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  :باللغة العربية الدراسةملخص 
إلى التعرر  للرى فالليرة اسرتخدان اة ارمة الماليرة ال  ر ية ت الدراسة الحالية هدف

لرد  الر      الصرحيلصر االجتماعية  في مقرر تكلولوجيا المياه واو تلمية الماارات العملية ل
( الالبررا موةلررة للررى 64مرر)   دراسررة. وقررد تكو ررت لالررة الالصررا اللالررث اللررا وا الصررلالي

( الالبرا  واةررر  مجمولرة طرابمة ولرداها 32مجمولتا) إحداهما مجمولة تجريبيرة ولرداها  
( الالبررا  مرر) الرر   الصررا اللالررث اللررا وا الصررلالي بمدرسررة اسرروة اللا ويررة الصررلاعية 32 

مرر) قاةمررة بالماررارات العمليررة المت رررملة  دراسررةكفررر الارريق. وقررد تكو ررت  اوات الة بمحافظرر
لماررارات العمليررة القيررا  وبماقررة م حظررة واة اررمة الماليررة ال  رر ية المقترحررة  , بالوحررد 

الوحرد  اللاملرة   , ومقيرا  المارارات االجتماعيرة. وقرد تري تحلارى محترو  بالوحرد  المت رملة 
وذلر  هارد  اسرتخراا قاةمرة بالمارارات الصيا ة لردورات الميراه بالمدرسرة  التدريب للى  جزاء 

العمليررة المت ررملة بالوحررد    ودلررداا الاررى المعلرري لة اررمة الماليررة ال  رر ية المقترحررة فرري 
و اسرتخدان  دراسرةللرى مجمرولتي الوبعرداا  قبليرا   دراسرةات الوحد  البحث. وقد تي تمبار   او 

إلررى فالليررة اسررتخدان اة اررمة  دراسررةاسرربة. وقررد تو ررلت  ترراة  الالمل اةسررالاب اصحصرراةية
في مقرر تكلولوجيا الميراه والصرر   واالجتماعيةالمالية ال   ية في تلمية الماارات العملية 

 الصحي لد  ال   المجمولة التجريبية مقار ة  بالمجمولة ال ابمة.

ة   الماررررارات العمليررررة   اة اررررمة ال  رررر يالكلمررررات المفتاحيررررة: التعلرررريي الصررررلالي
 واالجتماعية.

 
 
 
 
 
 



 م5102(  يناير 93د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العد
 

English Abstract: 
The Effectiveness of Non Class Vocational Activities in 

Developing Practical and Social skills  in Water Technology and 

Sanitation Course for Third-Year Secondary Industrial School 

Students. 

 
Abstract: The purpose of this study was to investigate effectiveness of Non 

Class Vocational Activities in developing practical and social skills  in 

water technology and sanitation course for third-year secondary industrial 

school students. The study samples consisted of 64 students specialized in 

architecture distributed into two groups (experimental and control), with 

32 students in each from industrial secondary schools in Desouk City at 

Kafr EL-sheikh government, Egypt. Study tools included (1) a checklist of 

‘practical skills’ included in unit (2) suggested Non Class Vocational 

Activities (3) a checklist to measure the practical skills in unit, and social 

skills measurement. The content of the eighth unit ‘training on parts of 

maintenance for school toilets’’ was analyzed to determine the practical 

skills included in the unit, and preparation of teacher guide to suggested 

Non Class Vocational Activities in the unit . The tools of the study were 

administered using a pre-post design on the study groups and the 

appropriate statistical procedures were used. The results of the study 

indicated that suggested Non Class Vocational Activities was effective in 

developing practical and social skills of the experimental group as 

compared to the control.  

Keywords: Industrial Education, Non Class Vocational Activities, 

practical and social skills.  





 

 ةمقدمال

تعد اة امة المدرسية سواء الص ية  و غار الص ية م)  هي مكو ات الملا  
بمفاومه الحديث لكو اا تسالد في هلوغ اةهدا  التربوية وتلمية وتحقا  حاجات وماول 
ورغبات الم   ودثراةاي بالقيي اللبالة وباالتجاهات المرغوبة والماارات االجتماعية بما 

 اتاي وقدراتاي وماولاي ر ل المراحى التعليمية المختلفة.يتلاسب مع استعداا
 ويمل  للى اة امة المدرسية مفاهيي متعدا  ملى اة امة الم افة للملا 

Extra-Curricular Activities   واة امة ال   ية Non Class Activities   
-Coة للملا واة امة المصاحب    Out of Class Activitiesواة امة رارا الفصى

Curricular Activities  واة امة الم هية Student Activities    واة امة
 .(11ص   2011     فرح واباهلهSchool Activities المدرسية

 حاث Non Class Activities ويأرذ البحث الحالي بمفاون اة امة ال   ية
تسالد  Non Class Activities ن اة امة ال   ية ( Grudeva  2010ااار جرواافا

في تلبية االحتياجات الخا ة للمتعلما) والماول في العلون والتكلولوجيا والفلون والرياطة 
 للتربية والسياحة والتعليي والتربية المد ية  كما   اا تسالد في تحقا  الجوا ب االجتماعية

(Grudeva,2010, p 400) 
لبيرة  هميرة اة ارمة المدرسرية ملارا اراسرة وقد هالت كلار م) الدراسات العربية واةج

 الملبرة اشرترا  هرا) الع قرة اراسرة إلرى والتي هدفت (Rachel Hollrah  1999هولرا راشاى
 إ جرراةهي وبررا) Extracurricular Activities للمررلا  الم ررافة اة اررمة فرري اةمررريكاا)
 ترثثر الم رافة للمرلا  مةإلرى  ن اة ار البحرث العليرا  وتو رى الدراسرية المراحرى في الدراسي

 فري تسرالدهي لردياي مامة شخصية واجتماعية ماارات وتلمية الماتركا) الملبة شخصية في
 . اراستاي

إلررى فحررص الع قررة هررا) ( Peet& Powell  2002 وبرراول كمررا هرردفت اراسررة هاررت
كررار ت اةااا كلمرا  ره اة امة ال   ية والتحصاى الدراسي   وقرد تو رلت  تراة  الدراسرة إلرى 

 الملبة. ارجات في هزياا  ذل  ارتبط ال   ية اة امة في المااركة
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مر) تعرد اة امة المالية والعمى   ن إلى( Lewis   2004لويز اراسةتو لت  تاة  كما      
 ن اة ارررمة ال  ررر ية العامرررة واة ارررمة االجتماعيرررة مررر)  كلرررر و  هررري اة ارررمة ال  ررر ية  
 (Lewis, 2004 , p2 )اةكااامياة امة المرتبمة بالتحصاى 

إلرى ( Abdul Karem et al.  2010وآرررون  كما  شارت  تاة  اراسة العبردالكريي 
البائيرة لمر   المرحلرة اللا ويرة بالمملكرة  القريي تلميرةفري    ر يةوال الص ية مة ااة  فاللية

  (Abdul Karem et al., 2010 , pp408-813)العربية السعوااة
إلرى فعاليرة اة اررمة التعليميرة فري تلميررة ( 2008  وقرد تو رلت  تراة  اراسررة يرو   

الموااللررة لررد  الرر   المدرسررة اللا ويررة الصررلاعية المعماريررة والماررارات  االتجرراه  حررو تربيررة
 (339-287ص ص   2008العملية والتحصاى الدراسي  يو    

إلررى فالليررة اسررتخدان اة اررمة العلميررة ( 2010  كمررا  شررارت  ترراة  اراسررة قارروجي 
لسررابع ال  رر ية فرري تلميررة التحصرراى الدراسرري فرري مقرررر للرري اةحيرراء لررد  اللبررة الصررا ا

 بالمدار  الرسمية هدما  بالجماورية العربية السورية. 
كمررا تعررد الماررارات العمليررة ودلررداا المالررب المرراهر فرري مجررال تخصصرره هرردفا  ساسرريا مرر) 

إلررى فعاليررة الررتعلي ( 1994   هرردا  المدرسررة اللا ويررة الصررلاعية حاررث  شررارت اراسررة عبرراا 
الماررارات العمليررة وماررارات التفكاررر العلمرري باالكتاررا  الموجرره والتجررار  المعمليررة فرري تلميررة 
كمرا .(1994 مقررر تكلولوجيرا الكاربراء  عبراا  لد  ت ماذ الصا اةول اللا وا الصلالي في

إلرى فالليرة اسررتخدان  سرلو  تحلارى المامررة فري اكتسرا  الرر   ( 1998 تو رلت اراسرة غلرريي
ص   1998ماليرررة غليي المدرسرررة اللا ويرررة الصرررلاعية لررربعل المارررارات العمليرررة والمارررول ال

إلررى  فعاليررة إسررتراتيجية الررتعلي ( 2002  كمررا تو ررلت  ترراة  اراسررة  هوةيررد  (198 – 168ص
حتى التمك) في تلمية المفاهيي واكتسا  الماارات العملية في تلفاذ اةلمال الصرحية  شربكات 

( 2011  اراسة البيمرار  شارت  تاة كما (.36-5ص ص   2002التغذاة والصر (   هوةيد  
إلى فعالية استخدان الريقة  وراة العمى لتدري  مقررر تكلولوجيرا الميراه والصرر  الصرحي فري 
تلمية الماارات العملية والدافعية لإل جاة لد  ال   الصرا اةول اللرا وا الصرلالي  البيمرار 

 (466–392  ص ص 2011 
ي  بالمدرسرة كما  ن المارارات االجتماعيرة وتلماتارا هردفا طرروريا  مر)  هردا  التردر 

اللا وية الصلاعية والهرد مر) تلماتارا لردا الر   المدرسرة اللا ويرة الصرلاعية حترى اسرتميعوا 

http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/104500/posts
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 التعامى والتكيف مع المجتمع وحى الماك ت التي تعترطاي  ثلاء الدراسة  و فري سروة العمرى
 بعد تخرجاي م) المدرسة اللا وية الصلاعية. والمالة

 ن الماررررارات االجتماعيررررة تاررررمى إ ارررراء  إلررررى (Emecen  2011وياررررار ااميسرررر)
االتصررال اللفظرري والمبرراا   والمحافظررة للررى االتصررال  والتعباررر لرر) الماررالر ملررى الرغبررات 

 (Emecen, 2011, p 1414)والحب والكره والتعامى مع المواقف السلبية
إلرى  ن المارارات االجتماعيرة مر) العلا رر  (Avcioglu  2012كما ااار افيكاوجلو

ية للمباا   والحفرا  للرى التفرال ت اصاجاهيرة مرع ا،ررري)  ويمكر) تعريفارا للرى   ارا اةساس
التصرررر  باررركى ملاسرررب مرررع البائرررة االجتماعيرررة  كمرررا  ن لارررا اور ماررري فررري هلررراء الع قرررات 

 (Avcioglu , 2012 , p345)الاخصية وا جاة اةهدا  االجتماعية

ان الراةر  واسرتراتيجيات تدريسرية ودلرداا وقد اهتمت بعرل الدراسرات بفحرص اسرتخد          
والتري تو رلت ( 2010  للري راريرة اراسرةهرام  تعليمية في تلمية الماارات االجتماعية ملى 

االجتمررالي( وكررى مرر)  –هررا) الررذكاء الاخصرري  الررذاتي  ارتبااليررهإلررى وجرروا ل قررة  اررا تاةج
 (2010الماارات االجتماعية.  للي  

إلررى فالليررة إسررتراتيجية الررتعلي ( 2010  للقرراوا ن حلررااراسررة تو ررلت  ترراة  كمررا  
التعررراو ي لتلميرررة المارررارات االجتماعيرررة لررردا لالرررة مررر) الالبرررات المرحلرررة اللا ويرررة بمديلرررة 

 (256-218ص ص   2010الماةا. للقاوا  
إلى  ن الماراركة فري   ارمة الرتعلي  (2009 العلمان  وال اراسة  شارت  تاة  كما  

 مزيد م) المااركة االجتماعية مع اةقران.ال ملاجية يثاا إلى ال
( إلرررى فعاليررة اة ارررمة ال  ررر ية فررري تلميرررة 3002كمررا  شرررارت اراسرررة القعارررب   

 3002الماارات االجتماعية لدا ال   جامعة اصمران محمرد هر) سرعوا اصسر مية   القعارب   
الم هيرة  إلري  ن اة ارمة( 2001  اراسة الردايى تاة   كما  شارت  ( 511-521  ص ص 

 .هماا الماارات االجتماعية وم)  تكسب ال   الجامعة مجمولة م) الماارات



 م5102(  يناير 93د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العد
 

الدراسات والبحوث السابقة في تجريب استخدان بعل  ل) ةالحالي الدراسةختلا تو 
اة امة المالية ال   ية المقترحة لتلمية الماارات العملية واالجتماعية في مقرر تكلولوجيا 

لد  ال   الصا اللالث اللا وا الصلالي  تخصص شبكات المياه  يالمياه والصر  الصح
 . واةلمال الصحية(

 الدراسةمشكلة 

اعرد تلميررة الماررارات العمليررة مرر)  هرري اةهرردا  الترري تسررالد فرري تحقارر   هرردا  مقرررر  
لمر   الصرا اللالرث اللرا وا الصرلالي شرعبة الصرلالات تكلولوجيا المياه والصرر  الصرحي 

لمررا احتاجرره هررذا المقرررر مرر) ماررارات ص شرربكات الميرراه واةلمررال الصررحية( المعمارية تخصرر
القمررع والقررص و العرردا واةاوات المسررتخدمة فرري ال رربط والقيررا   اسررتخدانلمليررة تسررالد فرري 

  و ررريا ة اةجارررز  الصرررحية ملرررى  فررري اةلمرررال الصرررحية والقلوظرررة والفررر  والرررربط والتسررروية
والممربق وغسراى اةيردا و رلااي  المررا وغرر   المراحيل الارقية والغربيرة و حرواا الرد 

  رريا ة  لمررال تكلولوجيررا الميرراه والصررر  الصررحيللررد وذلرر  التفترريو والجالاترابررات بماررار  
وللد  يا ة اورات المياه فري  تماادا لتمبا  ذل  لمليا في ور  المدرسة اللا وية الصلاعية

ة العمرى بعرد تخررجاي مر) المدرسرة وتمبا  ذل  في حياتاي المالية الفعلية وفي سرو المدرسة
 اللا وية الصلاعية.

مررر) ترررد ى مسرررتو   الصرررلاليوقرررد ةاات الاررركو  مررر) المعلمرررا) والمررروجاا) برررالتعليي 
ال ةمررة  مارارات العمليررةالولرردن تمكرلاي مرر)  الصررلالي التعلريي رريجرري لردا المارارات العمليررة

للرى المياه والصر  الصحي  مقرر تكلولوجيالتخصصاي  تيجة للقص التدريب للااا والتماا 
(  1994 عبررراا    والمحاطرررر   اصلقررراءتعتمرررد للرررى  والتررريالتررردري   فررريالمررررة التقلادارررة 

 البيمرررررررار    ( 36-5ص ص   2002  هوةيرررررررد    (198 – 168 ص ص 1998 غلرررررريي 
 (466 - 392  ص ص  2011
 اةلمرررالشرربكات الميرراه و لتخصررص  مقرررر تكلولوجيررا الميرراه والصررر  الصررحيعررد يو  

قررون هتزويررده ا وإلررداا العامررى المرراهر فارر فرريتسرراي  التررياةساسررية  المقرررراتالصررحية مرر) 
بمقت رراها لمرر   مررا   و احررى مارركلة  ررلاعية معالررة  وياررد  مقرررر يررثا   الترريبالكي يررة 

إلرى إمرداا المالرب بمعلومرات فليرة ةااء اةلمرال والمارارات  تكلولوجيا المياه والصر  الصحي
   إلى تحسا) و قى قدراته بمريقة مستمر .الصلاعية مما يثا
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اللالرث لمر   الصرا  مقرر تكلولوجيا المياه والصرر  الصرحيوللى الرغي م)  همية  
 فرريإال   رره اعررا ى مرر) قصررور  اةلمررال الصررحيةالصررلالي تخصررص شرربكات الميرراه و  اللررا وا 

لوجيرا مقررر تكلو ري   حارث الحرا الباحرث  ثلراء ح روره  لربعل حصرص د سالاب والرة الت
اصلقراء  فريتتملرى  والتري ن المعلما) اعتمدون للى المريقة التقلاداة  المياه والصر  الصحي

للمر   اون  الماراراتي االتلفا هاا مرع تقردو  ماارات مقرر تكلولوجيا المياه والصر  الصحيل
ى فري حرى المارك ت الماليرة التر الخموات التحلالية للمارار  او اسرتخدان مرا يتعلمو رهتوطيح 
تكلولوجيرا الميراه  مما قد يثا  إلى وجوا  عوبات لد  الم   للد اراسرتاي لمقررر  تواجااي

   والصر  الصحي.
مقرررر تكلولوجيررا الميرراه والصررر  كمررا الحررا الباحررث  ثلرراء ح رروره  لرربعل حصررص 

 اللالرث اللرا وا الر   الصرا لردا المارارات االجتماعيرة هلا  ا خفاطا  في بعل  ن  الصحي
للررد التعامررى مررع ماررارات  رريا ة اورات اةلمررال الصررحية خصررص شرربكات الميرراه و الصرلالي ت

المياه بالمدرسة اللا وية الصلاعية ملى الع قة مع اةقران فري الورشرة والفصرى   وداار  الرذات 
العلمرران حاررث ااررار إلررى ذلرر  كررى مرر)  رروال    والماررارات اةكاااميررة   والتوا ررى مررع ا،رررري)

 2009 )  (Avcioglu , 2012 , p345) هردفا  ة المارارات االجتماعيرةتلمير  وحارث اعرد
التعامررى  المرر   طررروريا  مرر)  هرردا  الترردري  بالمدرسررة اللا ويررة الصررلاعية حتررى اسررتميع

والتكيرف مرع المجتمررع وحرى الماررك ت التري تعترطرراي  ثلراء الدراسررة  و فري سرروة العمرى بعررد 
 تخرجاي م) المدرسة اللا وية الصلاعية.

 ومرروجاي معلمرريبمارركلة البحررث مقاهلررة وملاقاررة الباحررث لرربعل  اصحسررا ة كمررا لررز 
تواجرره الرر    الترريالعمررار  بمحافظررة  سرراوف ومحافظررة كفررر الارريق للتعررر  للررى الصررعوبات 

لمقررر اةلمال الصحية للد اراستاي الصلالي تخصص شبكات المياه و  اللا وا  اللالث الصا
الوحد  اللاملة   التدريب للرى  ن  ا إلىشارت  تاةجا  والتي تكلولوجيا المياه والصر  الصحي

للرى العديرد  اماملى  عوبة لد  الم    ظرا  الحتواةت جزاء الصيا ة لدورات المياه بالمدرسة  
كمرا اتفر  معلمري ومروجاي التعلريي الصرلالي تخصرص العمرار     المركبة الماارات العمليةم) 

والمارارات االجتماعيرة ملرى  الماارات العمليةا للى  ن  هي  سبا  هذه الصعوبات هي ا خفا
ولرردن قيرران  التوا ررى مررع االرررري) والتفالررى معارري والتوا ررى مررع اةقررران فرري الفصررى والورشررة 

هررذه كي يررة  ااء  للررى اة اررمة العمليررة الماليررة والترردريبات العمليررة الكافيررة المر   بممارسررة
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وتمبيقارا لمليرا للرى  وشربكات الميراه  يا ة اةلمال الصحيةالماارات   وطعا الم   في 
 الفعلية في الحيا  المالية. الصيا ة لمال 

فري تردري  مقررر  اة ارمة الماليرة ال  ر يةاسرتخدان  الحاجرة إلرىتت ح  ومما سب 
الصرلالي تخصرص شربكات  اللالرث اللرا وا لمر   الصرا  تكلولوجيا الميراه والصرر  الصرحي

حريرررة ممارسرررة اة ارررمة التعليميرررة والتفالرررى  للمررر  تتررريح  ارررا ة  اةلمرررال الصرررحيةالميررراه و 
بعرد  مر  سراواجااا ال والتريالحيرا  الاوميرة  فياالجتمالي مع الماك ت الحقيقية والواقعية 

 مالرربمرر) جا ررب المعلرري وجعررى ال التدريسرريتخرررجاي مرر) المدرسررة الصررلاعية  وتقلاررى اللارراف 
ة ررالة وفررى المواقررف اة ررالة وفررى محررور العمليررة التعليميررة لرر) الريرر  قيامرره باة اررمة ا

 والتريالسرياقات الواقعيرة  فريالمواقرف الماركل ة  فيسياقات االستخدان  ومحاولة وطع التلماذ 
 Mentor التعليمرريمررع المرشررد  الفعلرريالواقررع  فرريتسررتلار تفكاررره وذلرر  مرر) ررر ل المعاااررة 

للمارك ت فري   و م) ر ل مواقف ماراهاه Expert Performance  احب اةااء الخبار
 الحيا  الاومية والتي تواجه الم  .

 أسئلة الدراسة

 حاولت الدراسة الحالية اصجابة ل) اةسئلة التالية:
مررا فالليررة اسررتخدان اة اررمة الماليررة ال  رر ية المقترحررة فرري تلميررة الماررارات العمليررة   -1

درسرررة  فررري مقررررر بالوحرررد  اللاملرررة   التررردريب للرررى  جرررزاء الصررريا ة لررردورات الميررراه بالم
تكلولوجيرررا الميررراه والصرررر  الصرررحي لمررر   الصرررا اللالرررث اللرررا وا الصرررلالي شرررعبة 

 الصلالات المعمارية تخصص شبكات المياه واةلمال الصحية( ؟
ما فاللية استخدان اة امة المالية ال  ر ية المقترحرة فري تلميرة المارارات االجتماعيرة   -2

زاء الصررريا ة لررردورات الميررراه بالمدرسرررة  فررري مقررررر بالوحرررد  اللاملرررة   التررردريب للرررى  جررر
تكلولوجيرررا الميررراه والصرررر  الصرررحي لمررر   الصرررا اللالرررث اللرررا وا الصرررلالي شرررعبة 

 الصلالات المعمارية  تخصص شبكات المياه واةلمال الصحية( ؟

 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة الحالية إلى:
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للرررا وا الصرررلالي شرررعبة الصرررلالات تلميرررة المارررارات العمليرررة  لمررر   الصرررا اللالرررث ا -1
المعماريرررة  تخصرررص شررربكات الميررراه واةلمرررال الصرررحية( باسرررتخدان اة ارررمة الماليرررة 

 ال   ية. 
الصررا اللالررث اللررا وا الصررلالي شررعبة الصررلالات  االجتماعيررة لمرر  تلميررة الماررارات  -2

يرررة المعماريرررة  تخصرررص شررربكات الميررراه واةلمرررال الصرررحية( باسرررتخدان اة ارررمة المال
 ال   ية. 

 أهمية الدراسة

 :يليتبرة  همية الدراسة الحالية فيما 
 معلمرريإلررى  هميررة وطررع الخمررط لترردريب  الصررلاليالتعلرريي  فرري المسررئولا)توجيرره  ظررر –   

 . اة امة المالية ال   يةستخدان ال الصلاليالتعليي 
 ر ية المقترحرة اسرالده الا   للمعلي به مجمولة م) اة ارمة الماليرة ال  تقدن الدراسة – 

في تردري  الوحرد  اللاملرة   التردريب للرى  جرزاء الصريا ة لردورات الميراه بالمدرسرة  فري 
مقرر تكلولوجيا المياه والصرر  الصرحي لمر   الصرا اللالرث اللرا وا الصرلالي شرعبة 

 الصلالات المعمارية  تخصص شبكات المياه واةلمال الصحية(
ة ومقياسرا  للمارارات االجتماعيرة فرري مقررر تكلولوجيرا الميرراه بماقرة م حظرر تقردن الدراسرة -ا

 .اما في بحوث واراسات  رر  هوالصر  الصحي امك) االستعا ة 

  :الدراسةحدود 

 للى: يةالحال الدراسة تاقتصر 
الرر   الصررا اللالررث اللررا وا الصررلالي شررعبة الصررلالات المعماريررة  تخصررص شرربكات  –  

 ة اسوة اللا وية بمحافظة كفر الايق. المياه واةلمال الصحية( بمدرس
وذل  لتردري  الوحرد  حسرب توةيرع المرلا  مر)  ن2013/  2012الفصى الدراسي اللا ي –  

 اصاار  العامة للتعليي الصلالي.
 –إاار  الررذات  –قيررا  الماررارات االجتماعيررة فرري المحرراور التاليررة  الع قررة مررع اةقررران  -ا

 (. التوا ى -الماارات اةكااامية 

 :الدراسةمصطلحات 
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 Non Class Vocational Activities األنشطة المهنية الالصفية -

  /مالية تعليمية   امة هي الدراسة الحاليةاقصد باة امة المالية ال   ية في 
شعبة الصلالات المعمارية ي ال   الصا اللالث اللا وا الصلال لد  تلمي مخممة علميةت

اتخصص شبكات المياه واة   و تتيو واالتجاهات  المعار  والماارات م) لمال الصحية لدا 
مجال تخصصه  في والمعلما) كى المدرسة إاار  وتوجيه إشرا  تحت الصا رارا تمار 
 المالي.

 Practical Skills المهارات العملية -

السرلة والدقة في  يا ة ود  ح  الدراسة الحاليةاقصد بالماارات العملية في  
لمياه والصر  الصحي واةلمال الصحية بأقى جاد ووقت ممك) ودتباع قوالد شبكات ا

 الصيا ة واةمان وت فى اةطرار واةرمار.
 Social Skills المهارات االجتماعية-

القرردر  للررى التفالررى فرري مواقررف  يررةالحالالدراسررة اقصررد بالماررارات االجتماعيررة فرري 
ارر لفظري مر) رر ل الع قرة مرع اةقرران والمارارات التوا ى سواء كان هذا التوا ى لفظيا   و غ

اةكااامية وداار  الذات لدا ال   الصا اللالث اللا وا الصلالي شعبة الصلالات المعمارية 
 شبكات المياه واةلمال الصحية(.تخصص  

 فروض البحث:    

الر   متوسرمات ارجرات الر   المجمولرة التجريبيرة و هرا) يوجد فرة ذو االلة إحصراةية  –  
 لصالح ال   المجمولة التجريبية.بماقة الم حظة البعداة  فيالمجمولة ال ابمة 

يوجد فرة ذو االلة إحصاةية هرا) متوسرمات ارجرات الر   المجمولرة التجريبيرة والر    - 
لصررالح الرر   المجمولررة  البعرردا مقيررا  الماررارات االجتماعيررة فرريالمجمولررة ال ررابمة 

 التجريبية.
 ات الطريقة واإلجراء

الدراسة   والتحق  م)  ومواا  اوات لالة الدراسة   والريقة هلاءو ملا   فااا تلاول الباحث 
 .  وتجربة البحث دقاا وثباتاا  واةسالاب اصحصاةية التي استخدمت لتحلاى البيا ات

 منهج الدراسة
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  وتفسرارها وتحلارى اللتراة  اوات ومرواا الدراسرةو الملا  الو في في إلداا اصالار اللظرا  –  
 وتقداي التو يات والمقترحات.

 الملا  شبه التجريبي في التجربة المادا ية للدراسة. –  

 :عينة الدراسة
م) ال   الصا اللالث اللا وا الصلالي تخصص لاواةيا تي ارتيار لالة البحث       

الايق بمدرسة اسوة اللا وية الصلاعية هلا) بمحافظة كفر  شبكات المياه والصر  الصحي
وتي تقسيماي إلى مجمولتا)   مجمولة    مكان إقامة الباحث( بجماورية مصر العربية

 ( الالبا. 32(  ومجمولة طابمة ولداها  تجريبية مجمولة ك ( الالبا  32لداها  
 

                                                                    :الدراسة  ومواد أدوات

 الدراسة: بوحدة هارات العملية المتضمنةتحديد الم -1
الستخراا الماارات العملية ورمواتاا   *(الدراسةقان الباحث هتحلاى محتو  وحد   

ملح   –( ماار  لملية  ساسية 30الفرعية المكو ة لاا. وتي التو ى إلى قاةمة مكو ة م)  
 2) 

 دراسة:تحديد األهمية النسبية للمهارات العملية المتضمنة بوحدة ال
قان الباحث هتحلاى كى ماار  لملية إلى مكو اتاا م) الماارات الفرعية التي اساى 
اكتساهاا في شكى رموات سلوكية  ثي وطع هذا التحلاى في  ور  استبيان موجه إلى 

م)  ل اء هائة التدري  بالتعليي الصلالي وموجاي   **(مجمولة م) الساا  المحكما)
لمياه والصر  الصحي للصا اللالث اللا وا الصلالي شعبة ومعلمي مقرر تكلولوجيا ا

 هاد :( وذل  13الصلالات المعمارية تخصص شبكات المياه واةلمال الصحية ولداهي  
الترتاب الملمقي لاذه الخموات وحذ  الخموات الزاةد  ودطافة الخموات التي لي يرا ذكرها -

 في التحلاى.
لملية  وتي حسا  ارجة اةهمية لكى ماار  بالمعاالة  تحديد اةهمية اللسبية لكى ماار -

 التالية:

                                                        
 (2ملحق )  )*(

 (1ملحق ) (**)
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×  1لدا االستجابات المامة + ×  2لدا االستجابات المامة جدا  + ×  3ارجة اةهمية =  
ويوطح الجدول التالي ارجة اةهمية ومتوسماا واللسبة  لدا االستجابات غار مامة (.

 مليةالمئوية ةهمية كى ماار  م) الماارات الع
 ( 2جدول ) 

 درجة األمهية ومتوسطها والنسبة املئوية ألمهية كل مهارة من املهارات العملية.

األمهية 
 النسبية

متوسط درجة 
 األمهية

درجة 
 م املهارة العملية األمهية

العدد واألدوات املستخدمة يف الضبط والقياس مهارة حتديد  39 3 100%
 رف الصحيلصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والص

1 

العدد واألدوات املستخدمة يف الضبط والقياس مهارة استخدام  36 2.77 93%
 لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

2 

العدد واألدوات املستخدمة يف القطع والقص مهارة حتديد  36 2.77 93%
 والتسوية لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

3 

العدد واألدوات املستخدمة يف القطع والقص مهارة استخدام  36 2.77 93%
 والتسوية لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

4 

العدد واألدوات املستخدمة يف القلوظة لصيانة مهارة حتديد  36 2.77 93%
 أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

5 

املستخدمة يف القلوظة لصيانة  العدد واألدواتمهارة استخدام  36 2.77 93%
 أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

6 

العدد واألدوات املستخدمة يف الفك والربط لصيانة مهارة حتديد  36 2.77 93%
 أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

7 

العدد واألدوات املستخدمة يف الفك والربط مهارة استخدام  36 2.77 93%
 تكنولوجيا املياه والصرف الصحي لصيانة أعمال

8 
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األمهية 
 النسبية

متوسط درجة 
 األمهية

درجة 
 م املهارة العملية األمهية

العدد واألدوات املستخدمة يف الرتميم واستعماالهتا مهارة حتديد  33 2.54 85%
 لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

9 

ألدوات املستخدمة يف الرتميم العدد وامهارة استخدام  33 2.54 85%
 واستعماالهتا لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

10 

اخلوابري البالستيك املستخدمة يف تثبيت أعمال مهارة استخدام  33 2.54 85%
 تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

11 

صيانة املواد واخلامات املستخدمة يف الرتميمات لمهارة حتديد  33 2.54 85%
 أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

12 

 13 حوض غسيل األيدي والوجه مهارة حتديد  36 2.77 93%
 14 حوض غسيل أواين مهارة حتديد  33 2.54 85%
 15 األحواض بطريقة كاوتشة التسليكمهارة تسليك  36 2.77 93%

 16 هاألحواض بطريقة فك السيفون وتنظيفمهارة تسليك  36 2.77 93%
 17 الكوابيل اخلاصة ابألحواضمهارة حتديد  33 2.54 85%
 18 مهارة تثبيت حوض قدم )الدش( 36 2.77 93%
 19 مهارة حتديد املرحاض الشرقي 33 2.54 85%
 20 مهارة صيانة املرحاض الشرقي 39 3 100%
 21 (اإلفرجنيمهارة حتديد املرحاض الغريب ) 36 2.77 93%

 22 (اإلفرجنيصيانة املرحاض الغريب )مهارة  39 3 100%
 23 مهارة حتديد صندوق الطرد العايل 36 2.77 93%
 24 مهارة حتديد أعطال صندوق الطرد العايل 39 3 100%
 25 مهارة إصالح أعطال صندوق الطرد العايل 39 3 100%
 26 مهارة حتديد أعطال صناديق الطرد املنخفضة 36 2.77 93%
 27 إصالح أعطال صناديق الطرد املنخفضة مهارة 39 3 100%
 28 مهارة إصالح تلف ماسورة حديد 33 2.54 85%
 29 املواسري الزهرمهارة صيانة  36 2.77 93%
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 30 غرف التفتيش أو اجلاليرتابمهارة صيانة  36 2.77 93%



 

ية الرةيسة تراوحت ها)   لم ن اةهمية اللسبية للماارات الع( 2يت ح م) جدول   
وم) ر ل ما  رذت به الدراسات السابقة بأن الماار  العملية التي  %100حتى  85%

يتي تحلاى رمواتاا السلوكية حتى اساى تدريساا  %70تحصى للى  همية  سبية  كلر م) 
 .ةالحالي دراسةبه ال توالتدريب للااا  وهذا ما  رذ

 قترحة إعداد دليل المعلم وفقاً لألنشطة المهنية الالصفية الم -2

تي إلداا الاى المعلي لمسالدته في توجيره المر    ثلراء تعلماري ارو  الوحرد  وفقرا  
 لة امة المالية ال   ية المقترحة   وقدر رولي للد إلداا الدلاى  ن يت م) ما يلي:

قاةمررة باة اررمة الماليررة  - مفاررون اة اررمة الماليررة ال  رر ية المقترحررة - فلسررفة الرردلاى 
اةهردا  التعليميرة  - الماارات المت ملة في الوحد  - مقترحة المت ملة بالوحد ال   ية ال
توجااررات لامررة لمعلرري التعلرريي  -الوسرراةى واةاوات المسررتخدمة فرري ترردري  الوحررد  - للوحررد 

قاةمررة بررأهي المراجررع الترري امكرر)  ن يرجررع إلااررا المعلرري للررد الترردري  باسررتخدان  -الصررلالي
رمرة ارو   - الخمة الزمليرة المقترحرة لتلفارذ الوحرد  -ية المقترحةاة امة المالية ال   

مقسري كرى ار    ( ارسرا24 الوحد  في طوء اة امة الماليرة ال  ر ية المقترحرة  وتارمى 
هي  للوان الدر    اةهدا  التعليمية   مصاار التعليي والرتعلي   التقرويي  للا ر رمسةإلى 

شمى  ربعة للا ر هي  للوان اللااف  هدا  اللاراف   (  وتي إتباع كى ار  هلااف ال في 
 المواا المستخدمة في اللااف   مكان اللااف   تلفاذ اللااف ( 

 الالصفية المقترحة:المهنية الصورة النهائية لدليل المعلم لألنشطة 

حاررث ترري لرررا الرردلاى للررى مجمولررة مرر)  سرراتذ  التربيررة والتعلرريي الصررلالي وذلرر   
ارري حررول ملاسرربة الرردلاى لة اررمة الماليررة ال  رر ية المقترحررة   وملاسرربة هاررد  معرفررة آراة

الدرو  لمستو  المر   والدقرة العلميرة والصرياغة اللغويرة  وبعرد إجرراء التعردي ت المملوبرة 
   بح الدلاى في  ورته اللااةية *(

                                                        
 (3ملحق )  )*(
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 :)*(إعداد بطاقة المالحظة -3

 للخموات التالية:وفقا  ه الدراسة تي إلداا بماقة الم حظة في هذ
 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة:-

الصلالي  اللا وا هدفت بماقة الم حظة إلى قيا   ااء ال   الصا اللالث 
شعبة الصلالات المعمارية تخصص شبكات المياه واةلمال الصحية في الماارات العملية 

درسة  بمقرر تكلولوجيا المت ملة في وحد   التدريب للى  جزاء الصيا ة لدورات المياه بالم
 المياه والصر  الصحي.

 إعداد الصورة األولية لبطاقة المالحظة:-

( ماار  لملية 30تي إلداا الصور  اةولية لبماقة الم حظة حاث ت ملت للى   
رةيسة  وتاتمى كى ماار  ملاا للى لدا م) الماارات الفرعية التي امك) م حظتاا 

حظة للى مجمولة م) الساا  المحكما) المتخصصا) وذل  وقياساا  وتي لرا بماقة الم 
 هاد  التأكد م):

 شمول واقة ووطوح مفراات بماقة الم حظة. -
 قدر  مفراات بماقة الم حظة للى قيا  ما وطعت لقياسه. -
 مفراات بماقة الم حظة  حة واقة ترتاب الخموات السلوكية للاسبة م -
 وات الماارات الفرعية.حذ   و إطافة  و تعديى بعل رم -

  للماارات العملية الرةيسة وتي تعديى ودلاا   ياغة بعل الماارات الفرعية المكو ة
  بحت بماقة   *(وبعد إجراء التعدي ت التي  شار إلااا الساا  المحكما) المتخصصا)

 االستم عية. الم حظة  الحة للتجربة

 التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة:

( الالبا  م) ال   15با  بماقة الم حظة للى مجمولة استم عية ولداها  تي تم
الصلالي شعبة الصلالات المعمارية تخصص شبكات المياه واةلمال  اللا وا الصا اللالث 

                                                        
 (4ملحق ) (*)
 (1ملحق ))*(
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 -وذل  هاد  الوقو  للى    دة بماقة الم حظة م) غار الم   لالة البحث الصحية 
 ل ةن ةااء كى ماار  م) الماارات العملية(.حسا  الزم) ا -ثبات بماقة الم حظة 

 صدق بطاقة المالحظة: 

( ماار  لملية وكذل  30قان الباحث بعرا بماقة الم حظة المت ملة للى  
الماارات الفرعية اللاتجة للاا في  ور  رموات سلوكية يثاياا المالب بالتتابع والترتاب 

للوقو  للى آراةاي.  المتخصصا) دري للى مجمولة م) معلمي وموجاي و ل اء هائة الت
ثي قان الباحث هتعديى بعل الخموات السلوكية المكو ة لبعل الماارات العملية وباذا اكون 

 قد تحق  الصدة الملمقي لبماقة الم حظة.

 حساب ثبات بطاقة المالحظة وحساب الزمن المعياري للمهارات العملية :

 وهى: Cooperة الم حظة معاالة  كوبر  استخدن الباحث لحسا  معامى ثبات بماق
 لدا مرات االتفاة                                   

                      لدا مرات االرت    +   لدا مرات االتفاة        = سبة االتفاة
حاث قان الباحث بإلداا  ورتا) م) البماقة واحد  مع الباحث و رر  مع ةماى متخصص 

(  سفى كلمة    عي ( و مان الخمو  التي يثاياا  ون الباحث والزماى هوطع ل مة  بحاث اق
(  سفى كلمة   ال ( و مان الخمو  التي ال يثاياا المالب كاملة   المالب كاملة  ول مة  
  ص 1998  غليي   %70مستو  اللبات بحاث ال اقى ل)  Cooperوقد حدا    كوبر   

( ماار  30ي يوطح  سبة االتفاة ها) الزماى والباحث لكى م)  ( التال3(. وجدول  185
 لملية والمت ملة هبماقة الم حظة.

  ×500 
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 (3جدول )
 طالب( 15نسبة االتفاق بني املالحظني لكل مهارة عملية لعدد ) 

مرات  املهارة العملية م
 االتفاق

مرات 
 االختالف

نسبة 
 االتفاق

الزمن 
 املعيارى

دوات املستخدمة يف الضبط والقياس لصيانة العدد واألمهارة حتديد  1
 أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

90 15 85% 10 

العدد واألدوات املستخدمة يف الضبط والقياس مهارة استخدام  2
 لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

116 19 85% 15 

طع والقص والتسوية العدد واألدوات املستخدمة يف القمهارة حتديد  3
 لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

186 24 88% 15 

العدد واألدوات املستخدمة يف القطع والقص مهارة استخدام  4
 والتسوية لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

188 37 83 
% 

15 

أعمال  العدد واألدوات املستخدمة يف القلوظة لصيانةمهارة حتديد  5
 تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

92 13 87% 15 

العدد واألدوات املستخدمة يف القلوظة لصيانة أعمال مهارة استخدام  6
 تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

117 18 86% 15 

العدد واألدوات املستخدمة يف الفك والربط لصيانة مهارة حتديد  7
 يأعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصح

191 19 90% 15 

العدد واألدوات املستخدمة يف الفك والربط لصيانة مهارة استخدام  8
 أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

198 27 88% 15 

العدد واألدوات املستخدمة يف الرتميم واستعماالهتا مهارة حتديد  9
 لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

249 36 87% 15 

العدد واألدوات املستخدمة يف الرتميم واستعماالهتا هارة استخدام م 10
 لصيانة أعمال تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

261 39 87% 15 

اخلوابري البالستيك املستخدمة يف تثبيت أعمال مهارة استخدام  11
 تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

97 8 92% 15 

ملستخدمة يف الرتميمات لصيانة أعمال املواد واخلامات امهارة حتديد  12
 تكنولوجيا املياه والصرف الصحي

179 16 91% 15 

 15 %93 7 98 حوض غسيل األيدي والوجه مهارة حتديد  13
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مرات  املهارة العملية م
 االتفاق

مرات 
 االختالف

نسبة 
 االتفاق

الزمن 
 املعيارى

 15 %88 15 120 حوض غسيل أواين مهارة حتديد  14
 15 %91 9 96 األحواض بطريقة كاوتشة التسليكمهارة تسليك  15
 15 %92 14 181 اض بطريقة فك السيفون وتنظيفهاألحو مهارة تسليك  16
 15 %92 9 111 الكوابيل اخلاصة ابألحواضمهارة حتديد  17
 15 %90 14 136 مهارة تثبيت حوض قدم )الدش( 18
 15 %92 13 167 مهارة حتديد املرحاض الشرقي 19
 15 %93 12 168 مهارة صيانة املرحاض الشرقي 20
 15 %92 12 138 الغريب )األفرجني(مهارة حتديد املرحاض  21
 15 %92 12 153 مهارة صيانة املرحاض الغريب )األفرجني( 22
 15 %93 8 112 مهارة حتديد صندوق الطرد العايل 23
 15 %90 11 109 مهارة حتديد أعطال صندوق الطرد العايل 24
 15 %93 17 253 مهارة إصالح أعطال صندوق الطرد العايل 25
 15 %90 12 108 حتديد أعطال صناديق الطرد املنخفضةمهارة  26
 15 %95 14 271 مهارة إصالح أعطال صناديق الطرد املنخفضة 27
 15 %94 6 99 مهارة إصالح تلف ماسورة حديد 28
 15 %92 12 153 املواسري الزهرمهارة صيانة  29
 15 %90 12 122 غرف التفتيش أو اجلاليرتابمهارة صيانة  30

 ماار  إ  ح  لمال  لااي  المرا الملخف ة( الساه   ن 3ا م) جدول    ح
العدا واةاوات المستخدمة في ماار  استخدان  (   و%95حصلت للى  كبر  سبة اتفاة  

حصلت للى  قى  القمع والقص والتسوية لصيا ة  لمال تكلولوجيا المياه والصر  الصحي
( ةا % 70االتفاة ها) الزماى والباحث ل)   (  كما   ه لي تقى  سبة% 83 سبة اتفاة  
 . *(ذا تصبح بماقة الم حظة في  ورتاا اللااةيةكهو  ماار  لملية

                                                        
(*)

 ( 4ملحق ) 
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 :)*(إعداد مقياس المهارات االجتماعية-4

 هدف مقياس المهارات االجتماعية

الرر   الصررا اللالررث اللررا وا هررد  االرتبررار إلررى قيررا  الماررارات االجتماعيررة لرردا 
 الصلالات المعمارية تخصص شبكات المياه واةلمال الصحيةالصلالي شعبة 

 إعداد مفردات مقياس المهارات االجتماعية: 

تي االال ع للى الدراسات السابقة والمراجع التي اهتمت هبلاء مقايي  الماارات 
 , Riggio)االجتماعية ل ستعا ة هاا في هلاء مقيا  الماارات االجتماعية ملى اراسة

1990 , p 127-139)   واراسة  للى 256-218  ص ص 2007 واراسة  للقاوا  )
وفى طوء ما سب  تي هلاء (309-291  ص ص2012واراسة  لبدالحماد   ( 2010  

(  بعاا 4( مفرا  موةله للى  45الصور  اةولية للمقيا  والتي هلغ لدا مفرااتاا  
 ( التالي: 4للماارات االجتماعية كما يوطحاا جدول  

 (4)جدول 
 مقياس املهارات االجتماعيةمواصفات 

أبعاد مقياس املهارات  العبارات اإلمجايل
 م االجتماعية

 1 العالقة مع األقران  1-13 13
 2 إدارة الذات  14-22 9
 3 املهارات األكادميية  23-30 8
 4 التواصل  31-45 15
  اجملموع 45 45

ه للى مجمولة م) السراا  المحكمرا) بعد إلداا مفراات االرتبار و ياغتاا تي لرط
المتخصصرا) *( وذلر  للتعرر  للرى آراةاري فرري  ر حية الصرور  المبدةيرة لمقيرا  الماررارات 

 االجتماعية   و جريت التعدي ت الملاسبة في طوء آراةاي.

                                                        
)*(

 (5ملحق ) 
)*(

 (1ملحق ) 
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 التجربة االستطالعية لمقياس المهارات االجتماعية:

( 30لرة اسرتم عية مكو رة مر)  تي تمبا  مقيا  المارارات االجتماعيرة للرى مجمو 
الالبا  م) ال   الصا اللالث اللا وا الصلالي شعبة الصلالات المعماريرة تخصرص شربكات 

 وذل  هاد : المياه واةلمال الصحية
 تحديد زمن مقياس المهارات االجتماعية:

تي حسا  ةمر) تمبار  مقيرا  المارارات االجتماعيرة لر) الرير  حسرا  الرزم) الرذا 
الالب ا تاى م) اصجابة ل) مفراات المقيا  والرزم) الرذا اسرتغرقه  ررر الالرب استغرقه  ول 

( ملارا رمر  اقراة  لاررح تعليمرات 50في اصجابة وتي حسا  المتوسرط هرا) الرزملاا) فبلرغ  
 المقيا .

 صدق مقياس المهارات االجتماعية:

ترري التأكررد مرر)  رردة مقيررا  الماررارات االجتماعيررة الظرراهرا مرر) ررر ل لرطرره فرري 
( فقر  للى مجمولة م) المحكما) . وقرد تري اةررذ برأهي 47ورته اةولية والتي تكو ت م)   

الم حظات التي  سفرت ل) حذ  فقرتان في محور التوا ى   كمرا تري تعرديى ودلراا   رياغة 
( 45فكران مقيررا  المارارات االجتماعيررة فري  ررورته اللااةيرة مكو ررة مرر)  1بعرل الفقرررات   

 ة محاور. فقر  موةلة في  ربع
 ثبات مقياس المهارات االجتماعية: 

للتأكد م) ثبات مقيا  المارارات االجتماعيرة تري حسرا  معامرى اللبرات  لفرا كرو برا  
( وهررو معامررى ثبررات ملاسررب يثكررد 0.83وكرران المعامررى ككررى اسرراوا    (5كمررا فرري جرردول  

   حية المقيا  للتمبا  .
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 (5جدول )
 قياس املهارات االجتماعيةالبياانت املتعلقة حبساب ثبات م

 معامل الثبات احملور م
 0.87 العالقة مع األقران 1
 0.83 إدارة الذات 2
 0.78 املهارات األكادميية 3
 0.75 التواصل 4

 0.83 معامل الثبات ككل 

 تصحيح مقياس المهارات االجتماعية:

االجتماعيرة تي تحديد مقيا  رماسري متردرا لإلجابرة لر) عبرارات مقيرا  المارارات 
  ( للرى الترتارب1   2   3   4   5 ااةما   غالبا   حيا را    راارا    هردا ( وتحسرب ارجرات  

 ( ارجة.45( و قى ارجة  225وباذا اكون  للى ارجة في المقيا   

 األساليب اإلحصائية

( الرتبرررار 16إ ررردار   SPSSتررري إجرررراء المعالجرررات اصحصررراةية باسرررتخدان هر رررام  
لتو رررى للتررراة  الدراسرررة وتي اسرررتخدان المتوسرررمات الحسررراهية واال حرافرررات  رررحة الفرررروا وا

  ص  2008  رورا    كرو با  لحسا  اللبرات  لفاومعامى  T- Testالمعيارية وارتبار  ت  
 (400-378ص

 تجربة البحث 

شرعبة الصرلالات المعماريرة  الصرلالي اللرا وا  اةول للالثتي ارتيار فصلا) م) ال   ا – 5
الصرررلاعية هلرررا)  اللا ويرررة اسررروة بمدرسرررة  ةاةلمرررال الصرررحيات الميررراه و تخصررص شررربك

  حاررث  لتبررر  حرردهما بمحافظررة كفررر الارريق بجماوريررة مصررر العربيررة بمريقررة لاررواةية
( 23( الالبررا   واةرررر  المجمولررة التجريبيررة ولررداها  23المجمولررة ال ررابمة ولررداها  

( سرلة  وكرذل  تقرار  51-51حردوا   يفلاي  الزمليالالبا   وبعد  ن تي التأكد م) العمر 
 واستبعاا ما اون ذل . واالقتصااا االجتماليالمستو  

 .ن 3053/3052 الفصى الدراسي اللا ي فيتي تمبا  تجربة البحث  – 3
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 البحث قبليا . مجمولتيللى  الماارات االجتماعية بماقة الم حظة  ومقيا تي تمبا   – 2
  والتررردري  اة ارررمة الماليرررة ال  ررر يةبيرررة باسرررتخدان تررري التررردري  للمجمولرررة التجري – 4

 . للمجمولة ال ابمة بالمريقة المعتاا  وهى الارح واستخدان السبور  المباشارية
 اا .بعدالبحث  مجمولتيللى  بماقة الم حظة  ومقيا  الماارات االجتماعيةتي تمبا   – 1
ور رد اللتراة  ودجرراء المعالجرات    اوات البحث في التمبيقا) القبلي والبعردتي تصحيح  – 1

 .والتو ى للتاة  البحث الرتبار  حة الفروا SPSSباستخدان هر ام   اصحصاةية
 وتفسيرها دراسةنتائج ال

و صره  مرا فالليرة اسرتخدان اة ارمة الماليرة  لاذه الدراسة وللإلجابة ل) السثال اة 
اللاملة   التدريب للى  جزاء الصريا ة  ال   ية المقترحة في تلمية الماارات العملية  بالوحد 

لردورات الميراه بالمدرسرة  فري مقررر تكلولوجيررا الميراه والصرر  الصرحي لمر   الصرا اللالررث 
اللا وا الصلالي شرعبة الصرلالات المعماريرة  تخصرص شربكات الميراه واةلمرال الصرحية( ؟ 

 للحو التالي:اقد جاءت اللتاة  للى 
 ( 6جدول )

 علقة بكل مهارة عملية على حدة واملهارات العملية ككل يبني النتائج املت

قيمة  مستوى الداللة
 )ت(

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 البعدي

 الدرجة
 املهارة اجملموعة العدد النهاية العظمى

 دالة إحصائيا  
عند مستوى 

0.01 
جلميع املهارات 

العملية كل 
على حده 
وللمهارات 
 العملية ككل

6.75 
 1 الضابطة 32 10 5.43 1.47
  التجريبية 32 10 7.65 1.12

10.46 
 2 الضابطة 32 12 6.37 1.82

 التجريبية 32 12 10.31 1.09

8.30 
 3 الضابطة 32 17 8.75 3.06

 التجريبية 32 17 14.31 2.22

8.90 
 4 الضابطة 32 18 9.74 3.30

 التجريبية 32 18 15.50 1.41

10.13 
 5 الضابطة 32 10 5.81 1.51
 التجريبية 32 10 8.65 0.48
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قيمة  مستوى الداللة
 )ت(

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 البعدي

 الدرجة
 املهارة اجملموعة العدد النهاية العظمى

12.26 
 6 الضابطة 32 12 6.48 1.98
 التجريبية 32 12 10.84 0.36

9.40 
 7 الضابطة 32 17 9.03 3.11
 التجريبية 32 17 14.93 1.70

8.62 
 8 الضابطة 32 18 9.87 3.14
 التجريبية 32 18 15.25 1.58

11.28 
 9 الضابطة 32 22 11.34 3.01
 التجريبية 32 22 18.75 2.17

11.36 
 10 الضابطة 32 22 11.62 3.06
 التجريبية 32 22 18.96 1.99

9.90 
 11 الضابطة 32 10 5.62 1.53
 التجريبية 32 10 8.50 0.56

10.27 
 الضابطة 32 16 8.18 2.33

12 
 التجريبية 32 16 13.90 2.11

9.35 
 الضابطة 32 10 5.53 1.48

13 
 التجريبية 32 10 8.40 0.91

11.60 
 الضابطة 32 12 6.34 1.80

14 
 التجريبية 32 12 10.56 0.98

 الضابطة 32 10 5.18 1.80 9.26
15 

 التجريبية 32 10 8.50 0.91

10.90 
 الضابطة 32 18 9.28 2.78

16 
 التجريبية 32 18 15.37 1.49

 17 الضابطة 32 11 5.71 0.99 13.96

-19- 
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قيمة  مستوى الداللة
 )ت(

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 البعدي

 الدرجة
 املهارة اجملموعة العدد النهاية العظمى

 التجريبية 32 11 9.43 1.13

9.23 
 الضابطة 32 13 6.78 2.36

18 
 التجريبية 32 13 11.06 1.13

7.89 
 الضابطة 32 15 8.53 2.94

19 
 التجريبية 32 15 13.15 1.52

8.34 
 الضابطة 32 15 8.15 2.95

20 
 التجريبية 32 15 13.12 1.62

6.19 
 الضابطة 32 13 7.65 3.10

21 
 التجريبية 32 13 11.12 0.60

7.30 
 الضابطة 32 14 8.06 3.09

22 
 التجريبية 32 14 12.21 0.87

16.81 
 الضابطة 32 11 5.87 1.07

23 
 التجريبية 32 11 9.81 0.78

15.86 
 الضابطة 32 11 6.09 0.99

24 
 التجريبية 32 11 9.75 0.84

9.91 
 الضابطة 32 21 12.09 3.30

25 
 التجريبية 32 21 18.71 1.83

15.83 
 الضابطة 32 11 6.06 0.98

26 
 التجريبية 32 11 9.65 0.82

9.96 
 الضابطة 32 22 12.56 3.33

27 
 التجريبية 32 22 19.15 1.70

 28 الضابطة 32 10 5.56 1.41 8.23
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قيمة  مستوى الداللة
 )ت(

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 البعدي

 الدرجة
 املهارة اجملموعة العدد النهاية العظمى

 ريبيةالتج 32 10 8.21 1.15

9.27 
 الضابطة 32 14 7.53 2.83

29 
 التجريبية 32 14 12.34 0.74

6.17 
 الضابطة 32 12 7.40 2.52

30 
 التجريبية 32 12 10.62 1.51

26.84 
املهارات   الضابطة  32 427 232.81 26.24

 التجريبية 32 427 368.72 11.45 ككل

( للماارات  26.84  المحسوبة تساو   ( الساه   ن قيمة  ت6يت ح م) جدول  
(  وهذا الفرة لصالح ال   المجمولة 0.01العملية ككى وهى االة إحصاةيا للد مستو   

اة امة المالية و ن   المقترحة التجريبية والتي ارست باستخدان اة امة المالية ال   ية
ر تعقادا  ل) الري  تحلالاا المقترحة قد سالدت في تلمية الماارات العملية اةكل ال   ية

إلى الخموات السلوكية التي امك) م حظتاا والحكي للااا والكاا ل) مواال) ال عا لد  
الم   في  ااء تل  الماارات. كما سالدت للى إتباع الرة اةمان طد اةرمار واةطرار 

للى فعالية و يا ة المواا واةاوات المستخدمة في  لمال المياه والصر  الصحي.وهذا يدل 
المقترحة في تلمية الماارات العملية لد  ال   الصا اللالث  اة امة المالية ال   ية

 اللا وا الصلالي شعبة الصلالات المعمارية تخصص شبكات المياه واةلمال الصحية.
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المقترحة في تنمية المهارات  الستخدام األنشطة المهنية الالصفيةتحديد حجم األثر  –

 كل:العملية ك
تلمية الماارات  فيتي حسا  حجي اةثر الستخدان اة امة المالية ال   ية المقترحة 

 ,Carl): كالتاليCarl كارل   ررتي استخدان معاالة حجي اةثر لرالعملية الرةيسة ككى و 

1994, p 467) 
 حاث  ن: حجي اةثر = 

 
 = المتوسط الحساهي البعدا للمجمولة التجريبية. 5ن حاث  ن:

 = المتوسط الحساهي البعدا للمجمولة ال ابمة. 3ن
 = اال حرا  المعيارا البعدا للمجمولة ال ابمة. 3ع

(   ره إذا كا رت  سربة حجري اةثرر للبر رام   و للمريقرة  قرى Carl  1994وير  كارل  
( 0.7:  0.5( كان حجي اةثرر طرعيفا   مرا إذا كا رت اللسربة محصرور  مرا هرا)  0.5م)  

( فررأكلر كرران حجرري اةثررر 0.8ثررر متوسررما   مررا إذا تعرردت  سرربة حجرري اةثررر  كرران حجرري اة 
( التالي يوطح اللتراة  7مرتفعا  وياار إلى تأثار البر ام   و المريقة المستخدمة وجدول  

 التي تي التو ى إلااا للد حسا  حجي اةثر لكى ماار  للى حد  وللماارات العملية ككى.
 ( 7جدول )

 ستخدام األنشطة املهنية الالصفية املقرتحة  يف تنمية املهارات العملية ككلحساب حجم األثر ال

حجم  مستوى الداللة
 األثر

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 البعدي

النهاية 
 املهارة اجملموعة العظمى

دة 
ى ح

 عل
ملية

ة ع
هار

ل م
 لك

دالة
قع 

هنا ت
ث أ

 حي
كل

ة ك
ملي

 الع
ات

هار
وللم

 يف
ن )

ى م
املد

1.
11

  :
4.

68
 ) 

1.51 
 الضابطة 10 5.43 1.47

1 
 التجريبية 10 7.65 1.12

2.62 
 2 الضابطة 12 6.37 1.82

 التجريبية 12 10.31 1.09

1.82 
 3 الضابطة 17 8.75 3.06

 التجريبية 17 14.31 2.22
 4 الضابطة 18 9.74 3.30 1.71

 5م –0م    

 5ع      



 م5102(  يناير 93د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العد
 

 

حجم  مستوى الداللة
 األثر

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 البعدي

النهاية 
 املهارة اجملموعة العظمى

 التجريبية 18 15.50 1.41

1.88 
 5 الضابطة 10 5.81 1.51

 التجريبية 10 8.65 0.48

2.20 
 6 الضابطة 12 6.48 1.98

 التجريبية 12 10.84 0.36

1.89 
 7 الضابطة 17 9.03 3.11

 التجريبية 17 14.93 1.70

1.71 
 8 الضابطة 18 9.87 3.14
 التجريبية 18 15.25 1.58

4.68 
 9 الضابطة 22 11.34 3.01
 بيةالتجري 22 18.75 2.17

3.38 
 10 الضابطة 22 11.62 3.06
 التجريبية 22 18.96 1.99

1.88 
 11 الضابطة 10 5.62 1.53
 التجريبية 10 8.50 0.56

2.45 
 الضابطة 16 8.18 2.33

12 
 التجريبية 16 13.90 2.11

1.93 
 الضابطة 10 5.53 1.48

13 
 التجريبية 10 8.40 0.91

2.34 
 الضابطة 12 6.34 1.80

14 
 التجريبية 12 10.56 0.98

1.84 
 الضابطة 10 5.18 1.80

15 
 التجريبية 10 8.50 0.91

 16 الضابطة 18 9.28 2.78 2.19
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حجم  مستوى الداللة
 األثر

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 البعدي

النهاية 
 املهارة اجملموعة العظمى

 التجريبية 18 15.37 1.49

3.75 
 الضابطة 11 5.71 0.99

17 
 التجريبية 11 9.43 1.13

1.81 
 الضابطة 13 6.78 2.36

18 
 التجريبية 13 11.06 1.13

1.57 
 الضابطة 15 8.53 2.94

19 
 التجريبية 15 13.15 1.52

1.68 
 الضابطة 15 8.15 2.95

20 
 التجريبية 15 13.12 1.62

1.11 
 الضابطة 13 7.65 3.10

21 
 التجريبية 13 11.12 0.60

1.34 
 الضابطة 14 8.06 3.09

22 
 التجريبية 14 12.21 0.87

3.68 
 الضابطة 11 5.87 1.07

23 
 التجريبية 11 9.81 0.78

3.69 
 الضابطة 11 6.09 0.99

24 
 التجريبية 11 9.75 0.84

2.00 
 الضابطة 21 12.09 3.30

25 
 التجريبية 21 18.71 1.83

3.66 
 الضابطة 11 6.06 0.98

26 
 التجريبية 11 9.65 0.82

 27 الضابطة 22 12.56 3.33 1.97
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حجم  مستوى الداللة
 األثر

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 البعدي

النهاية 
 املهارة اجملموعة العظمى

 التجريبية 22 19.15 1.70

1.87 
 الضابطة 10 5.56 1.41

28 
 التجريبية 10 8.21 1.15

1.69 
 الضابطة 14 7.53 2.83

29 
 التجريبية 14 13.34 0.74

1.27 
 الضابطة 12 7.40 2.52

30 
 التجريبية 12 10.62 1.51

5.17 

26.24 232.8
1 

املهارا الضابطة  427
  ت

368.7 11.45 ككل
2 

 التجريبية 427

( وجميعاا  سب 4.68:  1.11(  ن حجي اةثر قد تراوح ها)   7يت ح م) جدول  
  وهذا يدل للى  ن اة امة المالية ال   ية المقترحة لاا Carlمقبولة واالة البقا لكارل 

تدريب للى  جزاء الصيا ة  ثر مرتفع في تلمية الماارات العملية المت ملة بالوحد  اللاملة   ال
هذا لدورات المياه بالمدرسة  بمقرر تكلولوجيا المياه والصر  الصحي لد  ال   المجمولة. و 

 .يدل للى تحق  الفرا اةول للدراسة
 مرا فالليرة اسرتخدان اة ارمة الماليرة  و صه لاذه الدراسة لا يلإلجابة ل) السثال ال  

االجتماعيررة  بالوحررد  اللاملررة   الترردريب للررى  ال  رر ية المقترحررة فرري تلميررة الماررارات
 جرزاء الصريا ة لردورات الميراه بالمدرسرة  فرري مقررر تكلولوجيرا الميراه والصرر  الصررحي 
لم   الصا اللالث اللا وا الصرلالي شرعبة الصرلالات المعماريرة  تخصرص شربكات 

 المياه واةلمال الصحية( ؟ قان الباحث بما يلي:
 بلي لمقياس المهارات االجتماعية:نتائج التطبيق الق –أ 

 الجدول التالي يوطح  تاة  التمبا  القبلي لمقيا  الماارات االجتماعية.



 

 ( 8جدول )
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( ومستوى الداللة اإلحصائية للفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 

 تطبيق القبلي ملقياس املهارات االجتماعيةالضابطة وطالب اجملموعة التجريبية يف ال

 التباين قيمة )ت( مستوى الداللة
االحنراف 
 املتوسط املعياري

عدد 
 اجملموعة الطالب

 غري دالة إحصائيا  
أو  0.05عند مستوى 

0.01 
1.92 

 الضابطة 32 74.03 19.93 397.20
 التجريبية 32 65.65 14.41 207.84

وجوا فررة ذو االلرة إحصراةية هرا) متوسرمي ارجرات  ( الساه  لدن8يت ح م) جدول 
ال   المجمولة ال ابمة والتجريبية في التمبا  القبلي لمقيا  الماارات االجتماعية حاث 

وهرذا  0.01 و  0.05( وهى قيمرة غارر االرة إحصراةيا  للرد مسرتو  1.92هلغت قيمة  ت   
 ية.يثكد تساو  المجمولتا) في ارجات مقيا  الماارات االجتماع

 نتائج التطبيق البعدي لمقياس المهارات االجتماعية: –ب 

 يوطح الجدول التالي  تاة  التمبا  البعدا لمقيا  الماارات االجتماعية.
 ( 9جدول )

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( والداللة اإلحصائية للفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعة الضابطة 
 تجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات االجتماعيةواجملموعة ال

 مستوى الداللة
قيمة 
 التباين )ت(

االحنراف 
 املتوسط املعياري

عدد 
 اجملموعة الطالب

 دالة عند املستوى
0.01 21.09 

 الضابطة 32 90.96 28.16 792.98
 التجريبية 32 207.84 13.80 190.44

رة ذو االلرة إحصراةية هرا) متوسرمي ارجرات ( السراه  وجروا فر9يت ح مر) جردول  
ال   المجمولتا) ال ابمة والتجريبية في التمبا  البعدا لمقيا  الماارات االجتماعيرة 

وهررذا يرردل للررى  0.01( وهررذه القيمررة االررة للررد المسررتو  21.09حاررث هلغررت قيمررة ت  
 .دراسة  الفرا اللا ي م) فروا التحق
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 س المهارات االجتماعية:حساب نسبة الكسب المعدل لمقيا –جـ

فرري تلميررة الماررارات  اة اررمة الماليررة ال  رر ية المقترحررةلحسررا  فعاليررة اسررتخدان 
 باستخدان المعاالة التالية: Blackeاالجتماعية تي حسا   سبة الكسب المعدل لب   

 !Error!   +Error سبة الكسب المعدل =
 اررمة الماليررة ال  رر ية المقترحررة فعالررة ومحققررة لةهرردا  ولكرري يررتي التبررار  ن اة 

  ص 2008 شرربار    1.22بمريقررة مقبولررة اجررب  ال تقررى قيمررة  سرربة الكسررب المعرردل لرر) 
 (  ويت ح ذل  م) الجدول التالي:25-24ص

 (10جدول )
 حساب نسبة الكسب املعدل ملقياس املهارات االجتماعية 

املستوى 
 اإلحصائي

نسبة الكسب 
 دلاملع

املتوسط 
 البعدي

املتوسط 
 القبلي

الدرجة الكلية 
 اجملموعة للمقياس

 الضابطة 225 74.03 90.96 0.18 غري مقبول
 التجريبية 225 65.65 207.84 1.52 مقبول

( السررراه   ن  سررربة الكسرررب المعررردل للمجمولرررة التجريبيرررة هررري 10يت رررح مررر) جررردول  
سررررربة الكسرررررب المعررررردل للمجمولرررررة ( وهرررررى  سررررربة مقبولرررررة تربويرررررا   هالمرررررا هلغرررررت  1.52 

اة اررمة ( وهرري  سرربة غاررر مقبولررة تربويررا . وهررذا يرردل للررى فالليررة اسررتخدان 0.18ال ررابمة 
في تلميرة المارارات االجتماعيرة لرد  الر   المجمولرة التجريبيرة   المالية ال   ية المقترحة

ولرة ال رابمة مقار رة ولدن فعالية المريقة المعتاا  في تلمية الماارات االجتماعية لد  المجم
 .للدراسة بالمجمولة التجريبية  وهذا يدل للى تحق  الفرا اللا ي

تحديددد حجددم األثددر السددتخدام األنشددطة المهنيددة الالصددفية المقترحددة فددي تنميددة المهددارات  –

 االجتماعية:

ترري حسررا  حجرري اةثررر السررتخدان اة اررمة الماليررة ال  رر ية المقترحررة فرري تلميررة 
 ( التالي:11اعية لد  ال   المجمولة التجريبية ويوطح ذل  جدول  الماارات االجتم



 

 ( 11جدول )
 حجم األثر استخدام األنشطة املهنية الالصفية املقرتحة يف تنمية املهارات االجتماعية
 اجملموعة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري حجم األثر نوعه

 4.15 مرتفع
 الضابطة 90.96 28.16
 التجريبية  207.84 13.80

( وهذا يدل للى  ن 4.15( الساه   ن حجي اةثر اساو   11يت ح م) جدول  
لاا  ثر مرتفع في تلمية الماارات االجتماعية  اة امة المالية ال   ية المقترحةاستخدان 

 .للدراسة لد  ال   المجمولة التجريبية  وهذا يدل للى تحق  الفرا اللا ي
 :التوصيات والمقترحات

 التوصيات: –أ 

 في طوء ما تو ى إليه البحث الحالي م)  تاة  امك) لرا التو يات التالية:
استخدان اة امة المالية ال   ية المقترحة في تدري  مقرر تكلولوجيا المياه والصرر   -1

 الصحي لد  ال   الصا اللالث اللا وا الصلالي تخصص العمار .
لعملية للد تدري  مقرر تكلولوجيا الميراه والصرر  الصرحي التركاز للى تلمية الماارات ا -2

بالمرحلة اللا وية الصلاعية حاث اعرد تلميرة المارارات العمليرة الارد  اةساسري للمدرسرة 
 اللا وية الصلاعية.

ت رررما) مقرررررات الملررراه  والررررة التررردري  بكليرررات التربيرررة وكليرررات التعلررريي الصرررلالي  -3
 ب الم   المعلما) للااا م) ر ل التدري  المصغر.اة امة المالية ال   ية وتدري

تدريب معلمي التعلريي الصرلالي  ثلراء الخدمرة للرى اسرتخدان اة ارمة الماليرة ال  ر ية  -4
 في تدري  مقرر تكلولوجيا المياه والصر  الصحي بالمرحلة اللا وية الصلاعية

تلميرة المارارات االجتماعيررة التركارز فري إلرداا الر   بالمردار  اللا ويررة الصرلاعية للرى  -5
 م) ر ل التفالى االجتمالي والمااركة والتفاوا والتوا ى مع الزم ء.

 البحوث المقترحة: –ب 

 م) ر ل  تاة  الدراسة يو ى الباحث بالبحوث المقترحة التالية :
  تلميرة بعرل مارارات تكلولوجيرا  لمرال اللجرار لاستخدان اة امة المالية ال   ية  فاللية -

 الصلالي. اللا وا لد  ال   الصا اةول 
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تلميرة مارارات تكلولوجيرا الخرسرا ة لرد  الر   لاة امة المالية ال   ية استخدان فعالية  -
 الصلالي.  اللا وا الصا اةول 

ماارات تربية الموااللة  لرد  الر   الصرا اةول  لتلميةاة امة ال   ية استخدان فعالية  -
 اللا وا الصلالي. 

ماارات تخميط وداار  اص تاا لرد  الر    لتلميةاة امة المالية ال   ية  استخدانفعالية  -
 الصا اللالث اللا وا الصلالي.

ماررارات تكلولوجيررا البلرراء والتاررمابات  لتلميررةاة اررمة الماليررة ال  رر ية  اسررتخدانفعاليررة  -
 لد  ال   الصا اللا ي اللا وا الصلالي
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 لمراجعقائمة ا
 ًً  : المراجع العربية:  أوالً

 مقرر لتدري  العمى  وراة الريقة استخدان    فاللية (2011)محمد البيمار   حمد  محمد1-
 الصا ال   لإل جاة لد  والدافعية العملية الماارات تلمية في الصحي المياه والصر  تكلولوجيا
  العدا اةول    27عة  ساوف   مجلد مجلة كلية التربية بأساوف  جام  "الصلالي اللا وا  اةول

 466 - 392  ص صالجزء اةول  يلاير 
( . اة اررررمة الم هيررررة  واورهررررا فرررري اكتسررررا  الماررررارات 2001الرررردايى   رالررررد لبررررد الررررراةة  -2

 االجتماعية   رسالة ماجستار  كلية التربية   جامعة المل  سعوا .
اور الملا  الخفي متمل  في   امة التعلي ال ملاجية في  مو ( .  2009 العلمان ,  وال محمد3-

  الكويرررت -المجلرررة التربويرررة الماررارات االجتماعيرررة لرررد  الررر   المررردار  اللا ويرررة فررري الكويت .
 42-13  ص ص90ع  23م 

(    اة اررمة ال  رر ية والماررارات االجتماعيررة لمالررب الجامعررة 3002  مسررفرسررعد القعاررب    -4
اراسة و  ية تحلالية للرى لالرة مخترار  مر) الر   جامعرة اصمران محمرد هر) سرعوا اصسر مية   

  511-521ص ص    الجمعية المصرية لةرصاةاا) االجتمالاا)  مجلة الخدمة االجتماعية  
 

التعلي حتى التمك) فري تلميرة مسرتويات اةااء  استراتيجيةعالية (. ف2002 هوةيد   لاال حسا)  -5
  مجلرة تكلولوجيرا التعلريي  الجمعيرة لرد  الر   المردار  اللا ويرة الصرلاعية المعماريرة  الماارا 

 36-5  ص ص المصرية لتكلولوجيا التعليي   المجلد اللا ي   الكتا  الرابع
 التعلريي تكلولوجيرا اسرتخدان ماارات تدريبية لتلمية ةهرمجي (    فاللية2008شبار   غاا  محمد  -6

حالرة(    رسررالة ماجسررتار غارر ملاررور   معاررد  البحررري)  اراسررة بمملكرة المكفرروفا) معلمرري لرد 
 الدراسات التربوية  جماورية مصر العربية

 (     ثرر االكتارا  الموجرره والتجرار  المعمليرة فري تلميرة الماررارات1994عبراا   عبراا   حمرد  -7
العمليررة وماررارات التفكاررر العلمرري لررد  ت ماررذ الصررا اةول اللررا وا الصررلالي  اراسررة تجريبيررة  

 رسالة اكتوراه   كلية التربية   جامعة  ساوف .
(    ثر استخدان  سرلو  تحلارى المامرة فري اكتسرا  ت مارذ 1998لبد الجلاى  للى ساد محمد  -8

العمليررة المت ررملة فرري مقرررر المعرردات  رسررالة الصررلالي لرربعل الماررارات  اللررا وا الصررا اةول 
 ماجستار   كلية التربية   جامعة  ساوف .

القاهر    مجلة (. مقيا  الماارات االجتماعية للمراهقا) 2012لبدالحماد    د   صر الدي)  -9
 309-291ص ص   30اصرشاا اللفسي   مركز اصرشاا اللفسي   العدا 
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االجتمالي( ول قته بالماارات  –. الذكاء الاخصي  الذاتي (2010للي  رارية للي محمد  -10
االجتماعية والماول المالية لدا لالرة مر) الالبرات المرحلرة اللا ويرة بقسرمااا العلمري واةاهري 
بمديلة مكة المكرمة   رسرالة ماجسرتار   قسري للري الرلف    كليرة التربيرة   جامعرة ان القرر    

 المملكة العربية السعوااة
فالليرررة اسرررتخدان إسرررتراتيجية الرررتعلي التعررراو ي لتلميرررة ( .  2010  قررراوا   حلررران لبررردهلل-11

اللقراء السرلوا  .الماارات االجتماعية لد  لالة مر) الالبرات المرحلرة اللا ويرة بمديلرة المراةا 
 256-218  ص ص السعوااة (- الخام  لار   تموير التعليي : رؤ  و ماذا ومتملبات

اكتسا  الر   المدرسرة  في(    ثر استخدان  سلو  تحلاى المامة 1998غليي   إهراهيي  حمد  -12
التربية وللي اللف    كلية  فيمجلة البحث الصلاعية لبعل الماارات العملية الماول المالية    

 .198 – 168ص ص (    كتوبر  2(   العدا  2بالمليا   جامعة المليا  المجلد   التربية
  اةران : لمان   اار اة امة التربوية و سالاب تمويرها(. 2011فرح  وجيه واباهلة  ميااى  -31

 واةى لللار والتوةيع
تو  (    ثرررر اسرررتخدان اة ارررمة العلميرررة ال  ررر ية فررري مسررر2010قاررروجي   سرررلاء فررراروة  -14

التحصاى الدراسي في ماا  للي اةحياء  رسالة ماجستار   قسي الملاه  والررة التردري    كليرة 
 التربية   جامعة اما    الجماورية العربية السورية.

(.  فعالية اة امة التعليميرة فري تلميرة االتجراه 2008يو    إهراهيي  اهر لبدالرحم) قاسي  15-
لمدرسة اللا وية الصلاعية المعمارية والماارات العملية والتحصاى  حو تربية الموااللة لد  ال   ا

مجلة تكلولوجيا التعليي   الجمعية المصرية لتكلولوجيا التعلريي   المجلرد الرابرع لارر   الدراسي   
 339-287  ص صالعدا الرابع
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