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  ملخص البحث:
يهػػػدؼ البإػػػث إلػػػل تنميػػػة المهػػػارات انجتماعيػػػة الكجدانيػػػة كالدا عيػػػة نإػػػك الػػػتعمـ 
كالتإصيؿ المعر ي لػدل تمميػذ المرإمػة انبتدا،يػةل كذلػؾ مػف نػمؿ برنػامج  ػي العمػـك مسػتند 

( تمميػػذنا كتمميػػذةنل <=إلػػل النظريػػة اليةا يػػة التارينيػػة لمنشػػاطل كتككنػػت مجمكعتػػا البإػػث مػػف  
( ?9( تمميػػذة لممجمكعػػة الةػػابطة بمدرسػػة الزاكيػػة الإمػػرا  انبتدا،يػػةل ك ?9كُقسػػمت إلػػي  

تمميػػذة لممجمكعػػة التجريبيػػة بمدرسػػة العاشػػر مػػف رمةػػافل كالمدرسػػتاف بػػردارة الزاكيػػة الإمػػرا  
التعميميػػة  ػػي مإا ظػػة الةػػاهرةل كمػػا تػػـ الت كػػد مػػف تكػػا ؤ مجمػػكعتي البإػػث مػػف إيػػث  العمػػر 

م كانجتماعيل كالمعر ػة السػابةةو كقػد اسػتندمت الباإيػة المػنهج الزمنلل كالمستكل انقتصاد
الكصفي التإميمي عند بنا  البرنػامج كدليػؿ المعمػـ كتصػميـ أدكات البإػث المتميمػة  ػي  قا،مػة 
المهػػػػارات انجتماعيػػػػة الكجدانيػػػػةل كقا،مػػػػة أبعػػػػاد الدا عيػػػػة نإػػػػك الػػػػتعمـل كمةيػػػػاس المهػػػػارات 

دا عيػػة نإػػػك الػػتعمـل كانتبػػار التإصػػػيؿ المعر ػػي كالمػػػنهج انجتماعيػػة الكجدانيػػةل كمةيػػػاس ال
 ػػي تنميػػة  التجريبػػي ذك المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالةػػابطة عنػػد الت كػػد مػػف  اعميػػة البرنػػامج

و كطبػػؽ البرنػػامج مػػق تطبيػػؽ أدكات التةيػػيـ بعػػد المتغيػػرات التابعػػة  ػػي هػػذا البإػػث قبميػػا كبعػػديا
النتػػا،ج كجػػكد  ػػرؽ داؿ إإصػػا،يا بػػيف متكسػػطي التػػدريس لممجمكعػػة التجريبيػػةو كقػػد أظهػػرت 

درجات طمب المجمكعتيف التجريبية كالةابطة  ي التطبيػؽ البعػدم لكػؿ مػف مةيػاس المهػارات 
انجتماعيػػػة الكجدانيػػػة كمةيػػػاس الدا عيػػػة نإػػػك الػػػتعمـ كانتبػػػار التإصػػػيؿ لصػػػال  المجمكعػػػة 

النظػاـ التعميمػي بمػا  عمػل فالةػا،مي التجريبيػةو ك ػي ةػك  هػذن النتػا،ج أكصػت الباإيػة دعػكة
 انجتماعيػة المهػارات لتعزيػز الدراسػية المنػاهج ةػمف صػفية كن صػفية أنشػطة يمي  تةػميف

 ألعةػا  عمػؿ ككرش تدريبيػة دكرات التعمػيـل كعمػؿ مستكيات مف مستكل كؿ  ي كالكجدانية
 انجتمػاعي الػتعمـ مهػارات تعػزز التػي التدريسػية األنشػطة إعداد التدريس لتدربيهـ عمل هي،ة

 انجتمػاعي الػتعمـ مهػارات تةػميف عمػل هي،ػة التػدريس أعةػا  لطمبهػـل كإػث الكجػداني
 اإلإباطػات مكاجهػة عمػل الطػمب قػدرة زيػادة  ػي يسهـ بما تدريسهـ؛ أنشطة ةمف الكجداني
 يػنعكس ممػا اليكميػة الدراسػية المشػكمت عمػل مكاجهػة قػدرتهـ مػف كيزيػد الدراسػية كالتعيػرات

 مػف بنا  برامج التنمية المهنية  ي الإالي نتا،ج البإث مف تإصيمهـل كانستفادة عمل إيجابنا
 الكجدانيو انجتماعي التعمـ غير أنرل مدانؿ نمؿ تبني
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ل ل البرنػػػػامجالكممػػػػات المفتاإيػػػػة   المهػػػػارات ل ظريػػػػة اليةا يػػػػة التارينيػػػػة لمنشػػػػاطالنالعمػػػػـك
الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـل التإصػػيؿ المعر ػػيل الػػتعمـ انجتمػػاعي الكجػػدانيل انجتماعيػة الكجدانيػػةل 

 المرإمة انبتدا،يةو
A program in Science based on the Cultural Historical Activity Theory to 

Develop Emotional social skills and Motivation for learning and Cognitive 

Achievement among Primary School Pupils 

The research aimed at developing the social emotional and 

motivation for learning and cognitive achievement in primary school 

pupils, through a program in science based on the Cultural Historical 

Activity Theory.  The research groups consisted of (78) pupils and were 

divided into (39) pupils for the control group at Zawiya Al-Hamra 

Primary School, and (39) pupils for the experimental group. The 

experiment was held on the tenth of Ramadan. The school was in the zone 

of Al-Zawia Alhamra dectorate, Cairo governorate. The equality of the 

two research groups was confirmed in terms of age, economic and social 

level, and previous knowledge. The researcher used the analytical 

descriptive approach when building the program, the teacher's guide and 

the design of research tools. The tools were as follows: a list of emotional 

social skills, a list of learning motivation ales, a measure of emotional 

social skills, a measure of motivation for learning, and achievement test. 

The research used the cognitive and experimental method with two 

experimental and control groups to ensure the effectiveness of the 

program in the development of the dependent variables in before and after 

the adminstration. The program was applied with the application of post-

teaching evaluation tools for the pilot group. The results showed a 

statistically d difference between the average grades of pupils of the 

experimental and control groups in the dimension application of both the 

emotional social skills scale and the motivation alicit scale for learning and 

achievement test for the experimental group. In light of these findings, the 

researcher recommended inviting the administrators of the educational 

system to include classroom and non-classroom activities within the 

curriculum to enhance social and emotional skills at each level of 

education, and to conduct training courses and workshops for faculty 

members to train them in preparing activities. Teaching that enhances the 

skills of emotional social learning for their students, and encourages 

faculty members to include emotional social learning skills in their 

teaching activities, thereby increasing students' ability to cope with school 

frustrations and setbacks and increasing their ability to cope with school 
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problems. In addition, this will be positively reflected in their achievement. 

The results of the current research will benefit in building professional 

development programs by adopting entries other than emotional social 

learning. 

 

Keywords: Program, Science, Cultural Historical Activity Theory, 

Emotional Social Skills, Emotional Social Learning, Motivation for 

Learning, Cognitive Achievement, Primary School. 
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 المقدمة:

التغيرل كتزايد التػد ؽ التكنكلػكجي كالمعر ػيل  ػي منتمػؼ  بسرعة الإالي العصر يتسـ
تراكـ المعر ة كتغيرها بشػكؿ لػـ يشػهدن اإلنسػاف مػف قبػؿل ممػا العمميةل كمف أهمها  المجانت

جاهػػدة إلػػل إيجػػاد مػػدانؿ كاسػػتراتيجيات كنظريػػات إدييػػة تؤكػػد تفاعػػؿ  جعػػؿ التربيػػة تسػػعل
المتعمميف  ي مكاقؼ التعمـل كتدريبهـ عمل إؿ المشكمت التي تكاجههـ  ي إيػاتهـ اليكميػة؛ 

 ػي تشػجق  المػدانؿ كانسػتراتيجيات كالنظريػاتميػة انتجاهػات التربكيػة المعاصػرة أه لذا تؤكػد
التعمـ المعتمد عمػل إػؿ المشػكمةل كالتفكيػر التػ مميل كالعمػؿ التعػاكنيل كالتعدديػة  ػي كجهػات 
النظػرل كهػػي نصػػا،ص تػػتم ـ كمتطمبػات عصػػر المعر ػػةل كمػػف أميمػة هػػذن النظريػػات البنا،يػػة 

 Cultural (CHAT)يجكتسػػػكل النظريػػػة اليةا يػػػة التارينيػػػة لمنشػػػاط لفك انجتماعيػػػة 
Historical Activity Theoryو 

كتؤكد النظرية اليةا ية التارينية لمنشاط أهمية اندماج المتعمميف  ي الػتعمـل كاعتبػارن 
إػػكارنا دانػػؿ سػػياؽي يةػػا يي اجتمػػاعي يتشػػكؿ إلػػل إػػد كبيػػر بسػػمكؾ المػػتعمـل كتكظيفػػ  المػػتةف 

نػػمؿ الإػػكارل كالتسػػاؤؿل كالتفكيػػر التػػ مميل  ألدكات المعر ػػة كمصػػادرهال كإػػؿ المشػػكمت مػػف
ل كعمقػات اجتماعيػة مػق كالبإث لربط النبرة الإالية بالمعر ػة السػابةة لبنػا  تفسػيرات جديػدة

 و (1 ( 2011اآلنريف  جكافل 
كنظرا لكجكد تشاب  بيف غر ة الصؼ كالمجتمق الكبيرل  رف غر ة الصػؼ لهػا نظامهػا 

كتكقعاتهػال كمعاييرهػال كيجػب أف يعكػس النظػاـ التعميمػي  يهػا انجتماعيل كيةا تهػا الصػفيةل 
نمػػط التعامػػؿ مػػق المجتمػػقل كهػػذا يتطمػػب عػػدـ مإاكلػػة تعمػػيـ المعر ػػة العمميػػة بػػدكف العمميػػة 

لمعمميػػػة التعميميػػػةل كبناصػػػة  كاليةا يػػػة انجتماعيػػػةل كقػػػد زاد انهتمػػػاـ بالجكانػػػب انجتماعيػػػة
ق المجمكعػة أك تفاعػؿ المجمكعػة مػق مجمكعػة أنػرمو تفاعؿ المتعمـ مق زميمػ  أك تفاعمػ  مػ

كقػػػد زاد انهتمػػػاـ  ػػػي الفتػػػرة األنيػػػرة بكجهػػػات النظػػػر المعر يػػػة لميةا ػػػة انجتماعيػػػةل كأدرؾ 
 الباإيكف أف التعمـ يككف  ي المةاـ األكؿ عممية اجتماعية معةدة ت تي بجانب نةؿ المعر ةو

لربط بيف البي،ة انجتماعيػة كبػيف إلل ةركرة ا "Vigorin " كتشير نظرية  يجكتسكل
المعر ة كاليةا ة؛  المتعممكف يكتسبكف أساليب التفكير كالسمكؾ التي تؤلؼ اليةا ػة كذلػؾ عػف 

                                                 
 The American Psychologicalًظام رابطت ػلن الٌفش األهزيكيت اإلصذار الضادس احبؼج الباحثت في حىثيق الوزاجغ 1 

Association  (APA 6th Edition).)اصن الؼائلت، صٌت الٌشز( . 
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طريػػؽ التفاعػػؿ مػػق أ ػػراد كاسػػعي المعر ػػةو كيعتةػػد  يجكتسػػكل أف التفاعػػؿ انجتمػػاعي سػػكؼ 
 (وAdams, 2015يفةي إلل تغيرات مستمرة  ي سمكؾ الفرد كتفكيرن  

كما تؤكد النظرية التربية مف أجؿ التإػكؿ انجتمػاعيل كهػي انعكػاس لنظريػة التطػكر 
انجتمػاعيل أم أف تطػكر الفػرد  –اإلنساني التي تةـك عمل الفردية  ي إطػار السػياؽ اليةػا ي 

ُيسػػتمد مػػف التفػػاعمت انجتماعيػػة  ػػي إطػػار مػػف المعػػاني اليةا يػػة المسػػتمدة مػػف المجمكعػػة 
 (وLisa, Yamagata, 2010  كتفاعمها مق الفرد

يطػكر المػتعمـ  التعاكف مػق اآلنػريفلعف طريؽ التعمـ عممية تفاعؿ اجتماعي  كيعتبر
نظريػة المفهػـك األساسػي لب ف  Engeström سترـكجإن ما أشار إلي ك ةنا لو مهارات قدرات  ك 

الر،يسػية  النشاط هك أف التعمـ نشاط بشرمل كهك جز  ن يتجزأ مػف المجتمػقل كتتةػمف الفكػرة
أف بعػػػض األنشػػػػطة العةميػػػػة ميػػػػؿ التفكيػػػر تنشػػػػ  عػػػػف النشػػػػاط العممػػػي لمفػػػػرد  ػػػػي السػػػػياؽ 

اليةا يو كينمك عةؿ اإلنسػاف ككعيػ  مػف نػمؿ تفػاعمت اننشػطة المشػتركة مػق -انجتماعي
 والمتعمميف كاآلنريفل كهـ دا،ما  ي اتصاؿ مق الةيـ كالعمقات انجتماعية لممجتمق

النظريػػة  ػػي مجػػاؿ تعمػػـ العمػػـك قامػػت جامعػػة اكسػػفكرد برنشػػا  مركػػز كنظػػرنا ألهميػػة 
 Oxford Centre for Sociocultural and Activity Theory Researchبإػكث

(OSAT)  كهك منتص بدراسة جميق جكانب الػتعمـ مػف نػمؿ هػذن النظريػةل كتعتبػر النظريػة
كالنفسية  ي التعمـ؛ إيػث شػهدت اليةا ية التارينية لمنشاط هي إصيمة الدراسات انجتماعية 

 (وTrust, 2017معدنت نمك ها،مة عمل مدار العةديف الماةييف  
ل إيػث يعمػؿ  كيمكف تطبيؽ النظرية التارينية اليةا يػة لمنشػاط  ػي مجػاؿ تعمػـ العمػـك
ا  المتعمـ بشكؿ جماعي تعاكني  ي سياؽ الةكاعد التي يتبعها المجتمق ب كمم و  يصب  منػدمجن

 ة العممية كيتفاعؿ مق أقران  ككذلؾ مق المجتمق ككؿو ي األنشط
كالػذم يكةػ  أف  Passion Schoolتبنػل مفهػـك  Joseph (2002) كاقتػرح

بي،ات التعمـ ميؿ  الفصكؿ الدراسية لهػا دكر كبيػر  ػي عمميػة انػدماج المتعممػيف؛ إيػث يجػب 
أف تػػنظـ ك ةنػػا نهتمامػػاتهـل كلػػيس مجػػرد مكػػافي يجمػػق عػػددا مػػف المتعممػػيف مػػف نفػػس الف،ػػة 

كجدانيػة مستكل عاؿي مػف الكفػا ة األكاديميػة كال أ راد لديهـ برعداد العمريةل كةركرة انهتماـ
 كانجتماعية؛ كلذا بدا الباإيكف انهتماـ بالتعمـ انجتماعي الكجدانيو
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أإػػد انتجاهػػات الإدييػة التػػي تةػػدـ رؤيػػة  كمهاراتػػ  كيعػد الػػتعمـ انجتمػػاعي الكجػداني
جديدة لمػتعمـل كتسػعل إلػل مإاكلػة الػتمـؤ مػق نصػا،ص مجتمػق المعر ػة الجديػدل كمتطمبػات 

 بناصة أف بإكث التعمـ التي تمت  ي العةػديف الماةػييف اهتمػتالةرف الإادم كالعشريفل ك 
 إنسانية العاطفية األكير انجتماعية الطريةة متنامية إركة مق التعميـ  ي الكجدانية بالجكانب
 التجػاكز المػدارس كالفصػكؿ الدراسػية مػف طمػب كقػد هػذا التعميميةل الممارسات  ي كشمكلية

 كالمساعدة الإةيةي  ي العالـ اننراطا أكير تصب  يير؛ لكيمؤشرات األدا  كالمعا بيف ما بيف
لمهػارات انجتماعيػة با انهتمػاـ كاجتماعيةل كأصػب  أكاديمية ككجدانية ميةفة أ راد تشكيؿ  ي

التعميـل تإدد دكر العكاطؼ  ي السمكؾ كالػتعمـ  الزغبػيل   ي كاةإة كمؤيرة كممات الكجدانية
  (و<811

ديميػػة الػػتعمـ السػػابةة التػػي أجريػػت  ػػي الجمعيػػة التعاكنيػػة األكاكمػػا أيبتػػت الدراسػػات 
 Academic Cooperative Society Social and يانجتمػػاعي كالكجػػدان

Emotional learning (CASEL)  أف بػرامج Society Social and Emotional 
Learning (SEL)   كػاف لهػا التػ يير المطمػكب عمػل األدا  األكػاديمي كالسػمكؾ انجتمػاعي

كانةػػػطراب العػػػاطفيو  فػػػي مرإمػػػة مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػة كػػػاف لػػػ  األيػػػر األكبػػػر  ػػػي الإػػػد مػػػف 
المشكمت السمككية مق ت يير أقؿ  ي مجانت األدا  األكػاديمي كالسػمكؾ انجتمػاعي اإليجػابي 

لمراهةػة لةػد تػـ تطبيػؽ بػرامج تعزيػز التنميػة انجتماعيػة كانةطراب العاطفيل أما  ي مرإمة ا
كالعاطفية  مهارات الإيػاة( ككشػفت النتػا،ج أنهػا تةمػؿ مػف السػمككيات النطيػرة لممػراهةيف بمػا 
 ػػػي ذلػػػؾ اسػػػتنداـ العنػػػؼ كالمنػػػدراتل كبنػػػا  اليةػػػة بػػػالنفس كتعزيػػػز الشػػػعكر بالمسػػػ،كلية 

طمػب العػكف مػف األقػراف كت كيػد الػذات  الشنصية كتطكر مجمكعة مف مهػارات انتصػاؿ ميػؿ 
 (وMartinsone & Vilcina, 2017 ;2013كالشإاتل  2013 شاهيفل 

كينطػػػكم الػػػتعمـ انجتمػػػاعي الكجػػػداني عمػػػل عمميػػػات تطػػػكير المهػػػارات انجتماعيػػػة 
كالكجدانيػػة لػػدل المتعممػػيفو كيػػتـ هػػذا النػػكع مػػف الػػتعمـ بتػػدريس مهػػارات الإيػػاة كالمهػػارات 

ظهػار التإػالؼ مػق  العةمية التي دارة العاطفػةل كال تػؤدم إلػل قػيـ كبنػا  عمقػات طكيمػة األمػد كال
يجاد إمكؿ بنا ة لممشكمت المنتمفة كاتناذ قرارات مسؤكلةو  اآلنريف كال
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اإليجابيػة  السػمككيات إنػ  يإسػف ؛إيػث كبيػرة أهميػة انجتمػاعي الكجػداني كلمػتعمـ
 انجتماعيػة الكجدانيػة كتإسػيف المهػارات تإسػيف تشمؿ السمبيةل كالتي السمككيات مف كيإد

اآلنػريف الػذاتل كيمكػف انإتفػاظ  نإػك النظػرة كتإسػيف الدراسػيةل الفصػكؿ دانػؿ السػمكؾ
 ػي جميػق مراإػؿ الإيػاة إتػل  ػي البمػكغل كمػا  (SEL) انجتمػاعي الكجػداني الػتعمـ بمهػارات

يـ كالنبػرات كانتجاهػات تساعد عمل تعزيز النجاح كمساعدة األ راد عمل إكساب المهارات كالة
التػػي مػػف شػػانها تإفيػػزهـ لممارسػػة السػػمككيات النطيػػرة كالمػػدمرة كاتنػػاذ قػػرارات عػػف  ػػرص 
إيجابيػػػة لمنمػػػكل كيسػػػهـ الػػػتعمـ انجتمػػػاعي الكجػػػداني  ػػػي بنػػػا  المتعممػػػيف ليككنػػػكا مػػػكاطنيف 

ل كيتػػي  لممتعم مػػيف صػػالإيف ذكم قػػيـ إيجابيػػة كالتفاعػػؿ بشػػكؿ  اعػػؿ كالتصػػرؼ بشػػكؿ بنػػا ي
نهايػة   رصة لتعرؼ مشاعر كيمكنهـ مف اسػتنداـ تمػؾ المشػاعر لتسػهيؿ النجػاح كالػتعمـ  ػي

 (وCarthy, & McGilloway, 2015  المطاؼ
نجػػاح  يمكػػف تإةيػػؽ ( إلػػل أنػػ  ن2015كقػػد أشػػار شػػاهيف كعبػػد العزيػػز كزايػػد  

 ةػد دلػت عديػد ل الكجدانيػة إةيةي بدكف تنميػة المهػارات انجتماعيػة شنصي كنجاح أكاديمي
مف الدراسات التي أجريت عمل المدارس عمل كجػكد قاسػـ مشػترؾ بػيف األنمػاط المنتمفػة مػف 
المػػدارس التػػي قػػدمت تةػػارير تيبػػت نجاإهػػا األكػػاديميل ككجػػكد عمميػػة نسػػةية لتنميػػة الػػتعمـ 

ل انجتماعي الكجدانيل كقد برزت أهمية التعمـ انجتماعي الكجداني  ي التعمـ األكػاديمي كعمػ
  ۔دا عيتهـ عمل نإك أقكل

 الػتعمـ نإػكالرغبة  اننفاض إلل تؤدم التي األسباب مف أهـ الدا عية اننفاض كيعد
دا عيػة  إيػارة تعػد لػذا الػدرامي؛ الةػعؼ إلػل أك الدراسػة مػف التسػرب إلػل يؤدم قد الذم األمر

 مػف إن اإليػارة هػذن مػف نػتمكف ل كنالمهمػة التػدريس مهػاراتمػف  الهػدؼ نإك التعمـ المتعمـ
 و(2014كالمتعمـ  آيات كنجم ل  المعمـ بيف التفاعؿ الناج  نمؿ

 المتعممػيفتسػتيمر لتكجيػ  تسػتغؿ ك كتعد الدا عية مف الطاقات الكامنة كالتي يجب أف 
األمػػر الػػذم قػػد  ونإػػك تإةيػػؽ األهػػداؼ المنشػػكدةل كر ػػق مسػػتكم التإصػػيؿ األكػػاديمي لػػديهـ

تعميمػػ ل كمػػف يػػـ ر ػػق شػػ ف المجتمػػق  ػػي منتمػػؼ المجػػانت العمميػػة  يسػػهـ  ػػي ر ػػق مسػػتكم
ا مػػف شػػركط عمميػػة ا أساسػػين أف الدا عيػػة تعػػد شػػرطن إلػػل كانقتصػػادية باإلةػػا ة  كانجتماعيػػة

 (و2017ل عبد الإميد  التعمـ
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نإػػك الػػتعمـل  المتعممػػيفدا عيػػة  عمػػللػػذا يركػػز المنتصػػكف  ػػي عمػػـ الػػنفس التربػػكم 
ا اآلنريفل كعمل رأسهـ المعممكف بطبيعة الإاؿل إيث إف لهـ تػ ييرن  كالتي ترتبط بت يير ا كاةػإن

مػف إيػث دكرهػـ  ػي تعزيػز الدا عيػة  ل أكالمتعممػيفالعمقػة بيػنهـ كبػيف  سكا  مف إيث شكؿ
 (و<811أبك العينيف كعبد الغنيل لمتعمـ  

فية كعمػػي المعمػػـ أف يسػػتيير دا عيػػة طمبػػ  نإػػك الػػتعمـ مػػف نػػمؿ الممارسػػات الصػػي
مػػدنؿ التػػدريس سػػتراتيجيات ك أهدا ػػ  التدريسػػية كاسػػتندام  األميػػؿ ن الداعمػػة ميػػؿ  كةػػكح

كتميمػ  بهػال كتةكيمػ  العػادؿ  المػتعمـالداعمػة لتكػكيف شنصػية  كتنكع أسػاليب ل كتعزيػزن لمةػيـ
 كتإفز النفسو تيير الفكر التعميمية مغامرة ممتعة مف العممية لطمب ل يجعؿ

 األمػػرالعمػػـك ناصػػةل الػتعمـ عامػػة كتعمػػـ  نإػػكالمتعممػػيف  دا عيػػة أهميػػة إيػػارةكتظهػر 
ل كالسػعادة  ػي أينػا  دراسػػتهـكانرتيػػاح  بالرةػػا الشػعكر يػك ر لػديهـ  يػػنعكس ممػا العمػـك

 انجتماعية الكجدانية لديهـو مهاراتالتنمية  عمل باإليجاب
ة تػػرتبط بطبيعػػة كنظػػران لمػػا يتميػػز بػػ  تمميػػذ المرإمػػة انبتدا،يػػة مػػف نصػػا،ص معينػػ   

المرإمة العمرية التي يمر بها كما يرتبط بمستكم النةج الةيمي كاألنمقيل إػاكؿ هػذا البإػث 
اقتراح برنامج  ي العمـك قا،ـ النظرية اليةا يػة التارينيػة لمنشػاط بالمرإمػة انبتدا،يػة؛ مػف أجػؿ 

لتػػالي أصػػب  مػػف أهػػـ تنميػػة المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػة كر ػػق الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـل كبا
التإػػديات التػػي تكاجههػػا المؤسسػػات التربكيػػة اليػػـك كيفيػػة إعػػداد البػػرامج الإدييػػة التػػي تكاكػػب 

 التطكرات  ي اليةا ة كالمجتمق كاإتياجات المتعمميفو
كتركػػز المؤسسػػات التعميميػػة عمػػل تػػدريس المهػػارات األكاديميػػة لمتمميػػذل  هنػػاؾ  كػػرة 

مػؾ المهػارات السػابةة يػؤهمهـ لمسػتةبؿ شنصػي كمهنػي مميػز ل مفادها أف إكساب التمميػذ لت
إػيف يؤكػد المهنيػكف كالتربكيػكف أف التغيػرات المجتمعيػة الإاليػة تتطمػب مهػارات إةػا ية   ػي
 الػذاتي كمهػارات الػكعي  هػـ إدارة العكاطػؼ كتإةيػؽ األهػداؼ اإليجابيػة كمهػاراتمجػاؿ   ػي

  مةػدقػرار مسػ،كؿ؛  كمهػارة اتنػاذ التكاصػؿل كمهارات إدارة الذاتل كمهارات الكعي انجتماعي
كاسػػتنداـ المهػػارات  كاةػػإا أف النجػػاح بصػػفة عامػػة يتكقػػؼ عمػػل إمكانيػػة تكظيػػؼ أصػػب 

 بطريةة  عالةو التإديات الإياتية المنتمفة كالمتعددة انجتماعية الكجدانية لمكاجهة
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عية نإك التعمـ ك إػد أهػـ كعمل الرغـ مف أهمية المهارات انجتماعية الكجدانية كالدا 
المنرجات التعميمية إن أف مناهج التعميـ انبتدا،ي كناصة مناهج العمـك لـ تنج   ػي تإةيػؽ 
هذن المنرجات لمتمميذ كن تعطي اهتمامػا عنػد تصػميمها كتنطيطهػا كبنا،هػا كتطكيرهػا بمػدم 

كبالتالي  هػذن المنػاهج لػـ ارتباطها بإياة التمميذ ككيفية تطبيؽ المفاهيـ  ي كاقعهـ اليكميل 
تك ر الفرصػة الكا يػة إلعػداد هػؤن  التمميػذ لمتعامػؿ بفاعميػة مػق التطػكرات السػريعة كالها،مػة 
 ي اليةا ة كالمجتمقل مما أدم إلػل عػدـ قػدرتهـ عمػل التصػرؼ السػميـ  ػي المكاقػؼ الإياتيػة 

مػف جكانػب الةصػكرو  مةػد التي يكجهكنها أك التي يمر بها المجتمق؛ نظرا لمعاناتها مف عديد 
تكصمت نتا،ج عدد مف الدراسات التي أجريت عمػل التعمػيـ انبتػدا،ي  ػي مصػر  ميػؿ  مإمػدل 

ل >811؛ رمةػػػافل :811 ( إلػػػل اننفػػػاض مسػػػتكيات التإصػػػيؿ المعر ػػػي  ػػػي مػػػادة العمػػػـك
ككجكد شػككل عامػة مػف صػعكبة المػكاد العمميػةل كعػدـ ارتباطهػا بإيػاة التمميػذ انجتماعيػة؛ 

يػػػث يجػػػد التمميػػػذ انفصػػػانن بػػػيف المإتػػػكل العممػػػي الػػػذم يدرسػػػ  كالإيػػػاةو كقػػػد أدت هػػػذن بإ
 المشكمت إلل انفصاؿ التعميـ عف الإياة انجتماعيةو

كتعتبػػر المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػة إإػػدل تمػػؾ المهػػارات التػػي ن يمتمكهػػا تمميػػذ   
مػػػف الدراسػػػات  ميػػػؿ  الشػػػإاتل  المرإمػػػة انبتدا،يػػػة بالةػػػدر الكػػػا ي؛ إيػػػث تشػػػير نتػػػا،ج عػػػدد

( إلػل اننفػاض مسػتكيات المهػارات انجتماعيػة الكجدانيػة لػدل =811؛ مهدل كهنا ل 8119
طمب المرإمة انبتدا،ية بجمهكرية مصر العربيةو كمػا أدل اننفػاض الدا عيػة نإػك الػتعمـ إلػل 

لمدرسػػػية التػػػي انعػػػداـ الإمػػػاس أك قمتػػػ  تجػػػان العمػػػؿ المدرسػػػيل كقمػػػة انهتمػػػاـ بالكاجبػػػات ا
همػاؿ الكتػب كاألدكات التعميميػة التػي تعػزز العمميػة التعميميػةل كتعتبػر  تستعصي عمػل الفهػـل كال
أمران أساسيان  يهاو ةعؼ الرغبة لدل الطمبة  ي الإصكؿ عمل العمػـل  مةػد تكصػمت نتػا،ج عػدد 

؛ :811مػػف الدراسػػات التػػي أجريػػت عمػػل التعمػػيـ انبتػػدا،ي  ػػي مصػػر  ميػػؿ  آيػػات كنجػػم ل 
 (و>811إكيـل 

كاسػتطمع آرا  مػكجهي الباإية نإظت مف نمؿ التعامػؿ مػق التمميػذ   ةم عف أف
ػػػا تطبيػػػؽ اسػػػتطمع رأل التمميػػػذ (1 كمعممػػػي العمػػػـك  ل ككػػػذلؾ مػػػف نػػػمؿ الزيػػػارات (8  كأيةن

إدارة الزاكيػػة الإمػػرا  كإةػػكر عػػدد مػػف إصػػص العمػػـك الميدانيػػة لمدرسػػة اليرمػػكؾ انبتدا،يػػة 
                                                 

الخؼلن. لوهاراث االجخواػيت الىجذاًيت والذافؼيت ًحىا( اصخطالع رأي هىجهي وهؼلوي الؼلىم ػي 1هلحق )1 
 

 لوهاراث االجخواػيت الىجذاًيت والذافؼيت ًحى الخؼلن.ارأي الخالهيذ ػي  ( اصخطالع2هلحق )2 
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كبمراجعة مناهج العمـك المةررة عمػل تمميػذ المرإمػة انبتدا،يػةل كػؿ ذلػؾ أظهػر ةػركرة   يهاو
الكجداني  ي إياتهـل لكػي يصػبإكا قػادريف عمػل  الل مراعاة الجانب انجتماعي كإاجة ماسة

مػػق العةبػػات المنتمفػػةل إيػػث تركػػز جميػػق المنػػاهج عمػػل  عمػػل المشػػكمت كالتعامػػؿ مكاجهػػة
ل كيهػػتـ معظػػـ المعممػػيف بالجانػػب المعر ػػي دكف مراعػػاة لمجانػػب انجتمػػاعي المعر ػػي الجانػػب

لػل مشػاكمهـ  الكجداني كالعمقات اإلنسانيةل   صب  التمميذ يإتاجكف إلل مف يستمق الػيهـ كال
كيشاركهـ إياتهـ كيةػدـ النصػيإة لهػـ بصػدؽل  عنػدما تعنػي المدرسػة بالمهػارات انجتماعيػة 

يتإسػػػف التإصػػػيؿ األكػػػاديمي لػػػديهـل كتنفػػػض معػػػدنت إػػػدكث التمميػػػذل  الكجدانيػػػة لػػػدل
المشػػكمت السػػمككية كتػػدعـ جػػكدة العمقػػات انجتماعيػػػة إػػكؿ كػػؿ تمميػػذل كيصػػب  الطػػػمب 

 كأعةا  مشاركيف بفاعمية  ي مجتمعهـو منتجيفل كمسؤكليف
 آمنػة جيػدة كيفرض كاقق التعميـ انبتػدا،ي  ػي مصػرل كعػدـ قدرتػ  عمػل تػك ير بي،ػة

الجانػب  عمػل  ةػط تةتصػر ن بي،ػة التةػدـل مشػجعة عمػل لمشنصػية راعيػة بي،ػة منظمػةل
 إدارة اننفعػانت عمل كالةدرة الكعي عمل الةا،مة العمقات اإلنسانية عمل تشجق بؿ المعر يل
المس،كليةل كهذا مػف شػ ن  مسػاعدة التمميػذ عمػل التعبيػر عػف أنفسػهـ  كتإمؿ اآلنر كاإتراـ

طمؽ التعبيركإرية الرأم  ي  اإلبداع كالعمؿ الميمرل كلعؿ هذا مػا دعػا الباإيػة إلػل  طاقات كال
إجرا  هذا البإث بهدؼ بنا  برنامج  ي العمػـك قػا،ـ عمػل النظريػة اليةا يػة التارينيػة لمنشػاط 
لتنميػة المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػة كالدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ كالتإصػػيؿ المعر ػػي لػػدل تمميػػذ 

 تدا،يةوالمرإمة انب
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 تحديد مشكلة البحث:

تتإػػػدد مشػػػكمة البإػػػث  ػػػي "اننفػػػاض مسػػػتكيات المهػػػارات انجتماعيػػػة الكجدانيػػػةل 
كالدا عية نإػك الػتعمـل كالتإصػيؿ المعر ػي لػدل تمميػذ المرإمػة انبتدا،يػة نتيجػة لمةصػكر  ػي 
ل كعػػدـ قػػدرتها عمػػل مكاكبػػة التغييػػرات الكبيػػرة  ػػي اليةا ػػة كعػػدـ ربطهػػا بإيػػاة  منػػاهج العمػػـك

ذلؾ عػدـ النظػر نإتياجػاتهـل ممػا أدم إلػل قصػكر منػاهج العمػـك الإاليػة التمميذ الكاقعية كك
بالمرإمػػة انبتدا،يػػة  ػػي مسػػاعدن التمميػػذ عمػػل تنميػػة المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػة كر ػػق 

لهػػذن المشػػكمة إػػاكؿ البإػػث اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الػػر،يس الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ؛ كلمتصػػدم 
 التالي 
لتنميػػة النظريػػة اليةا يػػة التارينيػػة لمنشػػاط  مسػػتند إلػػل العمػػـك ػػي  برنػػامجمػػا  اعميػػة "

 تمميػذ المرإمػةلػدل التإصػيؿ المعر ػي ك كالدا عيػة نإػك الػتعمـ  المهارات انجتماعيػة الكجدانيػة
 ؟" كيتفرع من  األس،مة التالية انبتدا،ية

 المناسبة لتمميذ المرإمة انبتدا،ية؟ المهارات انجتماعية الكجدانيةما  و1
 ما أبعاد الدا عية نإك التعمـ المناسبة لتمميذ المرإمة انبتدا،ية؟ و8
 ؟المرإمة انبتدا،ية لتمميذالنظرية اليةا ية التارينية لمنشاط  مستند إللالالبرنامج ما  و9
المهػػارات تنميػػة ل ةا يػػة التارينيػػة لمنشػػاطالنظريػػة الي مسػػتند إلػػلال البرنػػامجمػػا  اعميػػة  و:

 ؟ تمميذ المرإمة انبتدا،يةلدل  انجتماعية الكجدانية
تنميػة الدا عيػة نإػك لا يػة التارينيػة لمنشػاط النظريػة الية مستند إللالبرنامج الما  اعمية  و;

 التعمـ لدل تمميذ المرإمة انبتدا،ية؟ 
تنميػػة التإصػػيؿ لا يػػة التارينيػػة لمنشػػاط النظريػػة الية مسػػتند إلػػلالبرنػػامج المػػا  اعميػػة  و>

 المعر ي لدل تمميذ المرإمة انبتدا،ية؟ 
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  أهداف البحث:
 هدؼ البإث الإالي إلي 

  ػي  برنػامج مػف نػمؿ انبتدا،يػة تمميذ المرإمةلدم  المهارات انجتماعية الكجدانيةتنمية 
 والنظرية اليةا ية التارينية لمنشاط مستند إللالعمـك 

  ػػي العمػػـك برنػػامج انبتدا،يػػة مػػف نػػمؿ  تمميػػذ المرإمػػةتنميػػة الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ لػػدم 
 والنظرية اليةا ية التارينية لمنشاط مستند إلل

  مسػتند  ػي العمػـك  برنامجانبتدا،ية مف نمؿ  تمميذ المرإمةتنمية التإصيؿ المعر ي لدم
 والنظرية اليةا ية التارينية لمنشاط إلل
 البحث: حدود

 اقتصر البإث عمي   
  دارة الػػػػذاتل كالػػػػكعي ل كهػػػػي  المهػػػػارات انجتماعيػػػػة الكجدانيػػػػةأبعػػػػاد الػػػػكعي الػػػػذاتيل كال

 انجتماعيل كالمهارات انجتماعيةل كمس،كلية صنق الةرار
  انسػتةمؿل كاليةػة بػالنفسل كالرغبػة  ػي األدا  األ ةػؿل ل كهػي  الدا عيػة نإػك الػتعمـأبعاد

 كتإمؿ المس،كليةل كالطمكحوكالميابرةل 
  اليرمػػػكؾ انبتدا،يػػػةل العاشػػػر مػػػف رمةػػػاف  مػػػدارس تطبيػػػؽ تجربػػػة البإػػػث الميدانيػػػة  ػػػي

مإا ظػة الةػاهرة؛  ػي إدارة الزاكيػة الإمػرا  انبتدا،يةل كالزاكية الإمرا  انبتدا،ية المشػتركة 
 التجربةولسهكلة التطبيؽ  يها كمساعدة إدارة المدرسة لمباإية  ي كا ة إجرا ات 

  والسادس انبتدا،يالصؼ  تمميذمجمكعة مف 
 نتا،ج البإث كتفسيرها مرتبط بطبيعة كظركؼ مجمكعتي البإث كزماف كمكاف تطبية و 
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 مصطلحات البحث:

 النظرية الثقافية التاريخية للنشااط "Cultural Historical Activity Theory" 
(CHAT)   " مجمكعػة مػف المبػادئ كانسػس التػي نظرية تةػـك عمػل كيإدد إجرا،ينا ب نها

عمل العمػؿ بشػكؿ جمػاعي  ػي تمميذ الصؼ السادس انبتدا،ي يمكف مف نملها مساعدة 
صػػبإكا منػػدمجيف  ػػي الػػتعمـ  ي كاعػػد التػػي يتبعهػػا المجتمػػق ب كممػػ ؛المجتمػػق  ػػي سػػياؽ الة

يتفاعمكف مق بعةػهـ الػبعض ككػذلؾ مػق البي،ػة كالمجتمػق كيصػب  الػتعمـ نشػاط البشػرم ك 
   "وكتتة  منرجات التعمـ عمل المجتمقإيث ترتبط النظرية كالتطبيؽ 

 المهارات االجتماعية الوجدانية "Social Emotional skills": التي  اآلدا ات
كالسمككيات كالتفكير مف أجؿ أف لدمج الشعكر تمميذ الصؼ السادس انبتدا،ي يمارسها 

الةرارات مسؤكلة  كيتنذ بذات  كباآلنريفل كيدير أمكرن الناصةل يصب  التمميذ كاعينا
كانجتماعية كالتي مف ش نها  بش ف نفس  كاألنريفل بما يؤير عمل كفا ات  األكاديمية

 ر ق الدا عية نإك التعمـ لديهـو
 الدافعية نحو التعلم "Motivation for Learning "  ب نهػا رغبػة ذاتيػة تكجػ  سػمكؾ

نإػػك التميػػز كالتفػػكؽ كالتفػػرد كالميػػابرة كالتفػػرد  ػػي أدا  تمميػػذ الصػػؼ السػػادس انبتػػدا،ي 
تةانهػػا كبػػذؿ أقصػػي جهػػد لمكصػػكؿ إلػػي أعمػػي مسػػتكم كتإةيػػؽ أكبػػر قػػدر مػػف  المهػػارة كال

   التعميميةو النجاح كتإةيؽ األهداؼ
  التحصاايا المعرفاا "Cognitive Achievement"   تمميػػذ المسػػتكل الػػذم تعممػػ

المعمكمػػات بلمةيػػاـ بػػاألدا  عمػػل مهػػارة معينػػة كعػػادة مػػا يػػرتبط الصػػؼ السػػادس انبتػػدا،ي 
 ػي  برنػامجمػف نػمؿ تمميػذ الصػؼ السػادس انبتػدا،ي كالمهارات كاأل كػار التػي اكتسػبها 

 النظرية اليةا ية التارينيةو مستند إللالعمـك 
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   التصميم التجريب  للبحث: 

ذات  تـ استنداـ تصميـ المجمكعتيف  التجريبية كالةػابطة( ي ةك  طبيعة هذا البإث 
ل كيكةػػ  Pre-test/Post-test control group designاننتبػػار الةبمػػي كالبعػػدم 

 الجدكؿ التالي التصميـ التجريبي لمبإث 
 1جذول 

 انتصًُى انتجزَبٍ نهبحث

 انتطبُك انبؼذٌ انًؼبنجت انتطبُك انمبهٍ انًجًىػت

انًهبراث االجتًبػُت يمُبص   انتجزَبُت

 انىجذاَُت

  انذافؼُت َحى انتؼهىيمُبص 

 ٍاختببر انتحصُم انًؼزف 

انًهبراث االجتًبػُت يمُبص   انبزَبيج

 انىجذاَُت

  انذافؼُت َحى انتؼهىيمُبص 

 ٍانضببطت اختببر انتحصُم انًؼزف 
انًُهج 

 انتمهُذٌ

 فروض البحث.

 تمميػػػػذ درجػػػػات متكسػػػػط بػػػػيف( ;1وα ≤ 1يكجػػػػد  ػػػػرؽ داؿ إإصػػػػا،ينا عنػػػػد مسػػػػتكل   و1
 ػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لمةيػػػاس المهػػػارات انجتماعيػػػة التجريبيػػػة كالةػػػابطة  المجمػػػكعتيف

 الكجدانية لصال  المجمكعة التجريبيةو
تمميػذ المجمكعػة  درجػات متكسط بيف( ;1وα ≤ 1يكجد  رؽ داؿ إإصا،ينا عند مستكل   و8

التجريبيػػة  ػػي التطبيػػؽ الةبمػػي كالبعػػدم لمةيػػاس المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػة لصػػال  
 التطبيؽ البعدمو

 تيفالمجمػػكع درجػػات متكسػػط بػػيف( ;1وα ≤ 1يكجػػد  ػػرؽ داؿ إإصػػا،ينا عنػػد مسػػتكل   و9
لصػال  المجمكعػة  الدا عيػة نإػك الػتعمـ ػي التطبيػؽ البعػدم لمةيػاس التجريبية كالةػابطة 

 التجريبيةو
المجمكعػة  تمميػذ درجػات متكسط بيف( ;1وα ≤ 1يكجد  رؽ داؿ إإصا،ينا عند مستكل   و:

لصػػػال  التطبيػػػؽ  الدا عيػػػة نإػػػك الػػػتعمـالتجريبيػػػة  ػػػي التطبيػػػؽ الةبمػػػي كالبعػػػدم لمةيػػػاس 
 البعدمو

 تمميػػػػذ درجػػػػات متكسػػػػط بػػػػيف( ;1وα ≤ 1يكجػػػػد  ػػػػرؽ داؿ إإصػػػػا،ينا عنػػػػد مسػػػػتكل   و;
 ػػي التطبيػػؽ البعػػدم انتبػػار التإصػػيؿ المعر ػػي لصػػال  التجريبيػػة كالةػػابطة  المجمػػكعتيف

 المجمكعة التجريبيةو
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المجمكعػة  تمميػذ درجػات متكسط بيف( ;1وα ≤ 1يكجد  رؽ داؿ إإصا،ينا عند مستكل   و>
 التجريبية  ي التطبيؽ الةبمي كالبعدم انتبار التإصيؿ المعر ي لصال  التطبيؽ البعدمو

 وات البحث وإجراءاته: خط

 التالية تـ اتباع النطكات البإيية لإلجابة عف أس،مة البإثل كانتبار صإة الفركض 
 والمناسبة لتمميذ المرإمة انبتدا،ية المهارات انجتماعية الكجدانيةتإديد  و1
 وأبعاد الدا عية نإك التعمـ المناسبة لتمميذ المرإمة انبتدا،يةتإديد  و8
لتمميػػػػذ المرإمػػػػة  ةا يػػػػة التارينيػػػػة لمنشػػػػاطالنظريػػػػة الي مسػػػػتند إلػػػػلالإعػػػػداد البرنػػػػامج  و9

 انبتدا،يةو
كانتبػػار انيػػةل كمةيػػاس الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـل المهػػارات انجتماعيػػة الكجدإعػػداد مةيػػاس  و:

 ل كالت كد مف الصدؽ كاليباتوالتإصيؿ المعر ي
دكات كتطبيػػؽ أل كةػػابطة مػػف نػػمؿ انتيػػار مجمكعػػة تجريبيػػة البرنػػامجقيػػاس  اعميػػة  و;

 المػػػنهج التةميػػػدمل كتػػػدريس لممجمكعػػػة التجريبيػػػة قبػػػؿ كبعػػػد تػػػدريس البرنػػػامج التةيػػػيـ
 لممجمكعة الةابطةو

 او كتفسيرهن كمناقشتها كالتكصؿ إلل النتا،ج جمق البيانات كمعالجتها إإصا،ينا  و>
 تةديـ التكصيات كالمةترإات  ي ةك  ما أسفرت عن  النتا،جو  و=

   أهمية البحث
 لكؿ مف  أهمية هذا البإث بما يةدم تظهر 

 العمػـك كناصػة لػدم  منػاهج  إيث أن  مف الممكف أف يسػاعد  ػي بنػا  مخطط  المناهج
المهػػارات لتنميػػة  نظريػػة اليةا يػػة التارينيػػة لمنشػػاطالانبتدا،يػػة  ػػي ةػػك   تمميػػذ المرإمػػة

 ل كالدا عية نإك التعمـوانجتماعية الكجدانية
 تعطػػي الفرصػػة لممعممػػيف لتنميػػة لممعمػػـ مةػػمف  ػػي البرنػػامجل ك تةػػديـ دليػػؿ   المعلمااين

جػرا ات  تمميذ المرإمةلدم  المهارات انجتماعية الكجدانية انبتدا،يػة  ػي ةػك  نطػكات كال
 كأسس والنظرية اليةا ية التارينية لمنشاط تدريسية تعميمية مإددة قا،مة عمل 

  المهػػػارات  ػػػي العمػػػـك لتنميػػػة نشػػػاط النظريػػػة اليةا يػػػة التارينيػػػة لمقػػػد يسػػػهـ   التالميااا
 انبتدا،يةو تمميذ المرإمةلدم  انجتماعية الكجدانية
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 برنامج مستند الل النظرية اليةا ية التارينية لمنشاطل كما انػ  تةػدـ يةدـ البإث   الباحثين
كمةيػػاس المهػػارات انجتماعيػػة ل الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ"مةيػػاس كهػػي   تةيػػيـيػػمث أدكات 

يمكػف أف يسػتفيد مػنهـ البػاإيكف كالمهتمػكف بهػذا ل "كانتبػار التإصػيؿ المعر ػيالكجدانية 
 المجاؿو

 اإلطار النظري للبحث
 المهارات االجتماعية الوجدانية، وتنمية النظرية الثقافية التاريخية للنشاط
 االبتدائية تالمي  المرحلةلدي  والدافعية نحو التعلم

 :CHATالنظرية الثقافية التاريخية للنشاط  -أواًل 

  Cultural Historical Activity Theory الخلفية النفسية وفلسفة النظرية         
 ػػػػي نهايػػػػة عشػػػػرينيات الةػػػػرف  Vygotskyهػػػػي نظريػػػػة  ػػػػي عمػػػػـ الػػػػنفس أسسػػػػها      

ل يةػػػػػدـ عمػػػػػـ الػػػػػنفس Leontiefيػػػػػـ  Luriaالعشػػػػػريف كتػػػػػـ تطكيرهػػػػػا عمػػػػػل يػػػػػد طمبػػػػػ  
اليةػػػا ي التػػػاريني عػػػدة ا تراةػػػات  أف هنػػػاؾ ارتبػػػاط كييػػػؽ بػػػيف البي،ػػػة التػػػي يعيشػػػها الفػػػرد 
كالصػػػػفات المميػػػػزة لعممياتػػػػ  النفسػػػػية المميػػػػزة ميػػػػؿ  الػػػػتعمـل بػػػػدأ التفكيػػػػر  يهػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ 
المفكػػػريف إػػػيف لػػػـ تسػػػتطق مػػػدارس عمػػػـ الػػػنفس السػػػمككية كالتإميػػػؿ النفسػػػي تةػػػديـ تفسػػػير 

 ةك  السياؽ اليةا ي التارينيولمتعمـ كنشاط أنساني  ي 
مػػػػػف النظريػػػػػة اليةا يػػػػػة  CHATالنظريػػػػػة اليةا يػػػػػة التارينيػػػػػة لمنشػػػػػاط كمػػػػػا انبيةػػػػػت      

انجتماعيػػػػػةل كأصػػػػػب  مفهػػػػػـك النشػػػػػاط اننسػػػػػاني الػػػػػذم يةػػػػػـك بػػػػػ  األ ػػػػػراد  ػػػػػي السػػػػػياؽ 
انجتمػػػاعي كالتركيػػػز عمػػػل هػػػذا النشػػػاط كإػػػدة أساسػػػية لتإميػػػؿ سػػػمكؾ األ ػػػراد؛ ممػػػا جعػػػؿ 

الػػػػنفس يهتمػػػػكف بػػػػ ل كقػػػػد تػػػػـ تمييػػػػز نػػػػكعيف مػػػػف عناصػػػػر النشػػػػاط ك ةنػػػػا لهػػػػذن عممػػػػا  
 النظرية هما  العنصر التاريني اليةا ي لممادية كالنشاطو

كقػػػػػد قػػػػػاـ عممػػػػػا  الػػػػػنفس بدراسػػػػػة النشػػػػػاط عمػػػػػل المسػػػػػتكم الكمػػػػػي مػػػػػق األنػػػػػذ  ػػػػػي      
اطل انعتبػػػار كةػػػق اإتياجػػػات الفػػػرد عمػػػل الةمػػػة؛   صػػػبإت المعر ػػػة هػػػي نتػػػاج هػػػذا النشػػػ

كيجػػػػب نشػػػػرها  ػػػػي المجتمػػػػق إيػػػػث يةػػػػـك األ ػػػػراد باسػػػػتنداـ تمػػػػؾ المعر ػػػػة كتةسػػػػيـ العمػػػػؿ 
بيػػػػنهـ مػػػػق إتبػػػػاع قكاعػػػػد مجػػػػتمعهـ مػػػػف نػػػػمؿ األدكات الكسػػػػيطة لمةيػػػػاـ بهػػػػذا النشػػػػاط؛ 

 ,Plakitsi) البي،ػػػة كالمجتمػػػق كاأل ػػػراد أنفسػػػهـيػػػؤدم إلػػػل تغييػػػر مسػػػتمر كتطػػػكر  ػػػي 
 و(2013
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نهتمػػػاـ مػػػف األ ػػػراد إلػػػل النظػػػاـ ككػػػؿ كأصػػػب  النشػػػاط هػػػك مػػػف هػػػذا المنطمػػػؽ تإػػػكؿ ا     
كإػػػػدة التإميػػػػؿ التػػػػي يمكػػػػف مػػػػف نملهػػػػا تكةػػػػي  التفػػػػاعمت التػػػػي تإػػػػدث بػػػػيف األ ػػػػراد 
كبعةػػػػػهـ كبيػػػػػنهـ كبػػػػػيف المجتمػػػػػق بكاسػػػػػطة األدكات المنتمفػػػػػة لمإصػػػػػكؿ عمػػػػػل المعر ػػػػػةل 

 Roth & Lee, 2007و) 
المعممػػػػػػػيف كالبػػػػػػػاإييف أف  CHAT النظريػػػػػػػة اليةا يػػػػػػػة التارينيػػػػػػػة لمنشػػػػػػػاطالهمػػػػػػػت      

يةكمػػػػػكا بدراسػػػػػة تعمػػػػػـ ان ػػػػػراد مػػػػػف إيػػػػػث انسػػػػػانيت  عمػػػػػل المسػػػػػتكم البيكلػػػػػكجي كنةػػػػػج  
كتطػػػػكرنل كانتما،ػػػػ  عمػػػػل مسػػػػتكم المجتمػػػػق كالبي،ػػػػة المإيطػػػػة كمسػػػػتةبم ل  تإػػػػدث المعر ػػػػة 

 وFoot, 2013)دا،ما  ي سياؽ معيف  
كالممارسػػػػػات التػػػػػي تػػػػػربط األ ػػػػػراد  كتةتػػػػػرح نظريػػػػػة النشػػػػػاط مجمكعػػػػػة مػػػػػف اآلدا ات     

بالنشػػػػاط انجتمػػػػاعيل كمػػػػا تعتبػػػػر النظريػػػػة النشػػػػاط اإلنسػػػػاني الػػػػذم يإػػػػدث  ػػػػي أصػػػػغر 
و ميػػػػاؿ  يةػػػػـك الفػػػػرد أك Engestrom, 1999)السػػػػياقات الممكنػػػػة هػػػػك كإػػػػدة بنا،هػػػػا  

مجمكعػػػة مػػػف األ ػػػراد بنشػػػاط مػػػا  ػػػي سػػػياؽ معػػػيف تإػػػت مجمكعػػػة مػػػف الةكاعػػػد انجتماعيػػػة 
نػػػػتج عػػػػف ذلػػػػؾ عمقػػػػات ديناميكيػػػػة بيػػػػنهـ باإلةػػػػا ة لممعر ػػػػة التػػػػي يكتسػػػػبكها اليةا يػػػػة  ي

 Barab, Schatz, & Scheckler, 2004  و)   
ب نهػػػػا   النظريػػػػة اليةا يػػػػة التارينيػػػػة لمنشػػػػاطك ػػػػل ةػػػػك  مػػػػا سػػػػبؽل تإػػػػدد الباإيػػػػة      
نظريػػػػة تةػػػػـك عمػػػػل مجمكعػػػػة مػػػػف المبػػػػادئ كانسػػػػس التػػػػي يمكػػػػف مػػػػف نملهػػػػا مسػػػػاعدة "

عمػػػػػل العمػػػػػؿ بشػػػػػكؿ جمػػػػػاعي  ػػػػػي المجتمػػػػػق  ػػػػػي سػػػػػياؽ الةكاعػػػػػد التػػػػػي يتبعهػػػػػا  التمميػػػػػذ
صػػػبإكا منػػػدمجيف  ػػػي الػػػتعمـ كيتفػػػاعمكف مػػػق بعةػػػهـ الػػػبعض ككػػػذلؾ  يالمجتمػػػق ب كممػػػ ؛ 

مػػػػػق البي،ػػػػػة كالمجتمػػػػػق كيصػػػػػب  الػػػػػتعمـ نشػػػػػاط البشػػػػػرم إيػػػػػث تػػػػػرتبط النظريػػػػػة كالتطبيػػػػػؽ 
ؼ تػػػػػـ التإديػػػػػد ك ػػػػػي ةػػػػك  هػػػػػذا التعريػػػػػ"، كتتةػػػػ  منرجػػػػػات الػػػػػتعمـ عمػػػػل المجتمػػػػػق

 المصطم  اإلجرا،ي كما كرد سابةاو
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 النظرياة الثقافياة التاريخياة للنشااط "Cultural Historical Activity Theory" 
(CHAT)     

 أجياا النظرية الثالثة: .1
 ;Lisa, Yamagata (2010); Plakitsi (2013) Engeström, (2005)يشير    

 إلي أجياؿ النظرية اليمية كهل 
العمميات النفسية العميا تإكـ بنفس أف   Vygotskyيرم    Vygotsky األوا الجيا وأ 

قكانيف التطكر كالنمكل  في عممية النمك العامة يمكف أف نفرؽ بيف العممية البسيطة التي 
أساسها بيكلكجي كالعمميات النفسية العميا التي أساسها يةا ي اجتماعيل كيتكلد تاريخ 

،ؼ العةمية كما يتبعها كأف الكظاتطكر كنمك السمكؾ مف الإركة الدانمية لهذيف النطيفل 
  Vygotskyكقرر مف اليات تفكير أنما هي مت يرة  ي أصؿ تككينها بالمإيط انجتماعيو 

"أم كظيفة لمنمك اليةا ي لأل راد تظهر  ي المرإمة الكاإدة  أف التةدـ يسير ك ةا لةانكف عاـ
 مرتيفل أك عمل مستكييفل مرة عمل المستكل النفسي كمرة بعدها عمل المستكل

 وانجتماعي"
يعػػرؼ النشػػاط  ػػي إطػػار المإػػيط انجتمػػاعي اليةػػا ي الػػذم   Leontief's الجيااا الثااان  وب 

يإػدث  يػػ  التفاعػػؿ كالتكاصػػؿ الشنصػػي كاألدا  المسػنكد كينظػػر عمػػل أنػػ  يتةػػمف مكةػػكعنا 
ل كلتكةي  هذن المككنات الناصة بالنشاط يمكف أف نسػتندـ الفصػؿ  ا كعمميات كا عانن كغرةن

مياؿ؛  التمميذ ينهمؾ  ي نشاط مػا ميػؿ تعمػـ مفهػـك جديػدل كهػذ التمميػذ لػ  هػدؼ المدرسي ك
أك غرضل يػد ق نشػاط  كيعطيػ  اتجاهنػا مإػددناو ك ػي إالػة هػذا المػتعمـ  ػرف الغػرض يتػراكح 

 مف اإلسهاـ الكامؿ  ي يةا ة جديدة الي الإصكؿ عمل درجة النجاحو
كلتإةيؽ هذا الهدؼ نبد لممتعمـ مف الةياـ ب  عاؿل كهذن ان عاؿ تنةق دا،ما لمتكجيػ  مػف     

قبؿ الهدؼل كيةـك كؿ مػتعمـ باسػتراتيجيات منتمفػة لمكصػكؿ الػي نفػس الهػدؼو كانيػرنا يػ تي 
المستكم انجرا،ي لمنشػاط كهػك عبػارة عػف الطريةػة التػي يػؤدم بهػا الفعػؿ كالتػي تعتمػد عمػل 

 التي يتـ  يها تنفيذ الفعؿو  الظركؼ
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يجب أف ُيفهػـ اإلدراؾ كالفكػر كجػز  مػف الإيػاة انجتماعيػة ككجػز   Leontief  ي تصكر     
مف كسا،ؿ اإلنتاج كأنظمة العمقات انجتماعية مف جهةل كنكايا األ راد  ي ظػركؼ اجتماعيػة 

 ما مف جهة أنرلو
النظرية كصمـ نمكذج عممي  Engeström طكر   Engeström الجيا الثالث وج 

مإيطهـ المجتمعي بيةا ت   الفرد كاأل راد كبيف مف نمل  رصد هذا التفاعؿ بيف يمكف
كالةكانيف التي تإكم  سكا  كانت قكانيف مكتكبة أك عر يةو كيةق الجيؿ اليالث مف نظرية 

ة عمل كيفية ـ التةميديالنشاط طرؽ متعددة لتصكر أنشطة التعمـ  ي إيف تركز نظريات التعم
 وتمق كالبي،ة لمعر ة منظمة مإدكدةساب األ راد؛ معزكؿ عف المجاك
 ,Engeström تتميز المكاقؼ التربكيػة ك ةنػا لمفهػـك نظريػة النشػاط كمػا إػددها كػؿ مػف    

Miettinen, & Punamaki, (2011)   بمػا يمػي  نتػا،ج كمإتكيػات الػتعمـ ليسػت مجػرد
المعر ػػة بالمػػادةل بػػؿ هػػي أشػػكاؿ مػػف النشػػاط الػػذهني كالعممػػي التػػي يشػػترؾ بهػػا المعممػػكف 
كالتمميػػذل كالتػػي تتميػػؿ  ػػي معالجػػة المشػػركعات المرتبطػػة بكاقػػق الإيػػاة أك مشػػاكمهال كتميػػؿ 

مـ بمشػاكمهـ كإيػاتهـل كيتطػكر الػتعمـ انإتياجات الإةيةة لممتعمميف الدا ق لمتعمـل كربط التع
نمؿ مراإؿ معةدة مف تعمـ السمكؾل إيث كتتطكر كتنتج دكا ق المتعممػيف بفػت  آ اقنػا أكسػق 

  لهـ لممشاركة  ي األنشطةو
 ػػػي نمسػػػة مبػػػادئ  النشػػػاط ككإػػػدة  CHATالكةػػػق الإػػػالي لػػػػ  Engeströmلنػػػص     

أساسػػية لمتإميػػؿ  يشػػتمؿ نمػػكذج الجيػػؿ اليالػػػث األساسػػي عمػػل الإػػد األدنػػل مػػف نظػػػاميف 
ػػا مجتمػػق يةػػـ عػػدة  متفػػاعميف لألنشػػطة التفاعميػػةل كتعػػدد األصػػكات  نظػػاـ النشػػاط هػػك دا،من

نيػة ات زمكجهات النظػر كاهتمامػات كتةاليػدل كالتػاريخ  تتبمػكر نظػـ النشػاط كتتإػكؿ عبػر  تػر 
 ساب المشكمت كالمعر ة إن عمل مف نمؿ النمفية التارينيةوطكيمةو ن يمكف  هـ كيفية اك

ل إيػث يعمػؿ التمميػذ      كيمكف تطبيؽ نظرية النشاط التارينية اليةا ية  ػي مجػاؿ تعمػـ العمػـك
ا  ػ ي بشكؿ جماعي تعاكني  ػي سػياؽ الةكاعػد التػي يتبعهػا المجتمػق ب كممػ و  يصػب  منػدمجن

اننشطة العممية كيستندـ اندكات مف أجؿ التعامػؿ مػق المفهػـك العممػي؛ كهكػذا يصػب  بنػا  
 المعر ة ذك معنل لمتمميذ الذم يتفاعؿ مق اقران  ككذلؾ مق المجتمق ككؿو
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 Key Concepts of CHAT  المفاهيم الرئيسة للنظرية و8
مفػػػػػػػاهيـ أربعػػػػػػػة  Trust, (2017)؛ ( (2012جػػػػػػػركافل   Vygotskyيكةػػػػػػػ      

 منطةة النمك المرتةبو-السةانت-اندكات اليةا ية-ر،يسية كهي  التكسط
أف الفهػػػػػـ النظػػػػػرم الر،يسػػػػػي الػػػػػذم قدمػػػػػ   Leontief  تػػػػػرل Mediation  التوساااااط وأ 

Vygotsky  يتميػػػػؿ  ػػػػي أف األشػػػػكاؿ العميػػػػا مػػػػف النشػػػػاط الػػػػذهني لأل ػػػػراد تػػػػتـ دا،مػػػػا
 mediation)يهػػػػا بالتكسػػػػط  ك ػػػػي كػػػػؿ انجػػػػكاؿ بكاسػػػػطة الكسػػػػا،ؿ الرمزيػػػػة كيشػػػػار إل

مادينػػػا أك رمزينػػػال عمػػػػل أف تةػػػدـ أدان مسػػػػاعدة لألنشػػػطة تػػػػؤدم الػػػي ربػػػػط األ ػػػراد بعػػػػالـ 
 مف السمكؾ الذهني أك باألشيا و

تتكػػػػػكف اليةا ػػػػػة مػػػػػف المإػػػػػيط المػػػػػادم ميػػػػػؿ   Cultural Tools االدوات الثقافياااااة وب 
ةػػػػػػػدات كالعمقػػػػػػػات التةنيػػػػػػػات كاندكاتل كمػػػػػػػف نظػػػػػػػاـ المإاكػػػػػػػاة ميػػػػػػػؿ  التةاليػػػػػػػد كالمعت

انجتماعيػػػػة كالمعمكمػػػػات؛ كذلػػػػؾ ةػػػػمف مجمكعػػػػات يةا يػػػػة كاسػػػػعة مػػػػق كجػػػػكد يةا ػػػػات 
 رعيػػػػة تمتمػػػػؾ أنمػػػػاط  ريػػػػدة كلكنهػػػػا مشػػػػتركة  ػػػػي السػػػػمكؾ كاألهػػػػداؼ كالةػػػػيـو عنػػػػدما 

 كػػػػػػػرة أف التطػػػػػػػكر المعر ػػػػػػػي ن يمكػػػػػػػف  همػػػػػػػ  إن  ػػػػػػػي سػػػػػػػياؽ  Vygotskyنػػػػػػػاقش 
،د  ػػػػي لميةا ػػػػةو  كػػػػر لمإظػػػػة بػػػػالطرؽ اجتمػػػاعي لفػػػػت اننتبػػػػان إلػػػػل هػػػػذا الشػػػػعكر السػػػػا

عديػػػػدة التػػػػي تتشػػػػكؿ بهػػػػا اليةا ػػػػةل مإتػػػػكل التفكيػػػػر كعممياتػػػػ  التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف نملهػػػػا 
 تطكير األ كارو

تعػػػػػػػػزز المهمػػػػػػػػات الصػػػػػػػػعبة أقصػػػػػػػػل درجػػػػػػػػات النمػػػػػػػػك   Scaffolding السااااااااقاالت وج 
المعر ػػػػي؛ لػػػػذا  اسػػػػتنداـ المهمػػػػات التػػػػي ن يسػػػػتطيق األ ػػػػراد ت ديتهػػػػا باسػػػػتةملي  كلكػػػػف 

سػػػػاب ان ػػػػراد المعر ػػػػة؛ لػػػػذا  ةػػػػد إػػػػدد العممػػػػا  بمسػػػػاعدة كارشػػػػاد اننػػػػريف يػػػػؤدم نك
مفهػػػـك السػػػةالة كالتػػػي مػػػف نملهػػػا يمكػػػف مسػػػاعدة التمميػػػذ عمػػػل إنجػػػاز مهمػػػات  يهػػػا 

 تإدياتو
تعنػػي   Zone of Proximal Development ZPDمنطقااة النمااو المرتقاا  ود 

التطػػػػكيرل إيػػػػث إنهػػػػا تإمػػػػؿ تطػػػػكيرنا كلػػػػيس نةطػػػػة  Vygotskyالمنطةػػػػة  ػػػػي منظػػػػكر 
نمػػػػا اسػػػػتمرارية درجػػػػات النةػػػػج أك السػػػػمكؾل ككممػػػػة الةريبػػػػة أك األدنػػػػل  عمػػػػل مةيػػػػاس كال
تعنػػػي أف المنطةػػػة تإػػػدد بتمػػػؾ السػػػمككيات التػػػي سػػػتتطكر  ػػػي المسػػػتةبؿ الةريػػػبل أم أف 



 ..............................................................  برنامج في العلوم مستند إلى النظرية الثقافية التاريخية

- <1: - 

أف السػػػمكؾ يإػػػدث عمػػػل  Vygotskyالسػػػمكؾ أقػػػرب إلػػػل الظهػػػكر  ػػػي أم كقػػػتل كيػػػرل 
سػػػػػتكم إػػػػػدكد المسػػػػػتكل األدنػػػػػل كمنطةػػػػػة النمػػػػػك الةريبػػػػػة المركزيػػػػػة هػػػػػك أدا  الفػػػػػرد م

كهػػػػي الفػػػػػرؽ بػػػػيف مسػػػػػتكم  المسػػػػتةؿ الػػػػذم يمكػػػػػف أف يصػػػػؿ إليهػػػػا الفػػػػػرد بالمسػػػػاعدةل
األدا  بػػػػيف الػػػػتعمـ الػػػػذم يكتسػػػػب  المتعممػػػػيف بمفػػػػردهـ كمسػػػػتكم الػػػػتعمـ الػػػػذم يكتسػػػػب  

رشاد المعمـو  المتعمميف تإت تكجي  كال
كبػػػػالتركيز عمػػػػل طبيعػػػػة منطةػػػػة النمػػػػك المرتةػػػػبل يمإػػػػظ أف المػػػػتعمـ يػػػػتعمـ مػػػػف نػػػػمؿ     

التفاعػػػػػػػؿ انجتمػػػػػػػاعيل  المعر ػػػػػػػة الشنصػػػػػػػية كالمهػػػػػػػارات تظهػػػػػػػر أكن عمػػػػػػػل المسػػػػػػػتكم 
انجتمػػػاعي نػػػمؿ التفاعػػػؿ بػػػيف المػػػتعمـ كالشػػػنص األكيػػػر نبػػػرةل يػػػـ يػػػتـ اسػػػتبدالها عمػػػل 

 المستكم الفردمو
أإػػػػد أهػػػػداؼ الػػػػتعمـ الر،يسػػػػية هػػػػك تػػػػك ير نبػػػػرات دانػػػػؿ  أف Vygotskyكقػػػػد أكةػػػػ      

منطةػػػػة النمػػػػك المرتةػػػػب كاشػػػػراك   ػػػػي نشػػػػطة تشػػػػكؿ تإػػػػديات يمكػػػػف تإةيةهػػػػاو  منطةػػػػة 
النمػػػػك هػػػػي منطةػػػػة يتفاعػػػػؿ نملهػػػػا المتعممػػػػيف  ػػػػي إيػػػػاتهـ اليكميػػػػة مػػػػق المفػػػػاهيـ التػػػػي 

بداعيػػػة يك رهػػػا كسػػػطا  الػػػتعمـ كػػػالمعمميفو كيمكػػػف النظػػػر الػػػي هػػػذن المنطةػػػة أنهػػػا إي كيػػػة كال
نػػػػمؿ التفػػػػاعمت الةا،مػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ الكسػػػػيط  يتػػػػك ر  ػػػػرص لمممإظػػػػة كبنػػػػا  المعر ػػػػة 
كالتفكيػػػػرو كلتإةيػػػػؽ النمػػػػك كاننتةػػػػاؿ دانػػػػؿ منطةػػػػة النمػػػػك المرتةػػػػب يجػػػػب عمػػػػي المعمػػػػـ 

 استنداـ التدعيـ أك السةانتو
 ,Lisa)كةإها   CHAT  النظرية الثقافية التاريخية للنشاطركائز التعلم ف  ضوء  و9

& Yamagata, 2010)  يما يمي  
يعني أّف األ راد لهـ مجتمعهـ الدانمي الذم يإاكرهـ  Inner speech  حديث النفس وأ 

كيجادلهـ كيناطبهـل كربما يتنذكا مف نمل  قرارات إاسمة أك يستبعدهال كهذا التفكير 
كير يتسا لكا عف الدانمي كإكار الذات كصراعها ن يككف إن بمغتهـل ك ي أينا  هذا التف

كيير مف التعبيرات كالمفردات كالمكاقؼ انجتماعية كاليةا ية التي يبغي التعامؿ معها 
  وكالتعبير عنها
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بيمث مراإؿ  تمر عممية انستدناؿ Internalization االستدخاا )ت ويت المعرفة(: وب 
تإكلية هي   ي البداية يعتمد تمييؿ األشيا  عمل أنشطة نارجية كاستنداـ أدكات نارجيةل 
كمق النمك تتإكؿ هذن األدكات إلل عمميات دانميةل كتتإكؿ العمقات النارجية كعمميات 

ية التفاعؿ انجتماعي إلل عمميات دانميةل كالتإكؿ مف العمميات النارجية إلل عمميات دانم
 ومجمكعة طكيمة مف األإداث التطكريةمتككف نتيجة ل

طبيعة التفاعؿ انجتماعي لمتعمـ ن ينفصؿ الفرد عف   طبيعة التفاعا االجتماع  للتعلم وج 
المجتمق  ي بنا  السياؽ المعر ي كتشجيق التعمـ مف نمؿ النشاط التعاكني الجماعي بيف 

 ي  Vygotskyكبنا  المعر ة ك ةن  لنظرية التمميذ كالمعمـ كبيف التمميذ كبعةهـ البعضو 
 صكؿ العمكـ يتـ مف نمؿ المناقشة انجتماعية كالتفاكض بيف المعمـ التمميذل كبيف 
التمميذ كبعةهـ البعض كعممية اجتماعية يةا ية لتكجي  تفكير التمميذ كتككيف المعنيل 

أكير معمكماتية كمعر ةل  المعر ة ت تي بداية مف نمؿ تفاعؿ اجتماعي لمتعمـ مق شنص 
 ويـ بعد ذلؾ بني ذاتينا كنشاط  ردم

كهي أدكات يستندمها المعمـ لتعميـ تمميذن كمنها  أدكات  دور األدوات النفسية والفنية: ود 
ل كُتستندـ ك داة  نفسية  كهي أدكات كسيطة لمعمؿ كالرؤية كالتفكير كالتإدث تجان المفهـك

لتمدن بطرؽ المعر ة كمنها  الإكار الشفهي كالكتابة  لرؤية المفهـك مف كجهة نظر المتعمـ
أدكات  نية  كهي أدكات عممية ل ك كاأل كار كالمعتةدات كالمغة كالرسـ كالرمكز كاإلشارات

يستندمها المعمـ لتمد المتعمـ بكيفية الإصكؿ عمل المعر ة كمنها  المةاييس كاألجهزة 
كتمد  تعرؼ المتغيرات الطبيعية  ي الظاهرةلكالميكركسككبو كتعد األدكات النفسية كالفنية ل

  المتعمـ بالمساعدة ليفرؽ بيف الجكانب المنتمفة لمظاهرة عف طريؽ الممإظةو
ل ممتعمـ  ي النمك المعر ي كالتعمـيؤير السياؽ انجتماعي ل   Expanding التوسع وق 

كربما يتعارض مق الفطرة السميمةل كأشار الباإييف أف التعمـ ممـز ن ينفصؿ عف سياق و 
أف مستكيات الكظا،ؼ العةمية العميا تبدأ مف التفاعمت النارجية أك  Vygotskyقاؿ 

النشاط التفاعمت النارجية كالتي يتـ بنا ها تدريجينا كمف يـ تصب  دانميةل جميق الكظا،ؼ 
الةرارل كالتفكير اننعكاسي تتةمف  التنطيطل كتةييـ المعمكماتل كاتناذ ي العةمية العميا كالت
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أك ما كرا  المعر ةل تبدأ كعمميات عةمية نارجية أك بيف شنصية يـ تندرج تدريجينا معا 
  إلدراؾ الشنصيو

 ,Gilbertإددها  CHAT النظرية الثقافية التاريخية للنشاطالمبادئ الرئيسية ف   و:
Bulte, & Pilot (2011)  ي  

استندامهـ لكظا،ؼ عةمية متزنة كتركز عمل العمميات كيتميز األ راد  ي  المبدأ األوا: وأ 
ساب ة كمف كجه  نظرن تبني امكانية اكالمعر ية التي تعزز التفكير المنطةي كالتعمـ كالذاكر 

ياو كلكف اليةا ة كالمجتمق مهماف لتطكير الكظا،ؼ  الكظا،ؼ العةمية الدنيا اصمن بيكلكجن
 العةمية العمياو 

يةا ة مف نمؿ أدكات مادية كمعر ية بإيث تجعؿ الإياة اليكمية تمرر كؿ   المبدأ الثان  وب 
 عالةل كن يعمـ األطفاؿ كالكبار طرؽ تفسير النبرة  ةط بؿ يمرركف األدكات الناصة التي 

 يمكف أف تساعدهـ عمل تناكؿ المشكمت كالمهمات التي تكاجههـو
تفكيػػػػر متػػػػدانمفل  ػػػػنإف   أإػػػػد األدكات المعر يػػػػة المهمػػػػة هػػػػي المغػػػػةل كالالمباااادأ الثالااااث وك 

 نفكر دا،ما  ي ةك  الكممات الناصة التي تك رها لنا المغةو 
ػػػا  ػػػي النمػػػك   المبااادأ الراباااع وز  يمعػػػب إػػػديث الػػػذات الػػػذم يعػػػرؼ بالإػػػديث النػػػاص دكرنا مهمن

المعر ػػػيل يتطػػػكر الإػػػديث الػػػذاتي الػػػي كػػػمـ دانمػػػي مسػػػتمر يسػػػتندم  األ ػػػراد  ػػػي تكجيػػػ  
طة كالمهمػػػات لػػػذا كجػػػب أف نتإػػػدث عػػػف التنظػػػيـ الػػػذاتي أنفسػػػهـ لفظينػػػا مػػػف نػػػمؿ األنشػػػ

 كأهميت و
الكظػػػا،ؼ العةميػػػة العميػػػا لهػػػا جػػػذكرها  ػػػي التفػػػاعمت انجتماعيػػػة التػػػي   المبااادأ الخاااامس وح 

 تإدث بشكؿ يكميو
يسػػػتطيق األ ػػػراد إنجػػػاز مهمػػػات صػػػعبة عنػػػدما تتػػػك ر لػػػديهـ مسػػػاعدة   المبااادأ الساااادس وط 

 نبرةومتةدمة كذات كفا ة مف الناس انكير 
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  CHAT التطمينات التربوية للنظرية و;
تصؼ الةكاميس عادة السياؽ ب ن  اإلطار الذم تةـ  ي  بعض الظركؼ أك   سياق التعلم وأ 

انإداث أك البي،ة المإمية أك مجمكعة مف الشركط أك المكاقؼ المإيطةل أما المنهج الةا،ـ 
عمل السياؽ يتـ  ي  استنداـ السياقات كتطبيةات العمـك كنةطة انطمؽ لتطكير األ كار 

 اهج التةميدية التي تغطي األ كار كالمفاهيـ العمميةل كإددتالعمميةو كهذا يتناقض مق المن
De Jong  (2008  أربعة مجانت عمل أنها أصؿ السياقات  المجاؿ الشنصي كالمجاؿ

 انجتماعي كالمجتمعي كمجاؿ الممارسة المهنية كالمجاؿ العممي كالتكنكلكجيو
يمية شركط أساسية  ي السياؽ ليككف التعمـ  عاؿ   Finkelstein  (2005كما إدد     

المهمة  إذا كاف السياؽ الذم يإدث  ي  التعمـ  ي شكؿ مشكم  تإتاج إلل إؿ  يسمي 
المهمةل كالمكقؼ  النشاط الذم مف نمل  يتـ إؿ المشكمة يسمي المكقؼل كاليةا ة  يمكف 

الجماعي  ي مإاكلة إؿ  أف يإدث ذلؾ مف نمؿ اشتراؾ مجمكعة مف التمميذ كعممهـ
المشكمةو كأينا  عممهـ تإدث التفاعمت بينهـ البعض كهك ناتج لميةا ة أك انيدكلكجية التي 

 تإكمهـو 
إلل أربعة نماذج لتطكير مناهج العمكـ ( Gilbert, Bulte, & Pilot  2011ر كما أشا    

دراؾ العمقة بيف الةا،مة عمل السياؽل إيث يستندـ السياؽ  ي التطبيؽ المباشر لم مفاهيـل كال
المفاهيـ كتطبيةاتهال كما يإدث  ي الظركؼ انجتماعية المإيطة أك  ي النشاط العةميل كهـ  
النمكذج األكؿ  عندما يتـ استنداـ السياؽ كتطبيؽ مباشر لمفهكـ مال كيتـ تةديـ مياؿ عمي 

صكرةل كالنمكذج الياني المفهـك  ةطو  ي هذا النمكذج األكؿ يعتبر استنداـ السياؽ مجرد 
ا  يستندـ ككسيمة لربط المفهكـ بتطبيةات و ن تستندـ التطبيةات  ةط ك ميمةل كلكنها تؤير أيةن
عمل معنل المفهكـو أينا  تدريس المفاهيـ  ي هذا النمكذجل يفترض أف تككف العمقة مق 

ألكؿل كالنمكذج اليالث  السياؽ دا،ريةل مما يجعؿ هذا النمكذج أكير تعةيدنا مةارنة بالنمكذج ا
عندما ترتبط المفاهيـ العممية بالنشاط العةمي كالإديث النفسي الشنصيو يتطمب هذا المنهج 
معر ة أساسية معر ية كنمفية معينة ناصة بالمتعمـ كيعمؿ بشكؿ أ ةؿ إذا كاف التمميذ يتعمـ 

د انجتماعي لمسياؽو بمفردنل عمل سبيؿ المياؿ تعمـ ذاتيل كالنمكذج الرابق  ركز عمل البع
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كاف التعمـ يإدث ةمف التفاعمت بيف التمميذ كالمعمـل كالتمميذ كبعةهـ ممف يعممكف معنا 
 لإؿ مشكمة مف مشكمت الإياة الإةيةية مف المجتمق الذم يعيشكف  ي و 

يتكقؼ نجاح أم تعميـ عمل البي،ة التعميمية التي يإدث  يها ذلؾ التعميـل  بيئة التعلم: وب 
 البي،ة التعميمية تؤدم دكرنا مهمنا  ي تإةيؽ أهداؼ التعميـ جنبنا إلل جنب مق المنهج 
كطرؽ التدريس الإديية كالمعمـ التي ُتفعؿ دكر المتعمـل كتجعم   ي قمب العممية 

تعميـل نبد أف تككف البي،ة التعميمية مشكقة كجاذبةل التعميميةل كلكي تتإةؽ أهداؼ ال
يشعر  يها المتعممكف باألمف كالراإة كالتإدم كتإفزهـ عمل التعمـو كمف هذا المنطمؽ 
اهتـ التربكيكف بالبي،ات التعميمية التي يجرم  يها تعمـ التمميذل كيتـ  يها تنش،تهـ 

د يتسا ؿ البعض عف مكجبات هذا انهتماـ اليةا ية كانجتماعيةل كيتإةؽ  يها نماؤهـل كق
المتزايد بالبي،ات التعميميةل كيمكف اإلجابة عف ذلؾ ب ف تعمـ التمميذ يرتبط ارتباطنا كييةنا 

عف انتشار ظاهرة العنؼ  ي   ةمبنصا،ص البي،ات التعميمية التي يتـ  يها تعممهـل 
و ك ةا لمنظريةل  رف عمميات التعمـ المدارسل كنفكر كيير مف التمميذ مف التعميـ بالمدارس

تتطمب تك ير بي،ة تعمـ غنية بالمييرات التعميمية مناسبة لممتعمميفل تراعي السياؽ اليةا ي 
كالتاريني كتساعدهـ عمل بنا  التعمـل كتتةمف تفاعمت بيف األ كار الإالية كالمعر ة 

مفةل بما  يها التكاصؿ مق السابةة لممتعمميف تك ر لهـ  رص التفاعؿ مق مصادر تعمـ منت
 (و2015لكالعظاماتالتمميذ كالمعمميف كالنبرا   النريشا 

ػػػا  ػػػي تشػػػكيؿ كتنفيػػػذ سػػػياؽ المنػػػاهجل ألف اسػػػتنداـ   المعلااام وج  يمعػػػب المعممػػػكف دكرنا مهمن
نإظػػت عديػػد مػػف هػػذن الدراسػػات أنػػ  مػػف  لمسػػياؽ يػػؤير عمػػل نبػػرات التمميػػذ المعممػػكف

 ػػي مػػنهج تػػدريس العمػػـك يتجػػاكز المنػػاهج أك اإلجػػرا ات  الصػػعب جعػػؿ المعممػػيف انننػػراط
التدريسية التةميدية؛ لذلؾ تـ تصميـ إطار لتمكيف المعمميف مف تطبيؽ هػذن المنػاهج كتميػؿ 

 ذلؾ اإلطار  ي التطكير المهني لمكفا ات التعميمية يككف مستند إلل السياؽو
ذلؾ تػـ تطػكير كتصػميـ أداة لتكةػي  مػدم تطػكر المعممػكف  ػي تعمػـ نمػؽ بي،ػة  بعد    

ػػا  ػػي تإميػػؿ اننتم ػػات  ػػي  تعمػػـ قا،مػػة عمػػل السػػياؽو كيمكػػف اسػػتنداـ هػػذن األداة أيةن
تطبيؽ المدانؿ الةا،مػة عمػل السػياؽ كالتػي يػتـ تنفيػذها  ػي منتمػؼ المػكاد العمميػة ك ػي 

 (و 2016منتمؼ البمد  اكرمكردل
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بعض النصا،ص التي ينبغي أف تؤنذ Aikenhead  (2005) إدد  ائص المتعلمخص ود 
 ي الإسباف لدل التمميذ  التركيز عمل الجكانب اإلنسانيةل كاليةا ية لمعمـل كالتكنكلكجيا 

بالتمميذل قدرتهـ عمل التفكير الناقدل كإؿ المشكمت؛ كمساعدتهـ  ي  ارتباطااألكير 
اتناذ الةرارات  ي سياؽ مكاقؼ الإياة اليكمية المرتبطة بالعمكـل  ةم عف قدراتهـ عمل 

 انتصاؿ مق المجتمق العمميل كزيادة التزاـ التمميذ بالمس،كلية انجتماعيةو
التاريخية للنشاط ف  بناء مناهج العلوم  ويمكن االستفادة من النظرية الثقافية .6

الت  اشار اليها اورمورد  Prespectivesوتدريسها من خالا المنظورات 

 ( فيما يل :2016)
يساعد   Social Constructivism of Meaning البناء االجتماع  للمعن  وأ 

المعمـ المتعمميف عمل ايجاد معني لمعالـ مف نمؿ نةاش األإداث أك الظكاهر التي 
نبركها  ي نفس الكقتو كيدعي ذلؾ التفاعؿ أإيانا نبرة التعمـ الكسيطي الذم يشجق 
دراؾ المبادئ التي تكمف كرا ها  التمميذ عمل التفكير  ي الإدث أك الظاهرة بطرؽ معينة كال

 معينة منهاو كاستنمص نتا،ج
يستفيد المتعممكف مف األنشطة كالمهمات التي   Scaffolding (السقالة )التدعيم وب 

يستطيعكف إنجازها بنجاح  ةط بمساعدة كدعـ األ راد ذكم الكفا ةل كأطمةكا عمل هذن 
الطرؽ السةالة مف نملها يمكف مساعدة التمميذ عمل إنجاز مهمات  يها تإديات  ي 

التدريسيةو كمف الطرؽ الفاعمة هك طرح أس،مة لمكصكؿ الي تفكير التمميذ  ي السياقات 
 الطرؽ المناسبة عف المهمةو

تسم  كؿ   Participating in Adults Activities المشاركة ف  انشطة الكبار وج 
اليةا ات لألطفاؿ بانننراط  ي أنشطة الكبار بدرجة ما مف نمؿ ما يسمي بالمشاركة 

مشاركة تساعد المتعمميف عمي ربط المهارات المكتسبة إديينا كقدرات التفكير المكجهةل  ال
مق السياقات الناصةل إيث أف تمؾ الةدرات كالمهارات تككف مفيدة نإةناو كيعتبر الدنكؿ 
 ي أنشطة جديدة هي عممية تدريجية إتل يصب  لممتعمميف دكرنا ر،يسينا  ي نشاط ناص 

 ركيف بصمإية تامةوبالتدريج إلل أف يصبإكا مشا
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التممذة الصناعية   Apprenticeships التلم ة الصناعية )فترة التدري  المهن ( ود 
هك شكؿ مكيؼ مف المشاركة المكجهةو إيث يككف عمؿ المبتد،يف  ي العمؿ بمراقبة 
النبرا  لفترة زمنية طكيمة لتعمـ كيفية أدا  المهمات المعةدة نمؿ مجاؿ معيفل يك ر  يها 

ب بنية كبيرة كتكجي  نمؿ العممية كتزاؿ الدعامات تدريجينا كيعطي المبتد،كف كييرنا المراق
كتستندـ كيير مف اليةا ات التممذة الصناعية  مف المس،كليات إيث تزيد الةدرة لديهـو

كطريةة لتعميـ األطفاؿ مهارات كمهف ناصة  ي مجتمق الكبارل كتستطيق  ترة التدريب أف 
ؼ يفكر النبرا  عادة بالنشاط أك المهمةل كهذا مكقؼ يعرؼ بالتممذة تظهر لممبتد،يف كي
 الصناعية المعر يةو

بينما يكتسب   Acquisition of Teaching Skills سا  مهارات التدريساك وق 
بتعميـ  يبدأكفاألطفاؿ مهارات كمعمكمات جديدة مف األ راد ذكم النبرة  ي مجتمعهـل 

معر تهـ الجديدة الي األنريفو كمق النبرة كالعمر سيصبإكف ماهريف جدنا  ي تعميـ 
 األنريف ما تعممكنو 

أننا نستطيق   Vygotskyاعتةد   Dynamic Assessment التقييم الديناميك  وك 
الإصكؿ عمل الصكرة الكاممة لنمك األطفاؿو عندما نةيـ كؿ مستكم مف نمكهـ الإةيةي  

عمل لممهمات التي يستطيق األطفاؿ إنجازها بنجاح كإدهـل كمستكم نمكهـ الإد األ
المإتمؿ  الإد األعمل لممهمات التي يستطيعكف إنجازها عندما يككف عندهـ مساعدة مف 
ا راد ذكم كفا ةو كعند تةييـ قدرات التمميذ المعر ية يركز معظـ المعمميف كبشكؿ 

تماـ كاجبات استينا،ي عمل مستكم النمك الإةيةيو  يطمبكف مف المتعمميف أنذ انتبارات كال
 بدكف مساعدة أم شنصو كلتةييـ مستكم النمك الممكف لدم األطفاؿو

  CHATف  ضوء اسس النظرية  العلومتخطيط وبناء وتنفي  مناهج  .7
أف هنػاؾ أسػس  Adams (2015)(؛ 2011جػكاف  أظهػرت الدراسػات النفسػية 

  المنهج كهي تميؿ  يما يميمنا لمنمك ينبغي أف تراعل  ي كةق كمبادئ عا
نما تتكقؼ عمل ظركؼ   التعلم يتأثر بالبيئة وأ  أف عممية النمك ن تإدث مف تمةا  نفسها كال

البي،ة التي يعيش  يها األ راد سكا  كانت بي،ة اجتماعية أك طبيعيةل  البي،ة الصالإة 
بي،ة الفاسدة تعيف و كلما كانت البي،ة تميؿ تساعد عمل النمك السميـل  ي إيف إف ال
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أ ةؿ الظركؼ  يهيئ الجانب الذم يمكف التإكـ ب ل  رف عمل المدرسة بكؿ ما  يها أف
لنمك التمميذل كعمل المنهج أف يتي  لمتمميذ أ ةؿ  رص لمنمك السميـ كما عمل 

تتعاكف  ي تإةيؽ المدرسة كالمجتمق كبي،ات يتفاعؿ معها الفرد كتؤير  ي نمكن أف 
 أهداؼ المنهجو

تتككف البي،ة انجتماعية التي  يتأثر التعلم بالمواقف االجتماعية الت  يعيشها الفرد: وب 
يعيش  يها الفرد عكامؿ ن إصر لهال كمف بينها المطالب التي يفرةها عمل الفرد كالدان 

بغي أف يصؿ كمدرسكن كزممؤن كالجماعات يةعكف معايير لمتعمـ كالنمك كالتكيؼل ين
إليها التمميذ إتل يستمتق بكجكدن  ي الجماعة انجتماعية التي يعد جز ا منها كهي ما 

 تسمل بمطالب النمكو
ينبغي تصميـ النشاط بانعتماد عمل التفاعؿ مق التمميذ  بنية النشاط التعليم : وج 

 باستنداـ أشكاؿ التدريس الكسيطة  كهي أشكاؿ تدنؿ كتكسط المعّمـ أك البرنامج
المصمـ ليدعـ تنمية  هـ التمميذ لممعر ة العمميةل كمنها  أساليب ان تتاح ككسر 
الجمكد أك التهي،ة كانستجابة كالتغذية الراجعة؛ بإيث يكج  مناقشات الفصؿ انجتماعية 
لتإفيز التمميذ عمل التعبير عف المعر ة ب لفاظهـ الناصةل كذلؾ لبنا  كصمت بيف 

 فاهيـ اليكمية لمت كد مف  هـ المإتكلوالمعر ة العممية كالم
هي جسكر تساعد عمل الكصكؿ إلل الشي  الذم ن يعر   التمميذل  الدعامات العلمية: ود 

بإيث تككف عبارة عف مساعدة مؤقتةل كبمجرد أف يشعر المعمـ ب فَّ التمميذ بدأ  عميا 
بغي اننتبان إلل بإؿ المشكمة بصكرة مستةمة يةـك تدريجينا برزالة الدعاماتو كلكف ين

ةركرة تنكيق الدعامات التعميمية بإسب تناسب طبيعة التمميذ كاإتياجات  كاإتياجات 
 المكقؼ التعميميو

 Social Emotional Learning and  ومهاراته التعلم االجتماع  الوجدان  -ثانًيا
his skills)  

 Social Emotional Learning and  ومهاراته التعلم االجتماع  الوجدان  و1
his skills )ا انجتماعي الكجداني التعمـ مفهـك تإديد يعد  التي المبادئ لتإديد مهمن

ان تراةات أك  اكالمهارات إيث  مف سكا  عند ممارسة ذلؾ التعمـ تةمينها يجب
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التعمـ انجتماعي الكجداني ب ن  عممية ( Humphrey 2013األنشطةل  ةد عرؼ 
لمإياة مف نمؿ تعميـ المهارات التي  تطكير المهارات األساسية لمساعدة الفرد عمل

كتشمؿ هذن المهارات  إدارة العكاطؼل كتطكير الرعايةل  يإتاجها لمتعامؿ مق اآلنريف
عمقات إيجابيةل كاتناذ قرارات أنمقية كمس،كلةل كمعالجة  كانهتماـ باآلنريفل كتككيف

  المكاقؼ كالتإديات بشكؿ بنا و
شير التعمـ انجتماعي الكجداني إلل عممية دمج الشعكر كالسمككيات كالتفكير مف كي     

الةرارات مسؤكلة  كيتنذ بذات  كباآلنريفل كيدير أمكرن الناصةل أجؿ أف يصب  الفرد كاعينا
(ل أما 2012جركافل كانجتماعية   بش ف نفس  كاألنريفل بما يؤير عمل كفا ات  األكاديمية

Bikowsky  2013)  يرل أف التعمـ انجتماعي الكجداني منهج يسهـ  ي الإد مف 
عف طريؽ تعزيز آليات الإماية كالتكيؼ اإليجابي المستندة  النطر المهدد لممتعمميف عكامؿ

مهدم كمإمد المهارات السمككية كالمعر ية كالكجدانيةل كذكر  إلل مجمكعة مترابطة مف
ؿ مف الفجكة بيف المتعمميف مرتفعي كمننفةي انجتماعي الكجداني يةم ( أف التعمـ2017 

  الدراسيو التإصيؿ الدراسي مف نمؿ تزكيد المتعمميف بالمهارات المزمة لمنجاح
 انجتماعي التعمـ كعف تإميؿ التصكرات السابةة أمكف الباإية استنمص أف     

اني بارتفاع كالتنميةل كيرتبط التعمـ انجتماعي الكجد قابؿ لمتإسيف مفهـك الكجداني
تنمية التعمـ انجتماعي الكجداني بزيادة قدرة  كيرتبط مستكيات التإصيؿ األكاديميل

اليكميةل كيرتبط التعمـ انجتماعي  الدراسية المتعمميف عمل مكاجهة التإديات كالةغكط
 .ةالمتكيفي الكجداني ايجابينا بالسمككيات اإليجابية التكيفية سمبنا بالسمككيات

اآلدا ات التي ك ل ةك  ما سبؽل تإدد الباإية المهارات انجتماعية الكجدانية ب نها      
بذات   يمارسها التمميذ لدمج الشعكر كالسمككيات كالتفكير مف أجؿ أف يصب  التمميذ كاعينا

الةرارات مسؤكلة بش ف نفس  كاألنريفل بما يؤير  كيتنذ كباآلنريفل كيدير أمكرن الناصةل
ل ك ي كانجتماعية كالتي مف ش نها ر ق الدا عية نإك التعمـ لديهـ فا ات  األكاديميةعمل ك

 ةك  هذا التعريؼ تـ التإديد المصطم  اإلجرا،ي كما كرد سابةاو
 الوجدان : االجتماع  كفاءات التعلم .0

دارة التعبير عف  عمل الةدرة "بانها الكجداني كفا ات التعمـ انجتماعي تعرؼ      هـ كال
 لمإياة الناجإة اإلدارة مف تمكف التي بالطريةة الفرد لإياة الكجدانية الجكانب انجتماعية
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 ,Dorman اليكميةو كاجمق كؿ مف المشكمت كإؿ العمقاتل كتشكيؿ ميؿ  التعميـ
(2015)   2013 )Bilawsky,    عمي كجكد نمس كفا ات لمتعمـ انجتماعي الكجداني

  لمتدريب عمي   ي تميؿ المبادئ األساسية 
قدرة المتعمميف عمل تةييـ عكاطفهـ كمعتةداتهـ ( Awareness Self   ال ات  الوع  وأ 

كمهاراتهـ كقيمهـ الناصة كالتعرؼ عمل نةاط الةعؼ كالةكة لديهـ كالكفا ة الذاتية كاليةة 
 ك هـ كتإميؿ كيؼ تؤير عكاطفهـ عمل اآلنريفو

تنظيـ السمككيات كاأل كار  عمل الةدرةهي  (Management Self  ال ات: إدارة وب 
  ي المكاقؼ المنتمفة لمكاجهة الةغكط كمراقبة التةدـ نإك تإةيؽ األهداؼو بفاعمية

انإتراـ  كيشمؿ الكعي انجتماعي كاظهار (Social Awareness) الوع  االجتماع : وج 
مق كجهات  ؿعمل التعام اآلنريفل كزيادة التعاطؼ كالإساسية المشاعر األنريفل كالةدرة

 اننريف مف يةا ات كنمفيات متنكعةو نظر منتمفة كالتعاطؼ مق
الةدرة عمل عمؿ عمقات ميمرة كصإية ( Social Skills  المهارات االجتماعية: ود 

كالإفاظ عمل عمقات متنكعة مق الجماعات كاأل رادل كالتكاصؿ بكةكح كانستمتاع بالتعاكف 
انجتماعيةل كالت كيد  ةل كاشتراؾ اآلنريف  ي المكاقؼكاألنشطةل كمةاكمة الةغكط انجتماعي

 التعاكنيو عمل التعمـ
 تإميؿ المكاقؼ كادراكها كتعريؼ: (Making Decision) رمسئولية صنع القرا وق 

 المشكمت بدقة ككةكحل كانستجابة بشكؿ بنا  كبطريةة  عالة لإؿ المشكمت كالعةبات
 الشنصية كاألنمقية كالمعنكيةل كالةدرةالشنصيةل ككةق النفس  ي مكةق المس،كلية 

السمكؾ الشنصي كالتفاعمت انجتماعية عمي المعايير  إكؿعمل اتناذ قرارات بنا ة 
  األنمقيةو
السابةة التعمـ  النمسة الكفايات أف( Dominguez & LaGue  2013كأكة      
 دا عيتهـ تعزيز نمؿ مفالتإصيؿ الدراسي لمطمب  أساسنا لتإسيف الكجداني تك ر انجتماعي
 مف ككقايتهـ السمككية مشكمتهـ كتةميؿ باننتما  شعكرهـ األكاديمية كتدعيـ لممشاركة

 الدراسيو الفشؿ
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 تؤكد عمل التي مف الدراسات ك ي إطار التعمـ انجتماعي الكجداني أجريت عديد   
  ي األكاديميل كأهميت  لعكامؿ الفشؿ كالنطر تنطي الطمب  ي التعمـ مف هذا النكع  اعمية

عمل  برنامج قا،ـ كانجتماعيةل  ةد أسفر التدريب عمل كالمعر ية تإسيف المتغيرات اننفعالية
التعمـ انجتماعي الكجداني مف ارتفاع مستكيات التفكير انبتكارم لدل طمب الصؼ السادس 

جتماعي الكجداني (ل كما ارتبط التدريب عمل مهارات التعمـ انLawlor, 2016انبتدا،ي  
كأكدت ذلؾ   ي كا ة المراإؿ الدراسية بالت ييرات اإليجابية عمل الجكانب السمككية المتعمميف

Carthy, & McGilloway  (2015  ارتباطية دالة بيف   ي إشارتها إلل كجكد عمقة
سك  التكيؼ لدم طمب  اننفاض مستكل مهارات التعمـ انجتماعي الكجداني كبيف مؤشرات

كما بإيت بعض الدراسات العربية ت يير البرامج اإلرشادية التي تستند إلل التعمـ  لجامعيةا
 تكا ةية لدمالم  السمككيات التكا ةية كنفض السمككيات تعزيز انجتماعي الكجداني  ي

 التعرؼ  ( Hakan, Sefa, & Ülkü, 2015) ي انعمار المعتمدة كدراسية المتعمميف
التعمـ انجتماعي الكجداني  ي تإسيف التإصيؿ األكاديمي لمرياةيات استنداـ  عمل كيفية

 اعمية التدريب  ي تإسيف مستكم التإصيؿ  تكصمت الدراسة إلل  ي المرإمة اليانكيةل كقد
ب همية إعادة تعريؼ التنطيط لمدرس ليشمؿ إنشا  مناخ مرات التعمـ  الدراسي أكصت الدراسة

دعـ مبادئ التعمـ  ؾ عمل التةييـ الذاتي لمتعمـل كةركرةكانعكاس ذل انجتماعي الكجداني
( ت يير 2010 إكاس انجتماعي الكجداني  ي  صكؿ تعميـ الرياةياتل كما بإيت دراسة 

 ?1منهج التعمـ انجتماعي الكجداني  ي التإصيؿ لدم طمب المرإمة اإلعدادية كتـ انتيار 
طريةة عشكا،ية لتمةي دركسنا منظمة  ي طالبا  ي بالصؼ األكؿ مف المرإمة اإلعدادية ب

أسابيق كمجمكعة انرل مف الطمب المجمكعة ةابطة  11التعمـ انجتماعي الكجدانيل لفترة 
كاشارت النتا،ج إلل أف التعميـ انجتماعي الكجداني ل  ت يير إيجابي ذك دنلة إإصا،ية عمل 

التجريبيةل كأف التعمـ انجتماعي مستكيات الكفا ة كالر اهية العاطفية لدم طمب المجمكعة 
الكجداني ساهـ  ي مكاجهة المشكمت السمككية ك رط النشاط لدم طمب الصؼ األكؿ بزيادة 

 ( Martinasone & Vidcina, 2017 ي الةرا ةل ك ي اإلطار نفس  هد ت دراسة  
ي ننيفيا تإديد تصكرات المعمميف إكؿ مدل استدامة برنامج التعميـ انجتماعي الكجداني  

كقد تـ ذلؾ  ي أإد كأربعيف مدرسة نمؿ سبق مجمكعاتل كأشار التإميؿ المكةكعي إلل 
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دراؾ  كا،د متنكعة مف البرنامجل بما  ي ذلؾ نشر مبادئ التعمـ انجتماعي الكجداني عامةل  كال
 كأهميةل كدعـ إدارة الكجدانيل انجتماعي التعمـ عممية  ي دكرهـ النشط األهمية المدرسيف

( إلي بياف Tan, Sinha, Shia & Wang, 2018المدرسة نستدامة البرنامجل كما قاـ  
أنماط انإتياجات السمككية كاألكاديمية لمتعمـ انجتماعي الكجداني لدم الطمب المستجديف 
بالمدرسة اليانكية لطمب الصؼ التاسقل كقد تكصمت الدراسة إلل كجكد انماط انإتياجات 

السمككيةل كأف  كتإديد انإتياجات المهاراتل الكجداني منها تإديد مشكمت اعيالتعمـ انجتم
انإتياجات الناصة  ي التعمـ انجتماعي يعانكف مف مشاكؿ سمككية كاكاديمية  الطمب ذكل

 معدنت أهمية المهارات انجتماعية لها ارتباطات متفاكتة مق أنماط باإلةا ة إلل أف أكبرل
التعمـ  المعمميف أهمية ممارسة كأكدت النتا،ج عمل انجتماعي الكجدانيل اإتياجات التعمـ

األكاديمية  انجتماعي الكجداني  ي المدارس كتإسيف جهكد البرامج التي تستهدؼ النتا،ج
 . كالسمككية

  (Motivation for Learning): التعلم نحو دافعيةال -ثالًثا
 إيارتها كيفية يعرؼ أف المعمـ عمل يجب التي النفسية العكامؿ أهـ مف التعمـ الدا عية تعد    

بتنفيػذ  كالتزامػ  التعميميػةل المهػاـ  ػي كدمجػ  انتباهػ ل تشػتت مػف لمإػد كذلػؾ لػدل المػتعمـل
 .الدراسي الصؼ دانؿ نارج إلي  المهاـ المككمةاننشطة ك 

مبكػرنا  انهتمػاـ بػدأ  ةػد منتمفػةل اتجاهػات مػف الدا عيػة الػنفس عممػا  درس كقػد إيػث    
 الدانميػة كالتػي الدا عيػة يػـ لHarlowهػارلك  يػد عمػل مفهكمها ظهر التي الدا عية النارجية

 (وSantos, 2014  1959 عاـ مرة ألكؿ  White كايت إليها أشار
يكػكف  قػد منتمفػةل مجػانت  ػي الدا عية مف منتمفة أنكاعنا لتدرس ذلؾ بعد األبإاث تكالت    

ػا  ػي إيػاة  تشػكؿ أكاديميػة كمؤسسػة  المدرسػة األكػاديميل المجػاؿ  ػي أبرزهػا جػز نا مهمن
قامػة األكاديميػةل األنشػطة  ػي كػانننراط :تإػديات المتعمـل يكاجػ   يهػا  مػف جيػدة عمقػات كال

 بةكاعػد كانلتػزاـ منػ ل النجػاح المتكقػق كتإةيػؽ المنتمفةل المهارات سابكاك معممي لزمم،  ك 
 مػف لهػا بػد ن انلتزامػات هػذن كػؿ إف انجتماعيػةل األنشػطة  ػي كالمشػاركةالدراسػيل  الفصػؿ

 كاإلنجاز التعمـ دا عية كتعني األكاديميةو الدا عية عمي  أطمؽ كهذا ما طاقة تكجهها كتإركهال
 .بالتعمـ يتعمؽ ما ككؿ
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أقصػي  لبػذؿ الػر،يس المإػرؾ هي الدا عية أف (Negovan, & Bogdan  2013كيرل     
 المػتعمـل دا عيػة إيػارة مهارة يمتمؾ أف المعمـ كعمل التعميميةل لتإةيؽ األهداؼ الطاقة كالجهد

 .دانؿ الصؼ لمهمت  تسهيم كذلؾ
 التػي كالنارجيػة الدانميػةالنارجيػة ك  الظػركؼ مجمكعػة  ب نهػا (2018  إمػاد كيعر هػا    

عادة إاجات ل أجؿ تإةيؽ تإرؾ الفرد مف  .أك ينتؿ يرتبؾ عندما انتزاف كال
سػمككي ذاتػي المػتعمـ نإػك  ( إلل أف الدا عية نإػك الػتعمـ هػي مإػرؾ2016كيشير إكيـ      

    مصاإبة لإصكل و كمتعة التعمـ يتنمم  شعكر بالإاجة لمتعمـ
( أف الدا عيػة نإػك الػتعمـ إالػة ناصػة مػف دا عيػة 2017يكة  كؿ مف كسػاسل العابػد      

التعميمػيل كاإلقبػاؿ  الػتعمـل كاننتبػان لممكقػؼ  ػي هتماـ كالرغبةان إلل التعمـ التي تد ق المتعمـ
 عمي  بنشاطل كانستمرار بهذا النشاط؛ إتل يتإةؽ التعمـو 

( رغبػػة ذاتيػػة تكجػػ  سػػمكؾ المػػتعمـ نإػػك التميػػز كالتفػػكؽ كالتفػػرد 2017كيعر هػػا رمػػكد      
تةانهػػا كبػػذؿ أقصػػي جهػػد لم كصػػكؿ إلػػي أعمػػي مسػػتكم كالميػػابرة كالتفػػرد  ػػي أدا  المهػػارة كال

 كتإةيؽ أكبر قدر مف النجاحو
ك ػػل ةػػك  مػػا سػػبؽل تإػػدد الباإيػػة الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ ب نهػػا  رغبػػة ذاتيػػة تكجػػ  سػػمكؾ     

تةانهػػا كبػػذؿ أقصػػي  المػػتعمـ نإػػك التميػػز كالتفػػكؽ كالتفػػرد كالميػػابرة كالتفػػرد  ػػي أدا  المهػػارة كال
التعميميػةل  جهد لمكصكؿ إلػي أعمػي مسػتكم كتإةيػؽ أكبػر قػدر مػف النجػاح كتإةيػؽ األهػداؼ

 ذا التعريؼ تـ التإديد المصطم  اإلجرا،ي كما كرد سابةاوك ي ةك  ه
 مكونات الدافعية نحو التعلم: .1

 إيث : ي تتمنص المككنات مف مجمكعة لمدا عية ( أف2016 هنداكم كيرل     
 كمإفز اأساسين مهمنا  ادكرن  يمعب الفةكؿ كهنا جديدةل أشيا  يتعمـ أف إلل المتعمـ يسعي
 الكفا ة هك الياني كالمككف التعمـل نإك دا عيتهـ زادت كمماهـ لدى الفةكؿ زاد  كمما ؛لممتعمـ
 النجاحل عمل قدرت   ي ؾالش عف دكأبع بنفس  المتعمـ يةة زادت كمما أن  إلل كتشير ةلالذاتي
 اليالث الككف أما المتعمميفل اليةة بتنمية انهتماـ مف نبد ذلؾ كعمل لدي  الدا ق لمتعمـل زاد
لذا  ؛التعميـ نإك الدا عية عمل تؤير السمبية السمككيات أف المعركؼ كمف هك السمكؾا عية لمد
 الرابق كالمككف لالفردية التكجي  عمميات نمؿ مف المتعمـ لدل تعديمها عمل ؿالعم مف نبد
 الدا ق مستكل زيادة  ي اأساسين  مهمناا دكرن  تعمب الإاجات أف المعركؼ كمف الإاجاتل هك
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  ي النجاح أك إتياجاتنا إلل ـالمتعم كصكؿ عدـ إاؿ يت ير  الدا ق كلهذا المتعمـل لدل
 النارجية المإفزات لمدا عية كناصة ككفكم المإفزات أيةا كهناؾ مةبكلة درجةب تإةيها
 دا عيتهـل كزيادة المتعمميف  ي تإفيز أهمية ل  إف بكج  عاـ إيث التعزيز تتةمف كالتي
  .لديهـ متجددة دكا ق كنمؽ

 ,Edna, Taylor( 2015؛  (2017عبد البر   لنصها  أهمية الدافعية نحو التعلم و8
& Adriana,  التالية انعتبارات  ي:  

اف الدا عية ةركرية لتفسير أم سمكؾ؛ إذ ن يمكف أف يإدث سمكؾل أف لـ تكف كرا ن  وأ 
  دا عية

كاعمارهـ يهتمكف بالدا عية انتمؼ مستكياتهـ اليةا ية كانجتماعية  أف جميق الناس عمل وب 
  لتفسير طبيعة العمقات التي تربطهـ باألنريف

اف مكةكع العالمية يتصؿ ب غمب مكةكعات عمـ النفس؛  هك كييؽ انتصاؿ ميم  وج 
 باإلدراؾل كالتفكيرل كالذاكرةو

الدكا ق تكصؿ اإلنساف إلل تإةيؽ أهدا  ؛ نف السمكؾ بطبع  يسعي إلل تإةيؽ الهدؼ  ود 
 تر كانستةرار كالهدك  كانتزاف كتإريؾ الطاقات الكامنة الكيير لةمؽ لدل الفردوكنفض التك 

 الدا عية مييرة لمنشاط كالطاقة أم أن  ن سمكؾ بدكف دا قو وق 
تستيير المتعمميف كتجعمهـ أكير نشاطا كاهتماـ كميابرة كتجعمهـ يةبمكف عمل ممارسة  وك 

 نشاطات معر ية كإركية كعاطفيةو
 ا ظ عمل استمراهاوتةكم الجهكد كتإ وز 
 مإددو لتإةيؽ هدؼ معيف بسمكؾ لمةياـ المتعمـ تكج  وح 
 ماو هد ا ليإةؽ بيف البدا،ؿ مف ينتار نشاطنا المتعمـ تسهـ  ي جعؿ وط 
 كيفية إنجاز عمؿ ماو تسهـ لممتعمـ وم 
 .كت كيد األكلكيات قادرنا عمل تإديد تجعؿ المتعمـ وؾ 
دينكر  ؛(2016  العبيكان والحناك وضحها  هاوظائفالدافعية ف  عملية التدريس  و9

   (  يما يمي2016 
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التنشيط  إذ يعمؿ الدا ق عمل تنشيط الفرد كتإريؾ الةكة اننفعالية بدانم  لمتفاعؿ مق  وأ 
  مكقؼ ما كالةياـ ب دا  كسمكؾ معيفو

التكجي   إذ يعمؿ الدا ق عمل تكجي  الةكة اننفعالية بدانؿ الفرد لمستجابة لنكع مف  وب 
 تكجي  هذا السمكؾ نإك الهدؼ المنطط ل  دكف غيرن مف أهداؼ أنرمو المييراتل كبالتالي

 التعزيز   الدا ق هك مإرؾ لمسمكؾ الفرد إلشباع الرغباتو وج 
 صيانة السمكؾ   الدا ق يعمؿ عمل استمرار السمكؾ مف أجؿ تإةيؽ التعمـ المراد تعمم و ود 
لنصها الدردير  لتعمـ مف المتعمميفزيادة دا عية ا عناصر دافعية التعلم: أسالي  و:

   (  ي2019(؛ رةكاف كالشهراني  2017كعبد السميق كإسف كالظفيرم  
الترإيب ب س،مة كاستفسارات المتعمميفل كتشجيعهـ عمل تكجيهها كطرإها لممناقشة  وأ 

عند المتعمميف  ي  مق مراعاة اشتراؾ أكبر كالإكار بيف المتعمميف كما سم  الكقت بذلؾل
 وكاإلجابة عميها كالإكار هذن انس،مة مناقشة

بما يةمف مناسبتها لإاجات كمتطمبات المتعمميف  مراعاة تنكع األنشطة التعميمية وب 
 كميكلهـ كاهتماماتهـو

تك ير عمقات اجتماعية سكية بيف المتعمميف كالمعمـ مق بعةهـ البعض دانؿ  مراعاة وج 
عمميف كاتباع األساليب الصؼل كمف الةركرم أف يإرص المعمـ عمي التةرب لممت

يإبكن  كيشعركف بانإتراـ كالمكدةل ألف التمميذ إذا أإبكا معمـ  المنتمفةل ليجعمهـ
 يةكـ بتدريس  لهـ كيةبمكف عمل دراست  بدا عيةو المادة  انهـ يإبكف المةرر الذم

المتعمميف عمي  ي رؤية أهمية المكاد الدراسية كقيمتها العمميةل كيبيف ليهـ أف  مساعدة ود 
  نجاإهـ  يها يككف ذا أير بالغ  ي كظا،فهـ المستةبمية

 آف يظهر المعمـ لطمب  اهتمام  بالمادة الدراسية كرغبت   ي أف يتعمـ الكيير عف المكاد  وق 
 المتعمميف لممكقؼ الذم يعممكف  ي  أف يإدد المعمـ النبرة المراد تعممها يؤدل إلل وك 
كتعزيز   ي تإصيؿ المتعمـ األهداؼ بالدا ق كينكع النشاط الممارس؛ مما يزيد ربط وز 

 انستجابة مباشرةو
 (2016صديق )(؛ 2018زوين )(؛ 2018الرويل  )لخصها  الدافعية أسبا  تدن  .5

  :فيما يل 
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  :يمي ما منها الدا عية تدني  ي تسهـ المعمـ يةـك بها التي الممارسات هناؾ بعض وأ 
 عدـ كشف  عف استعدادات المتعمميف التعمـ  ي كؿ نيرةو 
 عدـ تإديدن لألهداؼ التعميمية التي يريد تإةيةهاو 
 يستجيبكف لهاو المنتمفة التي إغفال  تإديد أنكاع التعزيزات  
 إهماؿ نشاط المتعمميف كإيكيتهـ ك اعميتهـو 
  سكا  بالنسبة لإلدارة الصؼ أك المظهر العاـو كجمكد الغر ة الصفية كجفا ها 
 المتعمميفو تةميؿ بعض المعمميف مف قيمة استجابات 
 التمةيفو عمل اسمكب اهماؿ بعض المعمميف أساليب تعمـ المتعمميف المنتمفة كانعتماد 
 استنداـ العممات كالكاجبات اسمكبا لعةاب المتعمميفو 
  تمبية إاجات المتعمميفو برات التعميمية عفتدني إيكية األنشطة الصفيةل كعجز الن 

  :يمي ما منها التي المكاد كالنبرات التعميمية األمكر هناؾ بعض وب 
 عدـ الترابط بيف المكاد كالنبرات التي تةدـ لممتعمميفو 
 استيعابهاو صعكبة المكاد كالنبرات التعميمية كغمكةها كا تةارها لممعني مما يصعب 
 لمستطمع كالمعر ةو عميمية عف إشباع إاجات المتعمميف كإبهـقصكر المكاد كالنبرات الت 
 عمـ الربط بيف النبرة التعميمية دانؿ الصؼ كنارج و 
 المشكمت الإيكية كالكاقعية عند المتعمـ إؿ قصكرها عف.  
 الجكانب الكجدانية كالمهاريةو كاهمالها المعر ية الجكانب عمل تركيزها 
 المةدمةو النبرات التعميمية مستكل التدرج  ي إهماؿ 
 استراتيجيات التفكير إهماؿ التركيز عمل  
  النفسية لممتعمـ لألسس مراعاتها تدني 
 معر ية منظمة  تإةيؽ بنية عمل المتعمـ مساعدة دكف التفاصيؿ مما يإكؿ التركيز عمل

 كانسترجاعو التنزيف كسهمة كمترابطة
؛ (2018وعبد الغن  ) العينين، وضحها أبو التعلم لدافعية المفسرة النظريات أهم .6

 فيما يل : ((2013المسعري 
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أدا   هي  األهداؼ لظهكر مستكيات أربعة النظرية هذن تمتمؾ :األهداف توجيه نظرية وأ 
 بالمعايير ناصة كأهداؼ الشنصيةل كاألهداؼ ناصةل مكقفية مهمة كأدا  مهمة مإددةل
 كؿ لتإميؿ األهداؼ تككيف كيفية بدراسة اهتمت إيث المستةبميةل الذات الذاتية كصكرة

 التكج  :هي أنماط يالث إلي اإلنجاز دا عية النظرية كتةسـ باإلنجازل السمككيات الناصة
 كاألدا  مرتفعة درجات عمل الإصكؿ المتعمـ هك هدؼ يككف إيث األدا  كهدؼ نإك

 عند كيككف كهدؼ المهمة نإك التكج  بالمتعمميف اآلنريفل ناصة المةارنة جيد بشكؿ
 كيستمتعكف مال مكةكع  ي كمعمكماتهـ معار هـ زيادة الرغبة  ي تد عهـ الذيف المتعمميف

 .إد ذاتها  ي كهدؼ التعميمية بالمادة
 إرادة مكرام عند الجيد اإلنجاز لتإةيؽ التعمـ دا عية عدت : Murray موراي نظرية وب 

 الصعبة كالةكيةل باألعماؿ لمةياـ سعي  نمؿ مف تظهر اإلنجاز إلل كإاجت  الفرد الةكيةل
 يراها التي األشيا  تإةيؽ  ي الفرد  ي رغبة تكمف كاننجاز التعمـ نإك الدا عية كعمي   رف

 أف عمل الفرد كإرص األدا ل كسرعة تناكلهاك تنظيمها  كإسف األ كار  ي صعبةل كالتإكـ
 هدؼل نإك كاإد بغرض يعمؿ كأف أصعبل شي  إلل لمكصكؿ بمجهكد كمستمر ك ير يةكـ
 بعيد كعاؿو هدؼ نإك عميهـل كيتفكؽ ينا س اآلنريف كأف

 الدا عيةل  ي أكتشي كليـ استندمها التي اإلدارية الإكا ز مف نظريات تعد (Z)  نظرية وج 
 ي  المعاصرة النظريات أهـ كهي مف التعمـل نإك الدا عية  ي مؤنرا كتـ استندامها

المشاركة  أهمها  مف الدا عية لتإةيؽ معينة؛ أسس عمل النظرية هذن الدا عيةل كتستند
كالمس،كلية  لممتعمـ الكمي كانعتبار الةمنيةل كالرقابة الةراراتل اتناذ  ي الجماعية
 هذن  ي أف التركيز شؾ كن البطي  التةكيـ نمؿ مف العادؿ الترقي كةماف الجماعيةل

 كذلؾ عف التكنكلكجيال بدن الجماعية كالجهكد العامميفل بيف التنسيؽ عمل النظرية يككف
 األسس جميق التركيز عمل يتطمب كهذا األهداؼل كتإةيؽ اإلنتاجيةل  ي أجؿ التإسف مف

 كليـ( اليابانية اهتمكا بالتجربة الذيف الباإييف كمف  .الدا عية تإةيؽ مف أجؿ السابةة
ا الذم )أكتشي انهتمامات  عمل النمكذج كيؤكد (Z) نظرية عمي  أطمؽ إدارينا طكر نمكذجن

 والنظـ ي  لأل راد اإلنسانية
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الفرد  استعداد هك لإلنجاز التعمـ الدا ق أف إلل النظرية هذن تشير :القيمة توقع نظرية ود 
 يتبع  كالفشؿ بالفنر شعكر يتبع  النجاح كأف معيفل هدؼ تإةيؽ سبيؿ  ي لممجاهدة

 لمهدؼ ان راد يعطيها التي الةيمة مدل عف ناتج الدا عية مستكل كأف شعكر بالنيبةل
 .تإةية  كالمراد الكصكؿ إلي  المراد

   للبحثاإلطار اإلجرائ

 بالنطكات التالية  ةالباإي تلإلجابة عف أس،مة البإثل كانتبار صإة الفركض قام
 :المرحلة االبتدائية تالمي الت  تناس   المهارات االجتماعية الوجدانيةتحديد -أوال

الصػػؼ السػػادس  تمميػػذكالتػػي تناسػػب  لبالمهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػةبنػػا  قا،مػػة  تػػـ
التػي تػـ عرةػها  ػي اإلطػار بمراجعػة الدراسػات  ت الباإيػةقامػتإةيؽ هػذا الهػدؼ كل ؛انبتدا،ي
منػػاهج العمػػـك كمػػا تػػـ دراسػػة طبيعػػة  لالمهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػةاهتمػػت بتإديػػد ك  النظػػرم

 بالمهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػةمبد،يػػة ك ػػي ةػػك  ذلػػؾ تػػـ إعػػداد قا،مػػة و انبتػػدا،يبػػالتعميـ 
 مهارات ر،يسيةو ; مف تككنت

تػـ عػرض الصػكرة المبد،يػة  المهػارات انجتماعيػة الكجدانيػةكلمت كد مػف صػمإية قا،مػة 
لمتإةػؽ  ؛ كذلػؾ(1  العمميػةمف النبرا  كالمتنصصػيف  ػي مجػاؿ التربيػة لمةا،مة عمل مجمكعة 

ك ػي ةػك  آرا  السػادة المإكمػيفل تػـ  ولةا،مة بالهدؼ الذم أعدت مػف أجمػ مف مدل ارتباط ا
 مهػػػارات ;مككنػػة مػػف  (8  كأصػػبإت الةا،مػػة  ػػػي صػػكرتها النها،يػػة وانتفػػاؽ عمػػل المهػػارات

 كما يتة  مف الجدكؿ التالي  لر،يسية
 2جذول 

 انًهبراث االجتًبػُت انىجذاَُتلبئًت 

 انًهبراث انًهبراث و

 1 انىػٍ انذاتٍ 1

 1 إدارة انذاث 2

 1 انىػٍ االجتًبػٍ 3

 1 انًهبراث االجتًبػُت 4

 1 يظئىنُت صُغ انمزار 5

 5 انًجًىع 

 أبعاد الدافعية نحو التعلم الت  تناس  تالمي  المرحلة االبتدائية: تحديد-ثانيا

                                                 
 خصصيي.بأصواء الضادة الخبزاء والوخ( قائوت 3هلحق )1 

 لوهاراث االجخواػيت الىجذاًيت.( قائوت ا4هلحق )2 
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تػػػـ بنػػػا  قا،مػػػة ب بعػػػاد الدا عيػػػة نإػػػك الػػػتعمـل كالتػػػي تناسػػػب تمميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس 
تػـ عرةػها  ػي اإلطػار انبتدا،ي؛ كلتإةيؽ هػذا الهػدؼ قامػت الباإيػة بمراجعػة الدراسػات التػي 

كما تـ دراسة طبيعػة منػاهج العمػـك بػالتعميـ  لب بعاد الدا عية نإك التعمـاهتمت بتإديد النظرم ك 
 >تككنػػت مػػف ب بعػػاد الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ ك ػػي ةػػك  ذلػػؾ تػػـ إعػػداد قا،مػػة مبد،يػػة  انبتػػدا،يو

 ر،يسيةو أبعاد
كلمت كد مػف صػمإية قا،مػة المهػارات انجتماعيػة الكجدانيػة تػـ عػرض الصػكرة المبد،يػة 

مف النبرا  كالمتنصصيف  ي مجػاؿ التربيػة العمميػة؛ كذلػؾ لمتإةػؽ مػف لمةا،مة عمل مجمكعة 
ك ػػي ةػػك  آرا  السػػادة المإكمػػيفل تػػـ  الةا،مػػة بالهػػدؼ الػػذم أعػػدت مػػف أجمػػ ومػػدل ارتبػػاط 
ر،يسػيةل  أبعػاد >مككنػة مػف  (1 و كأصػبإت الةا،مػة  ػي صػكرتها النها،يػة انبعػادانتفاؽ عمل 

 كما يتة  مف الجدكؿ التالي 
3جذول   

 بأبؼبد انذافؼُت َحى انتؼهىلبئًت 

 األبؼبد أبؼبد انذافؼُت َحى انتؼهى و

 1 االطتمالل 1

 1 انثمت ببنُفض 2

 1 انزغبت فٍ األداء االفضم 3

 1 انًثببزة 4

 1 تحًم انًظئىنُت 5

 1 انطًىح 6

 6 انًجًىع 

لتالمياا  المرحلااة  قافيااة التاريخيااة للنشاااطالنظريااة الث مسااتند إلاا لبرنااامج الاإعااداد -ثالثااا
 االبتدائية.

كتةػـك نظريػة اليةا يػة التارينيػة لمنشػاطل التنطمػؽ  مسػفة البرنػامج مػف   البرناامجفلسفة  .1
 مسفة النظرية عمل عدة مبادئ كلها دكرنا كبيرنا  ي تدعيـ المهارات انجتماعية الكجدانيػة 
كالدا عية نإك التعمـ كالتإصػيؿ المعر ػي لممػتعمـ؛ إيػث تعتبػر النظريػة الػتعمـ نشػاط يةػـك 

ف نػػمؿ المشػػاركة انيجابيػػػة  يهػػا المػػتعمـ بعػػدة نطػػكات معةػػدة كيعيػػػد بنػػا  المعر ػػة مػػ
كتعػػاكف المتعممػػيف كالػػدنكؿ  ػػي تفػػاكض اجتمػػاعيل كيمكػػف تمنػػيص هػػذن المبػػادئ  ػػي  

لمعمميػة التعميميػةل كيػتـ الػتعمـ مػف نػمؿ جػك ديمةراطػي إيػث تتػاح  اعتبار المػتعمـ مركػزنا

                                                 
 .( قائوت بأبؼاد الذافؼيت ًحى الخؼلن5هلحق )1 
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ف الفرصة لمتفاعؿ النشط بيف المتعمميف بعةػهـ الػبعضل كبيػنهـ كبػيف المعمػـل كالػربط بػي
 إلكسػابا ا ر،يسػين التكنكلكجيا كالتعمـل كلمسياؽ انجتماعي كاليةا ي لمتعمـ كبي،ة الػتعمـ دكرن 

بػراز العمقػة بػيف العمػـ كاإلنسػانيةل كانهتمػاـ بالجكانػب  المعارؼ كالمهارات كانتجاهاتل كال
الكجدانيػػةل كالتنػػكع  ػػي اسػػتنداـ اسػػتراتيجيات كطػػرؽ كنمػػاذج التػػدريسل مراعػػاة إاجػػات 

 و  العصر الإالي  ييعة المجتمق كطب
المهػػارات انجتماعيػػة تنميػػة   ػػي لمبرنػػامج العػػاـالهػػدؼ يتميػػؿ   للبرنااامج الهاادف العااام .2

 المرإمة انبتدا،يةو تمميذلدل  الكجدانية كالدا عية نإك التعمـ
تػـ صػياغة عػدد مػف نػكاتج الػتعمـ  لمبرنػامج الهػدؼ العػاـ ي ةك   :البرنامجنواتج تعلم  .3

 يسػعلالتػي  المتكقعػة دا اتلػآبإيػث ُتعطػل كصػفنا  البرنامج مكةكعاتمف  مكةكعلكؿ 
 وتمميذإلل إكسابها لم البرنامج

 إػكؿمكةػكع  كػؿدكر كيػ مكةػكعاتو <مػف  البرنػامجيتكػكف  :للبرناامجالمحتوى العام  .4
 كرة كاإدة يتـ مف نملها تإةيؽ الربط كالتكامؿ بيف كا ة  ركع العمػـك األنػرلو ك ػي كػؿ 

مهػارات الل ك المإتػكل المعر ػي بمػا يشػمم  مػف مفػاهيـ كمبػادئ كقػكانيفتـ تإديػد يكإدةل 
 انجتماعية الكجدانية كالدا عية نإك التعمـو

تـ تإديػد مصػادر الػتعمـ التػي تسػاعد عمػل تإةيػؽ نػكاتج  التعلم:وتكنولوجيات مصادر  .5
ساب مهارات التعمـ الػذاتي كالػتعمـ مػدل الإيػاةل المستهد ة كتساعد المتعمـ عمل اكالتعمـ 

مصػػادر البصػػريةل ك السػػمعية المصػػادر المطبكعػػةل ك المصػػادر كمػػف بػػيف هػػذن المصػػادر  ال
 رقميةل كاألجهزة كاألدكاتوالمصادر البشريةل ك ال

 مجمكعػػة مػػف اسػػتراتيجيات ت الباإيػةاقترإػػ :التاادريسونمااا   تراتيجيات وطاارق سااال .6
المشػػركعاتل المعػػد  ػػي البإػػث الإػػاليل ميػػؿ   لمبرنػػامجالتػػدريس  ػػي تصػػميمها  كطػػرؽ

المناقشةل كالعصؼ الذهنيل كالعركض العمميةل كالعمؿ المعمميل كإؿ المشكمتل كالػتعمـ 
 والتعاكني

نطة شاممة لمتةكيـ بإيػث يػتـ اسػتنداـ مجمكعػة متنكعػة مػف تـ إعداد   أسالي  التقويم .7
األدكات تتةمف  اننتبػاراتل كاألسػ،مة الشػفكيةل كانسػتبياناتل كممػؼ اإلنجػازل كبطاقػات 
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بانسػتمرارية فو كتتسـ عمميػة التةػكيـ البرنػامج الممإظةل كالتةدير الذاتيل كتةكيـ اآلنري
 كالتنكع؛ إيث تتـ عمل يمث مراإؿل كهي 

  ل كيككف هذا مف نػمؿ تطبيػؽ مةيػاس البرنامج  كيتـ قبؿ بد  تطبيؽ التقويم المبدئ
عمػل  المعر ػيكانتبار التإصيؿ  لكالدا عية نإك التعمـ لالمهارات انجتماعية الكجدانية

  يها قبؿ التطبيؽو مستكاهـبهدؼ تإديد  تمميذال
  لعمػؿ  البرنػامجأدكات تةكيـ متنكعة أينا  تنفيذ كيتـ مف نمؿ تطبيؽ   التقويم البنائ

نةػاط الةػعؼ لمعالجتهػا قبػؿ ك  لتغذية راجعػة إتػل يتسػنل معر ػة نةػاط الةػكة لتعزيزهػا
التػي تػكزع  كالتػدريباتسػ،مة و كيشمؿ التةكيـ البنا  اسػتنداـ األاننتةاؿ لجز،ية جديدة

اإلنجػػػازل كبطاقػػػات انسػػػتبياناتل كممػػػؼ ل ك التكميفػػػاتل ك  ػػػي أينػػػا  إجػػػرا  األنشػػػطة
 الممإظةل كالتةدير الذاتيل كتةكيـ األقرافو

  كػؿ مػف  ػي  تمميػذمستكل البهدؼ تإديد  البرنامجكيتـ بعد تطبيؽ   التقويم الختام
 المهارات انجتماعية الكجدانيةل كالدا عية نإك التعمـل كالتإصيؿ المعر يو

العمػػـك بالمرإمػػة بمراجعػػة النطػػة الزمنيػػة لمنػػاهج   البرنااامج الخطااة الزمنيااة لتنفياا  .8
ل لمصػػؼ السػػادس انبتػػدا،ي أسػػبكعيا يػػمث إصػػصنػػ  يػػتـ تػػدريس أكجػػد  انبتدا،يػػة

إصػةو كقػد  89دقيةػةل كبػذلؾ يكػكف الػزمف التػدريس  ;:كتستغرؽ الإصػة الكاإػدة 
مػػػف قبػػػؿ كزارة التربيػػػة  العمػػػـكبػػػالفترة الزمنيػػػة المنصصػػػة لتػػػدريس  ت الباإيػػػةالتزمػػػ

 والبرنامجكالتعميـ أينا  بنا  النطة الزمنية لتنفيذ 
التربيػة   ػي المجػاؿكالمتنصصػيف النبػرا   مجمكعة مفتـ عرض اإلطار المةترح عمل ك 
نػكاتج الػتعمـ لإلطػار الفمسػفي لمبإػثل لمتعػرؼ عمػل آرا،هػـ كالت كػد ممػا يمػي  مناسػبة  ؛العمميػة
كالمهػػارات انجتماعيػػة لمنشػػاط نظريػػة اليةا يػػة التارينيػػة مػػق اتسػػاؽ عناصػػر البرنػػامج كمػػدل 

المرإمػػة  تمميػذل البرنػػامج ػػي كػؿ كإػػدةل كمػدل مناسػػبة إطػار الكجدانيػة كالدا عيػة نإػػك الػتعمـ 
إػذؼ  المإكمػيفالسػادة  ل كالدقة العممية كالصإة المغكية لإلطار المةتػرحو كقػد اقتػرحانبتدا،ية

عػػػادة ترتيػػػب مكةػػػكعات البرنػػػامج  كتةميػػػؿ مكةػػػكعيف كهػػػـ اننةسػػػاـ الميتػػػكزم كالميػػػكزم كال
بالزيػادة كاألنػر  أإػدهـكتعديؿ الفترة الزمنية لبعض المكةكعات المإتكل العممي لممكةكعات 

ةا ة ك بالنةصاف  عدد مػف مصػادر الػتعمـ كاسػتراتيجيات تعديؿ صياغة عدد مف نكاتج التعمـل كال
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 ػي صػكرت   العمػـك ػي  لمبرنػامجاإلطػار العػاـ أصػب  كبعد إجرا  التعديمت المةترإة و التدريس
 و(1  النها،ية
 وبناؤها بشكا تفصيل : موضوعات البرنامجاختيار -رابعا

و السػادس انبتػدا،يالمةرر تدريسها لمصػؼ ل ك "ككبنا الإي"بعنكاف  مكةكعاتتـ انتيار 
ة النمػػػك كالتكػػػاير مػػرتبط بإيػػػاة المػػػتعمـ انجتماعيػػػنظػػرا ألف مجػػػاؿ كقػػد كقػػػق اننتيػػػار عميهػػػا 

ل كمػا الككاكػبل كناصة مجاؿ تؤير عمل الدا عية نإك التعمـيعد أإد المجانت التي الكجدانية ك 
ألنشػػػطة التػػػي يمكػػػف كالتجػػػارب كاالمشػػػركعات العمميػػػة المإتػػػكل العممػػػي عػػػددنا مػػػف يتةػػػمف 

المهػارات كتنميػة  لـ المرغكبػة بصػفة عامػةنصبنا لتإةيػؽ عػدد مػف نػكاتج الػتعم اعتبارها مجانن 
 بصفة ناصةوانجتماعية الكجدانية كالدا عية نإك التعمـ كالتإصيؿ المعر ي 

ل كالػذم تػـ إعػدادن المكةػكعات بدراسػة ت الباإيػةقام للممكةكعات اب التمميذكتكلبنا  
ل كمصػػادر تعمػػـل كتشػػمؿ هػػذن العناصػػر  نػػكاتج تعمػػـل كالمإتػػكل العػػاـل ة ػػي النطػػكة السػػابة

و ك ي ةػك  ذلػؾل تػـ النطة الزمنية لتدريسكاستراتيجيات كطرؽ التدريسل كأساليب التةكيـل ك 
ل بانسػػتعانة بمجمكعػػة مػػف الكتػػب العمميػػة كالتعميميػػة لكتػػاب التمميػػذبنػػا  المإتػػكل التفصػػيمي 

ل كأينػػا  عمميػة بنػػا  كصػػفإات اإلنترنػت ذات الصػػمة بػالعمـك كالمجػػمت العمميػةل كالمكسػكعاتل
أل كػارل كالتناسػؽ بػيف األ كػار المنطةػي ل تسمسػؿالك ل مكةكعاتالتـ مراعاة ترابط  اب التمميذكت

بمػػا يإةػػؽ تتػابق كاسػػتمرارية عمميػػة الػػتعمـل كتجنػب اإلسػػهاب  ػػي السػػرد  لممكةػػكعاتالر،يسػة 
ي تيسػر اسػتيعاب بالمإتكلل كانستعانة بالرسـك كالصكر كالمنططات كاألشكاؿ التكةيإية التػ

بي،ػة الػتعمـ بي،ػة نشػطة  تجعػؿالتعمـل كانستعانة ب كبر عدد ممكف مف األنشطة التعميمية التػي 
كتغذيػػػة راجعػػػة لمعر ػػػة مػػػدل تإةػػػؽ  مكةػػػكعجاذبػػػة لمػػػتعمـل كانسػػػتعانة بتػػػدريبات عةػػػب كػػػؿ 

مكةػػإة  ػػي  مكةػػكعات  رعيػػةل البرنػػامج مػػف يمػػافكتككنػػت  المنرجػػات التعميميػػة المنشػػكدةو
 الجدكؿ التالي 

  

                                                 
 اطار الؼام للبزًاه اإل( 7هلحق )1 
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 4جذول 

 بة انتهًُذكت يىضىػبث يحتىي

 ػي  النبػرا  كالمتنصصػيفكعػة مػف تـ عرةػ  عمػل مجم اب التمميذكتكلمت كد مف صمإية    
لمنشػاط نظرية اليةا ية التارينيػة  المإتكلمدل مراعاة إلبدا  الرأم إكؿ  مجاؿ التربية العممية

مإتػكلل كمػدل الكمدل اتساؽ كتسمسػؿ كالمهارات انجتماعية الكجدانية كالدا عية نإك التعمـل 
ل كمػػدل كةػػكح األشػػكاؿ كالصػػكر المسػػتندمةل ؼ السػػادس انبتػػدا،يالصػػ تمميػػذمناسػػبت  لم

عمػػل  يفو كقػػد اتفػػؽ السػػادة المإكمػػاب التمميػػذكتػػكالدقػػة العمميػػة كالصػػإة المغكيػػة لمإتػػكل 
بعػػد إجػػرا  عػػدد مػػف التعػػديمتل كالتػػي تشػػمؿ  تغييػػر صػػياغة بعػػض  اب التمميػػذكتػػصػػمإية 

ةػػا ة بعػػض ا عػػف ا كتعبيػػرن العبػػاراتل اسػػتبداؿ عػػدد مػػف الصػػكرة بػػ نرل أكيػػر كةػػكإن  الػػنصل كال
كبعػػػد إجػػػرا  تمػػػؾ كالدا عيػػػةو سػػػاب المهػػػارات عمػػػل اك تمميػػػذالعمميػػػة التػػػي تسػػػاعد ال األنشػػػطة

 و(1   ي صكرت  النها،ية صال  لمتجريب اب التمميذكت التعديمت أصب 
مسػاعدة المعمػـ عمػل  بهػدؼ" ككبنػا الإػي"دليؿ المعمـ لتػدريس  إعداد ت الباإيةكما قام

المهػارات انجتماعيػة الكجدانيػةل كالدا عيػة لممجمكعة التجريبية بمػا يػؤدم إلػل تنميػة تدريس ال
يراعػػي ل ك يإةػػؽ نػػكاتج الػػتعمـا بمػػا كتػػـ بنػػا  الػػدليؿ تفصػػيمين و نإػػك الػػتعمـل كالتإصػػيؿ المعر ػػي

يجابيػػة المػػتعمـ  ػػي كا ػػة مراإػػؿ التػػدريسو   عمػػل المككنػػات كقػػد جػػا  الػػدليؿ مشػػتممن نشػػاط كال
النطػة ك ل البرنػامج مسػفة كطبيعػة ك الػدليؿل  يػة اسػتنداـالغػرض مػف دليػؿ المعمػـل ككيفالتالية  
عرةػػ  عمػػل تػػـ دليؿ الػػبعػػد اننتهػػا  مػػف إعػػداد ك  ولمكةػػكعاتكالنطػػط التفصػػيمية ل العامػػة

إػكؿ مػدل مراعاتػ  إلبػدا  الػرأم   ي مجاؿ التربية العمميػة النبرا  كالمتنصصيفمجمكعة مف 
                                                 

 ( كخاب الخلويذ 7هلحق )1 

 انًىضىػبث انفزػُت انًىضىعػُىاٌ 
ػذد 

 انحصص

 كىبُب انحٍ

 انطبُؼت تؼُذ اطتخذاو انًىاد -األول 

 أهًُت دورة انًبء -انثبٍَ 

 األَظًت انبُئُت تتغُز طبُؼُب -انثبنث 

 اإلَظبٌ تتغُز األَظًت انبُئُت -انزابغ 

 اإلَظبٌ َحًً األَظًت انبُئُت وَؼُذ اطتصالحهب–انخبيض 

4 

4 

3 

3 

3 

 3 وظبئف انجذور وانظُمبٌ واألوراق -انظبدص 

 2 انُببتبث  تتكبثز -انظببغ 

 1 اطتخذاو اإلَظبٌ انُببتبث -انثبيٍ 

 23 8 انًجًىع
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ية اليةا يػة التارينيػة لمنشػاط كالمهػارات انجتماعيػة الكجدانيػة كالدا عيػة ل لنظر البرنامجلطبيعة 
و الصػؼ السػادس انبتػدا،ي تمميػذل كمنسػابة األنشػطة لماب التمميػذكتكاتساق  مق نإك التعمـل 

 و(1  أصب  الدليؿ  ي صكرت  النها،يةكبعد إجرا  التعديمت المةترإة مف المإكميف 
  التقييمأدوات إعداد  -خامسا

 :إعداد مقياس المهارات االجتماعية الوجدانية 

و كقػػد تػػـ تةسػػيـ المةيػػاس نمػػك المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػة بهػػدؼ قيػػاس نتػػـ إعػػداد
إلل نمسة أبعاد كؿ منها يعبر عف إإدل جكانب المهارات انجتماعية الكجدانيةل كهػذن األبعػاد 

دارة الذاتل كالكعي  انجتمػاعيل كالمهػارات انجتماعيػةل كمسػ،كلية صػنق هي  الكعي الذاتيل كال
 الةرارو

مفػػردة تعطػػي كػػؿ منهػػا كصػػفنا لمكقػػؼ مؤيػػد أك  ?;كتػػـ صػػياغة مفػػردات المةيػػاس  ػػي 
 المكػاف  ػي( √معارض لمهارات انجتماعية الكجدانية؛ إيث يطمب مػف المػتعمـ كةػق عممػة  

كتإسػب الػدرجات بشػكؿ تصػاعدم ما يعتةدن عمل مةياس متدرج مف نمس نةػاطو  يكا ؽ الذم
إسب نكع العبارة  مكجبة أك سالبة(ل كتػـ مراعػاة الدقػة العمميػة كالمغكيػةل كالكةػكح  ;-1مف 

كأف تكػػكف مإػػددة كمناسػػبة لمسػػتكل تمميػػذ الصػػؼ السػػادس انبتػػدا،يو كتػػـ صػػياغة تعميمػػات 
لمةيػاسل المةياس  ي الصػفإة األكلػي مػف كراسػة المةيػاس؛ بإيػث تشػتمؿ عمػل الهػدؼ مػف ا

طريةة اإلجابة المطمكبةل كما تـ إعداد كرقة اإلجابة كمفتاح التصػإي ل كبػذلؾ يكػكف المةيػاس 
 قد أصب   ي صكرت  األكليةو

كلمتإةؽ مػف صػدؽ المةيػاس تػـ عرةػ  عمػل مجمكعػة مػف النبػرا  كالمتنصصػيف  ػي 
يف مجمكعػة مػف مجاؿ التربية العممية؛ بهدؼ معر ة صمإية مفردات ل كقد قدـ السادة المإكمػ

%ل 1<المةترإاتل كالتي شػممت إػذؼ تسػعة مفػردات لعػدـ كصػكؿ نسػبة انتفػاؽ عميهػا إلػل 
كما تػـ تعػديؿ صػياغة عػدد مػف المفػردات األنػرلل كبعػد إجػرا  التعػديمت أصػب  المةيػاس  ػي 

درجػة  1;هػي  التمميػذمفػردةل كتكػكف أقػؿ درجػة يإصػؿ عميهػا  1;صكرت  األكلية مككف مف 
 1;8ف اتجان سمبي نإك المهارات انجتماعية الكجدانيػةل أمػا الدرجػة العميػا  هػي كهي تعبر ع

 درجة كهي تعبر عف اتجان إيجابي نإك المهارات انجتماعية الكجدانيةو

                                                 
 ( دليل الوؼلن لخذريش البزًاه 8هلحق )1 
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5جذول   

 انًىاصفبث واألوساٌ انُظُبت نًمُبص انًهبراث االجتًبػُت انىجذاَُت

 أبؼبد انًمُبص
ػذد 

 انًفزداث

أرلبو 

 انًفزداث

انُظبت 

 انًئىَت

انذرجت 

 انذَُب

انذرجت 

 انؼهُب

 51 11 % 21 11-1 11 انىػٍ انذاتٍ .1

 51 11 % 21 21-11 11 إدارة انذاث .2

 51 11 % 21 31-21 11 انىػٍ االجتًبػٍ .3

 51 11 % 21 41-31 11 انًهبراث االجتًبػُت .4

 51 11 % 21 51-41 11 يظئىنُت صُغ انمزار .5

 251 51 % 111 51 51 انًجًىع

تـ تطبيؽ الصكرة األكلية لممةياس عمل مجمكعػة مػف تمميػذ الصػؼ السػادس انبتػدا،ي 
إدارة الزاكيػة اليرمػكؾ انبتدا،يػة بمدرسػة ة كتمميذن  اتمميذن  >9مف غير مجمكعتي البإث كعددهـ 

ل كتػػـ إسػػاب اليبػػات باسػػتنداـ معادلػػة ?811/ ?/  :8المكا ػػؽ  اليميػػا  ػػي يػػـك الإمػػرا  
% مما يدؿ عمل أف المةيػاس يتمتػق بدرجػة عاليػة مػف اليبػاتل 9<و1بمغ  ريتشاردسكف كيكدر

بإسػػاب مجمػػكع زمػػف إجابػػات جميػػق التمميػػذ مةسػػكمنا عمػػل عػػدد كتػػـ تإديػػد زمػػف المةيػػاس 
دقيةةل كيةاؼ نمس دقا،ؽ لتفص  المةياس كقرا ة تعميماتػ  ليكػكف الػزمف  1:التمميذ كبمغ 

ا لمسػػتنداـ كػػ داة ( 1   المةيػػاس  ػػي صػػكرت  النها،يػػة دقيةػػةو كبػػذلؾ أصػػب ;:الكمػػي  صػػالإن
 صادقة كيابتة لةياس المهارات انجتماعية الكجدانية لدل تمميذ المرإمة انبتدا،يةو

 مقياس الدافعية نحو التعلم: 

و الصػؼ السػادس انبتػدا،ي تمميػذل الدا عيػة نإػك الػتعمـمستكل بهدؼ قياس  نتـ إعداد
مةيػاس الدا عيػة نإػك جكانػب أبعاد كؿ منهػا يعبػر عػف إإػدل  ستةإلل المةياس كقد تـ تةسيـ 

انسػػتةمؿل كاليةػػة بػػالنفسل كالرغبػػة  ػػي األدا  األ ةػػؿل كالميػػابرةل  ل كهػػذن األبعػػاد هػػي الػػتعمـ
 كتإمؿ المس،كليةل كالطمكحو

مفػردة؛ إيػث يطمػب مػف المػتعمـ كةػق عممػة  ?9 يشػمؿ تـ صياغة مفردات المةيػاسك 
ما يعتةدن عمل مةياس متػدرج مػف نمػس نةػاطو كتإسػب الػدرجات  يكا ؽ الذم المكاف  ي( √ 

كتػػـ صػػياغة تعميمػػات المةيػػاس  ػػي الصػػفإة األكلػػي مػػف كراسػػة  و;-1بشػػكؿ تصػػاعدم مػػف 
المةيػػاس؛ بإيػػث تشػػتمؿ عمػػل الهػػدؼ مػػف المةيػػاسل طريةػػة اإلجابػػة المطمكبػػةل كمػػا تػػـ إعػػداد 

 قد أصب   ي صكرت  األكليةو المةياسذلؾ يككف كرقة اإلجابة كمفتاح التصإي ل كب
                                                 

 ( هقياس الوهاراث االجخواػيت الىجذاًيت.9هلحق )1 



 ..............................................................  برنامج في العلوم مستند إلى النظرية الثقافية التاريخية

- <8? - 

كالمتنصصػيف  ػي نبػرا  العمػل مجمكعػة مػف المةيػاس تػـ عرةػ   كلمتإةؽ مػف صػدؽ
 المإكمػػيفكقػػد قػػدـ السػػادة  ومفرداتػػ التربيػػة العمميػػة إلبػػدا  الػػرام إػػكؿ مػػدل صػػمإية مجػػاؿ 

؛ كذلؾ نظرا لعدـ كصػكؿ نسػبة انتفػاؽ مفردات :شممت إذؼ  ل كالتيالمةترإاتمجمكعة مف 
مفػػردةل  ;9أصػػب  المةيػػاس مكػػكف مػػف  ةكبعػػد إجػػرا  التعػػديمت المةترإػػ%و 1<عميهػػا إلػػل 
مستكيات تبدأ مف المستكل األكؿل كهػك أقػؿ  ةمف نمس Rubrics مةياس متدرجالكلتصإي  

المستكل النامس كهك أعمػل مسػتكلل تنتهي بدرجة كاإدة  ةطل ك  التمميذمستكلل كيعطل  ي  
ك ػي ةػك  مػا سػبؽ  ػرف الدرجػة أقػؿ درجػة يإصػؿ عميهػا  نمػس درجػاتو التمميػذكيعطل  ي  

 درجةو ;=1درجةل كأعمل درجة هي  ;9 ي المةياس هي  التمميذ
 6جذول 

 انذافؼُت َحى انتؼهىانًىاصفبث واألوساٌ انُظُبت نًمُبص 

 انذافؼُت َحى انتؼهىأبؼبد 
ػذد 

 انًفزداث

أرلبو 

 انًفزداث

انُظبت 

 انًئىَت

انذرجت 

 انذَُب

انذرجت 

 انؼهُب

 االطتمالل

 انثمت ببنُفض

 انزغبت فٍ األداء االفضم

 انًثببزة

 تحًم انًظئىنُت

 انطًىح

6 1-6 11.14% 6 31 

6 1-12 11.14% 6 31 

6 13-18 11.14% 6 31 

6 11-24 11.14% 6 31 

5 25-21 14.31% 5 25 

6 31-35 11.14% 6 31 

 115 35 %111 35-1 35 انًجًىع

 لصػؼ السػادس انبتػدا،يا تمميػذتـ تطبيؽ الصكرة األكلية لممةياس عمل مجمكعػة مػف 
إدارة الزاكيػة ة بمدرسػة اليرمػكؾ انبتدا،يػة كتمميذن  ان تمميذ >9مف غير مجمكعتي البإث كعددهـ 

كتػػـ إسػػاب اليبػػات باسػػتنداـ معادلػػة ل ?811/ ?/  ;8المكا ػػؽ  انربعػػا  ػػي يػػـك الإمػػرا  
% مما يدؿ عمل أف المةيػاس يتمتػق بدرجػة عاليػة مػف اليبػاتل 8<و1بمغ  كيكدر ريتشاردسكف

مةسػػكمنا عمػػل عػػدد  التمميػػذبإسػػاب مجمػػكع زمػػف إجابػػات جميػػق كتػػـ تإديػػد زمػػف المةيػػاس 
دقيةةل كيةاؼ نمس دقا،ؽ لتفص  المةياس كقرا ة تعميماتػ  ليكػكف الػزمف  ;8كبمغ  تمميذال

ا لمسػػتنداـ كػػ داة صػػالإن ( 1  ػػي صػػكرت  النها،يػػة  المةيػػاسكبػػذلؾ أصػػب  دقيةػػةو  91الكمػػي 
 الصؼ السادس انبتدا،يو تمميذلدل الدا عية نإك التعمـ صادقة كيابتة لةياس 

  المعرف اختبار التحصيا إعداد: 

                                                 
 لذافؼيت ًحى الخؼلن.( هقياس ا10هلحق )1 
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 تمميػذلػدل  العمػـك ػي مػادة  المعر ػيالتإصػيؿ  مسػتكل قيػاستـ بنػا  اننتبػار بهػدؼ 
تكػكيف قاعػدة معر يػػةل لمنتبػار كهػي   مسػتكيات أربعػةكتػـ تإديػد  والصػؼ السػادس انبتػدا،ي

 كتػـو كتإميؿ المعر ة الجديدةل كتركيز المعر ة الجدية  ي اتجان جديدل كتةػكيـ المعر ػة الجديػدة
ل كالػػذيف النبػػرا  كالمتنصصػػيفأنػػذ آرا  السػػادة  تإديػػد األكزاف النسػػبية لممسػػتكيات مػػف نػػمؿ
 %99و89ل لتكػػكيف قاعػػدة معر يػػة% 99199أشػػاركا أف يكػػكف الػػكزف النسػػبي لممسػػتكيات 

% لتةػكيـ 99و81كتركيز المعر ة الجدية  ي اتجان جديدل % 99و89ل تإميؿ المعر ة الجديدةل
عػػدد مػػف نػػمؿ إسػػاب  مكةػػكعات البرنػػامجتكزيػػق المفػػردات عمػػل كمػػا تػػـ  المعر ػػة الجديػػدة

كقػػد أسػػ،مة انتيػػار مػػف متعػػددل  مفػػردات اننتبػػار  ػػي صػػكرةالصػػياغة  صػػفإات كػػؿ درسو كتػػـ
ركعي الشركط الكاجب تكا رها  ػي هػذا النػكع مػف األسػ،مةل كمػا تػـ صػياغة تعميمػات اننتبػارو 

أيةػػا كرقػػة إجابػػة منفصػػمةل كمفتػػاح التصػػإي ل كبػػذلؾ تكػػكف اننتبػػار  ػػي  ت الباإيػػةكأعػػد
 مفردةو 99صكرت  األكلية مف 

كالمتنصصػػيف  ػػي نبػػرا  الكلمتإةػػؽ مػػف صػػدؽ اننتبػػار تػػـ عرةػػ  عمػػل مجمكعػػة مػػف 
 المإكمػػيفالتربيػػة العمميػػة إلبػػدا  الػػرام إػػكؿ مػػدل صػػمإية مفرداتػػ و كقػػد قػػدـ السػػادة مجػػاؿ 

مفردات؛ كذلؾ نظرا لعدـ كصػكؿ نسػبة انتفػاؽ  9مجمكعة مف المةترإاتل كالتي شممت إذؼ 
%و كما تـ اقتػراح تعػديمت  ػي صػياغة عػدد مػف األسػ،مة كالبػدا،ؿو كبعػد إجػرا  1<عميها إلل 

درجػةل  91العظمػل مفػردةو كتكػكف الدرجػة  91التعديمت المةترإة أصب  اننتبار مككف مػف 
 صفرو كالصغرل
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 1 جذول

 انًؼزفٍانًىاصفبث واألوساٌ انُظُبت الختببر انتحصُم 

 انًىضىع

 ػذد انًفزداث

انُظبت 

 انًئىَت

تكىٍَ 

لبػذة 

 يؼزفُت

تحهُم 

انًؼزفت 

 انجذَذة

تزكُش 

انًؼزفت 

انجذَت فٍ 

 اتجبِ جذَذ

تمىَى 

انًؼزفت 

 انجذَذة
 انًجًىع

انطبُؼت تؼُذ  .1

 اطتخذاو انًىاد
2 1 1 1 5 11% 

أهًُت دورة  .2

 انًبء
2 1 1 1 5 11% 

األَظًت انبُئُت  .3

 تتغُز طبُؼُب
1 1 1 1 4 13% 

اإلَظبٌ تتغُز  .4

 األَظًت انبُئُت
1 1 1 1 4 13% 

اإلَظبٌ َحًً  .5

األَظًت انبُئُت 

وَؼُذ 

 اطتصالحهب

1 1 1 1 4 13% 

وظبئف انجذور  .6

وانظُمبٌ 

 واألوراق

1 1 1 1 4 13% 

 %11 3 - 1 1 1 انُببتبث تتكبثز .1

اطتخذاو اإلَظبٌ  .8

 انُببتبث
1 - - - 1 3% 

 %111 31 6 1 1 11 انًجًىع

  %21.33 %23.33 %23.33 %33.33 انُظبت انًئىَت
111 

% 

مػػػف غيػػػر السػػػادس انبتػػػدا،ي الصػػػؼ  تمميػػػذاننتبػػػار عمػػػل مجمكعػػػة مػػػف  تػػػـ تطبيػػػؽ
إدارة الزاكيػة الإمػرا  ة بمدرسػة اليرمػكؾ انبتدا،يػة كتمميػذن  ان تمميذ >9كعددهـ مجمكعتي البإث 

يبػػات اننتبػػار باسػػتنداـ معادلػػة كتػػـ إسػػاب ل ?811/ ?/  >8المكا ػػؽ  النمػػيس ػػي يػػـك 
% ممػا يػدؿ عمػل أف اننتبػار يتمتػق بدرجػة عاليػة مػف اليبػاتل ><و1بمػغ ل كالذم ألفاكركنباخ

 تمميػذمةسكمنا عمل عػدد ال تمميذكتـ تإديد زمف ننتبار بإساب مجمكع زمف إجابات جميق ال
 الكمػي دقيةةل كيةػاؼ نمػس دقػا،ؽ لتفصػ  اننتبػار كقػرا ة تعميماتػ  ليكػكف الػزمف 1:كبمغ 
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ا لمسػػتنداـ كػػ داة صػػادقة صػػالإن ( 1 و كبػػذلؾ أصػػب  اننتبػػار  ػػي صػػكرت  النها،يػػة دقيةػػة ;:
 وانبتدا،يةالمرإمة  تمميذكيابتة لةياس التإصيؿ العممي  ي مادة الفيزيا  لدل 

 :البرنامجفاعلية  قياس -سادسا 
  للبرنامج التجري  الميدان : 

العاشر مػف رمةػاف درسة بمالصؼ السادس انبتدا،ي مف  ةكتمميذن  اتمميذن  <9 تـ انتيار
 ةكتمميػػذن  ان تمميػػذ <9التعميميػػة كمجمكعػػة تجريبيػػةل كتػػـ انتيػػار  الزاكيػػة الإمػػرا إدارة  انبتدا،يػػة

 الزاكية الإمرا  انبتدا،ية المشػتركة إدارة الزاكيػة الإمػرا  بمدرسةالصؼ السادس انبتدا،ي مف 
تػػـ الت كػػد مػػف تكػػا ؤ مجمػػكعتي البإػػث مػػف إيػػث  العمػػر التعميميػػة كمجمكعػػة ةػػابطةل كمػػا 

 والزمنلل كالمستكل انقتصادم كانجتماعي
ل المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػةل كالدا عيػػة نإػػك الػػتعمـالتطبيػػؽ الةبمػػي لمةيػػاس كتػػـ 

أيػاـ اعتبػارا مػف  9البإػث قبمينػا  ػي مػدة اسػتغرقت  عمػل مجمػكعتي المعر ػيالتإصيؿ كانتبار 
؛ كذلػػؾ ـل بمسػػاعدة معمػػـ الفصػػؿ?1/11/811 اليميػػا يػػـك إلػػل  ?811/?/?8 انإػػديػػـك 

ل كمعالجػػة تمميػػذلمت كػػد مػػف تكػػا ؤ المجمكعػػة التجريبيػػة مػػق الةػػابطةل كتػػـ رصػػد درجػػات ال
لدنلػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات المجمكعػػػػة  t-testنتبػػػػار "ت" البيانػػػػات باسػػػػتنداـ ا

انجتماعيػػة ا مػػف إيػػث التجريبيػػة كالةػػابطةو كقػػد أظهػػرت النتػػا،ج تكػػا ؤ المجمػػكعتيف إإصػػا،ين 
 ل كما يتة  مف الجدكؿ التالي الكجدانيةل كالدا عية نإك التعمـل كانتبار التإصيؿ المعر ي

 8 لجذو

 .انتمُُىألدواث َتبئج انتطبُك انمبهٍ 

انًمُبص/االختبب

 ر

انذرج

 ة

 (31انتجزَبُت )ٌ =  (31انضببطت )ٌ = 
لًُت 

 ث

يظتى

ي 

 انذالنت
 ع % و ع % و

انًهبراث 

االجتًبػُت 

 انىجذاَُت

251 
131.

1 

52.36

% 
3.5 

131.

8 
52.12% 

3.

1 

1.3

1 

غُز 

 دانت

انذافؼُت َحى 

 انتؼهى
115 11.1 

44.23

% 
1.1 11.1 44.51% 

8.

4 

1.4

2 

غُز 

 دانت

انتحصُم 

 انًؼزفٍ
31 1.11 

33.12

% 
3.1 1.11 33.3% 

2.

3 

1.1

1 

غُز 

 دانت

 

                                                 
 ( اخخبار الخحصيل الوؼزفي.11هلحق )1 
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 ؛1الفصؿ  بمعممتـ انستعانة ب إد  البإثمف تكا ؤ مجمكعتي  ت الباإيةبعد ت كد
 8  كما تـ انستعانة بمعممو لممجمكعة التجريبية" ككبنا الإي"مكةكعات البرنامج لتدريس 

ل كذلؾ بعد الت كد مف التكا ؤ بينهما مف التةميدم لممجمكعة الةابطة تدريس المنهجآنر ل
 ل?811/ 11/ =المكا ؽ  انينيف بدأ التطبيؽ يـكو كلةد إيث المؤهؿل كعدد سنكات النبرة

ل كذلؾ إسب أسبكعينا يمث إصصبمعدؿ  ?81/11/811المكا ؽ  النميسيـك كانتهل 
 سبققد استمرت لمدة  تككف عممية التدريسكبذلؾ و لكزارة التربية كالتعميـالنطة الدراسية 

 أسابيقو
انطباعات كممإظات نرجت بها الباإية أينا  التطبيؽ بالنسػبة لمتمميػذ  أبػدل التمميػذ 

بعػػض الصػعكبات أينػا  اجػابتهـ عمػيهـل كلمسػػت  كظهػرتاسػتغرابهـ مػف المةػاييس كاننتبػارل 
الباإيػػة شػػغؼ التمميػػذ بطػػرح أسػػ،مة ن تنتهػػي عبػػرت التمميػػذ عػػف سػػعادتهـ البالغػػة بدراسػػة 

كقد ظهر ذلؾ  ػي تجػاكبهـ مػق المعممػة أينػا  الشػرح كالتنػا س  ػي الةيػاـ  مكةكعات البرنامج
عديػػدة عػػف النظريػػة  أسػػ،مةلػػديها  باألنشػػطة المنتمفػػةو كبالنسػػبة لممعممػػيف   ػػي البدايػػة كػػاف

ل كما كانت قمةػة مػف تطبيػؽ  ب نشػطتهـ كبعػد البػد  بالتنفيػذ  المكةػكعاتكعمقتها بمادة العمـك
أصبإت أكير نشاطنا كتفاؤنن إيث كانت تشعر ب نها تمسؾ زماـ األمكر كلـ تكػف مرتبطػة بكقػت 

النةاط بانتفاؽ مػق التمميػذ  زمنيل كما ك ر لها المإتكم المركنة الكا ية إلةا ة كإذؼ بعض
كأصػبإت تمتمػػؾ بعػض الإمػػاس إيػث انهػػا تنمصػت مػػف بعػض ممارسػػات التػدريس التةميديػػةو 
كبالنسػػبة إلدارة المدرسػػة تعاكنػػت إدارة المدرسػػة مػػق الباإيػػة جػػدنا كقػػد سػػمإت لمباإيػػة بػػدنكؿ 

زمػػػة المدرسػػػة بشػػػكؿ كدم إلػػػل إػػػيف صػػػدكر المكا ةػػػة األمنيػػػة كقامػػػت بتػػػك ير الإصػػػص الم 
كانمكانيػػػات المكجػػػكدة  ػػػي المدرسػػػةل كسػػػمإت إدارة المدرسػػػة لمباإيػػػة اسػػػتنداـ الكمبيػػػكترات 

 كالمعمؿو
مجمػكعتي  تمميػذعمػل  التةييـأدكات كبعد اننتها  مف عممية التدريس تـ إعادة تطبيؽ 

المهػػارات انجتماعيػػة ؛ كذلػػؾ لةيػػاس مػػدل نمػػك ?11/811/>8-:8أيػػاـ  يميػػةالبإػػث لمػػدة 
 الكجدانيةل كالدا عية نإك التعمـل كانتبار التإصيؿ المعر يو

  

                                                 
 .الخؼليويتالزاويت الحوزاء إدارة  الحوزاء الزاويتبوذرصت  أصواء ػبذ الحويذ هؼلوت الؼلىمأ/  1

 .الخؼليويتالزاويت الحوزاء إدارة  الؼاشز هي رهضاىبوذرصت  صحز هحوذ هؼلوت الؼلىمأ/  2
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 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها - سابعا

الدا عيػػة نإػػك المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػةل ك مةيػػاس  ػػي  تمميػػذتػػـ رصػػد درجػػات ال
تػدريس لممجمكعة التجريبية كالمجمكعػة الةػابطة قبػؿ كبعػد  المعر يكانتبار التإصيؿ ل التعمـ

 تـ التكصؿ إلل النتا،ج التالية  (SPSS)ل كبتإميؿ البيانات باستنداـ برنامج البرنامج
   المهارات انجتماعية الكجدانيةنتا،ج تطبيؽ مةياس  1

 αيكجد  رؽ داؿ إإصا،ينا عند مسػتكل  الذم ينص عمل " اليالثننتبار صإة الفرض 
 ػػي التطبيػػؽ البعػػدم التجريبيػػة كالةػػابطة  المجمػػكعتيف تمميػػذ درجػػات متكسػػط بػػيف( ;1و1 ≥

" تػـ إسػاب المتكسػطاتل لصػال  المجمكعػة التجريبيػة المهارات انجتماعيػة الكجدانيػةلمةياس 
 تمميػذكالنسب الم،كيػةل كاننإػراؼ المعيػارمل كقيمػة "ت" لدنلػة الفػرؽ بػيف متكسػطي درجػات 

ل المهػارات انجتماعيػة الكجدانيػة لمةيػاس ي التطبيؽ الةبمػي  المجمكعتيف التجريبية كالةابطة
 كما يتة  مف الجدكؿ التالي 

 1 جذول

 ػهً انًجًىػت انضببطت وانتجزَبُت انًهبراث االجتًبػُت انىجذاَُت َتبئج انتطبُك انبؼذٌ نًمُبص

أبؼبد 

 انًمُبص
 انذرجت

لًُت  (31انتجزَبُت )ٌ =  (31انضببطت )ٌ = 

 ث

يظتىي 

 ع % و ع % و انذالنت

انىػٍ 

 انذاتٍ
51 23.4 46.81% 2.6 45.1 11.21% 3.1 12.8 

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

 33.5 1.6 %12.41 46.2 1.1 %51.81 28.1 51 إدارة انذاث

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

انىػٍ 

 االجتًبػٍ
51 22.3 44.61% 2.1 48.5 11.11% 1.1 31 

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

انًهبراث 

 االجتًبػُت
51 21.5 51.11% 3.1 43.1 81.41% 2.1 38.2 

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

يظئىنُت 

 صُغ انمزار
51 21.3 54.61% 2.2 44.1 81.81% 1.8 28.2 

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

 12.8 3.1 %11.36 228.4 2.6 %46.81 131.4 251 انًجًىع

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

بػيف متكسػطي  11و1ا عنػد مسػتكل يتة  مف الجدكؿ السابؽ كجكد  ػرؽ داؿ إإصػا،ين 
المهػػارات انجتماعيػػة  ػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمةيػػاس  كالةػػابطة التجريبيػػة درجػػات المجمػػكعتيف
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الكمػػي كلكا ػػة أبعػػادن لصػػال  المجمكعػػة التجريبيػػةل كتشػػير هػػذن النتػػا،ج إلػػل قبػػكؿ  الكجدانيػػة
 واليالثالفرض 

 بػيف( ;1وα ≤ 1يكجػد  ػرؽ داؿ إإصػا،ينا عنػد مسػتكل  " الرابقكننتبار صإة الفرض 
المهػػارات المجمكعػػة التجريبيػػة  ػػي التطبيػػؽ الةبمػػي كالبعػػدم لمةيػػاس  تمميػػذ درجػػات متكسػػط

" تػػػـ إسػػػاب المتكسػػػطاتل كالنسػػػب الم،كيػػػةل لصػػػال  التطبيػػػؽ البعػػػدم انجتماعيػػػة الكجدانيػػػة
المجمكعػػػة  تمميػػػذكاننإػػػراؼ المعيػػػارمل كقيمػػػة "ت" لدنلػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات 

ل كمػػا لمةيػػاس المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػةالتجريبيػػة  ػػي كػػؿ مػػف التطبيػػؽ الةبمػػي كالبعػػدم 
 يتة  مف الجدكؿ التالي 

 11 جذول
 ػهً انًجًىػت انتجزَبُت انًهبراث االجتًبػُت انىجذاَُت نًمُبص انتطبُك انمبهٍ وانبؼذٌ َتبئج

 انذرجت انًمُبصأبؼبد 

 (31انتجزَبُت )ٌ =  انًجًىػت
لًُت 

 ث
يظتىي 
 انذالنت

 انتطبُك انبؼذٌ انتطبُك انمبهٍ

 ع % و ع % و

 31.3 3.1 %11.21 45.1 2.5 %41.11 23.5 51 انىػٍ انذاتٍ
دانت ػُذ 
يظتىي 
1.11 

 41.2 1.6 %12.41 46.2 2 %58.21 21.1 51 إدارة انذاث

دانت ػُذ 
يظتىي 
1.11 

انىػٍ 
 االجتًبػٍ

51 22.4 44.81% 2.3 48.5 11.11% 1.1 44.8 
دانت ػُذ 
يظتىي 
1.11 

انًهبراث 
 االجتًبػُت

51 21.3 58.61% 3.5 43.1 81.41% 2.1 48.4 
دانت ػُذ 
يظتىي 
1.11 

يظئىنُت صُغ 
 انمزار

51 21.5 55.11% 2.1 44.1 81.81% 1.8 21.5 

دانت ػُذ 
يظتىي 
1.11 

 11.8 3.1 %11.36 228.4 3.1 %52.12 131.8 251 انًجًىع

دانت ػُذ 
يظتىي 
1.11 

بػيف متكسػطي  11و1ا عنػد مسػتكل يتة  مف الجدكؿ السابؽ كجكد  ػرؽ داؿ إإصػا،ين 
المهػػػارات انجتماعيػػػة درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة  ػػػي التطبيػػػؽ الةبمػػػي كالبعػػػدم لمةيػػػاس 

الكمػػي كلكا ػػة أبعػػادن لصػػال  المجمكعػػة التجريبيػػةل كتشػػير هػػذن النتػػا،ج إلػػل قبػػكؿ  الكجدانيػػة
 والرابقالفرض 
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المهػػارات انجتماعيػػة " عمػػل d" البرنػػامجتػػدريس  Effect Sizeكلإسػػاب إجػػـ تػػ يير
تـ إساب " الكجدانية

 " كما هك مبيف بالجدكؿ التالي 2
 11 جذول

انتطبُك انمبهٍ  انًجًىػت انتجزَبُت فٍ ويمذار حجى انتأثُز نُتبئج" انًمببهت نهب d" ولًُت "2لًُت "
 انًهبراث االجتًبػُت انىجذاَُتنًمُبص وانبؼذٌ 

 انًمُبص

 (31انًجًىػت انتجزَبُت )ٌ = 
لًُت 

 ث

لًُت 

2 

لًُت 
d 

يمذار حجى 
 انتأثُز

 انتطبُك انبؼذٌ انتطبُك انمبهٍ

 ع و ع و

 انًهبراث
االجتًبػُت 
 انىجذاَُت

 كبُز 35.6 1.11 11.8 3.1 228.4 3.1 131.8

 المهػارات انجتماعيػة الكجدانيػةعمػل  البرنػامجيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف إجـ تػ يير 
الصػؼ  تمميػذلػدل المهػارات انجتماعيػة الكجدانيػة  ػي  البرنػامجكبيرل كهذا يدؿ عمػل  اعميػة 

 السادس انبتدا،يو
 ػ نتا،ج تطبيؽ مةياس الدا عية نإك التعمـ  8

 αننتبار صإة الفرض األكؿ الذم ينص عمل "يكجد  رؽ داؿ إإصػا،ينا عنػد مسػتكل  
 ػي التطبيػؽ البعػدم لمةيػاس  كالةػابطة التجريبيػة تيفالمجمػكع درجات متكسط بيف( ;1و1 ≥

الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ لصػػال  المجمكعػػة التجريبيػػة" تػػـ إسػػاب المتكسػػطاتل كالنسػػب الم،كيػػةل 
المجمػػػكعتيف كاننإػػػراؼ المعيػػػارمل كقيمػػػة "ت" لدنلػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تمميػػػذ 

ةػ  مػف الجػدكؿ  ي التطبيؽ الةبمي لمةياس الدا عيػة نإػك الػتعمـل كمػا يتالتجريبية كالةابطة 
 التالي 
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 12 جذول
 ػهً انًجًىػت انضببطت وانتجزَبُت نًمُبص انذافؼُت َحى انتؼهىَتبئج انتطبُك انبؼذٌ 

أبؼبد 
 انًمُبص

 انذرجت
لًُت  (31انتجزَبُت )ٌ =  (31)ٌ =  انضببطت

 ث
يظتىي 
 ع % و ع % و انذالنت

 21.4 3.1 %12.51 21.11 3.4 %41.43 14.23 31 االطتمالل

دانت 
ػُذ 

يظتىي 
1.11 

انثمت 
 ببنُفض

31 13.15 46.51% 1.1 21.31 11.11% 1.6 43.6 

دانت 
ػُذ 

يظتىي 
1.11 

انزغبت 
فٍ األداء 

 االفضم
31 13.12 46.41% 4.2 26.88 81.61% 3.1 23.1 

دانت 
ػُذ 

يظتىي 
1.11 

 21.1 2.2 %81.11 26.11 2.1 %43.11 12.11 31 انًثببزة

 دانت
ػُذ 

يظتىي 
1.11 

تحًم 
 انًظئىنُت

25 11.61 42.41% 5.1 21.41 85.61% 4.8 41.2 

دانت 
ػُذ 

يظتىي 
1.11 

 21.3 2.4 %84.61 25.41 2.8 %38.61 11.61 31 انطًىح

دانت 
ػُذ 

يظتىي 
1.11 

 41.6 8.2 %88.8 155.41 8.3 %44.34 11.61 115 انًجًىع

دانت 
ػُذ 

يظتىي 
1.11 

بػيف متكسػطي  11و1مف الجدكؿ السابؽ كجكد  ػرؽ داؿ إإصػا،يا عنػد مسػتكل  يتة 
 ػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمةيػػاس الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالةػػابطة درجػػات 

 الكمي كلكا ة أبعادن لصال  المجمكعة التجريبيةل كتشير هذن النتا،ج إلل قبكؿ الفرض األكؿو
 بػيف( ;1وα ≤ 1كننتبار صإة الفرض الياني "يكجد  رؽ داؿ إإصػا،ينا عنػد مسػتكل  

تمميذ المجمكعة التجريبية  ي التطبيؽ الةبمػي كالبعػدم لمةيػاس الدا عيػة نإػك  درجات متكسط
التعمـ لصال  التطبيؽ البعدم" تػـ إسػاب المتكسػطاتل كالنسػب الم،كيػةل كاننإػراؼ المعيػارمل 
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لة الفرؽ بيف متكسطي درجات تمميذ المجمكعة التجريبية  ي كؿ مػف التطبيػؽ كقيمة "ت" لدن 
 الةبمي كالبعدم لمةياس الدا عية نإك التعمـل كما يتة  مف الجدكؿ التالي 

 13جذول 

 ػهً انًجًىػت انتجزَبُت َتبئج انتطبُك انمبهٍ وانبؼذٌ نًمُبص انذافؼُت َحى انتؼهى

أبؼبد 

 انًمُبص
 انذرجت

 (31انتجزَبُت )ٌ =  انًجًىػت
لًُت 

 ث

يظتىي 

 انذالنت
 انتطبُك انبؼذٌ انتطبُك انمبهٍ

 ع % و ع % و

 34.1 3.1 %12.51 21.11 3.2 %41.11 14.31 31 االطتمالل

دانت 

ػُذ 

يظتىي 

1.11 

انثمت 

 ببنُفض
31 13.81 46.11% 2.1 21.31 11.11% 1.6 41.6 

دانت 

ػُذ 

يظتىي 

1.11 

انزغبت فٍ 

األداء 

 االفضم

31 13.56 45.21% 3.1 26.88 81.61% 3.1 21.3 

دانت 

ػُذ 

يظتىي 

1.11 

 31.1 2.2 %81.11 26.11 2.1 %44.51 13.35 31 انًثببزة

دانت 

ػُذ 

يظتىي 

1.11 

تحًم 

 انًظئىنُت
25 11.11 42.81% 4.8 21.41 85.61% 4.8 41.1 

دانت 

ػُذ 

يظتىي 

1.11 

 31.8 2.4 %84.61 25.41 3.1 %31.61 11.11 31 انطًىح

دانت 

ػُذ 

يظتىي 

1.11 

 52.3 8.2 %88.8 155.41 8.4 %44.51 11.81 115 انًجًىع

دانت 

ػُذ 

يظتىي 

1.11 

بػيف متكسػطي  11و1مف الجدكؿ السابؽ كجكد  ػرؽ داؿ إإصػا،يا عنػد مسػتكل  يتة 
درجػات المجمكعػػة التجريبيػػة  ػػي التطبيػؽ الةبمػػي كالبعػػدم لمةيػػاس الدا عيػة نإػػك الػػتعمـ الكمػػي 

 كلكا ة أبعادن لصال  المجمكعة التجريبيةل كتشير هذن النتا،ج إلل قبكؿ الفرض اليانيو



 ..............................................................  برنامج في العلوم مستند إلى النظرية الثقافية التاريخية

- <9? - 

" عمػل الدا عيػة نإػك الػتعمـ تػـ d" البرنػامجتػدريس  Effect Sizeكلإسػاب إجػـ تػ يير
إساب "

 " كما هك مبيف بالجدكؿ التالي 2
 14 جذول

انتطبُك انمبهٍ  انًجًىػت انتجزَبُت فٍ " انًمببهت نهب ويمذار حجى انتأثُز نُتبئجd" ولًُت "2لًُت "
 نًمُبص انذافؼُت َحى انتؼهىوانبؼذٌ 

 انًمُبص

 (31انتجزَبُت )ٌ =  انًجًىػت

 لًُت ث
لًُت 

2 

لًُت 
d 

يمذار حجى 
 انتأثُز

انتطبُك 
 انمبهٍ

 انتطبُك انبؼذٌ

 ع و ع و

انذافؼُت َحى 
 انتؼهى

 كبُز 25.1 1.16 52.3 8.2 155.4 8.4 11.1

عمػل الدا عيػة نإػك الػتعمـ كبيػرل كهػذا  البرنامجيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف إجـ ت يير 
  ي تنمية الدا عية نإك التعمـ لدل تمميذ الصؼ السادس انبتدا،يو البرنامجيدؿ عمل  اعمية 

   المعر ي اننتبار التإصيميػ نتا،ج تطبيؽ 9
يكجػد  ػرؽ داؿ إإصػا،ينا عنػد مسػتكل الذم ينص عمػل " النامسننتبار صإة الفرض 

 α ≤ 1ػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم ( بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالةػػػابطة ;1و 
" تػػػـ إسػػػاب المتكسػػػطاتل كالنسػػػب لصػػػال  المجمكعػػػة التجريبيػػػة المعر ػػػيننتبػػػار التإصػػػيؿ 

 تمميػػػػذالم،كيػػػػةل كاننإػػػػراؼ المعيػػػػارمل كقيمػػػػة "ت" لدنلػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات 
ل كمػا يتةػػ  المعر ػيننتبػار التإصػيؿ التطبيػؽ الةبمػي  ػي المجمػكعتيف التجريبيػة كالةػابطة 

 مف الجدكؿ التالي 
 15 جذول

 ػهً انًجًىػت انضببطت وانتجزَبُت انًؼزفٍالختببر انتحصُم  انبؼذٌ َتبئج انتطبُك
يظتىَبث 
 االختببر

 انذرجت
لًُت  (31انتجزَبُت )ٌ =  (31)ٌ =  انضببطت

 ث
 يظتىي انذالنت

 ع % و ع % و

لبػذة  تكىٍَ
 يؼزفُت

11 4.11 41.1% 2.3 1.11 11.1% 1.11 23.4 
دانت ػُذ 

 1.11يظتىي 

تحهُم انًؼزفت 
 انجذَذة

1 2.34 33.5% 1.5 6.18 88.4% 1.15 16.4 
دانت ػُذ 

 1.11يظتىي 

تزكُش انًؼزفت 
انجذَت فٍ 
 اتجبِ جذَذ

1 2.28 32.1% 1.1 5.15 85.1% 1.11 15.2 
دانت ػُذ 

 1.11يظتىي 

انًؼزفت  تمىَى
 انجذَذة

6 1.82 31.4% 2.4 5.13 83.1% 1.61 14.6 
دانت ػُذ 

 1.11يظتىي 

 24.6 1.1 %81.12 26.11 3.4 %34.11 11.25 31 انًجًىع
دانت ػُذ 

 1.11يظتىي 
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بػيف متكسػطي  11و1ا عنػد مسػتكل يتة  مف الجدكؿ السابؽ كجكد  ػرؽ داؿ إإصػا،ين 
الكمػي  المعر ػيننتبػار التإصػيؿ  ي التطبيؽ البعدم المجمكعتيف التجريبية كالةابطة درجات 
 والنامسلصال  المجمكعة التجريبيةل كتشير هذن النتا،ج إلل قبكؿ الفرض  مستكيات كلكا ة 

( ;1وα ≤ 1يكجػػد  ػػرؽ داؿ إإصػػا،ينا عنػػد مسػػتكل  " السػػادسكننتبػػار صػػإة الفػػرض 
المجمكعة التجريبية  ي التطبيػؽ الةبمػي كالبعػدم ننتبػار التإصػيؿ  تمميذ درجات متكسط بيف

" تػػػـ إسػػػاب المتكسػػػطاتل كالنسػػػب الم،كيػػػةل كاننإػػػراؼ لصػػػال  التطبيػػػؽ البعػػػدم المعر ػػػي
المجمكعػة التجريبيػة  ػي كػؿ  تمميػذالمعيارمل كقيمة "ت" لدنلة الفػرؽ بػيف متكسػطي درجػات 

 الجدكؿ التالي  ل كما يتة  مفالمعر يإصيؿ ننتبار التمف التطبيؽ الةبمي كالبعدم 
 16 لجذو

 ػهً انًجًىػت انتجزَبُت انًؼزفٍالختببر انتحصُم  َتبئج انتطبُك انمبهٍ وانبؼذٌ

أبؼبد 

 انًمُبص
 انذرجت

 (31انًجًىػت انتجزَبُت )ٌ = 
لًُت 

 ث

يظتىي 

 انذالنت
 انتطبُك انبؼذٌ انتطبُك انمبهٍ

 ع % و ع % و

لبػذة  تكىٍَ

 يؼزفُت
11 4.12 41.2% 1.1 1.1 11.1% 1.11 21 

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

تحهُم 

انًؼزفت 

 انجذَذة

1 2.34 33.4% 1.2 6.2 88.4% 1.15 11 

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

تزكُش 

انًؼزفت 

انجذَت فٍ 

 اتجبِ جذَذ

1 2.31 32.8% 1.81 6.1 85.1% 1.11 15.3 

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

 تمىَى

انًؼزفت 

 انجذَذة

6 1.82 31.3% 1.1 5.1 83.1% 1.61 16.1 

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

 33.4 1.1 %81.12 26.1 2.2 %34.2 11.26 31 انًجًىع

دانت ػُذ 

يظتىي 

1.11 

بػيف متكسػطي  11و1مسػتكل  ا عنػديتة  مف الجدكؿ السابؽ كجكد  ػرؽ داؿ إإصػا،ين 
الكمػػي  المعر ػػيننتبػػار التإصػػيؿ درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة  ػػي التطبيػػؽ الةبمػػي كالبعػػدم 

 والسادسلصال  المجمكعة التجريبيةل كتشير هذن النتا،ج إلل قبكؿ الفرض  مستكيات كلكا ة 
تػػـ  المعر ػػيالتإصػػيؿ " عمػػل d" البرنػػامجتػػدريس  Effect Sizeكلإسػػاب إجػػـ تػػ يير

 " كما هك مبيف بالجدكؿ التالي 2إساب "
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 11 جذول

انتطبُك  انًجًىػت انتجزَبُت فٍ " انًمببهت نهب ويمذار حجى انتأثُز نُتبئجd" ولًُت "2لًُت "
 انًؼزفٍالختببر انتحصُم انمبهٍ وانبؼذٌ 

 انًمُبص

 (31انًجًىػت انتجزَبُت )ٌ = 
لًُت 

 ث

لًُت 

2 

لًُت 

d 

يمذار حجى 

 انتأثُز
 انتطبُك انبؼذٌ انمبهٍ انتطبُك

 ع و ع و

انتحصُم 

 انًؼزفٍ
 كبُز 11.2 1.161 33.4 1.1 26.1 2.2 11.26

كبيػرل كهػذا  المعر ػيالتإصػيؿ عمػل  البرنػامجيتبيف مف الجػدكؿ السػابؽ أف إجػـ تػ يير 
 الصؼ السادس انبتدا،يو تمميذلدل  التإصيؿ العممي ي تنمية  البرنامجيدؿ عمل  اعمية 

 مناقشة النتائج، وتفسيرها:ـ 4

المهػارات انجتماعيػة الذم تـ تطبية   ي تنمية البرنامج  اعمية مف نتا،ج البإث يتة  
 تمميػػذالتػػالي تفػػكؽ  1 كيتةػػ  مػػف الشػػكؿ لالصػػؼ السػػادس انبتػػدا،ي تمميػػذلػػدم  الكجدانيػػة

المهػػػارات انجتماعيػػػة المجمكعػػػة التجريبيػػػة عمػػػل الةػػػابطة  ػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لمةيػػػاس 
 ككؿ كلكا ة أبعادنو لممةياسبالنسبة الكجدانية 

 
 1ل شك

 الوهاراث االجخواػيت الىجذاًيتالضابطت في الخطبيق البؼذي لوقياس وهخىصطاث درجاث الوجوىػت الخجزيبيت ًضبت 

 ػػي  المهػػارات انجتماعيػػة الكجدانيػػةكيتةػػ  مػػف الشػػكؿ كجػػكد اننفػػاض  ػػي مسػػتكيات 
 انبتػدا،يالتعمػيـ  ػي  العمػـكمنػاهج كاقػق التطبيػؽ البعػدم؛ كيمكػف تفسػير هػذا انننفػاض إلػل 

 المكاقػؼ مػف عديػد كتفسػير كاإلدارةل الفهػـعمػل  التمميػذن تكج  اهتماـ مباشر بتػدريب  كالتي
 المشكمت كإؿ أساتذتهـل مق طبية عمقات تككيف تمكنهـ بطريةة لها يتعرةف التي الدراسية
 Tarbetsky, Martin, collie و كتتفؽ هذن النتيجة مق عدد مػف الدراسػات ميػؿ  الدراسية
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ل Trust؛ 2013؛ل Plakitsi؛ 2015ل Adams؛ 2015؛ النريشػػػػػػػا كالعظامػػػػػػػاتل2017
المرإمػػػة  تمميػػػذلػػػدل  المهػػػارات انجتماعيػػػة الكجدانيػػػةالتػػػي تكصػػػمت إلػػػل ةػػػعؼ ( 2017

 وانبتدا،ية
  ػي المشػاركيف التمميػذ سػاباك أف إلػل اإلشػارة ةػك   ػي السػابةة النتيجػة كتفسػر

 سػابهـاك ككػذلؾ معهـل كالتعاطؼ اآلنريف كاإتراـ الناصة بالمشاعر الكعي لمهارات البرنامج
 المشػكمت كاجهػتهـ أهػدا هـ مهمػا تإةيػؽ نإػك تةػدمهـ كمراقبػة انفعػانتهـ إدارة لمهػارات
 قػدرتهـ عمػل كمػ  ذلػؾ انعكػس قػد اتناذهػا؛ مسػ،كلية كتإمػؿ الةػراراتل اتنػاذ كمهارة كالمإفل

 الػتعمـ بعمميػات كعػيهـ طريػؽ عػف الةػغكط اليكميػةل كمكاجهػة الدراسػية المإػف تنطػي عمػل
 السػهكلة إيػث مػف منتمفػة سػياقات الػتعمـ  ػي عمػل كالةػدرة عميهػال كالسػيطرة المنتمفػةل
 تعممهـو  ي كالةعؼ الةكة بنةاط ككعيهـ كالصعكبةل

 تػؤدم قد المشكمت الكجدانية السمككية المبكرة أف معر ة ةك   ي النتيجة هذن كتفسر
البي،ػة  الدراسػيل كتإػكؿ دكف قػدرة التمميػذ عمػل إقامػة عمقػات  عالػة  ػي إطػار اإلنفػاؽ إلػل

كلػذا كػاف  ل مما يجعمهـ مستمريف  ي مكاجهة عديد مف التإديات كالمإػف كالصػعكباتالدراسية
كانجتماعيػة  ا  ػي تإةيػؽ التكا ػؽ النفسػي لمجكانػب الشنصػيةالي مةيػدن  البرنامج التدريب عمل

كالتػي تعرقػؿ  التمميػذ المشػاركيف ممػا أدل إلػل نفػض المشػكمت السػمككية كالعاطفيػة اليكميػة
بالنفسػية كزيػادة تكقعػاتهـ    ي زيػادة يةػتهـأدا،هـ كارتفاع مستكل الدا عية نإك التعمـ  متميمن 

مسػػتكل  قػػدراتهـ عمػػل اندا ل كزيػػادة مشػػاركاتهـ  ػػي سػػياؽ الدراسػػةل كر ػػق إػػكؿاإليجابيػػة 
  . مق أساتذتهـ أك البي،ة انجتماعية بشكؿ عاـ عمقاتهـ انجتماعية الناجإة سكان

تنمػػػل المهػػػارات كتفسػػػر نتيجػػػة البإػػػث الإػػػالي  ػػػي ةػػػك  تةػػػميف المنػػػاهج األنشػػػطة 
التإصػػيؿ كاإلنجػػاز كالميػػابرة كتإمػػؿ اإلإبػػاط دا عيػػة التمميػػذ  تإفيػػزانجتماعيػػة الكجدانيػػة ك 

كالةػػغكط الدراسػػية اليكميػػةل كالتإػػدم لإلإباطػػات المسػػتمرة  ػػي سػػبيؿ الكصػػكؿ إلػػل تإةيػػؽ 
 األهداؼ المرجكةو

 الػتعمـ منهػا التػي ينطمػؽالنظريػة اليةا يػة التارينيػة لمنشػاط عمػل  البرنػامج ارتكػاز إف
 التػ يير عمػل يػنعكس اننفعػالي الجانػب  ػي التغييػر أف إلػل تشػير كالتػي الكجػداني انجتمػاعي

 سػاهـ إيػث الإاليل البإث نتيجة تفسير  ي يسهـ المعر ي كالسمككي لممتعمـل الجانبيف عمل
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 تكجي  ك ي األنريفل كنإك الذات نإك إيجابية عكاطؼ بنا   ي البرنامج أنشطة عمل التدريب
 بشػكؿ تػكاجههـ التػي كالنكسػات كالمإػف التإػديات اإليجػابي لمكاقػؼ التمميذ إلل الةيـ طاقات

 الػذاتي  الةػبط كلػذلؾ معدنتهـ تعيرهـ كاننفاض  ي مكسق بشكؿ آيارها كالتي تبدك مستمرل
 لػديهـ كنمػؽ المكاقػؼل تجػان كسػمككياتهـ مػف مشػاعر ةػبط عمػل قػدرتهـ مف زاد ننفعانتهـ

 إلل أهداؼ ما يشير مف كةع  تـ ام لتإةيؽ هذن المإف التنطي كالميابرة التإدم  ي الرغبة
  لديهـ مستكل الدا عية نإك التعمـ ارتفاع

 ػي  البرنػامجأظهرت نتػا،ج البإػث  اعميػة   ةد الدا عية نإك التعمـلأما بالنسبة لمةياس 
المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػل  تمميػػذتفػػكؽ  8و كيتةػػ  مػػف الشػػكؿ الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـتنميػػة 

لنسػػبة لممةيػػاس ككػػؿ كلكا ػػة باالدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ الةػػابطة  ػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمةيػػاس 
 أبعادنو

 
  2ل شك  

 .ًحى الخؼلن تلوقياس الذافؼيالضابطت في الخطبيق البؼذي وًضبت هخىصطاث درجاث الوجوىػت الخجزيبيت 

الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ  ػػي التطبيػػؽ كيظهػػر مػػف الشػػكؿ كجػػكد اننفػػاض  ػػي مسػػتكيات 
البعدم؛ كيمكػف تفسػير هػذا انننفػاض إلػل كاقػق منػاهج العمػـك  ػي التعمػيـ انبتػدا،ي كالتػي ن 

 لهػا يتعرةف التي الدراسية المكاقؼ مف عديد تكج  اهتماـ مباشر بتدريب التمميذ عمل تفسير
الدراسػةو كتتفػؽ  مق متطمبػات كالتكيؼ التعميميةل المهاـ إنجاز  ي الدا عية مف تمكنهـ بطريةة

؛ 2018؛ زكيػفل 2018ل ؛ الركيمي2019رةكافل ميؿ   هذن النتيجة مق عدد مف الدراسات 
2015 Edna, (Taylor, & Adriana الدا عيػة نإػك  مسػتكل التػي تكصػمت إلػل ةػعؼ

 التعمـ لدل تمميذ المرإمة انبتدا،يةو
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 ..............................................................  برنامج في العلوم مستند إلى النظرية الثقافية التاريخية

- <:: - 

تإسػػيف مسػػتكل الدا عيػػة لػػدم التمميػػذ  الكجػػداني  ػػي تػػ يير الػػتعمـ انجتمػػاعي اف
يفسػر  ػي ةػك،  تنميػة البرنػامج السػمككيات اإليجابيػة اليكميػةل ككػذا  البرنامجلالمشاركيف  ي 

سػاعد  ػي إعػادة  إسهامها  ي تإةيؽ مزيد مف النجاح  ي إقامة عمقات اجتماعية ناجإة مما
 ي أنفسهـ؛ مما زاد مػف قػدرتهـ  يةتهـالتكازف النفسي كانجتماعي لمتمميذ المتعيريفل كزيادة 

 عمل مكاجهة التإديات اليكميةو
أدا،هػػـ  أف إإسػػاس التمميػػذ المتعيػػريف بالسػػمبيةل كعػػدـ اليةػػة  ػػي الػػنفس كالةمػػؽ مػػف

كانعكػػاس ذلػػؾ عمػػل عػػزك هـ عػػف المشػػاركات نتيجػػة اإلنفػػاؽ المتكػػرر لػػديهـل يفسػػر اننفػػاض 
التمميػػذ عمػػل  البرنػػامجأنشػػطة  ةابػػؿ سػػاعدتمسػػتكل الدا عيػػة نإػػك الػػتعمـ لػػديهـل ك ػػي الم

طريػػؽ تػػدريبهـ عمػػل  عػػف الػػتنمص مػػف المشػػاعر السػػمبية كتإكيمهػػا إلػػل انفعػػانت إيجابيػػة
إكسػػابهـ  لػػديهـل ككػػذلؾ عمميػػات المراقبػػة الذاتيػػةل كزيػػادة ميػػابرتيهـ ككعػػيهـ بجكانػػب الةػػكة

نػمؿ إيػاتهـ الدراسػيةل  تػكاترةالمركنة  ي التفكيػر كالتعامػؿ مػق المإػف كالنكسػات الدراسػية الم
 عمقاتهـ مق زميمتهـ كأساتذتهـو عمل تإسيف مشاركاتهـ ك اعمياتهـ كتإسيف مما أدم

ل  ةد أظهػرت نتػا،ج البإػث  اعميػة المعر يكباننتةاؿ إلل نتا،ج تطبيؽ انتبار التإصيؿ 
المجمكعػة التجريبيػة  تمميذتفكؽ  9و كيتة  مف الشكؿ المعر يالتإصيؿ  ي تنمية  البرنامج

بالنسػػبة لممةيػاس ككػػؿ كلكا ػػة  المعر ػػيننتبػػار التإصػيؿ عمػل الةػػابطة  ػػي التطبيػؽ البعػػدم 
 ومستكيات 

 
 3ل شك

 .الوؼزفيالخخبار الخحصيل ًضبت هخىصطاث درجاث الوجوىػت الخجزيبيت والوجوىػت الضابطت في الخطبيق البؼذي 
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كعػػػة الةػػػابطة لممفػػػاهيـ المجم تمميػػػذةػػػعؼ مسػػػتكل تإصػػػيؿ كيظهػػػر مػػػف الشػػػكؿ 
بصػػكرت  التةميديػػة عمػػل البنيػػة المعر يػػة  العمػػـكل كقػػد يرجػػق هػػذا إلػػل تركيػػز مػػنهج كالمعمكمػػات

لهػػا بغػػض النظػػر عػػف  تمميػػذسػػاب التسػػؽ كمنطػػؽ المػػادة كإػػدهال كطػػرؽ اكبتنظيمهػػا الػػذم ي
 وكدا عيػػتهـ نإػػك الػػتعمـبإيػػاتهـ انجتماعيػػة الكجدانيػػة أهميتهػػا  ػػي إيػػاتهـ كدكف انهتمػػاـ 

؛ 2017؛ رمػػػكدل 2016؛ دينػػػكرل 2014آيػػػات كنجػػػم ل   كتتفػػػؽ هػػػذن النتػػػا،ج مػػػق دراسػػػة
Carthy, & McGilloway, 2015  و) 

المجمكعػػة  تمميػػذتفػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػةل  يتةػػ  مػػف الشػػكؿ  تمميػػذأمػػا بالنسػػبة ل
يرجػػػق هػػػذا إلػػػل ارتبػػػاط  المجمكعػػػة الةػػػابطة  ػػػي اننتبػػػار التإصػػػيميل كقػػػد التجريبيػػػة عمػػػل

انجتماعيػػة الكجدانيػػة كالدا عيػػة نإػػك  الإيػػاةبصػػكرة مباشػػرة بمكةػػكعات  البرنػػامجمكةػػكعات 
 البرنػامجل كمػا قػدـ المرإمػة انبتدا،يػة تمميػذهي مكةكعات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لك  التعمـ

لهػذن المعمكمػاتل كارتفػاع مسػتكل  تمميذساب الل مما يسر اكإطار كظيفي ي  العمميةالمعارؼ 
بالمهػارات انجتماعيػة الكجدانيػة كالدا عيػة نإػك الػتعمـ  ك ر ارتباط البرنػامجكما  تإصيمهـ لهاو

المتعمةػةل كزادت ل كبذلؾ نمت  ي المتعمـ الرغبػة كالإػا ز  ػي الدراسػة التشكيؽ كاإليارةعنصر 
ذات قيمػة كبيػػرة ناصػػة مػػق اعتيػػاد المػػتعمـ عمػػل  العمػػـكل كبػػذلؾ أصػػبإت مػػادة دا عيتػ  الذاتيػػة

 ونإك التعمـ الدا عيةانجتماعية الكجدانية ساب المهارات كانستفادة منها  ي اكتطبيةها 
 ات  ي ةك  ما أسفرت عن  النتا،ج تةديـ التكصيات كالمةترإ-يامنا
 :توصيات البحث 

 الكجدانيو انجتماعي التعمـ كينمي ييسر دراسي مناخ تك ير -
 المنػاهج ةمف صفية كن صفية أنشطة تةميف النظاـ التعميمي عمل الةا،ميف دعكة -

 مسػتكيات مػف مسػتكل كػؿ  ػي كالكجدانيػة انجتماعيػة المهػارات لتعزيػز الدراسػية
 التعميـو

 إعػداد التػدريس لتػدربيهـ عمػل هي،ػة ألعةػا  عمػؿ ككرش تدريبيػة دكرات عمػؿ -
 لطمبهـو الكجداني انجتماعي التعمـ مهارات تعزز التي التدريسية األنشطة

 ةػمف الكجػداني انجتمػاعي الػتعمـ مهارات تةميف عمل هي،ة التدريس أعةا  إث -
 كالتعيرات اإلإباطات مكاجهة عمل الطمب قدرة زيادة  ي يسهـ بما تدريسهـ أنشطة
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 يػنعكس ممػا اليكميػة الدراسػية المشػكمت عمػل مكاجهػة قػدرتهـ مػف كيزيػد الدراسػية
 الدراسو تإصيمهـ عمل إيجابنا

نػمؿ  مػف بنػا  بػرامج التنميػة المهنيػة  ػي الإػالي نتػا،ج البإػث مػف انسػتفادة -
 الكجدانيو انجتماعي التعمـ غير أنرل مدانؿ تبني

 البحث: مقترحات 

 المتغيػرات بعػض تنميػة  ػي ةالكجدانيػ ةانجتماعيػ المهػاراتعمػل  التػدريب أيػر -
 والتعمـ صعكبات ذكم لدل كالمعر ية النفسية

يػانكم( كإتػل الجامعػة  – ابتػدا،ي  إجرا  بإكث تجريبية عمل مراإػؿ دراسػية متعػددة -
 والنظرية اليةا ية التارينية لمنشاط ي ةك  

النظرية اليةا ية التارينيػة لمنشػاط مةترإة قا،مة عمل  برامج إجرا  دراسة عف  اعمية -
  ي تدريس تنصصات العمـك األنرلو

الجيػػؿ الرابػػق لنظريػػة النشػػاط كالػػذم يهػػتـ باسػػتنداـ التكنكلكجيػػا  ػػي اسػػتنداـ اسػػس  -
 التعمـو

يس العمػـك تنمية اهداؼ انػرم لتػدر  ي العمـك ل ي ةك  النظرية  برامجقياس  اعمية  -
صػػػعكبة  عمػػػلالتغمػػػب ك تنميػػػة مفػػػاهيـ العمميػػػةل ك ل ميػػػؿ  مهػػػارات التفكيػػػر المنتمفػػػة

 وـلعمميةل الميكؿ نإك دراسة العمك المفاهيـ ا
 ػي تنميػة اهػداؼ تػدريس النظريػة اليةا يػة التارينيػة لمنشػاط برامج لممعمـ  ي ةػك   -

 وتمميذهـالعمـك لدم 
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 مراجعال
 المراجع العربية:-أواًل 

 لإلنلياز مميد ل الدافعيي  تنميي  (.2018عبيداللييل   رزق فاديي  عثمان وعبد الغني،، حنان العنينن، أبو
 اليتعيم صيعوبا  اوا  التيميياا  ليد  اليغويي  البرملي  فنييا  باسيت دام بعي  الطميو  لتحسيين
 (.1  7المت صص ،  التربوي  الدولي  الملي  نلران. بمنقط 

. ترلميي  فا ييل محمييود  ايياو. وا ييرون. القييا ر   دار الييتعيم اسنسييان،(. 2016اورمييورد، ليياين الييييس  
 الفمر العرب،.

(. أثر ميل مين نميواج عليي  اصستقصياء وأسييو  حيل 2014أيا  حسن صالح ونلالء إسماعيل السيد  
المامال  ف، تنمي  التحصيل المعرف، ومهارا  اصستقصاء العيم، والدافعي  لتعيم العيوم لتالميا 

 .80-1(، 17  6ملي  التربي  العيمي ، الصف الثان،، 
 القا ر   دار الفمر. .الاماء الولدان، والتعيم اصلتماع، العاطف،(. 2012لروان، فتح، عبد الرحمن  
تتبييت تطبيقيي، تيياري ، التميياع، لعمييييا  -منظييور فيلوتسييم،(. 2011بتنيي،  -لييوان، وينييك، ليي، ان ليي،

ترلميي  ناصيير محمييد الحميياد.. السييعودي   دار العبيمييان لينايير، الطبعيي   الييتعيم والنمييو اسنسييان،.
 الثاني .

في، إثيار   اصلتماعيي  ، لمعييم الدراسيا (. معيايير مقترحي  لتقيييم اءداء الصيف2016حميم، اريي  يوسيف  
-5،11 الملييي  العربييي  لدراسييا  وبحييو  العيييوم التربوييي  واسنسيياني ، دافعييي  الييتعيم لييد. الطيبيي .

38  . 
(. أثير اسيت دام نميواج ويتيي  في، امتسيا  المفيا يم الهندسيي  والدافعيي  نحيو 2018حماد، محمود محميد  

اءساسيي،  رسييال  مالسييتير شييير مناييور (. ميييي  العيييوم تعيييم الهندسيي  لييد  طيبيي  الصييف العاايير 
 التربي ، لامع  ال البي ، اءردن.

مليي  .  SELنحيو بيرام  إرايادي  مسيتند  عيي  اليتعيم اصلتمياع، العياطف،  (.2010  ير    حيواس،
 .123-109 ،34دراسا  للامع  اءشواط، 

(. بيئا  اليتعيم البنائيي  المف يي  عبير اصنترني  ليد. طيبي  2015ال رياا،  به محمد والعظاما ، عواد  
دراسييا  فيي، العيييوم التربوييي  مييييا  العيييوم فيي، اللامعيي  وعالعتهييا بنييوعهم اصلتميياع، فيي، اءردن. 

 .-46-31، (1)  42اءردن،
 ايبي  والظفيير.، محميد محميود عبدالهاد. وحسن، محمد محمود وعبدالسميت، أحمد عبدالمنعم الدردير،
بالمرحيي   اليتعيم بطيئي  الطيال  ليد  اليتعيم نحيو (. الدافعيي 2017ميرزوق   معااي، حميدأ
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 ،31اليواد.،  لنيو  بقنيا، لامعي  التربيي  ملي  العيوم التربوي ، مييي  الموي . دول  ف  المتوسط 
13-34. 

(. أثييير اسيييت دام اسييتراتيلي  اليييتعيم المتمرميييز حيييول المايييمي  فييي، تنميييي  2016دينييور، يسييير  طيييه محميييد  
دراسي  عربيي  التحصيل والتفمير التأمي، والدافعي  نحو تعييم العييوم ليد  تالمييا الثيان، اصعيداد.. 

 .67-17، 73، ف، التربي  وعيم النفس
 في، المقييو  اليتعيم تيلي اسيترا اسيت دام (. أثير2019عبيدا    عبيود سيعد العنبي،  والايهران،، ر يوان،

 المنيار  مليي  أبهيا بمديني  الثانويي  المرحيي  طيال  ليد  الحاسيو  تعييم برملي  نحيو الدافعيي 
 .225-193 ،26واسداري ،  القانوني  ليدراسا 

اعييي  اسيت دام اسيتراتيليا  التفميير المتايع  في، تنميي  التحصييل (. ف2016رم ان، حيا  عي، محمد  
ملييي  التربييي  والحييس العيميي، وانتقييال أثيير الييتعيم فيي، ميياد  العيييوم لييد  تالميييا المرحييي  اصبتدائييي ، 

 .63-114(، 19  1، العيمي 
التايارمي  الفرديي   " (. التفاعل بين نمط بيئ  التعيم اسلمتروني، الا صيي 2017رمود، ربيت عبد العظيم  
وأثير  في، تنميي  التحصييل المعرفي، والدافعيي  نحيو اليتعيم  " المسيتقل، المعتميد " واءسيو  المعرفي،

 .100-2 (،1   174لامع  اءز ر،  ملي  ميي  التربي  اسلمترون، لد  طال  الدبيوم التربو..
 (. أثر است دام استراتيلي  تدريسي  عائم  عي  نظري  تريز المثالي 2018  الرويي،، سيطان  ييف حد 

(I-TRIZ)   ف، تحسين التفمير اصستقصائ، والحس الهندس، والدافعي  نحو تعيم الريا يا  لد
طيب  المرحي  المتوسط  ف، المميم  العربي  السعودي   رسال  دمتورا  شير مناور (. مييي  التربيي ، 

 لامع  اءردن.
النهيو   تحسيين في، الوليدان، اصلتماع، التعيم (. تأثير2018إبرا يم   زم  عبد المحسن أمل الزشب،،

لامعي  أسييوط  -مليي  التربيي  بالمديني  المنيور .  طيبي  لامعي  في، أماديمييا ليمتعثيرا  اءمياديم،
 .446-389، (6) 43ميي  التربي ،

 تدريس اللغرافيا ف، H-L-W-K الاات، اللدول استراتيلي  (. فاعيي 2018محمد   حمد. سها زوين،
 مليي  الثيانو.. الثيان، الصيف طيال  ليد  نحيو اليتعيم والدافعي  ميقالع الفهم مهارا  تنمي  عي 

 .100التربي ،  ميي  - امس عين اصلتماعي ، لامع  ليدراسا  التربوي  اللمعي 
(. منظرو تمامي، ناعد لينمااج الحديث  ليتعيم اصلتماع، الولدان، ف، بيرام  2013اا ين، لود  السيد  

 .10-80(، 1  152، التربي  لامع  اصز رملي  ميي  اعداد المعيمين، 

http://0810goymj.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81+%D8%AD%D8%AF%D8%A8
http://0810goymj.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81+%D8%AD%D8%AF%D8%A8
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(. 2015زاييد  يييل    يييل حسين وزاييد، محميود مصطف  إبرا يم وعبد الرازق، لود  السيد لود  اا ين،
 لامعي  التربيي  بمييي  العيييا طيال  الدراسيا  ليد  الوليدان، اصلتمياع، واليتعيم اليتعيم وراء ميا

 .12-70(، 2  166، التربي  لامع  اصز رملي  ميي  تنبؤيه شارع ،  دراس  اءز ر 
 التعر  مؤارا   ف  الولدان، ف، / التعيم اصلتماع، برنام  تأثير (.2013محمد   الاحا ، تامر

اءميياديم، لييد  تالميييا الحيقيي  الثانييي  ميين التعييييم اءساسيي،  رسييال   لي طيير وتحسييين التحصيييل
 دمتورا  شير مناور (. ميي ، لامع ، القا ر 

 الدافعيي  تنميي  في، وأثر  اآلل، الحاس  لماد  التقويم آليا  (. تطوير2016محمد   محمد سامح صديق،
 ليتعييم والتعيم المعياري  المستويا   وء ف، اسعدادي  المرحي  تالميا لد  التعيم والتحصيل نحو

-86 ،(8) 2بغيز ،  ليبحيو  القيوم، اءبحيا ، المرميز وناير ليعييوم العربيي  المليي اسلمتروني،. 
100. 

لتنميي  ممونيا  البنيي   المقييو  اليتعيم عيي  عيائم (. برنيام  مقتير 2017  محميد الناصر عبد الحميد، عبد
ملييي  تربويييا  الريا ييي  والدافعييي  نحييو الييتعيم لييد  الطالبييا  المعيمييا  باييعب  ريييا  اءطفييال. 

 .59-6، (8   20الريا يا ، 
 ممونيا  لتنميي  المقييو  اليتعيم عي  عائم مقتر  (. برنام 2017عبدالحميد   محمد عبدالناصر عبدالبر،

 مليي اءطفيال.  بايعب  رييا  المعيميا  الطالبيا  ليد  اليتعيم نحيو والدافعيي  البنيي  الريا يي 
 .56-5 (،8   20الريا يا ،  تربويا 

 التيدريس (. أثير2016صيالح   سيييمان مني  محميد والحنيام،، بين عبدالمحسين بني  رييم العبيميان،
 المليي المتوسيط .  في، المرحيي  اليتعيم نحيو الدافعيي  عيي  المقيوبي  الفصيول باست دام استراتيلي 

 .186-172 ،(8)  5واءبحا ،  ليدراسا  سما  المت صص ، دار التربوي  الدولي 
الييدائر. (. أثيير تييدريس العيييوم باسييت دام اسييتراتيلي  اييمل البييي  2014محمييد، مريميي  عبييد الييال  محمييود  

مليي  التفميير التيأمي، والمتايع  ليد  تالمييا المرحيي  اصبتدائيي ،  عيي  التحصييل وتنميي  مهيارا 
 .163-218 (،17  6، التربي  العيمي 

 واليتعيم التربيي  ممتبي  السيعودي ، العربيي  المميمي  .العيميي  النظرييا (. 2013عيي،   محميد المسيعر.،
 مم . بامال

اصلتمياع،  التعيم مفاءا  عي  عائم برنام  (. فعالي 2017عبد الحميد   اء ن أحمد ومحمد، راا مهد.،
مليي  مييي  التربيي  لامعي  الوليدان،،  التعيم اصلتمياع، ومهارا  التعيم دافعي  تنمي  ف، الولدان،
 .- 487  455(،6  33، أسيوط
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في،  اصلمترونيي  المتي  وعير  تصيميم متغييرا  بعي  (. فاعييي 2016عيي،   سيعيد أسيام   نيداو.،
 ف، عربي  بحو  ملي التعييم.  اعب  تمنولوليا طال  لد  التعيم نحو الدافعي  وتنمي  التحصيل
 .349-276، 4النوعي ،  التربي  ملاص 

مهيارت، اصسيتماع  امتسيا  (. فاعييي  نميواج زا ورييك في،2017وساس، أمل عي، والعايد، عدنان سيييم  
السييابت اءساسيي، فيي،  تعيييم اليغيي  العربييي  لييد  طيبيي  الصييف  ييوء الدافعييي  نحييو والمحادثيي  فيي،

 .277-208(، 2  11التربوي  والنفسي ، ملي  الدراسا  اءردن. 
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