبرات أعضاء ا يوجه-

 الفريق.
يوجه الطالب لمهارة تعيين المهام وتوزيعها -

 على أعضاء الفريق.

 
 المهارات االجتماعية

يوجه الطالب إلى تمثل آداب الحوار.-  
احترام الرأي اآلخر.يوجه الطالب إلى -  
يوجه الطالب إلى تقبل الرأي اآلخر.-  
يوجه الطالب إلى مشاركة اآلخرين في -

 مشاعرهم.
يحث الطالب على التزام الصدق. -  
يحث الطالب على التزام األمانة في تعامله -

 مع اآلخرين.
يوجه الطالب إلى انتقاء األلفاظ الصحيحة -

 والسليمة خالل تواصله مع اآلخرين.

التواصل مع 
 االخرين

يحث الطالب على تحمل المسؤولية الفردية.-  
يحث الطالب على تحمل المسؤولية الجماعية.-  
يحث الطالب على الثقة بالنفس.-  

 تحمل المسؤولية

يحث الطالب على تجاوز المواقف المزعجة.-  
يحث الطالب على تقبل الفشل.-  

التكيف مع المواقف 
 االجتماعية
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(4) الملحق  

للصف الخامس األساسي اإلنجليزيةاستمارة تحليل محتوى كتب اللغة   

(بصورتها النهائية)األداة   

 المهارات الرئيسية المهارات الفرعية المؤشرات 
يوجه الطالب لتحديد مشكلة في قضية -

 معينة.
يوجه الطالب إلى فهم المشكلة بكل -

 أبعادها.
يحث الطالب اقتراح فرضيات لحل -

 المشكلة.
يوجه الطالب إلى تحليل عميق للحلول -

 الممكنة للمشكلة.
يوجه الطالب للتوصل إلى حل للمشكلة. -  

  حل المشكالت
 

 المهارات العقلية

يشجع الطالب على اتخاذ قرار في مسألة -
 ما.
يعرض الكتاب مواقف تتطلب من الطالب -

 إصدار حكم عليها.
القرار يحث الطالب على تحديد الهدف من -

 الذي اتخذه.
يوجه الطالب إلى تبرير القرار الذي تم -

 اتخذه.
يحث الطالب التأني قبل اتخاذ القرار.-  

 اتخاذ القرار

يوجه الطالب إلى التخطيط عند جمع -
 المعلومات.

يحث الطالب على جمع المعلومات بطرق -
 منظمة.

مهارات جمع 
 المعلومات
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يوجه الطالب إلى تحري صحة المعلومات  _
 التي يجمعها.

يوجه الطالب إلى تدوين المصادر التي -
 يستخدمها بدقة.

يوجه الطالب إلى تحري الموضوعية خالل -
 جمع المعلومات

يوجه الطالب اقتراح أفكار ابداعية. -  
يطرح أمثلة وتدريبات تحث الطالب التفكير -

 خارج الصندوق.
يعالج الكتاب مسائل حياتية تتطلب من -

ب التفكير.الطال  

 القدرة على االبتكار

يوجه الطالب الستخدام الحاسوب في -
 عملية البحث.

يوجه الطالب للتعرف على القضايا القانونية -
 عند استخراج المعلومات.

يوجه الطالب لتوظيف برمجيات الحاسوب -
 بفاعلية.

يوجه الطالب الستخدام الحاسوب في تنمية -
.يةاإلنجليز مهارة التحدث باللغة   

  استخدام الحاسوب
 

 المهارات العملية

يشجع على ممارسة النشاط الرياضي.-  
يبين للطالب أهمية الرياضة لصحة -

 االنسان.
يربط الكتاب بين ممارسة النشاط وتحسين -

 جودة الحياة.

ممارسة األنشطة 
 الرياضية

يحث الطالب على استخدام المواد المتوفرة -
 في بيئته إلنتاج شيء جديد.

يبين للطالب خطوات تمكنه من إنتاج مواد -
 مختلفة. 

 صناعة شيء معين

يبين للطالب أهمية ترشيد االستهالك.-  ترشيد االستهالك 
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يحث الطالب على ترشيد االستهالك.-  
يبين للطالب أهمية الموارد الطبيعية.-  
يوجه الطالب إلى المحافظة على الموارد -

 الطبيعية.
لمهارة تنظيم أفكاره وتحديدها.يعود الطالب -  
يوجه الطالب الحترام أعضاء فريق العمل.-  
حث الطالب على التعاون مع أعضاء -

 الفريق.
توجيه الطالب للتعبير عن المواقف -

 المزعجة لخلق بيئة العمل المريحة.
يبين للطالب أهمية االلتزام بقرارات -

 الجماعة.
 الطالب لالنتفاع من خبرات أعضاء يوجه-

 الفريق.
يوجه الطالب لمهارة تعيين المهام وتوزيعها -

 على أعضاء الفريق.
يوجه الطالب لمهارة التفاوض مع أعضاء -

 الفريق.

  العمل بروح الفريق
 

 المهارات االجتماعية

يبين للطالب آداب الحوار مع اآلخرين.-  
يوجه الطالب إلى احترام الرأي اآلخر.-  
اآلخرين في يوجه الطالب إلى مشاركة -

 مشاعرهم.
يوجه الطالب إلى عدم إفشاء أسرار -

 اآلخرين.
يوجه الطالب إلى انتقاء األلفاظ الصحيحة -

 والسليمة خالل تواصله مع اآلخرين.

التواصل مع 
 االخرين

يحث الطالب على تحمل المسؤولية -
 الفردية.

 تحمل المسؤولية
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يحث الطالب على تحمل المسؤولية -
 الجماعية.

اف بالخطأ والتراجع يشجع الطالب االعتر -
 عنه.
يحث الطالب على الثقة بالنفس.-  
يحث الطالب على تجاوز المواقف -

 المزعجة.
يحث الطالب على وضع أهداف واقعية في -

 حياته.
يوجه الطالب لمهارة ضبط الذات.-  
يبين للطالب أهمية معرفة قدرات الفرد.-  
يشجع الطالب على استغالل القدرات.-  

التكيف مع المواقف 
 االجتماعية
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(5الملحق )  

للصف الخامس األساسي  األردني اإلنجليزيةالنتائج التفصيلية لتحليل كتاب اللغة 
)الجزء األول( في ضوء المهارات الحياتية  

المهارات 
 الجزء األول مؤشر المهارات المهارات الفرعية الرئيسية

المهارات    
 العقلية

 المشكالتحل 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 اتخاذ القرار

6 30 0 0 14 0 12 3 13 13 

7 3 0 9 12 1 5 18 13 7 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مهارات جمع 
 المعلومات

11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

القدرة على 
 االبتكار

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 43 0 0 13 3 3 0 6 

 المهارات اليدوية

 استخدام الحاسوب

19 3 0 1 0 2 0 0 1 1 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ممارسة األنشطة 
 الرياضية

23 14 1 2 1 1 0 0 6 7 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

صناعة شيء 
 معين

26 6 1 8 7 2 0 0 0 0 

27 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

 ترشيد االستهالك

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 3 0 2 0 2 3 0 0 

المهارات 
 االجتماعية

العمل بروح 
 الفريق

32 0 0 0 6 0 6 2 0 0 

33 4 0 3 5 3 4 0 3 3 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 8 0 0 2 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

التواصل مع 
 االخرين

39 9 10 17 18 20 21 12 14 11 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 4 5 2 1 3 1 0 

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 0 1 0 4 13 14 1 3 0 

 تحمل المسؤولية

44 4 0 9 4 4 3 0 14 10 

45 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

46 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

47 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

التكيف مع 
المواقف 
 االجتماعية

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 0 0 0 0 0 3 9 0 3 

52 0 0 0 0 1 0 3 0 1 

 617 المجمـــــــوع    
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(6رقم )الملحق   

األردني للصف الخامس األساسي  اإلنجليزيةالنتائج التفصيلية لتحليل كتاب اللغة 
(ثانيفي ضوء المهارات الحياتية )الجزء ال  

المهارات 
 الرئيسية

المهارات 
 الجزء الثاني  مؤشر المهارات الفرعية

المهارات    
 العقلية

 حل المشكالت

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 اتخاذ القرار

6 3 0 6 3 20 1 0 1 20 

7 5 14 4 11 11 14 0 4 6 

8 0 0 2 0 1 0 0 0 2 

9 2 2 19 1 3 4 1 4 3 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مهارات جمع 
 المعلومات

11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

القدرة على 
 االبتكار

16 0 0 3 1 0 0 9 0 3 

17 0 0 0 0 0 0 10 0 2 

18 0 4 4 1 1 0 4 2 1 

المهارات 
 اليدوية

استخدام 
 الحاسوب

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ممارسة 
األنشطة 
 الرياضية

23 0 0 3 0 10 2 0 2 12 

24 0 0 0 0 5 0 0 0 2 

25 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

صناعة شيء 
 معين

26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 7 32 0 12 0 0 0 0 0 

ترشيد 
 االستهالك

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 0 8 3 0 0 0 6 0 

المهارات 
 االجتماعية

العمل بروح 
 الفريق

32 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

33 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 18 0 0 0 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

التواصل مع 
 االخرين

39 18 4 6 5 4 5 4 17 11 

40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 2 0 1 4 0 0 0 

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 0 1 2 6 0 23 0 11 5 

تحمل 
 المسؤولية

44 1 0 2 6 4 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

التكيف مع 
المواقف 
 االجتماعية

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 0 0 13 0 1 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 4 8 10 3 1 0 19 16 6 

52 3 2 0 4 1 0 3 0 0 

 613 المجمـــــــوع    
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(7الملحق رقم )  

للصف الخامس األساسي  فنلنديال اإلنجليزيةالنتائج التفصيلية لتحليل كتاب اللغة 
 في ضوء المهارات الحياتية )الجزء األول(

المهارات 
 الجزء األول مؤشر المهارات المهارات الفرعية الرئيسية

المهارات    
 العقلية

 حل المشكالت

1 0 2 0 0 1 7 0 0 

2 0 1 0 0 0 7 0 0 

3 0 1 0 0 0 3 0 0 

4 0 0 0 0 0 2 0 0 

5 0 0 0 0 1 3 0 0 

 اتخاذ القرار

6 4 2 0 1 0 1 0 1 

7 0 0 0 0 2 1 1 28 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 1 0 0 0 1 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

مهارات جمع 
 المعلومات

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

 القدرة على االبتكار

16 0 1 2 0 1 2 0 0 

17 2 0 12 1 0 7 0 0 

18 0 0 6 0 9 4 12 0 

المهارات 
 اليدوية

 استخدام الحاسوب

19 0 6 0 0 2 2 3 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 2 0 0 0 0 0 0 

ممارسة األنشطة 
 الرياضية

23 25 0 0 0 0 16 2 1 

24 4 0 0 0 0 0 0 0 

25 1 0 0 0 0 0 0 0 

 صناعة شيء معين
26 0 0 2 0 0 2 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ترشيد االستهالك

28 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 5 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 0 6 0 0 0 2 0 

المهارات 
 االجتماعية

 العمل بروح الفريق

32 22 9 4 0 2 8 0 0 

33 1 0 3 0 1 2 0 0 

34 0 0 0 6 0 0 2 1 

35 0 0 0 5 0 1 0 0 

36 1 0 0 0 0 2 0 0 

37 1 0 0 0 1 0 0 0 

38 0 0 0 1 0 4 0 0 

التواصل مع 
 االخرين

39 23 1 25 5 8 19 19 7 

40 2 0 0 1 0 0 0 0 

41 1 0 2 0 2 1 1 3 

42 0 0 0 0 0 2 0 0 

43 1 0 11 4 3 9 2 0 

 تحمل المسؤولية

44 7 37 9 18 6 8 8 0 

45 13 0 4 3 0 5 0 2 

46 0 0 0 0 0 1 1 0 

47 0 0 0 0 1 1 0 0 

التكيف مع المواقف 
 االجتماعية

48 0 0 0 1 0 0 1 0 

49 2 0 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 1 2 0 0 

51 13 0 11 1 6 18 3 9 

52 0 0 9 0 1 9 0 0 

 651 المجمـــــــوع    
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للصف الخامس األساسي  فنلنديال اإلنجليزيةالنتائج التفصيلية لتحليل كتاب اللغة 
(ثانيفي ضوء المهارات الحياتية )الجزء ال  

المهارات 
 الجزء الثاني  مؤشر المهارات المهارات الفرعية الرئيسية

المهارات    
 العقلية

 المشكالتحل 

1 2 1 0 2 0 0 5 3 

2 0 1 0 4 0 0 9 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 

5 0 0 0 2 0 0 2 0 

 اتخاذ القرار

6 0 3 0 0 0 1 8 23 

7 7 2 7 6 0 13 22 1 

8 0 1 0 0 0 0 0 0 

9 0 3 0 0 0 1 1 4 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 

مهارات جمع 
 المعلومات

11 0 0 0 0 1 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

 القدرة على االبتكار

16 0 0 0 0 0 0 0 2 

17 0 0 0 0 1 0 0 0 

18 7 2 2 1 1 0 0 2 

المهارات 
 اليدوية

 استخدام الحاسوب

19 0 0 0 3 12 1 3 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 11 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 

ممارسة األنشطة 
 الرياضية

23 1 0 7 17 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

 صناعة شيء معين
26 0 0 0 3 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ترشيد االستهالك

28 0 2 0 0 0 0 0 0 

29 0 12 0 0 0 0 0 0 

30 0 1 1 0 0 0 0 0 

31 0 10 1 3 0 0 0 0 

المهارات 
 االجتماعية

 العمل بروح الفريق

32 0 0 1 0 2 2 4 0 

33 0 0 2 3 4 0 4 0 

34 0 0 0 0 10 2 1 0 

35 3 0 0 0 9 0 1 0 

36 0 0 0 2 4 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 1 0 0 0 

مع التواصل 
 االخرين

39 31 18 20 22 9 17 10 17 

40 1 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0 10 2 2 4 6 

42 0 0 0 0 1 0 0 0 

43 13 2 4 4 0 3 3 0 

 تحمل المسؤولية

44 2 10 5 5 0 7 13 2 

45 2 1 0 4 0 0 1 0 

46 0 0 0 0 1 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 

التكيف مع المواقف 
 االجتماعية

48 0 0 0 1 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 1 0 1 0 

50 3 0 0 0 1 0 1 0 

51 18 0 1 3 0 0 9 0 

52 6 0 2 12 0 0 4 0 

 615 المجمـــــــوع   
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التحليل موزعة على وحدات الكتاب وحدة  

 

 

 

 

 

  والثاني بجزأيه األول الفنلندي اإلنجليزيةوحدة التحليل موزعة بالتفصيل على وحدات كتاب اللغة 

 الوحدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 المجموع

 أغنية 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 12 25

 صورة 24 20 11 4 6 27 13 9 13 18 11 24 15 7 16 9 227

 قافية 4 3 4 4 4 6 4 3 4 1 0 4 3 2 0 4 50

 قطعة 89 39 96 36 38 117 40 39 80 54 39 76 53 39 88 35 958

 لعبة 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 6

 المجموع 123 63 111 44 49 150 57 52 97 73 54 104 71 49 108 61 1266
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 (22الملحق )
األردني بجزأيه االول والثاني اإلنجليزيةوحدة التحليل موزعة بالتفصيل على وحدات كتاب اللغة   

 
 الوحدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 المجموع

 األغنية 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 10 0 4 0 40

 الصورة 12 12 12 15 17 21 13 15 21 17 18 20 16 19 17 19 15 12 291

تكلم عن  15 1 7 3 0 0 2 11 0 0 0 3 0 5 0 2 7 6 62
 نفسك

اسأل  1 0 10 8 10 6 0 10 4 2 2 10 3 0 2 0 6 6 82
 وأجب

انظر  8 1 0 2 4 7 7 0 2 4 1 0 3 2 3 12 0 2 58
 وقل

 صل وقل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 0 0 15

استمع  27 18 16 19 16 23 17 17 17 21 23 20 12 17 18 0 14 10 305
)...( 

اقرأ  11 17 13 15 16 27 14 19 17 16 20 24 16 23 25 18 17 21 329
)...( 

 مشروع 0 0 0 17 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0 0 0 0 17 48

 المجموع 74 59 58 79 63 84 59 72 68 60 74 77 59 68 75 64 63 74 1230
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(22الملحق رقم )  

األردني بجزأيه األول والثاني اإلنجليزيةأسماء فصول كتاب اللغة   
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بجزأيه األول والثاني الفنلندي اإلنجليزيةأسماء فصول كتاب اللغة 

 


