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 سدتخمص:ال
ىدفت الدراسة إلى تعرف مدى فاعمية وحدة مظؾرة في التاريخ قائسة عمى التربية       

بالقدوة في إكداب بعض السيارات االجتساعية واالتجاه نحؾ السادة لدى طبلب السرحمة 
كسما قمام  ،حقضق ىذا اليدف تمؼ اسمتخدام السشيجمضؽ الؾ مشي وامتو التجري ميالثانؾية، ولت

( االتجمماه نحممؾ السممادة –االجتساعيممة مقيمماس السيممارات األدوات التاليممة   لتاحممب طتظ ضممقا
وقد  ،( طالتًا تؼ تقدسضيا لسجسؾعتضؽ متداويتضؽ تجري ية وضابظة06عمى عضشة طمغت  

ؾرة فمممي تشسيمممة بعمممض السيمممارات االجتساعيمممة أسمممشرت الدراسمممة عمممؽ فاعميمممة الؾحمممدة السظممم
كسممما تؾ ممممت أوزمممًا لؾجمممؾد عبلقمممة ارتتاطيمممة دالمممة احرمممائيًا طمممضؽ  ،واالتجممماه نحمممؾ السمممادة

 متغضري الدراسة في التظ ضق التعدي.
السيمارات االجتساعيمة  –التربيمة بالقمدوة  –وحمدة مظمؾرة   -فاعميمة  :الكمسات السفتاحيةة

 االتجاه. –
The effectiveness of a developed unit in history Based on 

education by role – model  to provid of some social skills and 

attitude towards the material in Secondary School Students 

(Course System) 
Dr. Abdullah Abdul Khalek Abdul hadi Jamil 

Abstract 

      The aime of this study was to identify the effectiveness of a 

developed unit in history based on education by role – model    to 

Provide of some social skills and the attitude towards the material 

in secondary school students To achieve this goal, the descriptive 

and semi-experimental methods were used. The researcher also 

applied the following tools (the social skills and attitude measure) 

to a sample of (60) students divided into two experimental and 

control groups,. The study resulted in the effectiveness of the 

developed unit to development of some social skills and attitude 

towards the material It also found that there is a correlation 

between statistical function Between the variables of the study in 

the post-application. 

Keywords: effectiveness- developed unit-  education by role – 

model - social skills – attitude 
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 مقدمة
الثقمممافي وهيسمممو وعاداتمممو  تعمممد التربيمممة وسمممضمة السجتسمممع فمممي الحشممما  عممممى ترا مممو         

, فعممؽ طريقيمما و تدممع الستعمسممضؽ القمميؼ الدممائدة فممي السجتسممع والتممي تس ممشيؼ مممؽ وتقالضممده
ضمممر األدائيممة كالسيمممارات رفممض أو ق ممؾل أنسممماك الدمممؾك التمممي تع ممس بعمممض السيممارات  

العقمية, كسا تسمشحيؼ القمدرة عممى الح مؼ عممى بعمض األممؾر فمي السؾاقمة السختمشمة التمي 
قد تتظمع تكؾيؽ ات ة مؽ العبلقات االجتساعية  الشاجحمة والرامضدة ممع األقمران، وذلمػ 
مؽ خبلل األنذظة والسسارسات التربؾية التي يتعمؼ الظبلب عؽ طريقيما كيييمة التعامم  

 .ع اآلخر ومؽ  ؼ ق ؾل سمؾكياتو وأفعالوم
( أن اليممممدف األسممممسى لمعسميممممة 72، 7602وفممممى ىممممذا الرممممدد يممممرى السجممممبلد          

التعميسيممممة ىممممؾ تشذممممبة جضمممم  واعممممي بسعظيممممات العرممممر قممممادرًا عمممممى مؾاجيممممة الرممممعاب 
والتحدوات التي تعترضمو وىمذا لمؽ يتمإتى إال ممؽ خمبلل تزويمدىؼ بالسعمؾممات والسيمارات 

جاىات التي تثرى السؾاقة التعميسية وتجعميا نابزة بالحياة مؽ خبلل تسث  بعض واالت
القيؼ السجتسعية وتحؾيميا لسسارسات تع س العبلقات اإلندانية وتحددىا عممى السدمتؾى 

 الجسعي كسا تديؼ أوزًا في تحديد وتذ ض   تمػ الدمؾكيات عمى السدتؾى الشردي.
ا ال وس مممؽ أن يتحقمممق طمممدون القمممدوة والسثممم  المممذي إال أن ىشممماك ممممؽ يمممرى أن ىمممذ        

ذلممػ عممى اعتتممار أنيمما تسثمم  الكسمال الشدمم ي السشذممؾد المذي يثضممر فممي الممششس  ،وحتمذي بممو
اإلعجاب فتشجذب إليو انجذابًا اديدًا وتتإ ر بو تمإ ر ًا عسيقمًا يرسمخ فضيما القشاعمة التاممة 

يمو وسممؼ أسمؾة حدمشة فقمد كمان ولشا فمي رسمؾل ص  ممى ص عم ،بو وبزرورة التإسي بو
 (.27، 7602 ،  العؾدةرض  قرآنًا وسذي عمى األ

لممممذلػ ت عممممرف القممممدوة بإنيمممما  نسممممؾذج حممممي وجدممممد ويتممممرجؼ الدمممممؾكيات القؾيسممممة          
(، والشسمؾذج أو القمدوة فمي 27، 7662 ،الستظمتة لآلخمريؽ لسسارسمتيا مجتسعيمًا  إطمرا يؼ

خيممة أو تربؾيممة أو سياسممية.....( مسممؽ يممذخر مثمم  ىممذه الحالممة قممد و ممؾن اخرممية  تاري
التاريخ بقرريؼ وبظؾالتيؼ ومؾاقشيؼ في ت يان مشيؾم القدوة وفيسو ب   معانيو خا ة 

وحمممتشل عممممى ممممدى العرمممؾر طؾقمممائع وأحمممداث ونسممماذج كثضمممرة ممممؽ   -أي التممماريخ  –وأنمممو
 التزحيات السؤ رة والتظؾالت الحية في اتى مشاحي الحياة.

                        ( yazic &Aslan,2011, 2188) .  
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وانظبلقمممًا ممممؽ ىمممذا السشحمممى نجمممد أن لمقمممدوة دورًا بمممالش األىسيمممة فمممي مجمممال التشذمممبة       
االجتساعيممة الرممحيحة لؤلطشمما  وذلممػ مممؽ خممبلل تشسيممة ميمماراتيؼ االجتساعيممة   لممذا فسممؽ 

القميؼ والسعمايضر الزروري أن و ؾن الشسؾذج الذي وحتذي بو الظبلب نسؾذجًا وع ر عؽ 
ال بممالقؾل فقممإ  و نسمما يتسثمم  تمممػ القمميؼ فممي سمممؾكياتو وأفعالممو  خا ممة وأن لكمم  مجتسممع 
نسممإ أو نسممؾذج أو  ممؾرة لمقممدوة والسثمم  األعمممى الممذي وحتممذي بممو أفممراده مسممؽ يؾا مممؾن 
الدعي طتقدوؼ حمؾل لمسذ بلت االجتساعية التي وقاطمؾنيا مؽ جية ,وفي حر ميؼ عممى 

ايضر تح مممؼ الدممممؾك اإلندممماني ممممؽ جيمممة أخمممرى   فسشيمممؾم القمممدوة فمممي وضمممع قؾاعمممد ومعممم
السجتسعمممات اإلسمممبلمية ومشيممما السجتسمممع الدمممعؾدي ممممثبًل وختممممة عشمممو فمممي السجتسعمممات 
الغربية   حضب ي شغر لو عمى أنمو مشيمؾم وع مس االتجاىمات الششدمية السترجسمة فمي واقمع 

خبلليمما عمممى سمممؾكيات  حيمماة السممتعمؼ عمممى امم   ميممارات ومسارسممات حياتيممة وح ممؼ مممؽ
اآلخمممريؽ االجتساعيمممة فمممي عممم  حالمممة االنشتممماح الثقمممافي المممذي تعيذمممو تممممػ السجتسعمممات. 

    (10، 7606 ،  السراد27، 7602 ، العؾدة
ولقد أكد ص ستحانو وتعالى في كتابو الح يؼ عمى أىسيمة القمدوة فمي حيماة اإلندمان      

, دوة لمشاس وحتذون طيؼ  فمي حيماتيؼؾنؾا قفي ان ص ستحانو وتعالى قد بعب الرس  لي 
َُ ﴿ :قال ص تعالى َْ ََكن  َُ ِون َْاْلَْننْوَآ اَْ ُُْ نو اَّللََّ  نك َكناَن رَن ََ ٌٌ لِّ لََّقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنََ

       ( سؾرة األحزاب.70وة  ﴾آ اَّللََّ َكِثريًا
لظال شمما وأطشائشمما فممي كافممة السراحمم  التعميسيممة وىممذا ممما بجممع أن نحممرص عمممي تعميسممة     

خا ممة وأن القممدوة تسثمم  ليممؼ الغريممزة الشظريممة األساسممية التممي  ،وعمممى اخممتبلف أعسممارىؼ
تدفعيؼ إلى تقمضد الغضر ومحاكاتو سمؾكيًا, األمر الذي قد يؤ ر بذ   أو بآخر في تشسية 

أفممراد مجممتسعيؼ الممذي بعممض السيممارات لممدييؼ خا ممة تمممػ التممي وحتاجؾنيمما  لمتعاممم  مممع 
 (.062, 7661 وعيذؾن فيو  الذسري,

( أن التربية بالقدوة نسؾذج تظ يقي واقعي يث ت 7ه، 0721،لذلػ ترى   مسدوح       
  واكتدمممماطيؼ لمقمممميؼ مممممى التعممممد عممممؽ االنحرافممممات الدمممممؾكيةمقممممدرة واسممممتظاعة اإلندممممان ع

لمممذلػ تعمممرف  ،واحمممد والسيمممارات الذخرمممية واالجتساعيمممة باعتتارىسممما م مممؾنضؽ ممممؽ ندممميج
السيارات االجتساعيمة بإنيما   القمدرة عممى أدا  الدممؾكيات االجتساعيمة الستظمتمة لمتشاعم  

 في إطار السعظيات الثقافية العامة لمسجتسع  .   مع أفراد السجتسع بشاعمية
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وىمممذا مممما يؤكمممد وجيمممة الشغمممر التمممي تمممري أن السيمممارات االجتساعيمممة اخرمممية فمممي      
ثمممم  كمممم  السيممممارات الذخرممممية فممممي مزممممسؾنيا، وبيممممذا تعممممد السيممممارات تكؾيشيمممما وأنيمممما تس

االجتساعية أحد أىؼ أبعاد التؾافق الششدي لمستعمؼ ألنيسا يرتتظان بالعديد مؽ الستغضمرات 
العسممم   ،الدؾسمممضؾلؾجية والتمممي تمممؤ ر فمممي اكتدممماب العديمممد ممممؽ السيمممارات مثممم    التعممماون 

طشمما   ،مممؽ أجمم  إنجمماز األعسممال التشاعمم  إوجمماطي ،التؾا مم  مممع اآلخممريؽ ،ضممسؽ فريممق
التع ضممر عممؽ السذمماعر واألفكممار،  فيممؼ   ،تحسمم  السدممبؾلية ،عبلقممات ناجحممة مممع اآلخممر

 ع مممد العمممال،  .القمممدرة عممممى تجشمممع السذممم بلت و  ،القمممدرة ضمممتإ المممششس ،احتمممرام اآلخمممرو 
7660 ،72.) 
ة وس مؽ ( أن أسمؾب التربية بالقدو 00ىم، 0772وفى ىذا الردد ترى الد ضثر          

أن وعمممممزز لمممممدى السمممممتعمؼ العديمممممد ممممممؽ تممممممػ السيمممممارات والتمممممي تسثممممم  مجسؾعمممممة األفكمممممار 
الشمرد داخم  مجتسعمو، لمذلػ  مششتيا ممؽ  تشاعم  فمي تمؤ ر التمي والدممؾكيات،والسذاعر

وجية نغر إسبلمية إلمى عمدة أنمؾان مشيما ميمارات   اسمتخدام أسممؾب الحمؾار والرقمي فمي 
 واالترمال، والشيمؼ حدمؽ السعامممة، اإلدراك ،خظا القدرة عمى ترحيح األ ،السعامبلت

والدمشة  الكتماب فمي عمضيما الحمب ورد المذي االجتسماعي والتعماطة، التمإ ضر االنشعمال
 امروطاً  أو قضمؾدًا، وزمع مجتسمع فمي وبمررت ذلمػ بمإن الشمرد يؾجمد." أو عرضماً   راحة

أن  ممعاالجتسماعي  وىمذا ببلامػ يتظ وسممؾكو أدائمو اإلندماني، وعممى حركتمو، عممى
 معيما وعميش التمي الجساعمة ممع ويتكامم  ترمؾر يتشاعم  اإلنداني وفق الدمؾك وسارس

  بعمادات وتقالضمد وهميؼ المؾعي ضمرورة يؤكمد األممر المذي ،والعقمدي الشكمري  طشائيما وممع
السجتسع الدعؾدي حتى يتدشى لشا ترجستيما فمي  مؾرة ميمارات وسممؾكيات تدماعد عممى 

 .التعض تعاوش ك  فبات السجتسع مع بعزيؼ
ا ممممؽ  ممممة و يقمممة بالسجمممال وىمممذا يتشمممق ممممع ط يعمممة التممماريخ كسمممادة دراسمممية لسممما ليممم     

والسرتتإ بسشيؾم التربية بالقدوة والذي وعت ر ركضزة أساسية لغرس هيؼ السجتسمع  الؾجداني
ي شذممد تحقيقيمما فممي  ممؾرة ميممارات  ب وكممذا ترجستيمما لسخرجممات تعميسيممةفممي نشممؾس الظممبل

كسما يتشمق أوزمًا ممع ،شا  قادريؽ عممى االندمجام والتكيمع ممع الحياةاجتساعية تجع  األط
تراممممضد سمممممؾكياتيؼ وضممممتإ   :أىممممدافيا التممممي تؤكممممد عمممممى ضممممرورة تس ممممضؽ الستعمسممممضؽ مممممؽ

التممدريع  ،تعممرف ال ممدائ  السختمشممة لحمم  السذمم بلت التممي تممؾاجييؼ ومشاقذممتيا ،انشعمماالتيؼ
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ميممممؼ قمممادريؽ عمممممى تمممؾقى الغمممممؾ التشكضممممر السمممشغؼ والتمممي تجععممممى لغمممة الحممممؾار اليممماد  و 
والتظممرف واختيممار ممما وق مممو مممؽ أفكممار اآلخممريؽ دون تحضممز، وبشمما  اخرممضتيؼ السدممتقمة 

فمي طشمائيؼ خمقيمًا ونشدميًا ممؽ  زمبًل عمؽ اإلسميامىذا ف،مؽ خبلل إكتداطيؼ الثقة بإنشديؼ
 (77، 7602 ،خبلل تشسية االتجاىات اإلوجاطية نحؾ اآلخر .   جام 

( أىسية  العشاوة بظبلب السرحمة الثانؾية في 027, 7662ى  الذافعي ,لذلػ ير        
التعميؼ العام باعتتارىا تمػ السرحمة التي تسث  طداوة الرجؾلة حضب تذميد ممرور الظمبلب 
بسرحمة السراىقة الستإخرة والتي يتحب فيو الستعمؼ عامة عؽ قدوة لضتإسى طيما فمي حياتمو 

 ة التعميؼ والتعمؼ داخ   رفة الرة. وىذا لؽ يتإتى إال مؽ خبلل عسمي
ومممممؽ ىشمممما كممممان الدممممعي والتحممممب الممممدؤوب عممممؽ كيييممممة تشسيممممة بعممممض السيممممارات        

االجتساعية التي مؽ األىسية استخبل يا ممؽ القميؼ و السعمارف السجمردة وتحؾيميما إلمى 
سممؾكيات ومسارسممات تشضمد فممي  إورمال مشيممؾم التربيمة بالقممدوة كمامبًل لمظممبلب ممع تممؾفضر 

نحمممؾ التممماريخ كسمممادة دراسمممية  فمممرص تعميسيمممة واقعيمممة لتظ يقمممو تع مممس اتجاىمممات الظمممبلب
فاعميمة وحمدة مظمؾرة فمي التماريخ ىذا جا ت فكرة الدراسمة الحاليمة    وتإسيدًا عمى لدييؼ

قائسممة عمممى التربيممة بالقممدوة فممي تشسيممة بعممض السيممارات االجتساعيممة واالتجمماه نحممؾ السممادة 
 .(لدى طبلب السرحمة الثانؾية
 اإلحداس بسذكمة الدراسة:

تؤكد التؾجيات التربؾية الحديثمة فمي مجمال تظمؾير السشماىج وطمرق تمدريس التماريخ      
عمممممى االىتسمممممام بالجانممممع التظ يقمممممي لمسعمؾمممممات أوزمممممًا و تحؾيمممم  الستممممماد  والشغريمممممات 

األمممر الممذى دفممع بالقممائسضؽ عمممى أمممر   لسجممردة إلممى مسارسممات حياتيممة يؾميممةوالسشمما يؼ ا
عميؼ بإعادة الشغر في مشاىج التاريخ مؽ أج  العس  عمى تظؾيرىا واستخدام أسالضع الت

 .لدى الظبلب ي تشسية بعض السيارات االجتساعيةتدريدية مشاستة تديؼ ف
وبسراجعة معمسي الرة وكذا نتائج الظبلب في دراسة التاريخ وجد أن ىشاك تدني  -

اعية ومؽ  ؼ فمي االتجماه نحمؾ في مدتؾى مسارسة الظبلب لتعض السيارات االجتس
            .السادة أرجعو التعض مشيؼ إلى  متة الجانع الشغري في تدريس التاريخ

ولكي تتزح الرؤية أكثر لدى التاحب عسد إلى تعمرف الؾضمع المراىؽ لتعمميؼ وتعممؼ  -
التاريخ بالسرحمة الثانؾية  نغام السقررات( مؽ خبلل تظ ضمق دراسمة اسمتظبلعية فمي 
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( مؾقشممًا سمممؾكيًا يتتممع كمم  مشيمما  بل ممة طممدائ  76ختتممار مؾاقممة م ممؾن مممؽ   ممؾرة ا
وختار مؽ طضشيا الظالع ال مدي  السشاسمع، وكانمت الدرجمة القرمؾى لمو وفقمًا لسقيماس 

وقممد طتقممت ىممذه الدراسممة عمممى عضشممة طمغممت  ،( درجممة06(  0،7،2التقممدير التممالي  
يان مدتؾى مسارسة الظمبلب ( طالتًا مؽ طبلب السرحمة الثانؾية وذلػ طيدف ط77 

أن ىشاك تمدني  :لتعض السيارات االجتساعية وقد جا ت نتائجيا عمى الشحؾ التالي
فممي مدممتؾى مسارسممة بعممض السيممارات االجتساعيممة لممدى طممبلب ىممذه السرحمممة حضممب 

وىمممذا مممما قمممد يمممشع س بالدممممع عممممى االتجممماه نحمممؾ  ،%06و ممممت ندمممتة االسمممتيشا  
 السادة. 

ائج بعممض الدراسممات والتحممؾث التممي أجريممت فممي ىممذا وىممذا ممما أكممدت عميممو نتمم -
حضمممب أكمممدت فمممي مجسميممما عممممى أىسيمممة اكتدممماب بعمممض االجتساعيمممة لمممدى  :السجمممال

كسا أكدت أوزًا عمى ضرورة  تؾعيمع التربيمة بالقمدوة فمي  ،طبلب السرحمة الثانؾية
 ،تعزيممز مثمم  ىممذه السيممارات وكممذلػ فممي اكتدمماب االتجاىممات اإلوجاطيممة نحممؾ السممادة

لسمما ليمما مممؽ طممابع خمقممي و ندمماني ودمماعد الستعمسممضؽ عمممى اكتدمماب اخرمميو وذلممػ 
متسضزة ممؽ خمبلل مما تزخمر بمو األحمداث التاريخيمة ممؽ مؾاقمة واخرميات  مالحة 

           تع ممممس القمممميؼ السر ممممؾب فضيمممما. وتممممؾفر القممممدوة الستحميممممة بالشزممممائ  دراسممممة كمممم  مممممؽ  
 ،   دمحم 7602،بللمممي  ى7606،   السراممد7662، أطممؾ  ممم يح، 7660 ، الغزالممي
2017)، Pluck,& Johnson ,  2011  ؛Yazici & Aslan  2011)  

تةةدني فةةي مدةةتوى " ضةةوء مةةا سةةبق تةةتمخص مذةةكمة الدراسةةة فةةي وجةةود: وفةةي    
مسارسة طالب السرحمة الثانوية لبعض السيارات االجتساعية وطبيعة اتجاىةاتي  نحةو 

 ت  اإلجابة عمى األسئمة التالية:مادة التاريخ  ولمتردي لحل ىذه السذكمة سوف ت
 ؟إكداطيا لظبلب السرحمة الثانؾيةما السيارات االجتساعية الستظمع  .0
مممما أسمممس طشممما  الؾحمممدة السظمممؾرة القائسمممة عممممى التربيمممة بالقمممدوة إلكدممماب بعمممض  .7

 ؟لسادة لدى طبلب السرحمة الثانؾيةالسيارات االجتساعية واالتجاه نحؾ ا
ة  لمممدى إلكدممماب بعمممض السيمممارات االجتساعيممممممما فاعميمممة الؾحمممدة السظمممؾرة فمممي  .2

 ؟طبلب السرحمة الثانؾية



8 

سمادة  لمدى طمبلب السرحممة ما فاعمية الؾحدة السظؾرة في إكداب االتجاه نحؾ ال .7
 ؟الثانؾية

االجتساعية و االتجماه نحمؾ السيارات ة السحتسمة طضؽ متغضري الدراسة  ما العبلق .2
 ( في التظ ضق التعدي؟السادة

سعت الدراسة الى عبلج مدمتؾى القمدرة عممى مسارسمة بعمض السيمارات  أىداف الدراسة:
 االجتساعية لدى طبلب السرحمة الثانؾية واالتجاه نحؾ مادة مؽ خبلل: 

إعداد قائسمة بمإىؼ السيمارات االجتساعيمة الستظممع إكدماطيا لمدى طمبلب السرحممة  .0
 .الثانؾية مؽ وجية نغر الخ را 

بيممممة بالقممممدوة إلكدمممماب بعممممض السيممممارات إعممممداد وحممممدة تعميسيممممة قائسممممة عمممممى التر  .7
 االجتساعية  واالتجاه نحؾ السادة لدى الظبلب عضشة الدراسة.

تعممرف مممدى فاعميممة الؾحممدة السظممؾرة فممي إكدمماب بعممض السيممارات االجتساعيممة   .2
 .لدى طبلب السرحمة الثانؾية

تعرف مدى فاعمية الؾحدة السظؾرة في إكداب طبلب السرحمة الثانؾية  االتجاه  .7
 مادة التاريخ.نحؾ 
 .استسدت ىذه الدراسة أىسضتيا مؽ أنيا أىسية الدراسة:

تقدم وحدة مظؾرة قائسة عمى التربية بالقدوة لتشسية بعمض السيمارات االجتساعيمة  .1
الثانؾيممممة نغممممام السقممممررات بس ممممؽ  واالتجمممماه نحممممؾ السممممادة لممممدى طممممبلب السرحمممممة

 خ.االستشادة مشا في تظؾير أسالضع تعميؼ وتعمؼ مادة التاري
( وس مؽ لسرمسسي االتجاه نحؾ السمادة –االجتساعية السيارات م  تقدم مقياسان لم .2

ومششمممممذي السشممممماىج  االسمممممتشادة مشيسممممما فمممممي تظمممممؾير مشممممماىج التممممماريخ بالسراحممممم  
 .التعميسية السختمشة

تؾجيممو انغمممار القمممائسضؽ عممممى أممممر التعمممميؼ بزمممرورة تظمممؾير مشممماىج التممماريخ فمممي  .3
 ضؾ  التربية بالقدوة.
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 :اقتررت حدود ىذه الدراسة عمى لدراسة:حدود ا
 ىم( 0722/ 0721لسضدانية خبلل العام الدراسي  : طتقت الدراسة ا.الحد الزمشي7
طتقمممت عضشمممة ممممؽ طمممبلب الرمممة الثممماني بالسرحممممة الثانؾيمممة  نغمممام  :الحةةةد البذةةةري . 1

   السقررات(.
مشظقة  -ط ريدة طتقت الدراسة بالسدرسة الثانؾية بجسع األمضر سمظان: .الحد السكاني3

 القريؼ.
الؾحمممدة السختمممارة ممممؽ مقمممرر االجتساعيمممات بالسرحممممة الثانؾيمممة  نغمممام : . السوضةةةوعي4

ألنيممما األندمممع لسؾضمممؾن  ( الدمممضرة الش ؾيمممة مقمممررات( والسؾسمممؾمة بمممالعشؾان التمممالي
 الدراسة الحالية.
 سمممؾف و تشمممى ىشممما بالتعريشمممات اإلجرائيمممة مشعممما لمتكمممرار لسممما وردمرةةةظمحات الدراسةةةة: 

 باإلطار الشغري.
  فاعميةةةة(Effectiveness:) :ممممدى مممما تحققمممو  يعرفةةةو الباحةةةث اجرائيةةةا ب نةةةو

الؾحممدة السظممؾرة و القائسممة عمممى التربيممة بالقممدوة مممؽ آ ممار تربؾيممة مر ممؾب فضيمما 
والستسثمممة فممي إكدمماب بعممض السيممارات االجتساعيممة واالتجمماه نحممؾ السممادة لممدى 

 الظبلب عضشة الدراسة.
 مظةورة  وحدة(: (Developed unit  سمدممة  :يعرفيةا الباحةث اجرائيةان أنيةا

ممؽ السؾضمؾعات وعمماد طشا ىما وفمق خظممؾات مشظقيمة عمسيمة  لتدمماعد فمي تعمممؼ 
بعض السيارات االجتساعيمة واالتجماه نحمؾ السمادة  لمدى الظمبلب عضشمة الدراسمة 

والتمممي تزمممعيؼ فمممي   ممممؽ خمممبلل مجسؾعمممة ممممؽ اإلجمممرا ات واألنذمممظة الرممميية
وممؽ  مؼ تمدفعيؼ إلمى القيمام طمتعض السسارسمات  ،تثضر اىتسماميؼ مؾاقة تعميسية

الس تشؾ َِّعة والتي تؤدى إلمى ممرورىؼ بخ مرات جديمدة يمتؼ ربظيما بخ مراتيؼ الدمابقة 
 حتى تتاح الشرص أماميؼ ل مؾغ األىداف التعميسية لمدراسة.

 ( التربيةة بالقةدوةEducation by role – model  :)  يعرفيةا الباحةث
تزممسضؽ الشسممؾذج الممذى وحتممذى فممي عسميممة التعممميؼ والممتعمؼ مممؽ  : نيةةااجرائيةةا ب

خممبلل مؾاقممة تعميسيممة واقعيممة تممؤدي إلممى تشسيممة بعممض السيممارات  االجتساعيممة  
 واالتجاىات اإلوجاطية لدى الظبلب عضشة الدراسة. 
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 ( السيارات االجتساعيةSocial Skills:) ىي  :يعرفيا الباحث اجرائيا ب نيا
األساسية لمتشاع  االجتساعي االوجاطي والس زسشة بعض الدمؾكيات 

والتي تداعد الستعمسضؽ عمى إقامة عبلقات ،بسؾضؾعات الؾحدة السظؾرة
وتقاس بالدرجة التي وحر  عمضيا الظالع  ،اجتساعية ناجحة مع اآلخريؽ

 بسقياس السيارات االجتساعية السعد لتحقضق ىذا اليدف بالدراسة الحالية .
  االتجاه) Attitude ):  استعداد نشدي عقمي قاط  لبلستجابة السؾجتة أو

الدالتة نحؾ  الذخريات السقتدى طيؼ والتي وردت بسؾضؾعات الؾحدة 
ويقاس بالدرجة التي وحر  عمضيا الظالع  في السقياس السعد   ،السظؾرة

 لذلػ.
 :اإلطار الشظري والدراسات الدابقة

 :: التربية بالقدوةأوالن 
 القدوة: ماهية التربية بCharacter Education 

يممممة بالقممممدوة، ومممممؽ أطرزىمممما: تعريممممع تتعممممدد آرا  التمممماحثضؽ حممممؾل تعريممممع مشيممممؾم الترب
والتمممي تمممرى أن التربيمممة بالقمممدوة مممماىي إال   أسممممؾب عمسمممي ممممؽ   (22، 7602 ،العمممؾدة 

أسممالضع التربيممة، وىممؾ وحتمماج أن و ممؾن السربممي قممدوة أمممام الممشش  السممراد تربضتممو، فيدممارن 
 الستادأة والتزحية، ويستشع عؽ  غائر األمؾر  إلى 

أن التربيمة بالقمدوة ىمي:  ممشيج تربمؾي متكامم ،  (Bialik 7602 ،2 في حضؽ تمري 
وخظممممة مح سممممة لشسممممؾ اإلندممممان وتشغمممميؼ مؾا تممممو وحياتممممو الششدممممية واالنشعاليممممة والدمممممؾكية 

 واستشادة مؽ طاقاتو عمى أكس  وجو.
ة بالقمممدوة بإنيممما:   أسممممؾب تظ يقمممي واقعمممي التربيممم (7، 0722طضشسممما تعمممرف مسمممدوح  

يث ممت مقممدرة واسممتظاعة اإلندممان عمممى التعممد عممؽ االنحرافممات الدمممؾكية، واكتدمماطيؼ لمقمميؼ 
 والسيارات الذخرية واالجتساعية   
تزممسضؽ الشسممؾذج الجضممد فممي عسميممة التعممميؼ والممتعمؼ " ويعرفيةةا الباحةةث اجرائيةةا ب نيةةا:

دي إلمممى إكدممماب بعمممض السيمممارات  االجتساعيمممة  ممممؽ خمممبلل مؾاقمممة تعميسيمممة واقعيمممة تمممؤ 
   . السادة لدى الظبلب عضشة الدراسةواالتجاه نحؾ 
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وخبل مة القمؾل أن خمبلل االطمبلن عممى مما سم ق ممؽ التعريشمات يتزمح أنيما ت ممرز 
الخرائص الذاتية لسشيؾم  التربية بالقدوة(  ألنيا قد اتشقت ممم أو كمادت أن تتشمق مممم عممى 

طممضؽ  ة ىممي أسمممؾب وعتسممد عمممى أنذممظة وخ ممرات تعميسيممة تيممتؼ بممالربإ أن التربيممة بالقممدو 
ىممذا فزممبًل عممؽ إكدمماطيؼ بعممض الخ ممرات  ،السحتممؾى الممذي يدرسممو الظممبلب وبممضؽ الؾاقممع

 اإل رائية عؽ السحتؾى الذي يدرسؾنو.
 :الفمدفة التي يدتشد الييا أسموب التربية بالقدوة 

اسممتخدام األفكممار والسعممارف اىمما: أن ودممتشد أسمممؾب التربيممة بالقممدوة عمممى فمدممشة مشاد
التي لمدى السمتعمؼ عمؽ السحتمؾى التعميسمي المذي يدرسمو لتكمؾيؽ خ مرات ومعمارف جديمدة، 

عامبلتممو االجتساعيممة، وس ممؽ االسممتشادة مشيمما فممي تكممؾيؽ سمممؾكيات مر ؾبممة، تغيممر فممي ت
 :مسا وديؼ في

 تشغيؼ ما لدى الظبلب مؽ أفكار في طشضتو السعرفية. -
 ؽ في مؾاقة وأمثمة واخريات وخ رات تعمؼ حقيقية.دمج الستعمسض  -
 تؾعيمممع معمممارفيؼ وميممماراتيؼ فمممي مؾاقمممة حياتيمممة أخمممرى، تجعممم  تعمسيمممؼ أكثمممر  -

 (.Orr,2014,480   واقعية مسا وجع  تعمسيؼ ذا معشي
وىمممذا مممما وع مممس مجسؾعمممة االفتراضمممات التمممي تؾضمممح مبلممممح ال شائيمممة االجتساعيمممة 

ريممة  األساسممية فممي الممتعمرؼِّ السعرفممي االجتسمماعي، برممؾرة تشرممضمية، وذلممػ طؾ ممشيا الشغ
والتمممي  ،وىمممذه االفتراضمممات تتظممماطق ممممع أسممممؾب التربيمممة بالقمممدوة، والسيمممارات االجتساعيمممة

، 0720  المؾادعي،  Yazici & Aslan 2011 تتسثم  فيسما أامار إليمو كم  ممؽ   
 (، وىذه االفتراضات ىي: 02

جيممة نغممر ال شممائضضؽ الطممد وأن فممالتعمؼ مممؽ و  ،:الةةتعم  عسميةةة ةرضةةية التوجةةو -
 ودعى خبللو الشرد لتحقضق  رض معضؽ.

: تتيي  لمتعم  أفزل الظروف عشدما يواجو الفرد بسذكمة أو ميسة حقيقيةة -
يمرى ال شممائضؾن أن المتعمؼ وجممع أن ودماعد الشممرد عممى طشمما  معشمى لسمما يتعمسممؾه 

 ويشس ِّي الثقة لدييؼ في قدرتيؼ، والتؾا   مع اآلخريؽ 
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مية التعم  اعادة بشاء الفةرد لسعرفتةو مةن  ةالل عسميةة تفةاو  تتزسن عس -
: أي أن الشمممرد ي شمممي معرفتمممو عمممؽ معظيمممات العمممالؼ اجتسةةةاعي مةةةي ا  ةةةرين

 السحيإ بو مؽ خبلل أنذظتو ذاتية مع اآلخريؽ.
وترتقي طتشاعبلت الستعمؼ  مع اآلخريؽ، إوجاطية إزا   التعم  عسمية وجدانية: -

 مادة التعمؼ.
وذلمػ عمممى اعتتمار أن اليؾيممة مماىي إال نتاجمما لمخ ممرات  لميويةةو: الةتعم  بشةةاء -

 التعميسية التي نذارك فضيا.
 :أسس ومبادئ التربية بالقدوة 

إن حاجة الشاس إلى وجؾد القدوة، ىي نابعة مؽ  ريزة كامشة فمي نشمؾس جسيمع     
إلى محاكماة  التذر، ىذه الغريزة الكامشة ىي  ريزة التقمضد، وىي رغتة ممحة تدفع األفراد

سمؾك اخريات وأفراد وقادة في مجاالت مختمشة، وتقمضد سمؾكياتيؼ واقتشا  أ رىؼ، ولذا 
فيشممممماك بعمممممض األسمممممس الششدمممممية والتربؾيمممممة التمممممي تح مممممؼ فمممممي ىمممممذا التقمضمممممد والسحاكممممماة، 

(  762-762، 0720المممممممممشحبلوي    22، 0772الشمممممممممؾح،   7660،21 القحظممممممممماني، 
 :وتتسثل ىذه األسس في

: فالستعمؼ و ؾن مدفؾن طرغتة خيية ال وذمعر طيما السحاكاة واالقتداءالرغبة في  -
نحممممؾ محاكمممماة مممممؽ وعجممممع بممممو ممممممم دون قرممممد أي كانممممت سمممممؾكياتو مق ؾلممممة أو 

  .مرفؾضو وىشا ببلاػ يتظمع الحذر
: فكممم  مرحممممة ممممؽ العسمممر ليممما اسمممتعدادات وطاقمممات محمممدودة االسةةةتعداد لمتقميةةةد -

 .الستعمؼ عشدما نظمع مشو تقمضد أحد لذلػ، الطد أن نحدع حدابًا الستعداد
: وىمممذا يتظممممع ممممؽ السربمممي، أن و مممؾن اخرمممية جذابمممة فمممي سممممؾكو اإلعجةةةاب -

وعسممؾم أفعالممو وأخبلقممو، حتممى وغممرس فممي أطشائممو وطبلبممو السضمم  الششدممي نحممؾه، 
 وبالتالي وحر  االندفان لسحاكاتو في األقؾال واألفعال. 

اعمات ممؽ العؾامم  التمي تثضمر عسميمة : وعت ر التشافس طضؽ األفمراد والجسالتشافس -
مؾِّي و مؾن م شي ما عممى الرغتمة فمي التسا م  والتدماطق،  االقتدا    ألن التشافس الدَّ

 دون أن و ؾن ىشاك رغتة في زوال ما عشد اآلخريؽ. 
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يمممدفع  ،: إن الذمممعؾر بمممالعجز أو المممشقص فمممي بعمممض الجؾانمممعالذةةةعور بةةةالعجز -
ويممرى أن فممي تقمضممده لممذلػ  ،ن عميمموالسممر  إلممى االحتممذا  بسممؽ يممرى أنيممؼ متشؾقممؾ 

 مخرًجا وعبلًجا قد يشقمو ويخرجو مسا وعاني مشو ألن الششس تسض  إلى الكسال.
: فمممإن لكممم  عسميمممة تقمضمممد ىمممدف قمممد و مممؾن معروفممما لمممدى السقممممد، أو  ضمممر ليةةةدف -

لممذلػ الطممد مممؽ أن و ممؾن ذا  مممة باتتممان عمم  اممخص قممؾي مرمممؾق  ،معممروف
 وبإسا. لدوو سسات حدشة، ودتسد مشو قؾة 

 التقميةةةد عسميةةةة فكريةةةة يستةةةزج فييةةةا الةةةوعي واالنتسةةةاء والسحاكةةةاة واالعتةةةزا : -
ويرتح ليذا  اوة وأسمؾب، واإلندان في مدمار حياتمو وحتماج إلمى قمدوة تكمؾن 
مثار إعجابو واحترامو، حتى يرتتإ طيا في فعميا وقؾليا، وخا ة عشدما و ؾن 

 اإلندان في مؾقة  ريع عميو.
  وتدريس التاريخالتربية بالقدوة: 

القممدوة تعممد مممؽ أىممؼ وسممائ  التربيممة إن لممؼ تكممؽ ىممي أىسيمما عمممى اإلطممبلق، وذلممػ    
لؾجؾد تمػ الغريزة الشظرية السمحة في كيان اإلندان، والتي تدفعو إلى التقمضد والسحاكاة، 
ويعت ر أسمؾب القدوة الحدمشة ممؽ أنجمح األسمالضع التربؾيمة السمؤ رة فمي سممؾك اآلخمريؽ، 

تظ ضمممق عسممممي يث مممت قمممدرة اإلندمممان واسمممتظاعتو عممممى التحممممي بشزمممائ  األعسمممال  ألنيممما
واألقؾال، واالنتقال بالستاد  الحدشة مؽ الجانع الشغري إلى الجانمع التظ يقمي السمؤ ر، 
فتبلمس األبرار واآلذان واألفبدة مسا يؤدي إلى حدوث اإلقشان واإلعجاب  ؼ االقتدا . 

  .(27-20، 7660 القحظاني،
ىشةةةا يسكةةةن أن نحةةةدد أىةةةداف التربيةةةة بالقةةةدوة فةةةي تربيةةةة الةةةششء سةةةمو يان ومةةةن 
، 1075؛ العةةودة،Yazici,2011 ؛36، 1008فيسةةا يمةةي: )الجييسةةان، ،اجتساعيةةان 

 :( في أنيا تيدف الىBialik,2015,5؛ 7433،3الدواط، ؛51
طشممما  اخرمممية الظالمممع فمممي جسيمممع الجؾانمممع، وتمممؤ ر فمممي اتجاىاتمممو وسممممؾكياتو،  -

 . ر بذ   ك ضر عمى حاضر السجتسع ومدتق  وبالتالي تؤ 
 جامع طضؽ الشغرية والتظ ضق..إورال السشا يؼ التي يريدىا السربي بذ   سريع -
وسممممضمة تربؾيممممة حيممممة تجدممممد الكمسممممات إلممممى أفعممممال، وتممممؤ ر عمممممى همممميؼ الظممممبلب  -

 وسمؾكياتيؼ ومياراتيؼ.
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ت دعممؼ انتذممار الخضممر  ألن الشمماس بشظممرتيؼ وح ممؾن محاسممؽ األخممبلق، ودرجمما -
 الكسال، وتعظضيؼ أمبًل في الؾ ؾل إلى الشزائ .       

 التإ ضر التالش في األفراد والجساعات في أقؾاليؼ وأفعاليؼ واتجاىاتيؼ وأفكارىؼ. -
 تحدضؽ مدتؾى الشش  الدراسي، مؽ خبلل االقتدا  طتعض أقرانيؼ.  -
تحدممضؽ ميممارات الممشش  االجتساعيممة، وتجعميممؼ قممادريؽ عمممى التؾا مم  الشعممال،  -

 ومؾاجية الرراعات واتخاذ قرارات بذإنيا.
( أن التربية بالقدوة تيدف إلى  رس هيؼ السجتسع 2، 0722ومؽ ىشا ترى مسدوح  

وعاداتمممو فمممي نشمممؾس الظمممبلب، وترجستيممما فمممي اممم   ميمممارات اجتساعيمممة تجعممم  الظمممبلب 
 قادريؽ عمى االندجام والتكيع مع السحيظضؽ طيؼ. 

(  إلممى أن مممؽ ط يعممة مشمماىج التمماريخ أنيمما 01-00، 7607لممذلػ تذممضر الشجممال    
تداعد الستعمؼ عمى فيؼ الكثضر مؽ هيؼ السجتسع وعاداتو وكذا العسم  عممى تشسضتيما لمدى 

كسا أنيا تداعدىؼ عمى تعرف كييية استشتاج األفكار واألحداث، وعممى فيمؼ  ،الستعمسضؽ
ممَضر  الغممروف والعؾاممم  التممي تدمماعد عمممى اسممتقرار السجتسعممات وذلممػ مممؽ خممبلل سممرد سِّ

 الدابقضؽ وتاريخيؼ عمى الستعمسضؽ. 
لتعمةةي  ليةةذا السةةشيت والستسثمةةة وىةةذا مةةا يتفةةق مةةي األىةةداف التةةي وضةةعتيا و ارة ا

    :في
 تحدضؽ سمؾكيات الستعمسضؽ عؽ طريق تقدوؼ سضر الرالحضؽ واالقتدا  طيؼ. -
ل اتخاذ الظبلب الع رة والعغة مؽ األحداث التاريخية، وفيمؼ الحاضمر ممؽ خمبل -

 خ رات الساضي.
تشسيممممة اخرممممية السممممتعمؼ وسمممممؾكياتو االجتساعيممممة، وتشسيممممة الجؾانممممع الؾجدانيممممة  -

 والروحية واألخبلهية لدوو.
تعزيمممز ىؾيمممة الستعمسمممضؽ الثقافيمممة والشكريمممة واألخبلهيمممة ممممؽ خمممبلل فيمممؼ القزممماوا  -

 .العالسية السعا رة
عربممممممي تزويممممممد الستعمسممممممضؽ بسعمؾمممممممات ومعممممممارف تتعمممممممق بممممممالسجتسع السحمممممممي وال -

 .واإلسبلمي والعالسي
 .تقؾية روح االنتسا  لئلسبلم والؾطؽ والحزارة العربية اإلسبلمية -
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السدمممماىسة فممممي حمممم  السذمممم بلت التممممي وعمممماني مشيمممما السجتسممممع السحمممممي والعربممممي  -
 واإلسبلمي. 

 فيؼ العبلقة طضؽ الساضي والحاضر، وأ ر ذلػ عمى السدتق  . -
-0  ،مى0722 ،الخزاعي ق اإلندان. واالىتسام بحقؾ  ،تشسية السدبؾلية السدنية -

2.) 
وممممؽ خمممبلل مممما سممم ق يتزمممح أن مشممماىج التممماريخ  تؤكمممد فمممي مجسممم  أىمممدافيا عممممى 
ضممرورة تقممدوؼ القممدوة لمستعمسممضؽ برممؾرة و حتَممَذى طيمما، مممؽ خممبلل عممرض سممضرة ىممذه القممدوة 
مم   االسممتشادة مشيمما فممي تشسيممة الجؾانممع  و نجازاتيمما وسممساتيا، ىممذا باإلضممافة إلممى تحديممد س 

طتزويدىؼ بالقدر السشاسع لمسعمؾمات والسيارات والخ رات، التي تدماىؼ  اإلوجاطية لدييؼ،
فممي  ممرس روح السذمماركة اإلندممانية الس شيممة عمممى االحتممرام والتقممدير طممضؽ الستعمسممضؽ كافممة 

وىذا ما يتفق مي نتائت بعةض الدراسةات التةي أجرية  فةي مؽ أج  طشا  عالؼ أفزم   
التمي و  (Yazici & Aslan, 2011ة يةا  ي و أسةالن )دراسة :ىةذا السجةال ومشيةا

ىدفت إلى استخدام تاريخ األبظال طؾ شيؼ قدوات في تعميؼ بعض القميؼ، وقمد اعتسمدت 
الدراسممة عمممى السممشيج الؾ ممشي التحمضمممي مممؽ أجمم  الكذممة عممؽ العبلقممات طممضؽ ىؾيممات 

االجتساعيمة،  وتدريس القيؼ  الستزمسََّشة بسحتمؾى كتمع الدراسمات ،األبظال طؾ شيؼ قدوة
وقممد أاممارت الشتممائج إلممى وجممؾد أوجممو تذممابو واخممتبلف الفممت لمشغممر وعممزى لستغضممر الشممؾن 

% ممممؽ األبظمممال المممذيؽ وجمممدوا فمممي الكتمممع الدراسمممية ممممؽ 22.7 الجمممشس(، حضمممب كمممان 
مممؾن 7.0الممذكؾر، و  ممضؽ ق مم  الخدمممة وشز  % مممؽ اإلنمماث   ويرجممع ذلممػ إلممى أن الس عم ِّسِّ

لمممذلػ أو مممت بزمممرورة  ،جمممدوا عممممى السدمممتؾى السحممممياألبظمممال المممذكؾر خا مممة مسمممؽ و 
 ،دراسةة ) الخرجةيو تزسضؽ بعض الذخريات القدوة مؽ العشرمر الشدمائي بمالسشيج  

التي ىدفت إلى تؾضيح دور مشماىج الدراسمات االجتساعيمة فمي  مرس وتشسيمة   (1073
العسم   القيؼ اإلوجاطية في نشؾس أطشا نا مث  الردق واإلخبلص والؾال  واإليثمار، وحمع

والثقة بالششس واالنتسما  والذمجاعة. وكمذلػ التإكضمد عممى دور القمدوة الحدمشة فمي التشذمبة 
الدميسة لؤلطشال، ومؽ أج  تحقضق ىذا اليدف فام التاحب ط شا  قائسمة بمإىؼ القميؼ التمي 

وقممد اسمشرت الدراسممة عمؽ العديممد ممؽ الشتممائج  ،وجمع تعزيزىما لممدى الظمبلب عضشممة الدراسمة
الدور الذي تمعتو ىذه السشماىج فمي اسمتخدام أسممؾب التربيمة بالقمدوة لتعزيمز  أطرزىا أىسية
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التمممي ىمممدفت إلمممى طيمممان سمممسات السعممممؼ القمممدوة  (1077) دمحم،دراسمممة    وكمممذاىمممذه القممميؼ 
بالسرحمة الثانؾية ودوره فمي تحدمضؽ الشمؾاحي التحرمضمية والدممؾكية لمدى الظمبلب، حضمب 

قاطممة كمإدوات لجسمع السعمؾممات طؾالومة القزمارف استخدم التاحمب اسممؾبي االسمتتانة والس
 ،( طالع وطالتمو ط مق عمضيما االسمت يان767بذرق الدؾدان، طتقت عمى عضشة طمغت  

( خ ضممرا تربؾيممًا تخرممص جغرافيمما أجريممت معيممؼ السقاطمممة. ومممؽ أىممؼ الشتممائج التممي 76و 
دممسات فممي تؾ مممت إلضيمما: إجسممان أفممراد عضشممة الدراسممة عمممى ضممرورة تممؾافر العديممد مممؽ ال

دمممؽ السغيمممر -قمممؾة الذخرمممية  -السعممممؼ القمممدوة مثممم : التؾاضمممع  المممتس ؽ ممممؽ ممممادة  -ح 
تقمممدوؼ السعمؾممممات لمدارسمممضؽ -االقتشمممان بسيشمممة التعمممميؼ  -الشغمممام والتشغممميؼ  -التخرمممص 

السعرفمة الؾاسمعة(، لمذلػ أو مت  -اسمتخدام لغمة واضمحة أ شما  المدرس  -بظريقة سيمة 
ريع السعمسضؽ في السرحمة الثانؾية عمى تظ ضق الشمؾاحي بزرورة ت شي مشيج متكام  لتد

 .العمسية والسيشية التي تخرج السعمؼ القدوة
 ثانيان: السيارات االجتساعية وسبل تشسيتيا لدى الظالب: 
 :مفيوم السيارات االجتساعية 
حضمممت تتعمممدد ،اإلندمممان كمممائؽ اجتسممماعي ال ودمممتظيع العممميش بسعمممزل عمممؽ األخريؽ      

إال أنو بالر ؼ ممؽ ذلمػ  ،و الدمؾكية والحياتية التي وذترك فضيا مع اآلخريؽوتتشؾن مؾاقش
األمممر الممذي قممد يممدفع  ،قممد وعجممز اإلندممان عممؽ فيممؼ بعممض ىممذه السؾاقممة والتشاعمم  معيمما

بزرورة االىتسام طتشسية بعض السيارات االجتساعية كي يتدمح  طيا اإلندان  لسؾاجية 
ىممممي التممممي تحممممدد ط يعممممة عبلقممممة الشممممرد مممممع  لكممممؾن ىممممذه السيممممارات ،مثمممم  ىممممذه السؾاقممممة

تعريشمات السيمارات االجتساعيمة نغمرًا الخمتبلف وممؽ ىمذا السشظممق تتعمدد  ،السحيظضؽ بمو
 :وجيات الشغر حؾليا حضب

( بإنيمممما:  قممممدرة السممممتعمؼ عمممممى التشاعمممم  االجتسمممماعي 077، 7602وعرفيمممما فر مممممي      
والذخرمممية ممممع اآلخممممريؽ،  الشممماجح والتعممماون ومذمممارك فمممي كافمممة السؾاقمممة االجتساعيمممة

وتس شممو مممؽ ميممارات تحسمم  السدممؤولية، وحمم  السذمم بلت والتؾا مم  مممع اآلخممر والتع ضممر 
المشغمممي و ضمممر المشغمممي، والمممدفان عمممؽ الحقمممؾق الخا مممة والعاممممة، والقمممدرة عممممى مؾاكتمممة 

 التغضضر، وحدؽ التررف في السؾاقة الحياتية. 
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السؤاممرات السيسممة عمممى الرممحة ( بإنيمما: أحممد 22، 7602فممي حممضؽ وعرفيمما فتحممي      
الششدممية لمشممرد لكؾنيمما طؾابممة الشممرد لمتشاعمم  مممع السجتسممع، فيممى وسممضمة التؾا مم  والتشاعمم  

 االجتساعي والقدرة عمى مذاركة اآلخريؽ.
( بإنيمما: قممدرة السممتعمؼ عمممى التشاعمم  االجتسمماعى 7600،72طضشسمما وعرفيمما  ممتحى       

س بممممالخؾف أو الخجمممم  أو تؾقممممع الشذمممم  السق ممممؾل والشمممماجح مممممع اآلخممممريؽ دون االحدمممما
والقمممدرة عمممممى التممممإ ضر فصمممضيؼ وتق مممممو ليممممؼ وتعاونيؾمذممماكتو معيممممؼ أ شمممما  السؾاقممممة ،وقدرتو

االجتساعية التى تحدث فى حياتو الضؾمية بحضب وعيش السمتعمؼ حيماة اجتساعيمة ونشدمية 
  تحقق لو األمؽ الششدى واالجتساعي. ناجحة
سممممممؾكيات اجتساعيممممممة   :( معرفممممما  اواىممممما بإنيممممما076، 7662وأردف ع مممممدالقادر        

مق ؾلممممة يتممممدرب عمضيمممما الشممممرد حتممممى ورمممم  إلممممي درجممممة اإلتقممممان والممممتس ؽ فممممى  التشاعمممم  
 .تعد مق ؾلة اجتساعيا  وذات فائدة متتادلة متعددة، االجتساعي مع اآلخريؽ بظرق 

 خصائص انًهاراث االجخًاػيت : 

 هي الخصائص  هٌِا:تتسن الوِاسات االجتواع٘ة بالعذٗذ        

 باإلندانية ألن اإلندان ال وس شو العيش بسعزل عؽ اآلخريؽ. تتدؼ -
 .تشسؾ بالتعمؼ مؽ التشاع  مع اآلخريؽ فى  السؾاقة الحياتية  -
   .تداعد عمى التشاع  اإلوجاطي طضؽ الشرد والسحيظضؽ بو فى السجتسع -
  .التقانتديؼ في رفع مدتؾى التشاع  االجتساعي إلى مدتؾى التس ؽ وا -
ميارات تشاعمية تشتع مؽ داخ  الشرد وتغير في سمؾكو االجتسماعي، وممؽ ىمذه  -

تحسمممم   ،فيممممؼ مذمممماعر اآلخممممريؽ و احتممممرام أفكممممارىؼ :السغمممماىر الدمممممؾكية مثمممم 
السدؤولية، الحؾار وتق   الشقد ال شَّا ، وتحس  السدؤولية، ميارات ضتإ الششس 

 .التعرف عمى مذاعره الذاتية لمشرد
 .لثقة بالششس والتؾافق الششدى واالجتساعىالذعؾر با -
 :ب ن ىذه السيارات تتد  بةةكونيا ( 1005،49وأضاف الحرري)       
مبلحغتممو لآلخممريؽ ة أي و تدمم يا الشممرد مممؽ خممبلل:  أي ليدممت فظريمم مكتدةةبة: -

 تعزيز لدمؾك معضؽ(. ،التدريع والسسارسة ،واالقتدا  طيؼ
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أسمممؾب الشممرد فممى  الحممؾار ون ممرة  حضممب تكممؾن لشغيممة مثمم  :لفظيةةة /ةيةةر لفظيةةة -
و ضمر لشغيمة مثم  اإلوسما ات واالطتدمامة وحركمة  ،الرؾت والدرعة في الكبلم(

 الضد وتع ضرات الؾجو.
: مث  التعمؼ الجساعى والتعماونى وتق م  المرآى اآلخمر تتكون من ميارات فرعية -

 .والسذاركة فى السشاقذات والسشاعرات و شع القرار والقيادة
فمي السؾاقمة والتشماعبلت االجتساعيمة حضمب  من الدموك الظاىر: يدتدل عمييا -

  وتجشع الدمؾكيات  ضر السر ؾبة تع س ما لدي الشرد مؽ ميارات
 :مكونات السيارات االجتساعية  

كؾنيمما ميممارات اندممانية حضممب تتعممدد الممرؤى حممؾل م ؾنممات السيممارات االجتساعيممة  وذلممػ ل
  ؾنات تتسث  في:( إلى أن ىذه  الس072، 7602،فر ميوذضر  

 .تشحرر فيمكونات سمو ية: و ( أ)
وىمممؾ نمممؾن ممممؽ الدممممؾك المممذى وعسممم  عممممى نقممم   الدةةةموك االجتسةةةاعي المفظةةةي: -

 الرسالة بذ   متاار.
وىممؾ وذممس  لغممة الجدممد واإلوسمما ات التممي  الدةةموك االجتسةةاعي ةيةةر المفظةةي: -

 تديؼ فى التشاع .  
بلكتدمماب والتعممدي  والتغضضممر وىممى م ؾنممات قاطمممة ل مكونةةات وجدانيةةة انفعاليةةة: ب(    

وتتسثمم  فممي القممدرة فممى التع ضممر عممؽ الممذات والذممعؾر، وحمم  السذمم بلت  ،كتماقي الس ؾنممات
 الذخرية.

( أن م ؾنات السيارات االجتساعية تتسثم  22، 7662في حضؽ يرى أطؾ   يح        
  :في م ؾنضؽ أساسضضؽ وىسا

ت والسعمايضر االجتساعيمة والذى يتسث  في السعمارف والسعمؾمماالسكون السعرفي:  (أ )
التي وجمع أن يتقشيما السمتعمؼ ويترجسيما فمي  مؾرة سممؾكيات بمالسؾاقة الحياتيمة 

ممم  مممؽ أىسيمما العؾاممم  وتذممتس  ىممذه الس ؾنممات عمممى العديممد مممؽ العؾا،السختمشة
وأىممداف السؾقممة والدممياق االجتسمماعضضؽ،  ،  مشمما يؼ وقؾاعممد السيممارة الخا ممة طممم

 خريؽ(.ومدى تإ ضر الدمؾك عمى اآل
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ويتسثممم  فمممي مجسؾعمممة الدممممؾكيات التمممي ومممإتي طيممما  السكةةةون الدةةةمو ي: (ب  
إال  ،السممتعمؼ فممي السؾاقممة الحياتيممة نتيجممة لسعرفتممو بإسممس السيممارات االجتساعيممة

أنممو قممد وشذمم  فممي التع ضممر عممؽ إحممدى السيممارات بظريقممة  ممحيحة، ويرجممع ذلممػ 
التقمدير الدمم ي  ،نقص الثقمة بالمذات، انخشماض الدافعيمة لئلتيمان بالدممؾكإلى:  

 لمذات(.   
( أن السيممارات االجتساعيممة تتكممؾن مممؽ مجسؾعممة 076، 7667  طضشسمما يممرى اممؾقي 

 : ة مؽ  السيارات الشرعية تتسث  فيمؽ السيارات األساسية والتي يشدرج تحتيا مجسؾع
التع ضمر عمؽ ) وتذس  العديد مؽ السيارات مث  القدرة عممى :السيارات التو يدية - أ

التع ضمر عمؽ السذماعر اإلوجاطيمة  -ان عؽ الحقؾق الخا مة والعاممةالدف-اآلرا .
 والدم ية(

 السذاركة الؾجدانية ( -التعاطة وتتزسن ميارة ) :السيارات الوجدانية  - ب
 ميارات االستقتال(  -ميارات اإلرسال) وتتسثل في :السيارات االترالية -ج
الممتح ؼ فممي ل فةةى) ميةةارات الزةةبل والسرونةةة االجتساعيةةة واالنفعاليةةة وتتسثةة -د

 -اختيممار الدمممؾك السشاسممع إل ممدار االسممتجابة   -الدمممؾك المشغممي و ضممر المشغممي 
 التعدي  السرن لمدمؾك َوفقًا لمسؾقِّة (

(  السيةةةارات 84 ،1006وانظالقةةةان مةةةن ىةةةذا السشحةةةى يرةةةش  الذةةةحات  )      
 :االجتساعية الى ستو ميارات وىي

 ميارة الحوار. -1          ميارة العسل في جساعة.                 -0

وتذمممممس    تم يمممممة االحتياجمممممات وومدممممماعدة األخمممممريؽ وتقمممممدوؼ ميةةةةةارة التعةةةةةاون:  -2
 اقتراحات ألوة مذ مة تؾاجو السجسؾعة( 

 .ة التؾا   مع اآلخروىي قدر  :ميارة التواصل االجتساعي -7
ويقرد طيا القدرة عمى الذمعؾر بالسدمؤلية تجماه ميارة السدؤولية االجتساعية:  -2

  .يؽاآلخر 
والتمممى تتسثممم  فمممى القمممدرة عممممى حممم  السذممم بلت ميةةةارة السذةةةار ة االجتساعيةةةة:  -6

 .االجتساعية
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 (  فقد  ششيا بذ   أخر يتسث  في جان ضؽ ىسا:7، 7602أما السحغي         
ّالتيٖ تعسيم هشياعش  الحداسية االنشعالية:ّٗشتول علٔ   الجانب االنفعالي:  ( أ 

عال٘ييةح ال٘ييس ٗتسيين الَييال  رّس الالساعيي٘ة االً عال٘يية الوتعلويي٘ي ّاليياالتِن االً 

 الزتإ االنشعالي:  بالذقة فٖ ت س٘ش الالاالت االً عال٘ة الصادسة عي اٙخشٗي
ّٗقصيذ بيَ القييذسة علئ تيييظ ّتٌعي٘ن التعي٘ييشات االً عال٘ية  ٘ييش الل ع٘ية بوييا 

ّتسياعذ ُيزٍ  التع ضمر االنشعمالي: ٌٗاعب الوْقي  االجتوياعٖ اليزٕ ْٗجيذ ف٘يَ 

الوِاسة الوتعلن علٔ التخاطب  ٘ش الل عٖح ّكزا قذستَ علٔ التعي٘ش بذقة عيي 

  هشاعشٍ ّالالتَ االً عال٘ة 
ال٘س أى ال شد لسٖ ٗتوتي  بوِياسات اجتواع٘ية هتعيذدةحال  الجانب االجتسةاعي: ب( 

بذ أى تتْافش لذَٗ عذة ص ات هي أُوِا: الالسوة ّالٌضج االجتوياعٖ  ّالقيذسة 

  ّالتسُّ٘يي  هيي  الوْاقيي  الوختل ييةح ّتتولييل ُييزٍ الوِيياسات عليئ اداسة الالييْاس

 األعاع٘ة فٖ:
وتمممرتتإ بالقمممدرة عممممى فيمممؼ و دراك السعمممايضر التمممى  :الحداسمممية االجتساعيمممة -

 تح ؼ الدمؾك االجتساعي السق ؾل.
ويذممممضر إلممممى قممممدرة الشممممرد عمممممى التع ضممممر، والحممممديب  التع ضممممر االجتسمممماعي: -

 تساعية. بظبلقة وكشا ة في السؾاقة االج
والتممي يتدممؼ  مماح يا بالثقممة بممالششس، والقيممام بممإدوار  الزممتإ االجتسمماعي: -

اجتساعية عديدة والتكيع مع السؾاقة االجتساعية والقدرة عمى تحديمد اتجماه 
 ومزسؾن التخاطع أ شا  التشاع  االجتساعي.

 ة السيارات االجتساعيةأىسي : 
يؼ فمى إنمدماج السمتعمؼ ممع اآلخمريؽ ترجع أىسية السيارات االجتساعية لكؾنيما تدم   

( إلممى إنيمما  77-00 ،7606والتشاعمم  معيممؼ برممؾرة إوجاطيممة لممذلػ أاممار ع ممد الؾاحممد  
 تديؼ في:
 مداعدة الستعمؼ عمى تكؾيؽ عبلقات اجتساعية سؾية مع اآلخريؽ. 
 .تسثض  الحياة االجتساعية والتؾافق معيا بذ   فعال 
 ممؽ خمبلل آلخمريؽ داخم  السجتسمع تديؼ في تحقضمق التؾا م  والتعماون ممع ا

 التع ضر الكتاطي والذشيي.
 تعد مؤارًا جضدًا لمرحة الششدية. 
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 قبلل الذاتي واالعتساد عمى الششستداعد في تحقق االست. 
 ( إلى أنيا تديؼ في تحقضق األىداف التالية:07، 7602كسا أاار حسؾدة     
 .زمة لمتشاع  االجتساعي اإلوجاطياكتداب السعرفة البل -
 .اإلوجاطية نحؾ التؾا   االجتساعينسؾ االتجاىات  -
 فيؼ أفكار اآلخريؽ والتع ضر عشيا بذ   دقضق. -
 .لقدرة عمى ح  السذ بلت الحياتيةا -
 تشسية القدرة عمى الحؾار والشقد ال شا  مع الثقافات السختمشة. -

 متظمبات اكتداب السيارات االجتساعية: 
( أن ىشمممماك مجسؾعممممة مممممؽ الذممممروك 22-7662،27يممممرى إطممممرا يؼ ع ممممد ص            

 الستظمتات الكتداب السيارات االجتساعية تتسث  في: 
 الدافعية لتعمؼ السيارة -                         .االستعداد لتعمؼ السيارة. 
 التقمضد والسحاكاة  -                     .الشزج الجدسى والعر ى 
      التؾجيو واالرااد  -              التركضز واالنتتاه أ شا  التدريس 
  متابعة الستعمؼ أ شا  األدا. 

 خ  في تشسية السيارات االجتساعيةدور مشاىت التاري: 
يتستمممع التممماريخ دون  ضمممره برممممتو الستاامممرة بالجؾانمممع التذمممرية واإلندمممانية، ألنيممما    

ر ط  ىي سج  يمدون فيمو تجمارب التذم ،ليدت مجرد قرص ت روى عؽ األوام الساضية
وجؾانع حياتيؼ االجتساعيمة عممى ممر األزممان، لمذلػ فيمؾ ودميؼ بذم   ك ضمر فمي تشسيمة 
السيمممارات االجتساعيمممة لمممدى دارسمممميو نتيجمممة لظ يعتمممو وارتتاطممممو الستاامممر بعبلقممماتيؼ مممممع 

وما تحؾيو مؽ مؾاقة وأحداث ذات اترال متاار  ،اآلخريؽ والشتائج التي تترتع عمضيا
ؼ بحاجمممة إلمممى  قافمممة اجتساعيمممة تعضشمممو عممممى التشاعممم  فمممالستعم ،باألامممخاص والسجتسعمممات

وىمذا مما  ،االجتساعي الشاجح مع اآلخمريؽ , وتكمؾيؽ مشما يؼ إوجاطيمة نحمؾ السحيظمضؽ بمو
وجممممع العسمممم  عميممممو مممممؽ أجمممم  امممممتبلك أو اكدمممماب ىممممذه السيممممارات لمستعمسممممضؽ ومممممؽ  ممممؼ 

ييؼ و كممذا ودمماعدىؼ فممي حمم  العديممد مممؽ السذمم بلت الدمممؾكية والششدممية التممي قممد تشذممإ لممد
 (. 727، 7606تحقضق التؾافق االجتساعي مع أقرانيؼ  ع د الشتاح،



22 

حضب تدماعد دراسمة التماريخ فمي تكمؾيؽ السمؾاطؽ اإلوجماطي السذمارك فمي تحمؾالت        
وتس شممو مممؽ  ،مجتسعممو القممادر عمممى الشيممؼ الممؾاعي بسجريممات األحممداث التممي تممدور حؾلممو

لسؾاجيمممة وحممم  السذممم بلت التمممي قمممد تؾاجيمممو التدممممح بالعديمممد ممممؽ السيمممارات االجتساعيمممة 
خبلل السؾاقة الحياتية الضؾمية، وأوزًا استخدام الظرق الحديثة لمتعام  مع الكؼ اليائ  

 (.22، 7662مؽ األحداث الضؾمية  قظاوي،
               تحقمممممممق العديمممممممد ممممممممؽ األىمممممممداف التربؾيمممممممةوالتممممممماريخ كسمممممممادة دراسمممممممية وس مممممممؽ أن        

  ( ومشيا:21 ،7602 ع د السجضد،
 تشسية الحداسية االجتساعية. 
  تشسية الذخرية الدؾية لدى الظالع مؽ خمبلل تزويمده بقمدر ممؽ السيمارات

 .والخ رات التى تداىؼ فى اكدابو بعض القيؼ واالتجاىات االوجاطية
  فيؼ الستعمؼ لظ يعة السجتسع مؽ جؾانتو السختمشة والستدرجة طد  مؽ األسرة

 وحتى الؾطؽ الك ضر.
 قؾية روابإ األخؾة طضؽ الستعمسضؽ بعزيؼ التعض.ت 
 .رس روح االحترام والتقدير طضؽ الستعمسضؽ  

: ( أن مؽ أىؼ أىمداف تمدريس التماريخ ىمى002، 0222لذلػ تذضر الع ضدلي           
-التحمضمم -االسممتدالل-  وكممذا اسمتخدام السيممارات  االستقرما فيمؼ العبلقممات االجتساعيمة

 عي في الشقاش الستعمق باتخاذ قرار(.االسيام السؾضؾ –الشقد
( أن لسشماىج التماريخ دور ك ضمر فمي تشسيمة 017، 7662في حضؽ يمرى الجشمدي         

وتشسيممة العبلقممات التذممرية والشيممؼ الممذاتي لمسؾاقمممة  دممبؾلية السدنيممة وحقممؾق السؾاطشممة،الس
شي لمسعرفمة واألحداث السحيظة بالستعمؼ لذلػ تسثم  السيمارات االجتساعيمة الجانمع المؾعي

التاريخية واالجتساعية عشدما تكؾن م م ية لحاجات الستعمسضؽ وتجعميؼ مذاركضؽ بشاعمية 
فيسا يدور حؾليؼ مؽ أحداث وعمى االسيام فمي  مشاعتيا ممؽ مشظممق أنيما تس مشيؼ ممؽ 

 التشاع  مع السذ بلت الحقيقية في الحياة بديؾلة واتقان.
دراسات والبحوث الدابقة التي أجرية  قفةى وىذا ما يتفق مي نتائت بعض ال         

التممي ىممدفت إلممى طيممان أ ممر  (1005 ،دراسةةة ) عبةةدالعزيز ىةةذا السجةةال والتةةي مشيةةا:
استخدام أسمؾب لعع الدور والسحاكاة في تدريس التاريخ عممى التحرمض  وتشسيمة بعمض 
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احمب ولتحقضمق ىمذا اليمدف قمام الت ،السيارات االجتساعية لدى طمبلب السرحممة اإلعدادومة
اختتمممار السيمممارات االجتساعيممممة (  –ط شممما  أدوات الدراسمممة التاليمممة  االختتممممار التحرمممضمي 

( طالتًا مقدسضؽ لسجسؾعتضؽ  ضمابظة وتجري يمة(، وقمد 16وتظ يقيسا عمى عضشة طمغت  
أسشرت الدراسة عؽ أىسية اسمتخدام لعمع المدور والسحاكماة فمي تشسيمة التحرمض  الدراسمي 

التمي ىمدفت إلمى  (1008،ودراسةة )عمةى .ية لمدى الظمبلبو بعض السيارات االجتساع
معمسمي  لمدى الؾجمداني المذكا  م ؾنمات فمي تمدري ي طرنمامج الؾقمؾف عممى ممدى فعاليمة

 لمدى السمادة واالتجماه نحمؾ والتعماطة االجتساعيمة السيمارات تشسيمة عممى وأ مره التماريخ
السشيجممضؽ  االطتممدائي، لتحقضممق ىممذا اليممدف اسممتخدم التاحممب الخممامس الرممة تبلمضممذ

الؾ ممممشي واممممتو التجري ممممي أ شمممما  فممممي إعممممداد اإلطممممار الشغممممري والسممممؾاد التعميسيممممة وأدوات 
الدراسممة التمممي تسثمممت فمممي السقمماييس التاليمممة  السيممارات االجتساعيمممة والتعمماطة التممماريخي 

ؾعتضؽ متدمماويتضؽ ( طالتمما مقدممسة لسجسمم26واالتجمماه( والتممي ط تقممت عمممى عضشممة طمغممت  
وقممد أسممشرت الدراسممة عممؽ  ،دى مممدار السسمكممة العربيممة الدممعؾدوة( بإحمم تجري يممة وضممابظة

العديد مؽ الشتمائج مشيما: أنمو تؾجمد فمروق دالمة إحرمائيا طمضؽ متؾسمظي درجمات الظمبلب 
بمممالسجسؾعتضؽ التجري يمممة والزمممابظة لرمممالح السجسؾعمممة التجري يمممة فمممي التظ ضمممق التعمممدي 

لتي ىدفت إلى تظؾير كتاب ا( 1070دراسة )عبايشة وكذلػ  ،ألدوات الدراسة  الثبل ة
التممماريخ  لمرمممة التاسمممع األساسمممي فمممي ضمممؾ  أسمممالضع التقمممؾيؼ ال ديممممة وأ مممر ذلمممػ عممممى 
تحدممضؽ السيممارات االجتساعيممة، ولتحقضممق ىممذا اليممدف قممام التاحممب بإعممداد أدوات الدراسممة 

مقياس السيمارات االجتساعيمة(  –التالية  مقياس  عؾبات تظ ضق أسمضع التقؾيؼ ال دي  
( طالتمممًا ممممؽ الرمممة التاسمممع األساسمممي بمممإدارة أربمممد 007قيممما عممممى عضشمممة طمغمممت  وتظ ي

وقممد تؾ مممت الدراسممة لمعديمد مممؽ الشتممائج أطرزىمما وجمؾد قرممؾر فممي   اسممتخدام  ،التعميسيمة
أسالضع التقؾيؼ ال دي ( في محتؾى كتع التاريخ األمر الذى يشع س بالدمع عمى تشسيمة 

التمي ىمدفت إلمى تقرمي  (1077 ،أبةو طالةبدراسةة ) بعض السيمارات االجتساعيمة أمما
والسيارات  الؾطشي االنتسا  هيؼ لتشسية التاريخ تدريس في اإلنداني السدخ  أ ر استخدام
فقمد أسمشرت بعمد طتظ ضمق أدوات الدراسمة  ،اإلعدادومة، السرحممة تبلمضمذ لمدى االجتساعيمة

 ( طالتمممممة ممممممؽ طالتمممممات الرمممممة الثالمممممب اإلعمممممدادي مقدمممممسة076عممممممى عضشمممممة طمغمممممت  
 في اإلنداني السدخ  (، عؽ فاعمية استخدامؾعتضؽ متداويتضؽ  ضابظة وتجري يةلسجس
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 هيؼ تشسية  ؼ الظبلب ومؽ لدى والدمؾكية الؾجدانية االىتسام بالشؾاحي الى الشغر تؾجيو
ىدفت  التي (1077،دراسة )ر ق وكذلػ ،لدييؼ والسيارات االجتساعية الؾطشي االنتسا 

 لتشسية التعمؼ الدريع عمى قائؼ التاريخ في مقترح تدريدي ؾذجنس إلى تعرف مدى فعالية
الستؾسمإ،  األول الرمة تبلمضمذ والتحرمض  لمدى المذاتي والتشغميؼ االجتساعيمة السيمارات

مقياس  ،ومؽ أج  ذلػ قام التاحب ط شا  األدوات التالية   مقياس لمسيارات االجتساعية
( طالتمممًا 06 يقيممما عممممى عضشمممة طمغمممت  ( والتمممي تمممؼ تظاختتمممار تحرمممضمي ،التشغممميؼ المممذاتي

قد تؾ مت إلى أنو يؾجمد أ مر دال  ،مقدسة  لسجسؾعتضؽ متداويتضؽ  ضابظة وتجري ية(
التشغمميؼ بعممض السيممارات االجتساعيممة و فممي تشسيممة   احرممائيًا السممتخدام الشسممؾذج السقتممرح

 ( لدى الظبلب عضشة الدراسة.الذاتي والتحرض  الدراسي
 وتشسية االتجاه نحوىا:مشاىت التاريخ  :ثالثان 
 مفيوم االتجاه: 

تعمممد االتجاىمممات أحمممد عشا مممر الجانمممع الؾجمممداني والتمممي تمممؤ ر تمممإ ضرا ك ضمممرًا فمممي        
فيي مممؽ السحركممات التممي تدمماعد فممي تحقضممق االىممداف التربؾيممة ألنيمما ،العسميممة التعميسيممة

بو الشرد مؽ وتحدد ما ييتؼ ،تتر  باالنشعاالت واألحاسيس التي تؾجو الدمؾك اإلنداني
جممماطي نحمممؾه فمممالشرد و ق ممم  عممممى العسممم  المممذى لدومممو اتجممماه او ،أاممميا  وأفكمممار ومؾضمممؾعات

 .ويجع  الشع  السراد أدوا ه ىدفًا و اوو في نشس الؾقت ويحقق لو الرضا الششدي
فيي تؾجمو الدممؾك وتمدخ  فمي ،وترجع أىسية االتجاىات لكؾنيا وسضمة لمدفع نحؾ العس 

 ،وكممممذا ليمممما اىسضتيمممما فممممي التؾجممممو الدراسممممي والسيشممممي  اممممحاتو،واتتكممممؾيؽ العممممادات واليؾا
7660 ،11 ) 
( مممع ممما سمم ق طمم  ويزمميع أن االتجمماه يممؤدي دورًا 202 ،7667ويتشممق عممبلم         

فيؾ وعد قؾة دافعمو لمتعمؼ وعيشمي وحقمق اامتاعات سمارة تجعم  ،ىامًا في نجاح الستعمسضؽ
فيؾ يؤ ر عمى سمؾكو في  ،ًا في حياة الشردكسا طمعع دورًا أساسي ،الدراسة مح تة الضيؼ 

فكمممم  فممممرد لدوممممو اتجاىاتممممو التممممي يتسدممممػ طيمممما ويترممممرف فممممي  ،مختمممممة مؾاقممممة حياتممممو
نغممرًا لتممإ ضر سممممؾك  ،لذا فقممد نممال مشيمممؾم االتجمماه اىتسممام عمسمما  المممششس والتربيممة،ضممؾئيا

ة حتممي طممضؽ وبممدوره  يممؤ ر عمممى العبلقممات االندممانية التشاعميمم ،األفممراد تممإ ضرا ممحؾعممًا بممو
 .أفراد السجتسع الؾاحد
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فقممد تعممددت تعريشاتيمما ،ونغممرًا ألىسيممة االتجاىممات لكؾنيمما مممؽ السحممددات التربؾية        
اسمتجابة الشمرد بظريقمة ( بإنمو  22، 7667  وسؾف ندتعرض مشيا ما يمى: عرفمو ريمان

طضشسممما  ،معضشممة  تجمماه أفمممراد معضشممضؽ أو أاممميا  أو خ ممرات معضشممة فمممي ال ضبيممة السحيظمممة بممو
( بإنو اعتقاد أو اعؾر ييضئ الشرد لبلستجابة بظريقة معضشة 722، 7660 ،وعرفو  الزق 

 .نحؾ األايا  واألحداث واألفراد
 رائص االتجاىات : 
 .تتد  االتجاىات بالعديد من الخرائص مشيا أنيا 

 مغير مؽ مغاىر الذخرية. -
 الشرد.أي وس ؽ اكتداطيا مؽ خبلل الخ رات التي وسر طيا  ،م تدتة -
 .مرتتظة بالجانع االنشعالي -
  .تختمة لدى الشرد تتعًا لمسؾاقة والسؾضؾعات -
 .قاطمة لمتعدي  مؽ خبلل السرور بخ رات ومؾاقة جديدة -
 .تدفع الشرد إلى نذاك مؾجو نحؾ مؾضؾن خاص أو  رض معضؽ -
 تتسضز بإنيا ذات  تغة انشعالية أكثر مشيا عقمية.  -
 (. 27، 7667،أمضؽ ترتتإ باستعدادات الشرد  كام  و -

 مكونات االتجاه:  
تتعممدد الممرؤى حممؾل مشيممؾم االتجمماه وفقمما الخممتبلف وجيممات الشغممر والسممدارس التممي  

يت شاىا التاحثضؽ إال أنيؼ بالر ؼ مؽ ىمذا اتشقمؾا جسيعمًا عممى أن ممؽ أطمر م ؾناتمو مما 
 يمي: 

ك وذمس  مجسؾعمة ممؽ السثضمرات التمي تدماعد الشمرد عممى إدرا السكةون اإلدراكةي: -
 .السؾقة االجتساعي

ويذممممس  السعتقممممدات واألفكممممار والترممممؾرات نحممممؾ مؾضممممؾن  السكةةةةون السعرفةةةةي: -
لممذلػ تختمممة ،فيؾ وذممس  السعمؾمممات لممدى الشممرد عممؽ مؾضممؾن االتجاه،االتجمماه

 .االتجاىات باختبلف السدتؾيات السعرفية لدى الشرد
ؾضمؾن وتتسثم  فمي االنشعماالت والسذماعر لمدى الشمرد نحمؾ م السكون الوجةداني: -

 فتتؾقة حدة السذاعر عمى قدر السعمؾمات. ،االتجاه
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وذضر إلمى اسمتعدادات الشمرد لمقيمام بإفعمال واسمتجابات معضشمة  السكون الدمو ي: -
-7660،077،تتشمممق ممممع اتجاىمممات الشمممرد فاالتجممماه مؾجمممو لمدممممؾك  الذمممخص

 (000 ،7602 ،، فايد122، 7662 ،  يؾسة072
يخ تدممعى إلممى تشسيممة اتجاىممات الستعمسممضؽ نحممؾ وعمممى الممر ؼ مممؽ أن دراسممة التممار        

إال إنيمممما مازالمممت تؾاجمممو العديمممد مممممؽ السذممم بلت التمممي تشقممممدىا ،جؾانمممع حيممماتيؼ السختمشمممة
مسمما يممؤدى ،حضممب أن اتجاىممات الستعمسممضؽ متزمماربة طممضؽ االوجمماب والدمممع نحؾه،أىسضتيا

حقمممق إلمممى  مممعؾبة فيمممؼ ط يعمممة السمممادة وكمممذا اختيمممار طرائمممق التمممدريس التمممي وس مممؽ أن ت
( األمممر الممذى حممدا بالتاحممب إلممى االىتسممام 7606،10اسممتستان الظممبلب طدراسممتيا  طممدر،

العديةد خا مة وأن  ،بالرعؾبات سالشة الذكر عشد طشا  مقياس االتجماه بالدراسمة الحاليمة
: من الدراسات والبحوث التي أشارت الةى أىسيةة االتجاىةات فةى دراسةة التةاريخ  مثةل

 تعممؼ مرمادر اسمتخدام ي ىمدفت إلمى التإكمد ممؽ فعاليمةالتم( 1007،دراسةة ) الززالةي
السمادة ولتحقضمق ىمذا اليمدف  ىمذه دراسمة نحمؾ عممى االتجماه السحميمة ال ضبمة فمي التماريخ

(  76قاممت التاحثممة ط شمما  مقيمماس االتجمماه نحممؾ السممادة والممذى طتقتممو عمممى عضشممة طمغممت  
ج أطرزىما وجمؾد فمروق ذات طالتا ق ميما وبعمدوا وقمد أسمشرت الدراسمة عمؽ العديمد ممؽ الشتمائ

داللة إحرائية طضؽ التظ ضق الق مي والتعد لسقياس االتجاه لرالح التظ ضق التعدي لذلػ 
 ،دراسةة ) مدةعودكذلك  .أو ت بزرورة االىتسام  طتشسية االتجماه نحمؾ ممادة التماريخ

التممي ىممدفت إلممى هيمماس أ ممر اسممتخدام اسممتراتيجية الممتعمؼ التعمماوني فممي تممدريس  (1003
سات االجتساعية عمى تشسية السيارات الحياتية والتحرض  واالتجاه نحؾ السادة لدى الدرا

تبلمضممممذ الرممممة األول اإلعممممدادي وقممممد أكممممدت وجممممؾد فممممروق ذات داللممممة إحرممممائية طممممضؽ 
متؾسممظي درجممات التبلمضمممذ فممي السجسؾعمممة التجري يممة وتبلمضممذ السجسؾعمممة الزممابظة فمممي 

فمي تظ ضمق االختتمار التحرمضمي واالتجماه. التظ ضق التعدي لرمالح السجسؾعمة التجري يمة 
فقمد ىمدفت إلمى طيمان فاعميمة طرنمامج تعميسمي م مرمج لعمبلج ( 1003 ،دراسة )أحسةدأمما 

وقممد أعيممرت  ،بعممض  ممعؾبات تعمممؼ التمماريخ وبيممان أ ممره فممي تشسيممة االتجمماه نحممؾ السممادة
مدمتؾى الشتائج أن ال رنامج السقترح قد أسيؼ في عبلج  عؾبات تعممؼ التماريخ وتحدمضؽ 
بينما .التحرض  لدى التبلمضذ وتشسية االتجاه نحؾ دراسة بعض السؾضمؾعات التاريخيمة

 باسمتخدام الستعمددة المذكا ات تؾعيمع والتي ىدفت إلمى فاعميمة (7661 ،دراسة  أحسد
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لمدى  السمادة نحمؾ واالتجماه السعرفمي التحرمض  لتشسيمة التماريخ مقترحة لتعميؼ استراتيجيات
ائيمة قمد أعيمرت نتائجيما فعميمة االسمتراتيجيات التعميسيمة السقترحمة االطتد السرحممة طمبلب

فمممي تشسيمممة السعرفمممة التاريخيمممة وممممؽ  مممؼ التحرمممض  الدراسمممي واالتجممماه نحمممؾ السمممادة  لمممدى 
الظبلب عضشة الدراسة ألنيا تسمشحيؼ فر مًا لمسذماركة فمي السشاقذمات االوجاطيمة كسما أنيما 

          فمممى حمممضؽ قمممام كممم  ممممؽ جمممات الستعمسمممضؽ.تراعمممي الشمممروق الشردومممة طضمممشيؼ وكمممذا مضمممؾل وحا
((Karta &Randalt,2010  طدراسمة ىمدفت إلمى ترمسيؼ طرنمامج تعميسضمي قمائؼ عممى

استخدام الؾسائإ الستعددة التشاعمية في تدريس التماريخ وتشسيمة االتجماه نحمؾ السمادة لمدى 
س كسمممما أوضممممحت فممممي نتائجيمممما أن تممممدري ،طممممبلب الرممممة الدممممابع بالسممممدارس األمري يممممة

التمماريخ باسممتخدام الؾسممائإ التكامميممة الستعممددة ودمماعد عمممى اكتدمماب السعممارف التاريخيممة 
وتشسية االتجاه نحؾ السادة مؽ خبلل طشما  تسثضم  عقممي متؾافمق طمضؽ الستغضمرات الترمرية 

 التي ىدفت إلى هيماس تمإ ضر (1071دراسة ) ابراهي  أوزًا  .والمغة المشغية السشظؾقة
 لمدي التماريخ ممادة نحمؾ تشسيمة االتجماه فمي التعميسيمة األلعماب عممى قمائؼ مقتمرح طرنمامج
االعممدادي ولتحقضممق ىممذا اليممدف قامممت التاحثممة ط شمما    طرنممامج  االول الرممة تبلمضممذ

مقيمممماس لبلتجمممماه(  -مقتممممرح قممممائؼ عمممممى األلعمممماب التعميسيممممة لتشسيممممة االتجمممماه نحممممؾ السممممادة 
دادومممممة قدمممممست لسجسمممممؾعتضؽ ( طالتمممممة بالسرحممممممة اإلع21طتقتيسممممما عممممممى عضشمممممة طمغمممممت   

متداويتضؽ وقد أسشرت الدراسة تؾجد فروق دالة احراوًا طضؽ متؾسظي درجمات الظمبلب 
فممممي التظ يقممممضؽ الق مممممي والتعممممدي لمسجسممممؾعتضؽ التجري يممممة والزممممابظة لرممممالح السجسؾعممممة 

فقمد ىمدفت إلمى طيمان  ( 1076 ،ودراسةة )العريفةات التجري ية في التظ ضمق التعمدي، أمما
 لدى التاريخ مادة نحؾ التحرض  واالتجاه عمى السشا يؼ خرائإ استراتيجية استخدام أ ر

الكؾيت لذلػ أسشرت الدراسة عؽ أن استخدام استراتيجية  الثانؾية طدولة السرحمة طالتات
خممرائإ السشمما يؼ فممي تممدريس التمماريخ ودمميؼ وبدرجممة ك ضممرة فممي تشسيممة كمم  مممؽ  التحرممض  

دراسة و راح  التعميسية عامة والثانؾية مشيا خا مة.واالتجاه نحؾ السادة لدى طبلب الس
التممي ىممدفت إلممى تقممؾيؼ تحرممض  طمتممة كميممة التربيممة األساسممية  (1077،لةةونى) سةةيس و 

ولتحقضممق ىممذا  ،فممي مممادة طرائممق تممدريس التمماريخ وعبلقاتيمما باتجاىمماتيؼ نحممؾ التخرممص
يقممو عممى عضشممة اليمدف قمام التاحثممان ط شما  اختتممار تحرمضمي ومقياسمًا لبلتجاىممات تمؼ تظ 
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( طالتممًا وطالتممة حضممب أاممارت الدراسممة فممي نتائجيمما إلممى تستممع طممبلب الرممة 76طمغممت  
 الثالب في قدؼ التاريخ ب مية التربية باتجاىات إوجاطية نحؾ التخرص.

 التعقيب عمى الدراسات الدابقة: 
 :بسراجعة الدراسات الدابقة عمى مدتوى السحاور الثالثة يتزح ما يمي ( أ)

الخ رات الستاارة الستؾفرة في السؾاقة واألنذظة السختمشة والتمي أكدت عمى أن  -
ترتتإ بالتربية بالقدوة تتيح الشرص أمام الظالع، ط  وتؾضح لو كييية التعام  

خسمممممميس   ممممممع اآلخمممممر كسممممما تعممممممزز االتجاىمممممات اإلوجاطيمممممة نحممممممؾ السمممممادة لدومممممو
 .(7602دمحم،  7602لؾنى،و 

 ،االقترمممادي ،السجمممال  الدياسممميأاممارت إلمممى ضمممرورة تشمممؾن القمممدوة والسثمم  فمممي  -
 (تيار القمدوة ممؽ  الرجمال والشدما االجتساعي......(، وكذا في الشؾن بسعشى اخ

 Yazici & Aslan, 2011    ،7602الخرجي). 
أوضمممحت بإنمممو ممممؽ الزمممروري التكامممم  أي الجسمممع طمممضؽ الشغريمممة والتظ ضمممق فمممي  -

تشسيمممممممممة كممممممممم  ممممممممممؽ االتجاىمممممممممات نحمممممممممؾ السمممممممممادة وتشسيمممممممممة بعمممممممممض السيمممممممممارات 
عتايشممممممممة   7661  عممممممممى، 7662، مدمممممممعؾد، 7600 العريشات، الجتساعيمممممممةا

7606). 
 ما استفادتو الدراسة الحالية من ىذه الدراسات: ( ب)

) ابةةةةراهي  االستراممماد طيممما فممممي تظمممؾير الؾحمممدة الدراسممممية السختمممارة مممممؽ السمممشيج  -
1071). 

 (.1008،؛ عمى1003 ،)أحسدكتابة اإلطار الشغري لمتحب  -
التعميسيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة الدراسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة إعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممداد األدوات والسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؾاد  -

(Karta,Kingsley&Randalt,Boone,2010 ،7660  الغزالي.) 
 :(  أوجو االتفاق واال تالف بين الدراسة الحالية والدراسات الدابقة جم
 :اتشقت الدراسة الحالية مع الدراسات الدابقة  فيسايمي 

 إعداد قائسة بالسيارات االجتساعية وضتظيا ووضعيا في  ؾرتيا الشيائية. -
 –االجتساعيمممممة أدوات الدراسمممممة السسثممممممة فمممممي السقياسمممممضؽ التمممممالضضؽ   السيمممممارات   -

 (.االتجاه نحؾ السادة
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  اختمشممت الدراسممة الحاليممة عممؽ الدراسممات الدممابقة فممي اعتسادىمما عمممى التربيممة
 .بالقدوة كسرتكز أساسي لتظؾير الؾحدة السختارة مؽ السشيج

 فرو  الدراسة: 
متؾسظي درجات طمبلب السجسمؾعتضؽ التجري يمة  تؾجد فروق دالة إحرائيًا  طضؽ  -

والزمممممابظة فمممممي القيممممماس التعمممممدي لمسيمممممارات االجتساعيمممممة، لرمممممالح السجسؾعمممممة 
 التجري ية.

يؾجد فرق دال إحرائيًا طمضؽ متؾسمظي درجمات طمبلب السجسؾعمة التجري يمة فمي   -
 القياسضؽ الق مي والتعدي لمسيارات االجتساعية، لرالح القياس التعدي. 

ق دالة إحرمائيًا طمضؽ متؾسمظي درجمات طمبلب السجسمؾعتضؽ التجري يمة تؾجد فرو   -
لرمممممالح السجسؾعمممممة  ،والزمممممابظة فمممممي القيممممماس التعمممممدي لبلتجممممماه نحمممممؾ السمممممادة

 التجري ية.
يؾجد فرق دال إحرائيًا طمضؽ متؾسمظي درجمات طمبلب السجسؾعمة التجري يمة فمي   -

 لتعدي.لرالح القياس ا ،القياسضؽ الق مي والتعدي لبلتجاه نحؾ السادة
 تؾجد عبلقات ارتتاطيمة دالمة إحرمائيًا طمضؽ السيمارات االجتساعيمة واالتجماه نحمؾ   -

 .مادة التاريخ لدى طبلب السرحمة الثانؾية
 :الترسي  التجريبي :رابعان 

 ا ستخدم في ىذه الدراسة السشيجضؽ: :مشيت البحث -
والمممذى تسثممم  فمممي مدمممح األدطيمممات والدراسمممات الدمممابقة التمممي  الوصةةةفي: -

 اإلطار الشغري لمدراسة. تشاولت
 في تظ ضق التجربة السضدانية عمى عضشة الدراسة. :شبو التجريبي -

  :متزيرات الدراسة -
 الؾحدة السظؾرة القائسة عمى التربية بالقدوة. :الستزير السدتقل -
االتجمماه  –ويتسثمم  فممي   بعممض السيممارات االجتساعيممة  :الستزيةةر التةةابي -

 نحؾ السادة (.
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:
ً
 وتتزسؽ. :الدراسةاجراءات  خامسا

لسمما كممان اليممدف األسمماس مممؽ ىممذه الدراسممة إكدمماب  :قائسةةة السيةةارات االجتساعيةةة ( أ)
لممذا كمان مممؽ الزممروري  ،بعمض السيممارات االجتساعيمة لممدى طمبلب السرحمممة الثانؾيمة

ومممؽ ىشمما فممإن إعممداد تمممػ  ،تحديممد السيممارات االجتساعيممة التممي وجممع تشسضتيمما لممدييؼ
 :ةالقائسة قد مر بالخظؾات اآلتي

يتسثمم  اليممادف األساسممي مممؽ ىممذه القائسممة تحديممد السيممارات  :اليةةدف مةةن القائسةةة -7
 .االجتساعية الستظمع إكداطيا لظبلب السرحمة الثانؾية

رجممع التاحممب فممي ااممتقاق قائسممة  :مرةةادر اشةةتقاق قائسةةة السيةةارات االجتساعيةةة -1
 :السيارات االجتساعية إلى السرادر اآلتية

 .الدراسات والتحؾث ذات الرمة بسؾضؾن الدراسة -
 .األدطيات والكتابات السترمة بالسؾضؾن -
 .خرائص طبلب السرحمة الثانؾية -
وقةةد تةة  ولةة  وفةةق  ،اسممتظبلن آرا  الخ ممرا  فممي مشمماىج وطممرق تممدريس التمماريخ -

 الخظوات ا تية:
ي يتسثم  اليمدف األساسمي ليمذا االسمتظبلن فم :تحديد اليدف ممؽ اسمتظبلن المرأي -

تحديد بعض السيارات االجتساعيمة الستظممع إكدماطيا لظمبلب السرحممة الثانؾيمة 
  .مؽ وجية نغر الخ را 

 .والسذار إلضيا سمشاً  :تحديد السيارات االجتساعية األساسية الستظبلن الرأي -
 تممؼ إعممداد الرممؾرة الس دئيممة السممتظبلن األوليةةة السةةتظالر الةةرأي:  الرةةورة اعةةداد

 :دابقة وذلػ عمى الشحؾ التاليالرأي وفق الخظؾات ال
 ومؾضؾن الدراسة السعد مؽ أجمو. ،واليدف مشو ،التعريع باستظبلن الرأي -
عدد األسبمة التي تغظي السيمارات الرئيدمة التمي وجضمع عمضيما الخ مرا   ويتزمسؽ  -

 حضب طمش عدد األسبمة عذرة أسبمة. ،ك  سؤال أماكؽ لئلجابة عميو
  وذلػ مؽ خبلل :تو الشيائيةضبل استظالر الرأي ووضعو في صور. 
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لمتإكمد ممؽ  مبلحية الرمؾرة األوليمة السمتظبلن المرأي تمؼ  :صدق استظالر الرأي -
  ( وذلمممػ  7عرضمممو عممممى مجسؾعمممة ممممؽ السح سمممضؽ الستخررمممضؽ   ممحمممق   

 :لمتإكد مؽ
 مدى مشاستة األسبمة لؤلىداف السحددة. -
 مدى مشاستة أسمؾب األسبمة الستزسشة في استظبلن الرأي. -
 التؾازن طضؽ أسبمة استظبلن الرأي. مدى -

وقد أجسع السح سؾن عممى   وضمؾح الرميا ة المغؾيمة ومبلئستيما (، كسما أطمدى         
وفمممي ضمممؾ  ىمممذه  ،بعمممض السح سمممضؽ مبلحغمممات بذمممإن إعمممادة  ممميا ة بعمممض األسمممبمة

وبذلػ أ تح االستظبلن لمرأي  ،السبلحغات واآلرا  قام التاحب طتعدي  استظبلن الرأي
   .لمتظ ضق  الحاً 
 السقرمؾد بالثتمات دقمة اسمتظبلن المرأي وعمدم تشاقزمو ممع  :ثبات استظالر الةرأي

مممدد لمممو ممممؽ أىمممداف وتمممؼ ذلمممػ باسمممتظبلن المممرأي فمممي ممممؾقشضؽ  ،نشدمممو فيسممما ح 
مختمشضؽ، وتحديد االستجابات، وحداب معام  االرتتماك طمضؽ السمؾقشضؽ، وقمد 

 ممؼ تممؼ  ،( أفممراد06قممام التاحممب طتظ ضممق اسممتظبلن الممرأي عمممى عضشممة طمغممت  
تظ يقممو مممرة أخممرى عمممى نشممس األفممراد بعممد أسمم ؾن وبحدمماب معاممم  االرتتمماك 

( وىممممى ندممممتة مق ؾلممممة مممممؽ 6. 12  ؽ نتممممائج التظ يقممممضؽ وجممممد أنيمممما طمغممممتطممممض
 .الشاحية العمسية

 بعمد إجمرا  مما أامار إليمو الدمادة السح سمضؽ  :استظالر الرأي في صورتو الشيائية
وبمذلػ  ،تؼ وضعو في  ؾرتو الشيائيمة ،الرأيالذيؽ ع رض عمضيؼ استظبلن 

 .و ؾن قاببًل لبلستخدام في الغرض السحدد لو
 :بعد أن أخمذ اسمتظبلن المرأي  مؾرتو الشيائيمة تمؼ تظ يقمو  تظبيق استظالر الرأي

 : ( مرششضؽ عممى الشحمؾ التمالي7( فردًا   ممحق   76عمى عضشة طمغت  
االجتساعيممممة عامممممة  ( مممممؽ السذممممرفضؽ التربممممؾيضؽ تخرممممص الدراسممممات06 

( مممممؽ أعزمممما  ىضبممممة التممممدريس، حضممممب تممممؼ تؾزيممممع 06والتمممماريخ خا ممممة،  
اسمممتظبلن المممرأي عممممضيؼ الكترونيمممًا  مممؼ تمممؼ اسمممتبلم اسمممتظبلن المممرأي  بعمممد 

 ( فرد فقإ مؽ كمضيسا.  00مؽ ق     ،اس ؾن
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 بعمد أن تمؼ تجسيمع اسمتجابات أفمراد العضشمة عممى اسمتظبلن  :نتائت استظالر الرأي
وكمممذلػ االسمممتجابات  ضمممر السرتتظمممة بسؾضمممؾن  ،حمممذف التكمممراراتالمممرأي تمممؼ 

الدراسممممة، وقممممد أسممممشرت تمممممػ العسميممممة عممممؽ الخممممروج بالسيممممارات االجتساعيممممة  
ة والتمممي ( ميمممارات، وكمممذلػ أوزمممَا السيمممارات الشرعيممم2الرئيدمممة والتمممي طمغمممت  

  (.2ممحق   ( ميارة فرعية  27طمغت  
تمؼ إعمداد ا لظةالب السرحمةة الثانويةة: قائسة السيارات االجتساعية الستظمب اكدةابي -2

قائسمممة بالسيمممارات الرئيدمممة والشرعيمممة  وذلمممػ ممممؽ خمممبلل االطمممبلن عممممى العديمممد ممممؽ 
السرممممادر السختمشممممة وبعممممد تشدممممضق تمممممػ السيممممارات وترممممشيشيا خرجممممت القائسممممة فممممي 

 . ؾرتيا األولية
بعممد وضممعيا فممي  مؾرتيا األوليممة تممؼ عرضمميا  :ضةةبل قائسةةة السيةةارات االجتساعيةةة -7

ى مجسؾعممة مممؽ الخ ممرا  فممي مشمماىج وطممرق تممدريس االجتساعيممات عامممة والتمماريخ عممم
 م: أرا ىؼ في القائسة فيسا يتعمق طخا ة إلطدا  

 مدى اسؾل القائسة لمسيارات االجتساعية التي وجع تشسضتيا لدى الظبلب. -
     .إضافة ما يرونو مؽ ميارات لؼ تذسميا القائسة -
 .مدى دقة و يا ة مشردات القائسة  -
 حذف ما يرونو م ررًا مؽ طشؾد القائسة.      -
 مدى ام انية ترجسة طشؾد القائسة إلى سمؾكيات.  -
 مدى مبل مة طشؾد القائسة لسدتؾى الظبلب. -

بعممد ضمممتإ  :"(6ممحةةق " يائيةةة" )قائسةةة السيةةارات االجتساعيةةة فةةي صةةورتيا الش -5
خررضؽ في القائسة والتإكد مؽ  بلحضتيا بعرضيا عمى مجسؾعة مؽ الخ را  الست

وبيمذا و مؾن قمد تمؼ اإلجابمة عممي  ،ىذا السجال، خرجت القائسة في  ؾرتيا الشيائية
مةا السيةارات االجتساعيةة الستظمةب اكدةابيا لظةالب )الدؤال األول لمدراسمة ونرمو 

 السرحمة الثانوية ؟(.
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  :بشاء  السواد التعميسية لمدراسة الحالية ( ب 
  (7ممحق "بية بالقدوة )ة القائسة عمى التر بشاء الوحدة السظور": 
لسا كان اليدف األساسي مؽ ىذه الدراسة ىؾ تشسيمة بعمض السيمارات االجتساعيمة       

كممان لزامممًا عمممى التاحممب القيممام بإعممادة طشمما  الؾحممدة السختممارة مممؽ  ،واالتجمماه نحممؾ السممادة
القمدوة وتظؾيرىما فمي ضمؾ  التربيمة ب ()الدةيرة الشبويةة السشيج والسؾسؾمة بالعشؾان التمالي

 وقد سارت عسمية تظؾيرىا وفق الخظؾات التالية:
لمقممدوة دورًا بممالش األىسيممة فممي مجممال التشذممبة  :تحديةةد فمدةةفة الوحةةدة السظةةورة -7

االجتساعية الرحيحة لؤلطشا  وتشسية بعض السيارات االجتساعية لمدييؼ  وذلمػ 
ممممؽ خمممبلل تزمممسضؽ بعمممض الشسممماذج  والذخرممميات التمممي وحتمممذى طيممما بسحتمممؾى 

السختارة خا ة تمػ الشساذج التي تع مر عمؽ القميؼ والسعمايضر التمي تدمؾد  الؾحدة
في السجتسمع ال بمالقؾل فقمإ و نسما طتسثم  تممػ القميؼ فمي سممؾكياتيؼ وأفعماليؼ ممؽ 

دمج الستعمسضؽ في مؾاقة وأنذظة تتيح ليمؼ االقتمدا  بإمثممة واخرميات خبلل 
ؾا عمضيما فمي مؾاقمة وخ رات تعمؼ حقيقية تؾعة معارفيؼ ومياراتيؼ التي حرم

   جديدة ترتتإ باىتساماتيؼ واتجاىاتيؼ.  حياتية أخرى 
تعممد ىممذه األسممس والقؾاعممد مؾجيممات  :تحديةةد األسةةس العامةةة لموحةةدة السظةةورة -1

عامة لمسعمؼ وليدت قضمدًا عممى فكمره و طداعمو أ شما  تششضمذ دروس الؾحمدة السظمؾرة 
إ التممي تسممارس أ شمما  طمم  أنيمما فممي حقيقممة األمممر تسثمم  الحممد األدنممى مممؽ الزممؾاب

 و التي تكسؽ في أن و ؾن مزسؾنيا: ،عسمية تعميؼ وتعمؼ دروس الؾحدة
فممي سممياق السممشيج وعشا ممره السختمشممة بحضممب يممدعؼ عسميممة تشسيممة السيممارات  -

 االجتساعية السذار إلضيا سمشا.
 مبلئسًا لسدتؾى نزج طبلب السرحمة الثانؾية. -

والسؾاقمة والذخرميات التمي  ودسح لمظبلب بالسذاركة في اختيمار الشسماذج -
 وقتدى طيا.

 ودسح لمظبلب بالقيام بسسارسة التشكضر السثسر. -

 يدرب الظبلب عمى أنساك الزتإ الذاتي. -
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ويقرمد طيما مخرجمات أو نمؾاتج المتعمؼ  :تحديد األىداف العامة لموحدة السظورة -3
التمممي تدمممعى الؾحمممدة السظمممؾرة لتحقيقيممما أو بسعشمممى آخمممر و مممة لمتغضمممرات التمممي 

وألن اليممدف األساسممي مممؽ ىممذه الدراسممة  ،يا الؾحممدة السظممؾرة فممي الظممبلبتحممد 
يتسث  في تشسيمة بعمض السيمارات االجتساعيمة واالتجماه نحمؾ السمادة لمدى طمبلب 
السرحمممة الثانؾيمممة نغمممام السقمممررات فمممإن أىمممداف الؾحمممدة وجمممع أن تغظمممي جؾانمممع 

أممممبًل فمممي تحقضمممق  ،السياريمممة ( –الؾجدانيمممة  –المممتعمؼ الثبل مممة التاليمممة   السعرفيمممة 
  (.1التشسية الذاممة لمستعمؼ  ممحق   

لسممما كمممان اليمممدف األساسمممي ممممؽ ىمممذه  :تحديةةةد  السحتةةةوى  لموحةةةدة السظةةةورة  -7
الدراسة طشا  وحدة مظؾر مؽ السقرر قائسة عمى التربية بالقمدوة إلكدماب بعمض 

 وقممد ،السيممارات االجتساعيممة واالتجمماه نحممؾ السممادة لممدى طممبلب السرحمممة الثانؾيممة 
 تحدد مزسؾن الؾحدة السظؾرة فيسايمي:

 الؾحدة السظؾرة ( محتؾى 0جدول  

ػُىاٌ  و

 انىحذة

ػذد  األَشطت انًضًُت بانىحذة انًطىرة انذروس

 انحصص

1-  

 

 

انضيرة 

 انُبىيت

أهًيت دراصت  :األول

 انضيرة انُبىيت.

 2 أثر انضيرة انُبىيت في حياحُا 

انثاَي: صيرة انُبي  -2

 في انميادة. ملسو هيلع هللا ىلص

 –ليادة حكيًت –بُاء انذونت اإلصالييت 

 انًضجذ في حياة انًضهًيٍ األوائم

2 

انثانث: صيرة انُبي  -3

في انذػىة إنً  ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا.

صذيك    –انجهر بانذػىة  –صريت انذػىة 

 نى كُج فظاً؟ -اصالو انفاروق -ورفيك 

2 

انرابغ: صيرة انُبي  -4

في انجهاد في  ملسو هيلع هللا ىلص

 صبيم هللا 

غزواث  -لىاد ولراراث -ونتانميادة انًضؤ

 طاػت أونً األير -ويآثر

2 

انخايش: شًائم انُبي  -5

  ملسو هيلع هللا ىلص

خير  –انصبر ػهً األري  –حضٍ انخهك 

 انُاس ألههه.

2 

انضادس: صيرة انُبي  -6

 انشخصيت. ملسو هيلع هللا ىلص

انحزو  -اإليثار–انؼذل  –انصذق  –األياَت 

 –اإللذاو  –انشجاػت  –انرحًت  -انؼطف –

 انزهذ -انخىاضغ

2 

انضابغ: صيرة انُبي  -7

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ػبذانًطهب و هذو انكؼبت  –صيرة ويضيرة 

 كفانت انؼى   –كفانت انجذ   –

2 

 14 انًجًىع

حضممب تممؼ  :تحديةةد طرائةةق واسةةتراتيجيات التةةدريس السشاسةةبة لتشفيةةذ الوحةةدة السظةةورة -2
اسممتخدام العديممد مممؽ االسممتراتيجيات وطرائممق التممدريس السشاسممتة لممدروس ومؾضممؾعات 
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تعممؼ األقمران، لعمع  :دة، والتي تدعؼ تممػ االتجاىمات،  ومشيما عممى سم ض  السثمالالؾح
  .األدوار، القرة، التعمؼ التعاوني، العرة الذىشي، فكر زاوج اارك

حضمب وعتسمد التمدريس فمي ضمؾ   السظةورة:تحديد األنذظة السشاسةبة لمتشفيةذ الوحةدة  -0
األنذمظة التعميسيمة ممع طبلبمو  أسمؾب التربية بالقدوة عممى تششضمذ السعممؼ لسجسؾعمة ممؽ

داخ  الرة، بحضب تتؼ ىذه األنذظة بظريقة تعاونية بحثية، حضب يتشاع  الظمبلب 
معا، ويتتادلؾا الخ رات، مسا وداعدىؼ عمى تعمؼ السحتؾى العمسي، واكتداب الخ مرات 
مممممؽ بعزمممميؼ المممممتعض، وذلممممػ ممممممؽ خممممبلل تكميمممممع الظممممبلب بالقيمممممام بإنذممممظة حمممممؾل 

السممؤ رة ودورىمما كقممدوة وس ممؽ أن نحتممذي طيمما فممي حياتشمما، مممؽ  الذخرمميات التاريخيممة
وجية نغرىؼ، فالتعاون التحثي ودمسح لمظمبلب ذوي السعمارف األقم  أن ودمتشضدوا ممؽ 
خ رات أقرانيؼ، ويجعميؼ و تد ؾن رؤية عؽ كييية تؾعيع مشيمؾم القمدوة فمي عمالسيؼ 

مؽ ممؽ تؾا م ميؼ ممع اآلخمريؽ، وىمذا السحيإ طيؼ، كسا يزيد ممؽ  قمتيؼ بإنشدميؼ، وي حد ِّ
 .ما يؤدي إلى تكؾيؽ اتجاىات إوجاطية لدى السعمسضؽ نحؾ مجتسع التعمؼ

تعمد الؾسمائ  التعميسيمة  تحديةد الوسةائل التعميسيةة السشاسةبة لتشفيةذ الوحةدة السظةورة: -7
عشررًا ميسمًا ممؽ عشا مر ال رنمامج وترجمع أىسضتيما إلمى أنيما تدماعد فمي  إ مارة انتتماه 

التغمممع عمممى مذمم مة  -سممرعة نقمم  السعمؾمممات  -ورممعع اممرحو  فيممؼ ممما -الظممبلب 
الذىشية والسشا يؼ و مؼ(، ومؽ ىذه الؾسائ  الخرائإ  ارتشان أ ر التع -الشروق الشردوة 

 والرؾر واألا ال. ،الخرائإ الزمشية والتاريخية(، والرسؾم التؾضيحية
 .وتشقدؼ إلى :اعداد أدوات التقوي   السشاسبة -8

وذلمػ عمؽ طريمق السشاقذمة السدمتسرة فمي السؾاقمة التدريدمية  :التقوي  البشائي -
 باإلضافة إلى االختتارات القرضرة. ،وكذا الؾاجتات السشزلية ،السختمشة

 –وذلػ عؽ طريق تظ ضق مقياسي   السيارات االجتساعية  :التقوي  الشيائي -
 االتجاه نحؾ السادة(.

 " (9اعداد دليل  السعم   لموحدة السظورة )ممحق":  
ترمممؾر مقتمممرح لئلجمممرا ات التمممي سمممؾف يمممتؼ تششضمممذ  :وعمممرف دلضممم  السعممممؼ بإنمممو          

الؾحممممدة السظممممؾرة فممممي إطارىمممما وعمممممى أساسمممميا ومممممؽ  ممممؼ تحقضممممق األىممممداف السرجممممؾة مممممؽ 
 وقد ااتس  دلض  السعمؼ طيذه الدراسة عمى العشا ر التالية:  ،تدريديا
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 .تحقيقيااألىداف العامة التي تدعى الؾحدة إلى  -السقدمة.  -
 :وذلػ عمى الشحؾ التالي ،إعداد الدروس التي ااتسمت عمضيا الؾحدة  -
 األفكار الرئيدة لسؾضؾن الدرس. -  عشؾان الدرس.    -
  يا ة أىداف الدرس في  ؾرة إجرائية. -
إجرا ات الدضر في الدرس وفضيا يتؼ تؾضيح أىؼ طرائق التدريس التي تدتخدم  -

نذظة التي وس ؽ أن تديؼ في عرض وكذا الؾسائ  واأل،في ارح الدروس
 الدرس.

 أسالضع التقؾيؼ. –           .السمخص الد ؾري  -
 أنذظة إضافية لسراعاة الشروق الشردوة طضؽ الظبلب. -
السؾاقع اإللكترونية التي وس ؽ أن ودتعضؽ طيا السعمؼ في السراجع و  -

لمدراسة  وبيذا يكون قد تس  اإلجابة عن الدؤال الثاني.تدريس مؾضؾعات الؾحدة
ما أسس أبشاء الوحدة السظورة القائسة عمى التربية بالقدوة الحالية ونرو  

إلكداب بعض السيارات االجتساعية واالتجاه نحو السادة لدى طالب السرحمة 
 ؟(.الثانوية 

 :بشاء أدوات الدراسة الحالية ج( 
قيماس وفممق تمؼ إعممداد الس :"(70ممحةةق "شةاء مقيةةاس السيةةارات االجتساعيةةة )ب -7     

 الخظؾات اآلتية:
 :هياس مدتؾى أدا  طبلب السرحمة الثانؾية لتعض  اليدف من السقياس

 .السيارات االجتساعية
 :رجمع التاحمب فمي إعمداده إلمى عمدد ممؽ  اعداد الرورة األولية لمسقياس

الدراسمممات والتحمممؾث الدمممابقة والتمممي اىتسمممت بقيممماس ممممدى إكدممماب بعمممض 
فمممي السجممماالت والسراحممم  التعميسيمممة  السيمممارات االجتساعيمممة لمممدى الظمممبلب

السختمشة، والتي تزسشت مجسؾعة مؽ الذروك تسمت مراعاتيما أطرزىما أن 
تكمممؾن: معمؾماتمممو سممميمة ومشاسمممتة لسدمممتؾى نزمممج الظمممبلب واسمممتعداداتيؼ 
وخ مممرتيؼ، كسممما وجمممع أن ال تتمممدخ  فمممي ىمممذه السعمؾممممات ممممؤ رات عقميمممة 

 :عميا، وقد مرت مرحمة اإلعداد ىذه بخظؾتضؽ ىسا
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سؼ السقياس عمى ىضبة مؾاقة سمؾكية تقيس بعض  :ترسي  السقياس -   
تتع السيارات االجتساعية التي يتظمع اكتداطيا مسارستيا مؽ ق   الستعمؼ بشاعمية وي

طدائ ( مؽ طضشيا وختار ال دي  الذى يتشاسع مع ك  مؾقة مشيا خسس اختيارات  
  .رأوو حيال أي مؾقة في السقياس

 7 ،2  :تؼ تقدير درجات السقياس عمى الشحؾ التالي :ياستقدير درجات السق -
( لمعتارات 2، 0،7،2،7وكذا   ،( عمى الترتضع لمعتارات السؾجتة 0،،7،2

 :وذلػ عمى الشحؾ التالي ،الدالتة
 .( درجة0.. =  .اطدًا ألتى طيذا الدمؾك االجتساعي ألني -
 ان.( درجت 7قميبًل ما آتي طيذا الدمؾك عشدما.......... =   -
 ( درجات.2.......... =  .أحيانًا أتى طيذا الدمؾك عشدما -
 ( درجات.7كثضرًا ما آتي طيذا الدمؾك ألني...........=    -
 ( درجات.2دائسا آتي طيذا الدمؾك ألنشي...........=  -
× 27=  2× وقد طمغت الدرجة الكمية لمسقياس    عدد السؾاقة   -

 .درجة(  726=  2
 :عشد  يا ة السشردات مشردات السقياس ما يمي روعي :مفردات السقياس -

ضرورة وضع مثال يؾضح  -  أن تكؾن اإلجابات محددة و ضر قاطمة لمتإوي .
- -أن تكؾن العتارات خالية مؽ السشا يؼ  ضر السإلؾفة  -كييية االجابة 

 استتعاد السؾاقة التي تقؾد إلى االختيار  ضر السظمؾب(.
 سقياس عمى بعض السيارات االجتساعية الستظمع تقترر حدود ال :حدود السقياس

إكداطيا لظبلب السرحمة الثانؾية والسسثمة في  ميارة التؾا   بشاعمية مع اآلخريؽ، 
ميممارة الممدفان عممؽ الحقممؾق الخا ممة والعامممة، ميممارة حمم  السذمم بلت، ميممارة تحسمم  

 السدبؾلية، ميارة ادارة العبلقات مع اآلخريؽ(.
 تعميسات السقياس بعمد  ميا ة طشمؾدة وروعمي فضيما وضعت  :تعميسات السقياس

أن تكمممؾن لغتيممما سممميمة وواضمممحة ومشاسمممتة لسدمممتؾى نزمممج الظمممبلب، وقمممد تسثممممت ىمممذه 
اليدف األساسي مؽ اإلجابة عمى مشردات  – التعميسات في: التعريع بسؾضؾن الدراسة

 قياس(الزمؽ البلزم لتظ ضق الس –إطدا  الرأي عمى جسيع عتارات السقياس  –السقياس 
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 تممممؼ إعممممداد جممممدول مؾا ممممشات مقيمممماس السيممممارات  :جةةةةدول لسواصةةةةفات السقيةةةةاس
االجتساعية بحضب تتزسؽ أبعاد السقياس واألسبمة التي تقيدو، وكذا السشردات السؾجتة 

 :والدمتة مؽ السقياس وذلػ عمى الشحؾ التالي
 (: مؾا شات مقياس السيارات االجتساعية7  جدول 

 % الوجوْع العياسات السالية الوْجية العياسات أبعاد الوق٘اس م

0- 
هِاسة التْاصل ب اعل٘ة 

 ه  اٙخشٗي 

ح 8ح7ح5ح 4ح 2ح 0

 04ح  03ح02ح 01
 9 25 04 00ح 9ح 6ح 3

2- 

هِاسة  الذفاع عي 

الالقْق العاهة 

 ّالخاصة 

ح 21ح 08ح 07ح05

 22ح 20
 6 06 9 23ح 09ح 06

 هِاسة الل الوشسات  -3
ح 29ح 28ح 26ح 25

 32ح 31
 6 06 9 30ح 27ح 24

 هِاسة تالول الوسؤّل٘ة  -4
ح 37ح 36ح 34ح 33

 43ح 42ح 40ح 39
 4 22 02 35ح 41ح 38ح 33

5- 
هِاسة اداسة العاقات 

  االجتواع٘ة

ح 49ح 48ح 46ح 44

 53ح 52ح 51
 5 08 01 50ح 47ح 45

 %011 54 07 37 الوجوْع

 ويتقدؼ إلى  :صدق السقياس. 
حضممب تممؼ عرضممو عمممى مجسؾعممة مممؽ  (:Face Validityالرةةدق الظةةاىري ) -

السح سضؽ لمتحقق مؽ  دق مشرداتو في هياس مدى تشسية السيارات االجتساعية 
%( مسما 27 -26لدى الظبلب عضشة الدراسمة وقمد تراوحمت ندمتة الرمدق طمضؽ   

  .يدل عمى تستعو بسدتؾى عال مؽ الردق
ؽ  ممدق تممؼ التإكممد ممم (:Internal Consistencyصةةدق التجةةانس الةةدا مي ) -

السقيمماس بحدمماب معامممم  االرتتمماك طممضؽ درجمممة كمم  عتممارة ممممؽ عتممارات السقيممماس 
والدرجمممة الكميمممة لمتعمممد السشتسيمممة إليمممو العتمممارة فكانمممت معمممامبلت االرتتممماك كسممما ىمممي 

 مؾضحة بالجدول التالي:
 
 
 
 



39 

(: معامبلت االرتتاك طضؽ درجات فقرات السقياس والدرجة الكمية لمتعد 2جدول  
 السشتسية إليو

 االستياط م االستياط م االستياط م االستياط م االستياط م

التْاصل ب اعل٘ة ه  

 اٙخشٗي

 الذفاع عي الالقْق

ال شدٗة  

 ّاالجتواع٘ة

 الل 

 الوشسات
 تالول الوسؤّل٘ة

هِاسة اداسة 

العاقات ه  

 اٙخشٗي

0 1 735** 0 1 559** 0 1 975** 0 1 537** 0 1 557** 

2 1 838** 2 1 628** 2 1 824** 2 1 564** 2 1 424** 

3 1 897** 3 1 424** 3 1 752** 3 1 766** 3 1 628** 

4 1 997** 4 1 627** 4 1 824** 4 1 949** 4 1 949** 

5 1 388** 
5 1 544** 5 1 907** 

5 1 658** 
5 1 641** 

6 1 897** 6 1 537** 

7 1 799** 
6 1 559** 6 1 804** 

7 1 766** 
6 1 700** 

8 1 799** 8 1 874** 

9 1 697** 
7 1 530** 7 1 569** 9 1 514** 7 1 627** 

01 1 738** 

00 1 648** 
8 1 647** 8 1 751** 01 1 766** 8 1 929** 

02 1 965** 

03 1 579** 
9 1 810** 9 1 684** 00 1 671** 9 1 822** 

04 1 698** 

 0.0.د مستوى ** دالة عن

يتزممح أن معممامبلت االرتتمماك طممضؽ درجممات فقممرات  (:3مةةن الجةةدول الدةةابق) 
السقياس والدرجة الكمية لمتعد السشتسية إليو معامبلت ارتتاك مؾجتمة ودالمة إحرمائيًا عشمد 

، وىمؾ مما يؤكمد تجمانس فقمرات كم  بعمد فيسما طضشيما وتساسم يا ممع بعزميا 6.60مدمتؾى 
 التعض.

 دق تجانس األبعاد السختمشمة لمسقيماس بحدماب معمامبلت كذلػ تؼ التإكد مؽ 
االرتتمماك طممضؽ درجممات كمم  بعممد والدرجممة الكميممة لمسقيمماس فكانممت معممامبلت االرتتمماك كسمما 

 ىي مؾضحة بالجدول التالي:
 (: معامبلت االرتتاك طضؽ درجات أبعاد السقياس والدرجة الكمية لمسقياس7جدول  

التْاصل ب اعل٘ة 

 ه  اٙخشٗي

ع عي الالقْق ال شدٗة الذفا

 ّاالجتواع٘ة

الل 

 الوشسات

تالول 

 الوسؤّل٘ة

هِاسة اداسة 

العاقات ه  

 اٙخشٗي

1 997** 1 459** 1 584** 1 514** 1 751** 

 0.0.** دالة عند مستوى 
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يتزمممممح أن معمممممامبلت االرتتممممماك طمممممضؽ درجمممممات األبعممممماد  (:4مننننند ا اننننند)  السننننن     
قيماس معمامبلت ارتتماك مؾجتمة ودالمة إحرمائيًا عشمد السختمشة لمسقياس والدرجة الكمية لمس

، وىؾ ما يؤكد تجانس األبعاد السختمشة لمسقياس فيسا طضشيا وتساس يا مع 6.60مدتؾى 
 بعزيا التعض.

  :معامم   تؼ التإكد ممؽ  تمات درجمات السقيماس وأبعماده الشرعيمة باسمتخدامثبات املقياس
  ىي مؾضحة بالجدول التالي:معامبلت الثتات كسا   تات ألشا كرونتاخ فكانت

 (: معامبلت  تات درجات السقياس وأبعاده الشرعية.2جدول  
 الل الوشسات الذفاع عي الالقْق ال شدٗة ّاالجتواع٘ة التْاصل ب اعل٘ة ه  اٙخشٗي

1 801 1 805 1 725 

 الليات السلٖ للوق٘اس هِاسة اداسة العاقات ه  اٙخشٗي تالول الوسؤّل٘ة

1 833 1 730 1 859 

أن لمدرجات السقيماس وأبعماده الشرعيمة معمامبلت  (:2يتزح مؽ الجدول الدماطق  
 تمممات جضمممدة ومق ؾلمممة إحرمممائيًا، األممممر المممذي يؤكمممد أن لسقيممماس السيمممارات االجتساعيمممة 
وأبعاده الشرعية مؤارات إحرائية مؾ ؾق فضيا، ومؽ  ؼ  بلحضتو لمتظ ضمق فمي الدراسمة 

 الحالية.
تمؼ إعمداد السقيماس  :"(77تحةو السةادة ) ممحةق "بشاء مقياس االتجاه  -7

 وفق الخظؾات اآلتية:
 :هيماس ط يعمة االتجماه نحمؾ السمادة  لمدى طمبلب السرحممة  اليدف من السقيةاس

 .الثانؾية
 :رجع التاحمب فمي إعمداده إلمى عمدد ممؽ الدراسمات  اعداد الرورة األولية لمسقياس

جاىات نحؾ مادة التماريخ فمي والتحؾث الدابقة والتي عشضت بقياس مدى تشسية االت
والممذى تزممسؽ مجسؾعممة مممؽ الذممروك تسممت مراعاتيمما  ،السراحمم  التعميسيممة السختمشممة

أطرزىا أن تكؾن: معمؾمات واضحة ومشاستة لسدتؾى نزمج الظمبلب واسمتعداداتيؼ 
 :وقد مرت مرحمة اإلعداد ىذه بخظؾتضؽ ىسا  ،وخ رتيؼ

مرمما ة فممي  ممؾرة طشممؾد  ممسؼ السقيمماس عمممى ىضبممة عتممارات  :ترةةسي  السقيةةاس -
وأمممام كمم  طشممد مشيمما  ممبلث اختيممارات مممؽ طضشيمما وفقممًا لسقيمماس التقممدير الثبل ممي  أوافممق 

 أرفض(. -أوافق-بذدة 
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تممممؼ تقممممدير درجممممات السقيمممماس عمممممى الشحممممؾ التممممالي:   :تقةةةةدير درجةةةةات السقيةةةةاس -
( لمعتارات الدالتة، حضب تمؼ 0،7،2وكذا  ،( عمى الترتضع لمعتارات السؾجتة7،2،0

 ير درجات السقياس عمى الشحؾ التالي:تقد
 .( درجة0أرفض   =   -
 ( درجتان. 7أوافق    =   -
 .( درجات2أوافق وذده =   -
=  2×   عممدد مشممردات السقيمماس  :وعميممو قممدرت درجاتممو عمممى الشحممؾ التممالي          

 ( درجة.26درجة (، وبيذا تكؾن قد طمغت الدرجة الكمية لمسقياس   26=  2×  26
روعي عشد  يا ة السشردات مشمردات السقيماس نشمس  :سقياسمفردات ال -

الذروك السذار إلضيا سمشًا في مقياس السيارات االجتساعية والتي تتسثم  
ضمممرورة وضمممع  -فمممي  أن تكمممؾن اإلجابمممات محمممددة و ضمممر قاطممممة لمتإويممم .

أن تكمممؾن العتمممارات خاليمممة ممممؽ السشممما يؼ  -مثمممال يؾضمممح كيييمممة االجابمممة 
  ضر السإلؾفة (.

 تقترممر حممدود السقيمماس عمممى تشسيممة االتجمماه  التممي وجممع تشسضتيمما  :السقيةةاس حةةدود
لدى طبلب السرحمة الثانؾية نظام السقررات والسسثممة فمي تشسيمة اتجماه الظمبلب نحمؾ 

الاهتمنننن س )الااننننتمت    درااننننة م نننن ر التنننن ر د   نننن   التنننندر   ، أهميننننة التنننن ر د ام نننن ر درا نننن   

ار أن السحممممماور الثبل مممممة ىمممممي الس ؾنمممممات ( وذلمممممػ عممممممى اعتتممممماملسنننننتفدمة رننننن   در سننننن  
 األساسية الكتداب االتجاه نحؾ التاريخ عامة.

 اليدف  – تسثمت ىذه التعميسات في: التعريع بسؾضؾن الدراسة :تعميسات السقياس
اإلجابممممة عمممممى جسيممممع عتممممارات  –األساسممممي مممممؽ اإلجابممممة عمممممى مشممممردات السقيمممماس 

 الزمؽ البلزم لتظ ضق السقياس( –السقياس 
 تمممممؼ إعمممممداد جمممممدول مؾا مممممشات مقيممممماس السيمممممارات  :لسواصةةةةةفات السقيةةةةةاس جةةةةةدول

االجتساعيممة بحضممب تتزممسؽ كمم  ىممدف مممؽ أىممداف السقيمماس واألسممبمة التممي تقيدممو، 
 وأوزًا السشردات السؾجتة والدمتة بالسقياس وذلػ عمى الشحؾ التالي:
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 جدول مؾا شات مقياس االتجاه نحؾ مادة التاريخ :(2جدول  
 العياسات الوْجية اسأبعاد الوق٘ م

العياسات 

 السالية
 % الوجوْع

 %33 33 01 9ح 8ح 5ح 0 01ح 7ح 6ح 4ح 3ح 2 أُو٘ة هقشس التاسٗخ -0

2- 
االُتوام ّاالعتوتاع بوقشس 

 التاسٗخ

ح 08ح 06ح04ح 03حح 00

09 

ح 07ح 05ح 02

21 
01 22 33% 

3- 
طشق التذسٗم الوستخذهة 

 فٖ تذسٗسَ

ح 28ح 26ح 24ح 23ح 20

 31ح 29
 %34 33 01 27ح 25ح22

 %011 31 00 09 الوجوْع

 ويتقد  الى :صدق السقياس. 
حضممب تممؼ عرضممو عمممى مجسؾعممة  (:Face Validityالرةةدق الظةةاىري ) -

مممؽ السح سممضؽ لمتحقممق مممؽ  ممدق مشرداتممو فممي هيمماس مممدى تشسيممة االتجمماه 
نحمممؾ السمممادة لمممدى الظمممبلب عضشمممة الدراسمممة وقمممد تراوحمممت ندمممتة الرمممدق طمممضؽ 

  .مسا يدل عمى تستعو بسدتؾى عال مؽ الردق%( 26 -12 
تممؼ التإكممد مممؽ  (:Internal Consistencyصةةدق التجةةانس الةةدا مي ) -

 دق السقياس بحداب معامم  االرتتماك طمضؽ درجمة كم  عتمارة ممؽ عتمارات 
السقيممممماس والدرجمممممة الكميمممممة لمتعمممممد السشتسيمممممة إليمممممو العتمممممارة فكانمممممت معمممممامبلت 

 الي:االرتتاك كسا ىي مؾضحة بالجدول الت
 (: معامبلت االرتتاك طضؽ درجات عتارات السقياس والدرجة الكمية0جدول  

 لمتعد السشتسية إليو. 
 االستياط م االستياط م االستياط م

 أُو٘ة هقشس التاسٗخ
االُتوام ّاالعتوتاع بوقشس 

 التاسٗخ

طشق التذسٗم الوستخذهة فٖ 

 تذسٗسَ

0 1 702** 0 1 652** 0 1 641** 

2 1 801** 2 1 582** 2 1 606** 

3 1 661** 3 1 645** 3 1 530** 

4 1 843** 4 1 725** 4 1 806** 

5 1 417** 5 1 534** 5 1 490** 

6 1 546** 6 1 526** 6 1 889** 

7 1 609** 7 1 590** 7 1 622** 

8 1 761** 8 1 682** 8 1 592** 

9 1 659** 9 1 580** 9 1 764** 

01 1 714** 01 1 608** 01 1 825** 

 0.0.** دالة عند مستوى  
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معممامبلت االرتتمماك طممضؽ درجممات عتممارات  يتزممح أن :(0مممؽ الجممدول الدمماطق  
السقيمممماس والدرجممممة الكميممممة لمتعممممد السشتسيممممة إليممممو العتممممارة معممممامبلت ارتتمممماك مؾجتممممة ودالممممة 

، وىممممؾ ممممما يؤكممممد تجممممانس عتممممارات كمممم  بعممممد فيسمممما طضشيمممما 6.60إحرممممائيًا عشممممد مدممممتؾى 
 ا مع بعزيا التعض.وتساس ي

كذلػ تؼ التإكد مؽ  دق تجانس األبعاد السختمشمة لمسقيماس بحدماب معمامبلت 
االرتتمماك طممضؽ درجممات كمم  بعممد والدرجممة الكميممة لمسقيمماس فكانممت معممامبلت االرتتمماك كسمما 

 ىي مؾضحة بالجدول التالي:
 ياس.(: معامبلت االرتتاك طضؽ درجات أبعاد السقياس والدرجة الكمية لمسق2جدول  

 طشق التذسٗم الوستخذهة فٖ تذسٗسَ االُتوام ّاالعتوتاع بوقشس التاسٗخ أُو٘ة هقشس التاسٗخ

1 881** 1 782** 1 828** 

 0.0.** دالة عند مستوى 

يتزمممح أن معمممامبلت االرتتممماك طمممضؽ درجمممات األبعممماد  (:2ممممؽ الجمممدول الدممماطق 
ك مؾجتمة ودالمة إحرمائيًا عشمد السختمشة لمسقياس والدرجة الكمية لمسقيماس معمامبلت ارتتما

، وىؾ ما يؤكد تجانس األبعاد السختمشة لمسقياس فيسا طضشيا وتساس يا مع 6.60مدتؾى 
 0بعزيا التعض

 :ثبات السقياس 
تممؼ التإكممد مممؽ  تممات درجممات السقيمماس وأبعمماده الشرعيممة باسممتخدام معاممم   تممات          

 بالجدول التالي: ألشا كرونتاخ فكانت معامبلت الثتات كسا ىي مؾضحة 
 (: معامبلت  تات درجات السقياس وأبعاده الشرعية1جدول  

 أُو٘ة هقشس التاسٗخ
االُتوام ّاالعتوتاع بوقشس 

 التاسٗخ

طشق التذسٗم الوستخذهة فٖ 

 تذسٗسَ

الوق٘اس 

 كسل

1 737 1 862 1 830 1 872 

 ،و تاتمموأنممو بعممد ضممتإ السقيمماس بالتإكممد مممؽ  ممدقو (: 8يتزةةح مةةن الجةةدول الدةةابق )
أخذ السقياس  ؾرتو الشيائية حضب   ت أن لمدرجات السقيماس وأبعماده الشرعيمة مؤامرات 

 إحرائية مؾ ؾق فضيا، وىؾ ما يؤكد  بلحية لمتظ ضق في الدراسة الحالية.
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 عيشة الدراسة: :سادسان 
 :تؼ التإكد مؽ الخرائص الدي ؾمترية   دق،  تات(  عيشة الدراسة االستظالعية

تخدمة فممي التحممب الحممالي طتظ يقيمما عمممى عضشممة اسممتظبلعية تزممسشت األدوات السدمم
طالتممممًا مممممؽ طممممبلب السرحمممممة الثانؾيممممة  نغممممام السقممممررات( وىممممي نشدمممميا درجممممات  06

 التظ ضق الق مي.
 :طالتمًا ممؽ طمبلب  06تكؾنت عضشة الدراسة األساسية مؽ  عيشة الدراسة األساسية

سيؼ إلمى مجسمؾعتضؽ إحمداىسا تجري يمة السرحمة الثانؾية تؼ اختيارىؼ عذؾائيًا، و تقدمي
(، وتممممؼ التإكممممد مممممؽ تكممممافؤ 0طالتممممًا  26واألخممممرى ضممممابظة تتكممممؾن كمممم  مشيسمممما مممممؽ 

السجسؾعتضؽ في السدمتؾى الق ممي لمسيمارات االجتساعيمة واالتجماه نحمؾ مقمرر التماريخ 
-Independent Samples Tباسممتخدام اختتممار  ت  لمسجسؾعممات السدممتقمة 

Test ة الشروق طضؽ درجمات السجسمؾعتضؽ التجري يمة والزمابظة في الكذة عؽ دالل
فممي التظ ضممق الق مممي ألدوات التحممب فكانممت الشتممائج كسمما ىممي مؾضممحة فممي الجممدول 

 التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
0
( ال٘س تن تَي٘ق الذساعة الالال٘ة هي خال تذسٗب هعلن أاليذ الصي ْب بوجوي  األه٘يش عيلَاى ُلئ  

ّالتيييئ                    6/5/0438ٍتييييذسٗم هْتييييْعات الْالييييذة الوَييييْسة ّرليييي  خييييال ال تييييشة هييييي 

 ُـ  0438 7/  8
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(: تكافؤ السجسؾعتضؽ التجري ية والزابظة في درجات القياس الق مي لمسيارات 2جدول  
 (21االجتساعية واالتجاه نحؾ مقرر التاريخ  درجة الحرية = 

 الوتْعظ الوجوْعة الوتغ٘شات
 االًالشاب

 الوع٘اسٕ 
 ق٘وة ت

 هستْٓ

 الذاللة 

٘ة
ع
وا
جت
ال
 ا
ت
سا
ِا
لو
ا

 

هِاسة اداسة العاقات ه  

 اٙخشٗي

 109 2 833 23 تجشٗي٘ة
1 027 

1 911 

 163 2 767 23 تابَة  ٘ش دالة

 تالول الوسؤّل٘ة
 530 1 067 07 تجشٗي٘ة

1 851 
1 399 

 365 1 167 07 ةتابَ  ٘ش دالة

 الل الوشسات
 599 0 833 06 تجشٗي٘ة

1 614 
1 548 

 388 0 167 07 تابَة  ٘ش دالة

الذفاع عي الالقْق ال شدٗة 

 ّاالجتواع٘ة

 689 0 211 09 تجشٗي٘ة
1 874 

1 386 

 025 2 633 09 تابَة  ٘ش دالة

 التْاصل ب اعل٘ة ه  اٙخشٗي
 491 1 633 08 تجشٗي٘ة

0 339 
1 086 

 845 0 011 09 تابَة  ٘ش دالة

الذسجة السل٘ة للوِاسات 

 االجتواع٘ة

 550 2 667 95 تجشٗي٘ة
0 084 

1 094 

 672 3 633 96 تابَة  ٘ش دالة

خ
سٗ
تا
 ال
س
ش
هق
 ْ
ال
ً 
اٍ
ج
الت
ا

 

 أُو٘ة هقشس التاسٗخ
 065 0 233 03 تجشٗي٘ة

0 393 
1 069 

 243 0 811 02 تابَة  ٘ش دالة

االُتوام ّاالعتوتاع بوقشس 

 التاسٗخ

 679 1 233 00 تجشٗي٘ة
0 261 

1 203 

 254 1 167 00 تابَة  ٘ش دالة

طشق التذسٗم الوستخذهة 

 فٖ تذسٗسَ

 587 1 111 00 تجشٗي٘ة
1 226 

1 822 

 556 1 133 00 تابَة  ٘ش دالة

الذسجة السل٘ة لاتجاٍ ًالْ 

 هقشس التاسٗخ

 332 0 467 35 تجشٗي٘ة
0 638 

1 017 

 348 0 911 34 تابَة  ٘ش دالة
 

أنممممو ال تؾجممممد فممممروق دالممممة إحرممممائيًا طممممضؽ   :(2يتزممممح مممممؽ الجممممدول الدمممماطق  
متؾسمممممظات درجمممممات طمممممبلب السجسمممممؾعتضؽ التجري يمممممة والزمممممابظة فمممممي القيممممماس الق ممممممي  

طممممضؽ  وبالتممممالي يتإكممممد التكممممافؤ ،واالتجمممماه نحممممؾ مممممادة التمممماريخ( - لمسيممممارات االجتساعيممممة 
السجسممؾعتضؽ التجري يممة والزممابظة فممي السدممتؾى الق مممي لمسيممارات االجتساعيممة ولبلتجمماه 
نحممؾ مممادة التمماريخ، وأي فممروق ذات داللممة طممضؽ السجسممؾعتضؽ فممي القيمماس التعممدي وس ممؽ 

 ردىا لشاعمية الؾحدة السظؾرة في الدراسة الحالية.
 سابعان: نتائت الدراسة وتفديراتيا: 

خممبلل اإلجابممة عمممى تدمماؤالت الدراسممة ومممؽ  ممؼ التحقممق مممؽ  ممحة تممؼ ذلممػ مممؽ        
 فروضيا  عمى الشحؾ التالي:

 يمشص الدمؤال الثالمب لمتحمب الحمالي عممى  مما  :نتائت اجابةة الدةؤال الثالةث
فاعمية الؾحدة السظؾرة في إكداب بعض السيمارات االجتساعيمة لمدى طمبلب 
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التحقممق مممؽ مممدى  ممحة  السرحمممة الثانؾيممة ؟   ولئلجابممة عممؽ ىممذا الدممؤال تممؼ
 الشرضضؽ التالضؽ:

يممشص عمممى أنممو  تؾجممد فممروق ذات داللممة إحرممائية  :الفةةر  األول لمدراسةةة -
طضؽ متؾسظي درجات السجسؾعتضؽ التجري ية والزمابظة فمي القيماس التعمدي 
لمسيممممارات االجتساعيممممة، لرممممالح السجسؾعممممة التجري يممممة .ولمتحقق مممممؽ مممممدى 

 ت  لمسجسؾعممممات السدممممتقمة فممممي  ممممحة ىممممذا الشممممرض تممممؼ اسممممتخدام اختتممممار 
الكذممممة عممممؽ داللممممة الشممممروق طممممضؽ متؾسممممظات درجممممات طممممبلب السجسممممؾعتضؽ 
التجري يممممة والزممممابظة فممممي القيمممماس التعممممدي لمسيممممارات االجتساعيممممة، فكانممممت 

 (:06الشتائج كسا ىي مؾضحة بجدول  
(: داللة الشروق طضؽ متؾسظات درجات طبلب السجسؾعتضؽ التجري ية 06جدول  

 (21بظة في القياس التعدي لمسيارات االجتساعية  درجة الحرية = والزا
 الوتْعظ الوجوْعة الوِاسات االجتواع٘ة

االًالشاب 

 الوع٘اسٕ
 ق٘وة ت

 التْاصل ب اعل٘ة ه  اٙخشٗي
 313 0 411 68 تجشٗي٘ة

93 369** 
 221 2 367 24 تابَة

الذفاع عي الالقْق ال شدٗة 

 ّاالجتواع٘ة

 431 1 767 44 تجشٗي٘ة
257 212** 

 413 1 011 07 تابَة

 الل الوشسات
 365 1 167 43 تجشٗي٘ة

87 594** 
 599 0 833 06 تابَة

 تالول الوسؤّل٘ة
 449 1 733 53 تجشٗي٘ة

018 537** 
 681 0 267 09 تابَة

 هِاسة اداسة العاقات ه  اٙخشٗي
 449 1 733 44 تجشٗي٘ة

003 642** 
 089 0 367 08 تابَة

 الذسجة السل٘ة للوِاسات االجتواع٘ة
 188 0 711 254 تجشٗي٘ة

237 689** 
 493 3 933 95 تابَة

  0.0.** دالة عند مستوى   

أنمو تؾجمد فمروق دالمة إحرمائيًا عشمد مدمتؾى  :(06يتزح مؽ الجمدول الدماطق  
فممي القيمماس درجممات طممبلب السجسممؾعتضؽ التجري يممة والزممابظة طممضؽ متؾسممظي  6.60
، األمممر الممذي يؤكممد مممدى لمسيممارات االجتساعيممة، لرممالح السجسؾعممة التجري يممة التعممدي

ويعزى ذلمػ إلمى المدور المذى تمعتمو التربيمة بالقمدوة  ، حة ىذا الشرض ومؽ  ؼ ق ؾلو
في تشسية العبلقات التذرية والشيؼ الذاتي لمسؾاقة واألحداث  السحيظة بالستعمؼ وكذا 

أكممدت عميممو نتممائج بعممض الدراسممات والتحممؾث  وىممذا ممما ،السزممسشة بالؾحممدة السظممؾرة 
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 7661،  عمي7662 ،  إطرا يؼ7662 ،التي أجريت في ىذا السجال مث   الجشدي

Tonga , 2012,   .) 
يممشص عمممى أنممو  يؾجممد فممرق  دال إحرممائيًا طممضؽ متؾسممظي  الفةةر  الثةةاني لمدراسةةة:  -

االجتساعيمممة، درجمممات السجسؾعمممة التجري يمممة فمممي القياسمممضؽ الق ممممي والتعمممدي لمسيمممارات 
لرالح القيماس التعمدي ، ولمتحقمق ممؽ ممدى  محة ىمذا الشمرض تمؼ اسمتخدام اختتمار 
 ت  لمسجسؾعممات السترابظممة فممي الكذممة عممؽ داللممة الشممروق طممضؽ متؾسممظات درجممات 
طمممبلب السجسؾعمممة التجري يمممة فمممي القياسمممضؽ الق ممممي والتعمممدي لمسيمممارات االجتساعيمممة، 

 (:06فكانت الشتائج كسا ىي مؾضحة بجدول  
(: داللة الشروق طضؽ متؾسظات درجات طبلب السجسؾعة التجري ية في 06جدول  

 (72القياسضؽ الق مي والتعدي لمسيارات االجتساعية  درجة الحرية = 
 الوِاسات

 االجتواع٘ة 
 الوتْعظ الق٘اس

االًالشاب 

 الوع٘اسٕ

هتْعظ 

 ال شّق

االًالشاب 

الوع٘اسٕ 

 لل شّق

 ق٘وة ت

التْاصل ب اعل٘ة ه  

 خشٗياٙ

 109 2 833 23 قيلٖ
44 567 2 430 011 407** 

 313 0 411 68 بعذٕ

الذفاع عي الالقْق 

 ال شدٗة ّاالجتواع٘ة

 530 1 067 07 قيلٖ
27 611 1 620 243 254** 

 431 1 767 44 بعذٕ

 الل الوشسات
 599 0 833 06 قيلٖ

26 234 0 590 91 337** 
 365 1 167 43 بعذٕ

 وسؤّل٘ةتالول ال
 689 0 211 09 قيلٖ

34 533 0 676 002 852** 
 449 1 733 53 بعذٕ

هِاسة اداسة العاقات 

 ه  اٙخشٗي

 491 1 633 08 قيلٖ
26 011 1 702 211 791** 

 449 1 733 44 بعذٕ

الذسجة السل٘ة 

 للوِاسات االجتواع٘ة

 550 2 667 95 قيلٖ
059 133 2 785 302 744** 

 188 0 711 254 بعذٕ

 0.0.** دالة عند مستوى 

أنمممو يؾجمممد فمممرق ذو داللمممة إحرمممائية عشمممد  :(06يتزمممح ممممؽ الجمممدول الدممماطق  
فمي القياسمضؽ الق ممي درجمات طمبلب السجسؾعمة التجري يمة طمضؽ متؾسمظات  6.60مدتؾى 

والتعدي لمسيارات االجتساعية، لرالح القياس التعدي. والشتائج الدمابقة تؤكمد فمي مجسميما 
عمية الؾحدة السظؾرة في تشسية بعض السيارات االجتساعية لدى طبلب السرحمة الثانؾيمة فا

 نغام السقررات(، والجدول التالي يؾضح حجؼ تإ ضر الؾحدة وفاعمضتيا باستخدام مربع إيتا 
 2:كسؤار لحجؼ التإ ضر والسؾضحة في الجدول التالي ) 
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ي تشسية بعض السيارات االجتساعية وندتة (: حجؼ تإ ضر الؾحدة السظؾرة ف00جدول  
 الكدع باستخدام معادلة طميػ

 الوِاسات االجتواع٘ة
الوتْعظ 

 القيلٖ

الوتْعظ 

 اليعذٕ

الجن 

 التأث٘ش

ًسية 

 السسب

فاعل٘ة الْالذة 

 الوَْسة

التْاصل ب اعل٘ة ه  

 اٙخشٗي
 تْجذ فاعل٘ة 612 0 997 1 411 68 833 23

الذفاع عي الالقْق ال شدٗة 

 جتواع٘ةّاال
 تْجذ فاعل٘ة 615 0 999 1 767 44 067 07

 تْجذ فاعل٘ة 504 0 996 1 167 43 833 06 الل الوشسات

 تْجذ فاعل٘ة 592 0 998 1 733 53 211 09 تالول الوسؤّل٘ة

هِاسة اداسة العاقات ه  

 اٙخشٗي
 تْجذ فاعل٘ة 569 0 999 1 733 44 633 08

الذسجة السل٘ة للوِاسات 

 االجتواع٘ة
 تْجذ فاعل٘ة 622 0 999 1 711 254 667 95

تؤكمد أن فاعميمة الؾحمدة السظمؾرة  (:00والشتائج السؾضحة فمي الجمدول الدماطق            
الثانؾية  نغام السقررات( ك ضرة، حضمب  في تشسية السيارات االجتساعية لدى طبلب السرحمة

كسمما   ،(0.7لمكدممع وىمي   تعمدت هميؼ جسيممع  السيمارات االجتساعيممة ندمتة الحممد األدنمى  
كممان حجممؼ تممإ ضر الؾحممدة السظممؾرة فممي تشسيممة السيممارات االجتساعيممة أوزممًا ك ضممر وفقممًا لقيسممة 

ويرجمممع ذلمممػ إلمممى أن ىمممذا الشمممؾن ممممؽ السيمممارات وسثممم  الجانمممع المممؾعيشي  ،(2مربمممع إيتممما  
ا يا، لمسعرفة التاريخية والتي تم ي حاجات الستعمسضؽ، و وجعميؼ مذاركضؽ بشعالية في أحمد

األمممر الممذي وس ممشيؼ مممؽ فيممؼ السذمم بلت الحقيقيممة السحيظممة  ،وكممذا االسمميام فممي  ممشاعتيا
وىمممذا يتشمممق ونتمممائج بعمممض الدراسمممات والتحمممؾث التمممي أجريمممت فمممي ىمممذا السجمممال مثممم   ،طيمممؼ

 (.7602 ،  أطؾطالع 7606 ، عتايشو
  :ريخ والممذي يممشص عمممى  ممما فاعميممة وحممدة مظممؾرة فممي التممانتةةائت اجابةةة الدةةؤال الرابةةي

لممدى طممبلب السرحمممة  قائسممة عمممى التربيممة بالقممدوة فممي تشسيممة االتجمماه نحممؾ مقممرر التمماريخ
الثانؾيمممة  نغمممام السقمممررات(؟   ولئلجابمممة عمممؽ ىمممذا الدمممؤال تمممؼ التحقمممق ممممؽ ممممدى  مممحة 

 :الشرضضؽ التالضؽ
والمذى يمشص عممى أنمو  تؾجمد فمروق دالمة إحرمائيًا طمضؽ الفةر  الثالةث لمدراسةة:  -

سممؾعتضؽ التجري يممة والزممابظة فممي القيمماس التعممدي لبلتجمماه نحممؾ متؾسممظي درجممات السج
مقرر التماريخ، لرمالح السجسؾعمة التجري يمة ، ولمتحقمق ممؽ ممدى  محة ىمذا الشمرض تمؼ 
اسمممممتخدام اختتمممممار  ت  لمسجسؾعمممممات السدمممممتقمة فمممممي الكذمممممة عمممممؽ داللمممممة الشمممممروق طمممممضؽ 
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تعمدي لبلتجماه متؾسظات درجات طبلب السجسؾعتضؽ التجري ية والزابظة في القيماس ال
 (:07نحؾ مقرر التاريخ، فكانت الشتائج كسا ىي مؾضحة بجدول  

(: داللة الشروق طضؽ متؾسظات درجات طبلب السجسؾعتضؽ التجري ية 07جدول  
 (21والزابظة في القياس التعدي لبلتجاه نحؾ مقرر التاريخ  درجة الحرية = 

 الوتْعظ الوجوْعة االتجاٍ ًالْ هقشس التاسٗخ
اب االًالش

 الوع٘اسٕ
 ق٘وة ت

 أُو٘ة هقشس التاسٗخ
 799 0 267 28 تجشٗي٘ة

38 951** 
 037 0 033 03 تابَة

 االُتوام ّاالعتوتاع بوقشس التاسٗخ
 398 0 911 26 تجشٗي٘ة

59 954** 
 346 1 033 00 تابَة

 طشق التذسٗم الوستخذهة فٖ تذسٗسَ  
 615 0 033 28 تجشٗي٘ة

55 042** 
 605 1 133 00 تابَة

الذسجة السل٘ة لاتجاٍ ًالْ هقشس 

 التاسٗخ

 147 2 511 83 تجشٗي٘ة
001 402** 

 236 0 311 35 تابَة

  6.60** دالة عشد مدتؾى 
أنمو تؾجمد فمروق ذات داللمة إحرمائية عشمد   (:07يتزح ممؽ الجمدول الدماطق  

فمممي طمممضؽ متؾسمممظات درجمممات طمممبلب السجسمممؾعتضؽ التجري يمممة والزمممابظة  6.60مدمممتؾى 
القيمماس التعممدي لبلتجمماه نحممؾ مقممرر التمماريخ، لرممالح السجسؾعممة التجري يممة، األمممر الممذي 
يؤكد  حة الشرض ومؽ  ؼ ق ؾلو، ويعزى ذلػ إلى الدور الذى تديؼ بمو التربيمة بالقمدوة 
فممي تشسيممة اتجاىممات الستعمسممضؽ نحممؾ جؾانممع الممتعمؼ السختمشممة والتممي الزالممت تؾاجممو العديممد 

تزممارب االتجاىممات طممضؽ اإلوجمماب والدمممع مسمما يممؤدى إلممى فيممؼ مممؽ السذمم بلت أطرزىمما 
وىممذا يتشممق ونتممائج بعممض الدراسممات التممي أجريممت فممي ىممذا  ،السممادة التعميسيممة  التاريخيممة(

 ( Karta&Randalt.2010  7662،  مدعؾد7660،السجال مث  الغزالي
يؾجمممد فمممرق دال إحرمممائيًا طمممضؽ والمممذي يمممشص عممممى أنمممو   :الفةةةر  الرابةةةي لمدراسةةةة -

تؾسظي  درجات السجسؾعمة التجري يمة فمي القياسمضؽ الق ممي والتعمدي لبلتجماه نحمؾ م
مقرر التماريخ، لرمالح القيماس التعمدي ، ولمتحقمق ممؽ ممدى  محة ىمذا الشمرض تمؼ 
اسممتخدام اختتمممار  ت  لمسجسؾعمممات السترابظممة فمممي الكذمممة عممؽ داللمممة الشمممروق طمممضؽ 

الق مممممي والتعممممدي  متؾسممممظات درجممممات طممممبلب السجسؾعممممة التجري يممممة فممممي القياسممممضؽ
 (:02لبلتجاه نحؾ مقرر التاريخ، فكانت الشتائج كسا ىي مؾضحة بجدول 



51 

(: داللة الشروق طضؽ متؾسظات درجات طبلب السجسؾعة التجري ية في 02جدول  
 (72القياسضؽ الق مي والتعدي لبلتجاه نحؾ مقرر التاريخ  درجة الحرية = 

االتجاٍ ًالْ 

 هقشس التاسٗخ
 الوتْعظ الق٘اس

االًالشاب 

 الوع٘اسٕ

هتْعظ 

 ال شّق

االًالشاب 

الوع٘اسٕ 

 لل شّق

 ق٘وة ت

أُو٘ة هقشس 

 التاسٗخ

 065 0 233 03 قيلٖ
05 134 2 176 39 666** 

 799 0 267 28 بعذٕ

االُتوام 

ّاالعتوتاع 

 بوقشس التاسٗخ

 679 1 233 00 قيلٖ

05 667 0 422 61 330** 
 398 0 911 26 بعذٕ

م طشق التذسٗ

الوستخذهة فٖ 

 تذسٗسَ

   

 587 1 111 00 قيلٖ

07 333 0 668 56 924** 
 615 0 333 28 بعذٕ

الذسجة السل٘ة 

لاتجاٍ ًالْ 

 هقشس التاسٗخ

 332 0 467 35 قيلٖ

48 133 2 498 015 308** 
 147 2 511 85 بعذٕ

 6.60** دالة عشد مدتؾى 
ذو داللمممة إحرمممائية عشمممد  أنمممو يؾجمممد فمممرق  :(02يتزمممح ممممؽ الجمممدول الدممماطق  

فمي القياسمضؽ الق ممي درجمات طمبلب السجسؾعمة التجري يمة طمضؽ متؾسمظات  6.60مدتؾى 
. والشتمائج الدمابقة تؤكمد فمي لبلتجماه نحمؾ مقمرر التماريخ، لرمالح القيماس التعمدي التعديو

مجسميا فاعمية الؾحدة السظؾرة في تشسية االتجاه نحؾ مادة التماريخ لمدى طمبلب السرحممة 
والجممدول التممالي يؾضممح حجممؼ تممإ ضر الؾحممدة السظممؾرة وفاعمضتيمما باسممتخدام مربممع  ،ثانؾيممةال

 كسؤار لحجؼ التإ ضر  والسؾضحة في الجدول التالي: (  2إيتا  
(: حجؼ تإ ضر الؾحدة السظؾرة في تشسية االتجاه نحؾ مقرر التاريخ وندتة 07جدول  

 معادلة طميػ الكدع باستخدام
 التاسٗخاالتجاٍ ًالْ هقشس 

الوتْعظ 

 القيلٖ

الوتْعظ 

 اليعذٕ

الجن 

 التأث٘ش

ًسية 

 السسب

فاعل٘ة الْالذة 

 الوَْسة

 تْجذ فاعل٘ة 398 0 982 1 267 28 233 03 أُو٘ة هقشس التاسٗخ

االُتوام ّاالعتوتاع بوقشس 

 التاسٗخ
 تْجذ فاعل٘ة 357 0 992 1 911 26 233 00

طشق التذسٗم الوستخذهة فٖ 

 تذسٗسَ
 تْجذ فاعل٘ة 491 0 990 1 333 28 111 00

الذسجة السل٘ة لاتجاٍ ًالْ 

 هقشس التاسٗخ
 تْجذ فاعل٘ة 473 0 997 1 511 85 467 35
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تؤكممد فاعميممة الؾحممدة السظممؾرة فممي  :(07والشتممائج السؾضممحة فممي الجممدول الدمماطق        
(، حضمب تشسية االتجاه نحؾ مقرر التاريخ لدى طبلب السرحممة الثانؾيمة  نغمام السقمررات 

(  كسما كمان حجمؼ 0.7تعدت جسيع هيؼ ندتة الكدع الحد األدنى لق مؾل الشاعميمة وىمؾ  
تإ ضر الؾحمدة السظمؾرة فمي تشسيمة االتجماه نحمؾ مقمرر التماريخ ك ضمر أوزما وفقمًا لقمًيؼ مربمع 
إيتمما، األمممر الممذى ودمماعد لمميس فممي فيممؼ األحممداث التاريخيممة فقممإ طمم  ويدمميؼ أوزممَا فممي 

 ،يس السشاسمتة والتمي تس مؽ السمتعمؼ ممؽ االسمتستان بالسمادة التاريخيمةاختيمار طرائمق التمدر 
  7607،وىممممممذا ممممممما أكممممممدت عميممممممو نتممممممائج الدراسممممممات مثمممممم  دراسممممممات كمممممم  مممممممؽ  إطممممممرا يؼ

 (. 7602 ،  خسيس ولؾني7600العريشات،
والممذي يممشص عمممى  ممما العبلقممة طممضؽ متغضممري نتةةائت اجابةةة الدةةؤال الخةةامس: 

السقرر( في التظ ضق التعمدي؟   ولئلجابمة  االتجاه نحؾ –الدراسة  السيارات االجتساعية 
عؽ ىذا الدؤال تؼ اسمتخدام معامم  ارتتماك طضرسمؾن فمي الكذمة عمؽ داللمة العبلقمة طمضؽ 
السيممارات االجتساعيممة واالتجمماه نحممؾ مقممرر التمماريخ لممدى طممبلب السرحمممة الثانؾيممة  نغممام 

 تالي:السقررات(، وقد كانت الشتائج كسا ىي مؾضحة بالجدول ال

(: داللة العبلقة طضؽ السيارات االجتساعية واالتجاه نحؾ مقرر التاريخ لدى 02جدول  
 طبلب السرحمة الثانؾية

 الوِاسات االجتواع٘ة

 االتجاٍ ًالْ هقشس التاسٗخ

أُو٘ة هقشس 

 التاسٗخ

االُتوام 

ّاالعتوتاع 

 بوقشس التاسٗخ

طشق التذسٗم 

الوستخذهة فٖ 

 تذسٗسَ

الذسجة السل٘ة 

تجاٍ ًالْ لا

 هقشس التاسٗخ

 **994 1 **985 1 **990 1 **977 1 التْاصل ب اعل٘ة ه  اٙخشٗي

الذفاع عي الالقْق ال شدٗة 

 ّاالجتواع٘ة
1 982** 1 991** 1 990** 1 997** 

 **994 1 **987 1 **989 1 **978 1 الل الوشسات

 **995 1 **989 1 **988 1 **980 1 تالول الوسؤّل٘ة

ة العاقات ه  هِاسة اداس

 اٙخشٗي
1 980** 1 988** 1 991** 1 996** 

الذسجة السل٘ة للوِاسات 

 االجتواع٘ة
1 980** 1 990** 1 991** 1 997** 

 6.60** دالة عشد مدتؾى 
تؾجد عبلقات ارتتاطية دالة إحرمائيًا أنو   (:02يتزح مؽ الجدول الداطق        

ة واالتجماه نحمؾ مقمرر التماريخ لمدى طمبلب طمضؽ السيمارات االجتساعيم 6.60عشد مدمتؾى 
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الشتممائج فممي مجسميمما عمممى وجممؾد عبلقممة  حضممب تؤكممد  ،السرحمممة الثانؾيممة  نغممام السقممررات(
قؾبة طضؽ السيارات االجتساعية واالتجاه نحؾ مقرر التاريخ، ويرجمع ذلمػ إلمى أن الؾحمدة 

ي وقتمدى طيما السظؾرة قد أسيست طدور فعال في  عرض سضرة الذخريات التاريخيمة التم
بظريق مشاستة تتشسي  الجؾانمع اإلوجاطيمة لمستعمسمضؽ والتمي تمزودىؼ بالسعمارف والخ مرات 
والسيممممارات السشاسممممتة لغممممرس السذمممماركة اإلندممممانية الس شيممممة عمممممى االحتممممرام والتقممممدير طممممضؽ 

 ىممممذا فزممممبًل عمممؽ التشممممؾن فممممي اسممممتخدام طرائمممق واسممممتراتيجيات تممممدريس تممممدفع ،الستعمسمممضؽ
لسذمماركة  فمممي حممم  بعممض السذممم بلت الؾاقعيمممة  السرمما ة فمممي  مممؾرة بممالستعمسضؽ إلمممى ا

األمر الذي وجعم  السمتعمؼ أكثمر تذمؾقا و  مارة   ،مؾاقة تعميسية مؽ خبلل الؾحدة السظؾرة
 ،وفيسًا لمسحتؾى، وكيع و ؾن مؾاطشا  الحا مدتشضرا خمقي ا و قافي ما واجتساعي ما وسممؾكي ا

نتائجيممممممممممممممممما مثممممممممممممممممم                    وىمممممممممممممممممذا مممممممممممممممممما أكمممممممممممممممممدت عميمممممممممممممممممو بعمممممممممممممممممض الدراسمممممممممممممممممات فمممممممممممممممممي
 Yazici&Aslan,2011 7602،  دمحم7602،  أطؾطالع7602 ،  رزق. Pluck,& 

Johnson, 2012 .) 
 في ضؾ  الشتائج سالشة الذكر تؾ ى الدراسة بسايمي: :تاسعان: التوصيات

ضمممرورة إعمممادة الشغمممر فمممي تشغممميؼ مشمممماىج التممماريخ عممممى مدمممتؾى السراحممم  التعميسيممممة  -
 ي ضؾ  التربية بالقدوة.السختمشة ف

االىتسممممام بإعممممداد السعمممممؼ وتدريتممممو عمممممى كيييممممة تشسيممممة بعممممض السيممممارات االجتساعيممممة   -
 .واالتجاه نحؾ مادة التاريخ لدى الظبلب

اىتسام كميات التربية باعتتارىما السؤسدمة السشؾطمة طتشسيمة السيمارات االجتساعيمة لمدى  -
 الظبلب السعمسضؽ.

ؾ السمادة وتشسيمة السيمارات االجتساعيمة لمدى الظمبلب دراسة العبلقمة طمضؽ االتجماه نحم -
 في كافة السراح  التعميسية السختمشة.  

استخدام مدخ  التربية بالقمدوة فمي تمدريس التماريخ لتشسيمة  إعداد دراسات أخرى حؾل -
بعممض السيممرات االجتساعيممة واالتجمماه نحممؾ السممادة لممدى الظممبلب فممي كافممة السراحمم  

 التعميسية.
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 :في ضؾ  ما س ق و قترح القيام بالدراسات التالية :اتعاشران: السقترح
إطمممار مقتمممرح لسشممماىج الدراسمممات االجتساعيمممة قمممائؼ عممممى التربيمممة بالقمممدوة وأ مممره عممممى  -

 .تشسية السيارات االجتساعية  والذخرية  لدى طبلب السرحمة الستؾسظة
اعيمة لمدى فاعمية وحدة مقترحة قائسة عممى التربيمة بالقمدوة فمي تشسيمة لسيمارات االجتس -

 طبلب السرحمة االطتدائية.
فاعمية طرنامج تدري ي لسعمسي ومعمسمات التماريخ بالسرحممة الثانؾيمة  قمائؼ عممى المت  -

 في تشسية التربية بالقدوة في تشسية بعض ميارات اتخاذ القرار. 
فاعميممة مممدخ  التربيممة بالقممدوة فممي تشسيممة بعممض السيممارات االجتساعيممة  لممدى طممبلب  -

 ة مؽ خبلل مشاىج الدراسات االجتساعية.السرحة اإلعدادو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 السرادر والسراجي
 ن الكري القرآ :السرادرأواًل: 

 ثانيان: السراجي العربية:
(.أ مر طرنمامج مقتمرح قمائؼ عممى األلعماب التعميسيمة فمي 7607 .إطرا يؼ، إيشماس أحسمد أطمؾ السعماطي -

مجممممة كميمممة رمممة االول االعمممدادي، تشسيمممة االتجممماه نحمممؾ ممممادة التممماريخ لمممدي تبلمضمممذ ال
  .206 – 712  ( ،07، جامعة طؾر سعضد  , العدد  التربية

 عالؼ الكتع، القاىرة. معجؼ مرظمحات التعميؼ والتعمؼ.(. 7662إطرا يؼ، مجدي عزيز،   -
(. فعالية طرنامج لتشسية بعض السيارات االجتساعية  لدي طش  7602إطرا يؼ، نجبل  دمحم عمى.   -

 أكتؾبر  77ن. :السجمة التربؾية لكمية التربية بدؾىاج استخدام مراكز التعمؼ.الروضة ب
7602 ،)0027-0076. 

طشا  طرنامج قائؼ عممى القرمص االجتساعيمة وهيماس فاعمضتمو (,  7662أطؾ   يح، نادوة إطرا يؼ   -
 ، رسممممالة ماجدممممتضر  ضممممر فممممي تشسيممممة السيممممارات االجتساعيممممة لممممدى األطشممممال التؾحممممديضؽ

 .امعة عسان العربيةمشذؾرة، ج
 لتشسية التاريخ تدريس في اإلنداني السدخ  (. استخدام7602أحسد.  إسساعض  إوسان طالع، أطؾ -

 اإلعدادومة، مجممة السرحممة تبلمضمذ لمدى والسيمارات االجتساعيمة المؾطشي االنتسما  هميؼ
والتربيممة، جامعمة عممضؽ  والعممؾم لمآلداب ال شممات التربيممة، كميمة فممي العمسمي التحمب
 .222- 200              (، 0(، السجمد  001العدد اسس،

(. فاعميمممة تؾعيمممع المممذكا ات الستعمممددة باسمممتخدام اسمممتراتيجيات 7661 .أحسمممد، فاطسمممة حجممماجي -
مقترحمممة لتعمممميؼ التممماريخ لتشسيمممة التحرمممض  السعرفمممي واالتجممماه نحمممؾ السمممادة لمممدى طمممبلب 

جامعمممة عمممضؽ  التربيمممة،كميمممة  مجممممة الجسعيمممة التربؾيمممة لمدراسمممات االجتساعيمممة السرحممممة 
 .072 – 26            (، 01,  العدد    اسس

فاعميممممة طرنممممامج إراممممادي معرفممممي سمممممؾكي لتشسيممممة (. 7602أحسممممد، دمحم ع ممممد الراضممممي  ممممديق.   -
السيممارات االجتساعيممة  وا ممره فممي تحدممضؽ التؾافممق االجتسمماعي لممدى عضشممة مممؽ االطشممال 

 .يةكمية الترب -. رسالة ماجدتضر، جامعة أسضؾك الرؼ
دار السشمماىج لمشذممر والتؾزيممع،  طممرق تممدريس السممؾاد االجتساعيممة.(. 7602جاممم ، ع ممد الممرحسؽ   -

 عسان، األردن.
أىسية التربية بالقدوة كسا تراىا معمسمات العممؾم  (.7661 .الجييسان, اذا طشت دمحم طؽ  الح -

جامعمة , رسمالة ماجدمتضر، كميمة التربيمة الذرعية بالسرحمة الستؾسظة في مديشة الريماض
 .اإلمام دمحم طؽ سعؾد
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فعاليمممة طرنمممامج مقتمممرح قمممائؼ عممممى األنذمممظة فمممي تشسيمممة بعمممض  (.7662 .الحرمممري،كام  دسمممؾقي -
رسممالة دكتممؾراه،  ضممر مشذممؾرة، كميممة  السيممارات االجتساعيممة لتبلمضممذ السرحمممة االعدادوممة،

 التربية، جامعة السشؾفية.  
مجممممة التحممممؾث التربؾيممممة والذخرممممية، (.  السيمممارات االجتساعيممممة 7602 .حسمممؾدة، أديممممت ح يسممممة -

 . 70-2، العدد الثالب. .، كمية التربية، جامعة الجزائروالتعميسية
تقمؾيؼ ممشيج الدراسمات االجتساعيمة  بالرمة الدمابع مممؽ (. 0222حسمؾدة، نادومة فيسمى إمتماطى.   -

كميممة  -رسممالة ماجدممتضر،  ضممر مشذممؾرة، التعممميؼ األساسممي فممي ضممؾ  متظمتممات القممدوة. 
 ، جامعة طشظا.  التربية

ه( مممممة إنجممماز السعمسمممة   األىمممداف العاممممة لسمممادة االجتساعيمممات  ، تمممؼ 0722 .الخزاعي،إاليمممام -
  https://sites.google.comه،0/2/0722االسترجان في 

، ريس الشعممممالاسمممتراتيجيات التمممد(. 7602 .الخميشمممة، حدمممؽ جعشممممر ي مظممماون، ضممميا  الممممديؽ دمحم -
 الدمام، م تتة الستش ي. 

(. تقؾيؼ تحرض  طمتمة كميمة التربيمة األساسمية فمي ممادة 7602 .خسيس،ىدى ىادى   لؾنى،حسزة -
مجممة دراسمات عربيمة فمي طرائق تدريس التاريخ وعبلقتيا باتجاىاتيؼ نحمؾ التخرمص، 

 .212-202، 12،رابظة التربؾيضؽ العرب،مجمد التربية وعمؼ الششس
، رسممالة دكتممؾراه ،  ضممر السيممارات االجتساعيممة مممؽ مشغممؾر إسممبلمي .(7661 .، مؾضمميالممد ضثر -

 مشذؾرة كمية العمؾم االجتساعية، جامعة اإلمام دمحم طؽ سعؾد اإلسبلمية. 
 عممى قمائؼ التماريخ فمي مقتمرح تدريدمي نسمؾذج (. فعاليمة7602إطمرا يؼ.  ع مدالشتاح إطمرا يؼ رزق، -

 تبلمضمذ والتحرمض  لمدى المذاتي والتشغميؼ االجتساعيمة السيمارات لتشسيمة المتعمؼ الدمريع
كميمة التربيمة،  االجتساعيمة، لمدراسمات التربؾيمة الجسعيمة ، مجممةالستؾسمإ األول الرمة

 .27 – 71(،27جامعة عضؽ اسس، العدد 
السيممممارات االجتساعيممممة وعبلقتيمممما بممممالتشؾق الدراسممممي لممممدى تبلمضممممذ (. 7662  .سممممعضد، طممممؾ جممممبلل -

، رسممالة ماجدممتضر،  ضممر مشذممؾرة، كميممة العمممؾم اإلندممانية ستؾسممظةوتمسضممذات السرحمممة ال
 واالجتساعية، جامعة الجزائر.

طرنمممامج مقتممرح لعمممبلج بعمممض  ممعؾبات تعممممؼ التمماريخ لمممدى تبلمضمممذ  .(7667 .الدممضد، فمممايزة أحسممد -
، كميمممممة مجممممممة دراسمممممات فمممممي السشممممماىج وطمممممرق التمممممدريسالرمممممة الخمممممامس االطتمممممدائي، 
 720 – 702            (، أكتؾبر،17دد  التربية،جامعة عضؽ اسس، الع

 دار ال يان، القاىرة. فؽ التعام  مع السراىقضؽ   مذ بلت وحمؾل ،(. 7662 .الذافعي، نا ر -

https://sites.google.com/
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أ مر طرنمامج طشما  الذخرمية اإلوجاطيمة عممى تشسيمة بعمض (. 7600الذروقي، ىشا  يؾسمة قاسمؼ   -
ماجدمممتضر، جامعمممة  . رسمممالةالسيمممارات االجتساعيمممة  والذخرمممية وتحدمممضؽ  مممؾرة المممذات

 الخميج العربي.
 ., عسان, دار السشاىجمتادى الغزالي التربؾية(. 7661الذسري, ىدى   -
عمممممممممؼ الممممممممششس االجتسمممممممماعي السعا ممممممممر  السيممممممممارات (,  7667اممممممممؾقي، طريممممممممع دمحم وآخممممممممرون   -

 ، إيترك، القاىرة،   7 , كاالجتساعية(
ساعيممممة  وعبلقتيمممما بالثقممممة بممممالششس (. السيممممارات االجت7660ع ممممد العممممال, الدممممضد دمحم ع دالسجضممممد.   -

مجمة كميمة التربيمة  .والرضا الؾعيع لدى عضشو مؽ معمسي ومعمسات السرحمة االطتدائية
 .20 - 2(  يشاير ،  7(، السجمد  00جامعة السشرؾرة، العدد         - بالسشرؾرة

  .ياض، دار الزىرا  لمشذر، الر 0(,  عمؼ الششس التربؾي ، ك7606ع د الشتاح، فاروق   -
تظممؾير مشمماىج الدراسممات االجتساعيممة بممالتعميؼ األساسممي فممي (,  7602ع ممد السجضممد، م ممرم أحسممد   -

رسممممالة دكتممممؾراه  ضممممر مشذممممؾرة، معيممممد الدراسممممات  ضممممؾ  السيممممارات ال ضبيممممة والحياتيممممة ،
   .والتحؾث ال ضبية، جامعة عضؽ اسس

فمممي عرمممر السعمؾماتيمممة ، (,  السيمممارات الحياتيمممة ضمممرورة حتسيمممة 7606ع مممد الؾاحمممد، سمممميسان     -
 ، إيتراك، القاىرة0ك

(  أ مممر اسمممتخدام اسمممتراتيجية خمممرائإ السشممما يؼ عممممى التحرمممض  7600  .العريشمممان، نادومممة ع مممدص -
مجمممة كميممة واالتجمماه نحممؾ مممادة التمماريخ لممدى طالتممات السرحمممة الثانؾيممة طدولممة الكؾيممت، 

  .772 – 210(، 00، جامعة طشظا، العدد  التربية
التربيممة بالقممدوة فممي ضممؾ  الشكممر التربممؾي اإلسممبلمي وواقممع  (.7602سية طشممت سممميسان  العممؾدة، سمم -

 رسالة ماجدتضر  ضر مشذؾرة.مسارستيا مؽ ق   معمسات السرحمة االطتدائية، 
(. االتجممماه فعاليمممة اسمممتخدام مرمممادر تعممممؼ التممماريخ فمممي ال ضبمممة 7660 .الغزالمممي، فادومممة دمحم يؾسمممة -

، مجممممة كميمممة ال شمممات لمممآلداب والعممممؾم والتربيمممةالسمممادة،  السحميمممة عممممى تشسيمممة اتجممماه ىمممذه
  002 – 12(، 7جامعة عضؽ اسس،، العدد  

فاعميمممة طرنمممامج سممممؾكي فمممي تشسيمممة االنتتممماه عممممى اكتدممماب بعمممض (,  7602فتحمممي، مذمممضرة دمحم   -
رسالة ماجدمتضر  ضمر مشذمؾرة، كميمة  السيارات االجتساعية لدى مجسؾعة مؽ األطشال ،

 .22ضؽ اسس،  اآلداب جامعة ع
تظممؾير مممشيج التمماريخ فممي ضممؾ  أبعمماد األمممؽ السجتسعممي والممؾعي طيمما (, 7602فر مممي، أممم  دمحم   -

 ، وأ ممره فممي تشسيممة بعممض السيممارات االجتساعيممة واالنتسمما  لممدى طممبلب السرحمممة الثانؾيممة
 رسالة دكتؾراه  ضر مشذؾرة، كمية التربية عضؽ اسس.
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دوة الحدمممشة ووسمممائظيا التربؾيمممة فمممي تربيمممة المممشش  القممم(. 7660 .القحظممماني، أحسمممد طمممؽ  مممالح   -
 .، رسالة ماجدتضر  ضر مشذؾرة، جامعة أم درمان اإلسبلميةوالذتاب

   .دار الشكر األردن طرق تدريس ال ضبة االجتساعية،(,  7662قظاوي، دمحم إطرا يؼ   -
ساعيمة  فممي (. تقمؾيؼ أدا  معمسمات الدراسمات االجت7602السجمبلد، إوسمان طشمت نمؾاف طمؽ حمماكؼ.   -

ن. :السجمة التربؾية لكميمة التربيمة بدمؾىاج .السرحمة االطتدائية  في ضؾ  معايضر الجؾدة
 .  777-762(،   7602  يؾلضؾ  72

، تممممممممممممؼ االسممممممممممممترجان فممممممممممممي "(,  السيممممممممممممارات االجتساعيممممممممممممة7602السحغممممممممممممي، ج ممممممممممممران وحضممممممممممممى   -
07/0/7602968.htm-http://www.qulfkids.com/ar/topic68 

(. القدوة الرالحة عشد معمؼ السرحمة الثانؾية ودورىا فمي تحدمضؽ 7602دمحم آدم   دمحم، طدر الديؽ -
السمممؤتسر المممدولي الثالمممب لكميمممة التربيمممة الشمممؾاحي التحرمممضمية والدممممؾكية لمممدى الظمممبلب. 

أكتممؾبر بالتعمماون مممع رابظممة التربممؾيضؽ العممرب بعشممؾان: مدممتق   إعممداد السعمممؼ  0جامعممة 
 .202 – 722(، 7, السجمد  رمر - وتشسضتو في الؾطؽ العربي

(. أ مممر اسمممتراتيجية  اسمممتخدم المممتعمؼ الجسعمممي فمممي تشسيمممة 7606السرامممد، يؾسمممة طمممؽ عقمممبل دمحم   -
التحرمممض  السعرفمممي و بعمممض السيمممارات االجتساعيمممة  لمممدى تبلمضمممذ السرحممممة الستؾسمممظة 

جامعممة قشمماة الدممؾيس،  – مجمممة كميممة التربيممة باإلسممساعضميةبالسسمكممة العربيممة الدممعؾدوة. 
 . 006 - 20(، 00مرر , العدد  

(. فعاليممممة اسممممتخدام اسممممتراتيجية الممممتعمؼ التعمممماونى فممممي تممممدريس الدراسممممات 7667 .مدممممعؾد، رضمممما -
االجتساعية عمى تشسيمة السيمارات الحياتيمة والتحرمض  واالتجماه نحمؾ السمادة لمدى تبلمضمذ 

ة، ، كميممة التربيمممجمممة دراسممات فممي السشمماىج وطممرق التممدريسالرممة األول اإلعممدادي، 
 .26 -22(، يؾنضؾ، 1جامعة عضؽ اسس، العدد 

ىممم(. فيممؾم القممدوة وأ ممره عمممى الشممرد والسجتسممع تسممت االسممترجان فممي 0721 .مسممدوح، ندممسة الدممضد -
، ه02/0/0721
Lv6LULhttp://www.alukah.net/culture/0/75127/#ixzz5BM 

السجمة السررية (.  حجؼ التإ ضر  الؾجو الس س  لمداللة اإلحرائية. 0222مشرؾر، رادي فام   -
،، الجسعيمممة السرمممرية لمدراسمممات الششدمممية، كميمممة التربية،جامعمممة عمممضؽ لمدراسمممات الششدمممية

 .22-22            (،2(، السجمد  00اسس العدد  
اإلسممممبلمية وأسممممالض يا فممممي ال ضممممت والسدرسممممة  أ ممممؾل التربيممممة(. 0720 .الممممشحبلوي، ع ممممد الممممرحسؽ -

 ، دار الشكر، دمذق. 71، ك والسجتسع
رسممالة دكتممؾراه،  نسمماذج القممدوة عشممد الظالممع السعمممؼ وعؾاممم  تذمم ضميا، .ه(0772 .الشممؾح، مدمماعد -

 .جامعة السمػ سعؾد

http://www.alukah.net/culture/0/75127/#ixzz5BMv6LULL
http://www.alukah.net/culture/0/75127/#ixzz5BMv6LULL
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 (. الشاعميممة اإلحرممائية مشيؾمممًا وهياسممًا: ندمم تي الكدممع التدمميظة7602ىريممدي، مرممظشى دمحم   -
، رابظمة التربمؾيضؽ العمرب، الريماض، دراسمات عربيمة فمي التربيمة وعممؼ المششسوالسؾقؾتة، 

 .222-202(، 17العدد  
(. دور األنذمظة البل ميية لمشمادي التربمؾي فمي تشسيمة بعمض 7602 .ىبللي، مسدوح مدمعد أحسمد -

مجممممة كميمممة التربيمممة، السيمممارات الذخرمممية لمممدى طمممبلب كميمممة التربيمممة بجامعمممة المممدمام. 
 .27 – 2   (،0(, السجمد  007مرر, العدد  -عة األزىر جام
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