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 مستخلص البشح:

؛ مف والوجدانية لدى طمبة المرحمة الثانوية الكفايات االجتماعيةىدؼ البحث تنمية      
(  في تدريس عمـ 4Cs Modelفاعمية استخداـ نموذج رباعي المراحؿ )خبلؿ التحقؽ مف 

الكفايات ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ أداة البحث المتمثمة في: مقياس االجتماع
، ا( طالبً ٕٖجريبية التي بمغت )االجتماعية والوجدانية عمى مجموعتي البحث: المجموعة الت

الوحدتيف: الوحدة الثانية؛ ، ثـ تدريس اقبميً  اتطبيقً  ا( طالبً ٕٖوالمجموعة الضابطة التي بمغت)
بعنواف )البناء االجتماعي ومكوناتو(، والوحدة الثالثة؛ بعنواف )التنشئة االجتماعية( مف منيج 

 4Cs)نموذج رباعي المراحؿمالثاني وفًقا لعمـ االجتماع لمصؼ الثاني الثانوي الفصؿ الدراسي 
Model )،نفس بدراسة طمبة المجموعة الضابطة بينما قامت  لمجموعة البحث التجريبية

البحث  أداةبالطرؽ التقميدية، ثـ تطبيؽ  عمـ االجتماعمنيج الوحدتيف الثانية والثالثة مف 
 عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة. ابعديً  اتطبيقً 

بيف متوسطي  اؽ داؿ إحصائيً فر وبعد تحميؿ البيانات، تـ استخبلص النتائج: وجود    
مقياس البعدي عمى  المجموعة الضابطة فى التطبيؽطمبة درجات طمبة المجموعة التجريبية و 

بيف  اود فرؽ داؿ إحصائيً ووجلصالح المجموعة التجريبية،  الكفايات االجتماعية والوجدانية
لمقياس الكفايات االجتماعية ة في التطبيقيف القبمي والبعدي يوعة التجريبدرجات طمبة المجم

( 4Cs Modelاستخداـ نموذج رباعي المراحؿ )وفاعمية لصالح التطبيؽ البعدي، والوجدانية 
في تدريس عمـ االجتماع عمى تنمية بعض الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طمبة 

ضرورة  نتائج البحث تـ التوصية بعدد مف التوصيات منيا:المجموعة التجريبية. وفي ضوء 
في تدريس عمـ االجتماع القائـ عمى المعمـ إلى التعمـ المتمركز  المعتاداالنتقاؿ مف األسموب 

 Hendy`s 4Csحوؿ المتعمـ، وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ نموذج ىندي رباعي المراحؿ )
Model ،) لتضميف أنشطة صفية وال صفية ضمف دعوة القائميف عمى النظاـ التعميمي و

 .مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية لتعزيز الكفايات االجتماعية والوجدانية

عمػـ االجتمػاع  ،(Hendy`s 4Cs Modelنمػوذج ىنػدي ربػاعي المراحػؿ )الكممػات الدالػة: 
 .الكفايات االجتماعية والوجدانية،
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Abstract: 

The research attempted to develop social and emotional competencies 

among secondary school students by verifying the effectiveness of using a 

four-cycle model (4Cs Model) in teaching sociology.  To achieve this goal, the 

researcher administered a measure of social and emotional competencies on the 

research group as pre administration. The research group consisted of 64 

students (32 for experimental group and 32 for control group).  The 

experimental group was taught two units entitled (Social Construction and its 

Components), and (Socialization) from the sociology curriculum for the second 

year of secondary school according to the four-cycle model (4 Cs Model), 

while the control group students studied the same units of the sociology 

curriculum using traditional methods. Then, the researcher administered the 

measure of social and emotional competencies on the research group as post 

administration. 

   The research results were as follows : There were statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental group and the control 

group in the pre and post administrations on the measure of social and 

emotional competencies for the experimental group. There were statistically 

significant differences between the scores of the experimental group students in 

the pre and post administrations of the measure of social and emotional 

competencies in favor of the post administration. There was a large effect of 

using a four-cycle model (4Cs Model) in teaching sociology on developing 

some social and emotional competencies among the experimental group 

students. The research recommended the necessity of transferring to learner-

centered learning through the application of four-stage model (Hendy`s 4Cs 

Model). It also recommended using classroom and extracurricular activities 

within the curricula of philosophical and social subjects to enhance social and 

emotional competencies.                                                                          

Key words: Hendy four-cycle model (Hendy's 4Cs Model), Sociology ,Social 

and emotional competencies.  

 



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                  ...     استخدام نموذج رباعي المراحل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 299 - 

 املكدمة

التحدي الرئيس لمتعميـ في الثورة الصناعية الرابعة ىو نوعية الخدمات التي تقدميا           
ا أقؿ ارتباطً  الطمبةفي ظؿ تنوع قدراتيـ ودوافعيـ لمتعمـ، خاصة أف الكثير مف  لمطمبةالمدرسة 
 تعمؿو  .سموكيـ وصحتيـو عمى أدائيـ األكاديمي  ا، وىذا النقص يؤثر سمبً بالمدرسة
 كفايات مف يمزميـ بما فيالمتعمم تزويد عمى العالـ أنحاء مختمؼ في التعميمية المؤسسات
 التعميمية بيئتيـ في والفعالة جابيةاإلي مساىمتيـ تكفؿ ومتكاممة مترابطةووجدانية  اجتماعية
 .اومجتمعيً  اأسريً  االجتماعية، وأنشطتيـ اليومية وحياتيـ
، االجتماعيةفي العموـ  ااالجتماعية والوجدانية مف أكثر المفاىيـ شيوعً  ياتالكفا دتعو    

الميارات االجتماعية، والوعي وىي:  ،المتكاممة بشكؿ ديناميكيوتعتمد عمى عدد مف العوامؿ 
(Humphrey,2013,p18عرؼ )يُ و االجتماعي، والثقة بالنفس. 

 (ٔ)
 ةاالجتماعي الكفايات 

كيفية  الطمبة يتعمـ يامف خبللالتي الميارات األساسية لمحياة  مجموعة مف:  بأنيا ةوالوجداني
 عمى والقدرة ميارات إدارتيا، واكتساب اإلنسانية، المشاعر طبيعة فيـو لتعامؿ مع اآلخريف ا

 وكذلؾ االىتمامات، نوعتم اجتماعي طارإ في تحقيقيا فيةكيو  الشخصية ؼاألىدا تحديد
قامة اآلخريف، مع التعاطؼ  .المسؤولة القرارات خاذوات عمييا، جابية والحفاظإي عبلقات وا 
 ؼالمعار  تطوير في الطبلب مساعدة إلى والوجداني االجتماعي التعمـ ؼييدو         
 يشاركوف ومف ثـ ،فيومسؤول فيابييجإ فيمواطن ليصبحوا ؛البلزمة والمواقؼ والميارات
 ؼأىدا يحقؽ ذاتو الوقت وفي ،الشخصية والمصالح ؼاألىدا يحقؽ بما ؛المجتمع في بفاعمية
عمى  القدرة الميارات ىذه عززتُ  وقد، ( Hong & Jung,2011,21)خريفاآل ومصالح
 الذيف الطمبة لدى والوجداني االجتماعي الواقع فتحسي في سيـوتُ  الصعاب، ومواجية الصمود
 لذلؾ، ونتيجة  .الطبيعية السياسية والكوارث واألزمات والنزاعات العنؼ سياؽ في يعيشوف
 التي التعميمية رالمعايي مف اأساسيً  اوجزءً  عالمية ظاىرة والوجداني االجتماعي التعمـ أصبح
 القرف لمتطمبات وفقا المتعمـ يكتسبيا أف ينبغي والقيـ التي والميارات ؼالمعار  نوعية تحدد

 (ٔ، ٕٛٔٓ)جوزيؼ ماىوني،  .المستدامة التنمية ومقتضيات والعشروف الحادي

                                                           
انتىثُك كبنتبنٍ) اسم انمؤنف أو انببدث، َهُه سىت انىشش، ثم سلم انصفذت أو انصفذبث انتٍ تم  َتم(1) 

 انشجىع إنُهب(.
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ويشجع  ،ألنفسيـ الطمبةمف فيـ  ةوالوجداني ةاالجتماعي الكفاياتتدريس كما يعزز         
دمجيا مف خبلؿ  ؛الطمبةالنيوض األكاديمي لدى الراحة في البيئة الصفية، والتي تسيـ في 

زيد مف إحساسيـ مما ي Pاستنادىا إلى ميارات الدعـ الذاتي لدييـفي المناىج الدراسية و 
، ويسيـ في تنمية بالسيطرة عمى ما  يواجيونو مف تحديات وعقبات خبلؿ حياتيـ الدراسية

لموصوؿ إلى صنع قرار  ؛الميارات األساسية مف الوعي الذاتي واإلدارة الذاتية واالجتماعية
 (ٙٔٗ، ٕٛٔٓ)أمؿ الزغبي،  .مناسب وعبلقات جيدة بيف األفراد

ىتمت العديد مف ا، فقد لمكفايات االجتماعية والوجدانيةوباإلضافة إلى األىمية السابقة        
الدارسيف  المرحمة الثانوية طمبةلدى  بتنمية بعض ىذه الكفايات ؛لدراسات والبحوث السابقةا

  :ومنيا ،لممواد الفمسفية واالجتماعية
 بناء استراتيجية (، التي ىدفت الكشؼ عف فاعمية استخداـ ٕٓٔٓالفتاح،ماؿ عبد آ) -

تدريس عمـ االجتماع عمى تنمية التحصيؿ وبعض ميارات التفاوض  في النظر وجيات توافؽ
االجتماعي لدى طبلب المرحمة الثانوية، واختارت الباحثة عينة مف طمبة الصؼ الثاني 

ة لمبنات التابعة إلدارة شرؽ الفيوـ التعميمية، واستخدمت الثانوية بمدرسة أـ المؤمنيف الثانوي
الباحثة المنيج التجريبي في تطبيؽ تجربة البحث، حيث يتضمف التصميـ التجريبي لمبحث 

واألخرى ضابطة، وتوصمت نتائج البحث إلى: وجود فروؽ ذات  ،مجموعة تجريبية :مجموعتيف
ة التجريبية والضابطة في اختبار داللة إحصائية بيف متوسطى درجات طبلب المجموع

التحصيؿ ومقياس التفاوض االجتماعي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطى درجات طمبة المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي في 

 اختبار التحصيؿ ومقياس التفاوض االجتماعي لصالح التطبيؽ البعدي.
ستخداـ اوحدة في عمـ االجتماع ب فاعميةتعرؼ (: التي ىدفت ٕٓٔٓياـ محمد،)س  -

تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى طمبة المرحمة الثانوية، واختارت في استراتيجية حؿ المشكبلت 
الباحثة عينة مف طبلب الصؼ الثاني الثانوي، واستخدمت المنيج التجريبي ذي التصميـ 

وحدة  فاعميةالتجريبية والضابطة، وتوصمت نتائج البحث إلى:  التجريب لمجموعتيف البحث
تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى  في  ستخداـ استراتيجية حؿ المشكبلتافي عمـ االجتماع ب

 طمبة المرحمة الثانوية.
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نموذج التعمـ التوليدي (، التي ىدفت التعرؼ عمى فاعمية ٕ٘ٔٓأبو الحسف،  ) أحمد  -
(M.L.G في تدريس )لميارات الحياتية لدى طبلب افي تنمية التفكير التوليدي و  الفمسفة

( طالبًة ٖٓ( طالبًة لممجموعة التجريبية، و)ٖٓالمرحمة الثانوية، وتكونت عينة البحث مف )
( في M.L.Gنموذج التعمـ التوليدي )فاعمية  عفلممجموعة الضابطة،  وأسفرت نتائج البحث 

 .ر التوليدي والميارات الحياتية لدى طبلب المرحمة الثانويةفي تنمية التفكي تدريس الفمسفة
 التفكير استراتيجية( التي ىدفت الكشؼ عف فاعمية استخداـ ٕٙٔٓ، عبدالفتاح )آماؿ  -

عمى تنمية التحصيؿ وميارات ما وراء المعرفة والذكاء  تدريس الفمسفة في عاؿ بصوت
حمة الثانوية، واختارت الباحثة عينة مف الروحي واالتجاه نحو االستراتيجية لدى طبلب المر 

طمبة الصؼ الثاني الثانوية بمدرسة أـ المؤمنيف الثانوية لمبنات التابعة إلدارة شرؽ الفيوـ 
التعميمية، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي في تطبيؽ تجربة البحث، حيث يتضمف 

ضابطة، وتوصمت نتائج  مجموعة تجريبية واألخرى :التصميـ التجريبي لمبحث مجموعتيف
البحث إلى: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية 
والضابطة في اختبار التحصيؿ واختبار ميارات ما وراء المعرفة ومقياس الذكاء الروحي 
ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

وسطى درجات طمبة المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار التحصيؿ مت
واختبار ميارات ما وراء المعرفة ومقياس الذكاء الروحي ومقياس االتجاه لصالح التطبيؽ 

 البعدي.
 محطات استراتيجية (، التي ىدفت الكشؼ عف فاعمية استخداـٕٚٔٓ)أماؿ عبد الفتاح،   -

تدريس عمـ االجتماع عمى تنمية التفكير االستداللي والتسامح االجتماعي لدى  في التعمـ
طمبة الصؼ الثاني الثانوي، واختارت الباحثة عينة مف طمبة الصؼ الثاني الثانوية بمدرسة أـ 
المؤمنيف الثانوية لمبنات التابعة إلدارة شرؽ الفيـو التعميمية، واستخدمت الباحثة المنيج 

التجريبية والضابطة، وتوصمت نتائج  البحث التصميـ التجريبي لمجموعتيبي ذي التجري
البحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات طمبة المجموعة التجريبية 
والضابطة في اختبار التفكير االستداللي ومقياس التسامح االجتماعي لصالح المجموعة 

ة بيف متوسطى درجات طمبة المجموعة التجريبية التجريبية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائي
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في التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار التفكير االستداللي ومقياس التسامح االجتماعي 
 لصالح التطبيؽ البعدي.

استخداـ البرىاف الحجاجي في تدريس الفمسفة  تعرؼ(، والتي ىدفت ٕٚٔٓ)سعاد عمر،   -
مف طمبة الصؼ  ا( طالبً ٓٙونت عينة البحث مف )لدى طبلب الصؼ الثاني الثانوي، وتك

 ا( طالبً ٖٓلممجموعة التجريبية، ) ا( طالبً ٖٓالثاني الثانوي، وتـ تقسيـ الطمبة إلى: )
لممجموعة الضابطة، وقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وتوصمت نتائج البحث إلى: أف 

مجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار بيف متوسط درجات طبلب ال اإحصائيً  دااًل  اىناؾ فرقً 
الميارات الحجاجية ومقياس الميارات الحياتية لصالح المجموعة التجريبية، وأف البرىاف 

 بالفاعمية في تنمية الميارات الحجاجية والحياتية.  يتصؼالحجاجي 
 عمـ تدريس في المتمايز التعميـ ( التي ىدفت قياس فاعميةٕٛٔٓ)دينا عبد الحميـ،  -

االجتماع عمى تنمية التفكير المنطقي وأبعاد المسئولية االجتماعية لدى طمبة المرحمة 
( طالبًة مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي بمدرسة ٓٗالثانوية، وتكونت مجموعة البحث مف )

حممية الزيتوف الثانوية بنات بإدارة عيف شمس بالقاىرة، مقسمة إلى مجموعتيف : واحدة 
( طالبًة مف نفس الصؼ داخؿ ٕٓ( طالبًة، واألخرى ضابطة وعددىـ)ٕٓـ)تجريبية وعددى

( بيف 0ٓٔٓالمدرسة، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
متوسطي درجات الطالبات في التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية والضابطة في كؿ 

ومقياس المسئولية االجتماعية لصالح المجموعة   مف اختبار ميارات التفكير المنطقي
التجريبية في التطبيؽ البعدي، وىذا يؤكد فاعمية استخداـ التعميـ المتمايز في تدريس عمـ 

 االجتماع لتنمية التفكير المنطقي وأبعاد المسئولية االجتماعية لدى طبلب المرحمة الثانوية.
 العقمية المخططات نظرية مية استخداـ(، التي ىدفت قياس فاعٕٛٔٓ)عبد اهلل سيؼ،  -
الفمسفة عمى تنمية أبعاد التنظيـ الذاتي وميارات الفيـ العميؽ لدى طبلب الصؼ  تدريس فى

األوؿ الثانوي، وقد استخدـ كبل مف المنيج الوصفي لعرض اإلطار النظري وبناء أدوات البحث 
مف طبلب  ا( طالبً ٛٙة مف )المكون -، والمنيج التجريبي القائـ عمى تقسيـ عينة البحث

درست  ،ا( طالبً ٖٗإلى مجموعتيف : األولى تجريبية وتكونت مف ) -الصؼ األوؿ الثانوي
درست  ،ا( طالبً ٖٗباستخداـ نظرية المخططات العقمية، والثانية ضابطة وتكونت مف )

تدريس  بالطريؽ التقميدية، وقد أظيرت نتائج البحث أف استخداـ نظرية المخططات العقمية في
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الفمسفة ذات فاعمية عمى تنمية أبعاد التنظيـ الذاتي لمتعمـ وميارات الفيـ العميؽ لدى طبلب 
 الصؼ األوؿ الثانوي.

 التصور (، التي ىدفت الكشؼ عف فاعمية إستراتيجيةٕٛٔٓمحمود وآخروف،  عبير)  -
عادات العقؿ لدى طبلب المرحمة  ىحدإالعقمي في تدريس عمـ االجتماع تنمية الوعي الذاتي ك

( طالبًة مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي مقسمة إلى ٓٙالثانوية، وتكونت عينة البحث مف )
( طالبًة لكؿ مجموعة بمدرسة الزىراء الثانوية بنات ٖٓتجريبية وضابطة بواقع ) :مجموعتيف

لثقافي واالقتصادي، التابعة إلدارة عيف شمس التعميمية مف نفس المستوى االجتماعي وا
وأظيرت النتائج فاعمية استراتيجية التصور العقمي في تنمية الوعي بعادات العقؿ في جوانبو 

 الثبلثة.
 األركاف ( التي ىدفت الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجيةٕٛٔٓ)والء غريب،   -

دى طبلب الصؼ األربعة في تدريس الفمسفة لتنمية ميارات اتخاذ القرار والفاعمية الذاتية ل
الثالث الثانوي، وقامت الباحثة باختيار العينة بشكؿ عشوائي مف المجتمع األصمي عمى طبلب 

( طالبة مف مدرسة عمـ الديف الثانوية لمبنات بمحافظة ٗٛالصؼ الثالث الثانوي وعددىـ )
مقسمة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، وقامت الباحثة بحساب التكافؤ بيف بورسعيد، 

، وتوصمت نتائج البحث إلى فاعمية مجموعتيف مف حيث العمر والمستوى التحصيميال
األربعة في تدريس الفمسفة تنمية ميارات اتخاذ القرار والفاعمية الذاتية  األركاف استراتيجية

 لدى طبلب الصؼ الثالث الثانوي .
المستحدثات تعرؼ فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى ىدفت (، التي ٜٕٔٓ، )أماني عثماف -

خراجو المتمثؿ في التعمـ النقاؿ وما يرتبط بو مف بعض تطبيقات  التكنولوجية في بنائو وا 
وذلؾ بيدؼ تنمية ميارات التدريس اإليجابي لدى معممي عمـ النفس  ،اليواتؼ الذكية

لدى طبلبيـ، وُطبؽ البحث عمى عينة مف  أثره في تنمية الميارات الحياتيةواالجتماع، ومعرفة 
، وعينة مف طبلبيـ ا( معممً ٕٗعممي عمـ النفس واالجتماع بالمرحمة الثانوية حيث بمغت )م

وعتيف المنيج التجريبي ذي التصميـ التجريبي لممجم الباحثةواستخدمت  ،ا( طالبً ٕٓٓبمغت )
بيف رتب درجات  اوجود فروؽ دالة إحصائيً إلى  البحث أسفرت نتائجالتجريبية والضابطة، و 

المجموعتيف التجريبية والضابطة لممعمميف ومتوسطي درجات طبلبيـ في أدوات البحث لصالح 
 .المجموعة التجريبية
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والفاعمية ميارات التفكير عالي الرتبة  تنمية بعضىدفت (، التي ٜٕٔٓ)ريحاب تركي،  -
النفس واالجتماع،   عمـالذاتية لدى الطبلب المعاقيف بصريا في المرحمة الثانوية في مادة 

)المكفوفيف( في اوتمثمت عينة البحث مف طبلب الصؼ الثاني الثانوي المعاقيف بصريً 
محافظتي )الشرقية، الغربية( وقسمت إلى مجموعتيف)تجريبية، ضابطة(، حيث تضمنت 

بمعيد النور بطنطا،  االمجموعة التجريبية طبلب الصؼ الثاني الثانوي المعاقيف بصريً 
في مدرسة النور  االمجموعة الضابطة طبلب الصؼ الثاني الثانوي المعاقيف بصريً  وتضمنت

( 0ٓ٘ٓ ≥عند مستوى داللة ) اوجود فرؽ داؿ إحصائيً عف بالزقازيؽ، وأسفرت نتائج البحث 
بيف متوسطي رتب درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

الرتبة ومقياس فاعمية الذات لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فرؽ ميارات التفكير عالي 
التطبيقيف القبمي  ( بيف متوسطي رتب درجات0ٓ٘ٓ ≥عند مستوى داللة ) اداؿ إحصائيً 

والبعدي لطبلب المجموعة التجريبية في اختبار ميارات التفكير عالي الرتبة ومقياس فاعمية 
 الذات لصالح التطبيؽ البعدي.

استيدؼ البحث بناء برنامج قائـ عمى استراتيجيات اقتصاد ، (ٜٕٔٓ)سماح إبراىيـ،   -
المعرفة، والتحقؽ مف فاعميتو في تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة وأبعاد السموؾ االجتماعي 

امج عمى عينة مف طبلب الصؼ الثاني ناإليجابي لدى طبلب المرحمة الثانوية، وتـ تطبيؽ البر 
وطالبًة، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي الذي يتضمف  ا( طالبً ٖٓوعددىـ )الثانوي 

بيف  امجموعتيف )تجريبية وضابطة(، وكشفت نتائج البحث عف وجود فروؽ دالة إحصائيً 
متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات 

 ر أبعاد السموؾ االجتماعي اإليجابي لصالح المجموعة التجريبية.التفكير عالي الرتبة، واختبا
التي ىدفت الكشؼ عف فاعمية البرنامج اإلثرائي القائـ (، ٜٕٔٓ)فاطمة عبد الغني،   -

عمى استراتيجيات ما وراء الذاكرة في تنمية التعمـ الذاتي وتحسيف جودة الحياة لدى طبلب 
( طالبًة ٓٗ)مـ االجتماع، وقد بمغت عينة البحث الصؼ الثاني الثانوي الدارسيف لمادة ع

بالصؼ الثاني الثانوي بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالسويس، واستخدمت 
المنيج التجريبي ذي التصميـ التجريبي لممجموعة التجريبية الواحدة، وأسفرت نتائج  الباحثة
بيف متوسطي درجات الطبلب في التطبيقيف القبمي  اوجود فروؽ دالة إحصائيً عف البحث 

والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي، واختبار المواقؼ السموكية لجودة الحياة، واختبار المواقؼ 



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                  ...     استخدام نموذج رباعي المراحل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 299 - 

السوكية لميارات التعمـ الذاتي لصالح التطبيؽ البعدي، وكذلؾ فاعمية البرنامج اإلثرائي  القائـ 
ي تنمية كؿ مف التحصيؿ المعرفي والتعمـ الذاتي وتحسيف عمى استراتيجيات ما وراء الذاكرة ف

   جودة الحياة لدى طبلب الصؼ الثاني الثانوي الدارسيف لمادة عمـ االجتماع. 
( التي ىدفت الكشؼ عف فاعمية استخداـ التعمـ النشط في تدريس ٕٕٓٓ)نادية السنطير، -

وتـ تطبيؽ البحث عمى الثانوية، عمـ االجتماع لتنمية الذكاء االجتماعي لدى طبلب المرحمة 
عينة مف طبلب الصؼ الثاني الثانوي الدارسيف لعمـ االجتماع، واستخدمت الباحثة المنيج 
التجريبي الذي يتضمف مجموعتيف )تجريبية وضابطة(، وكشفت نتائج البحث عف وجود فروؽ 

ي التطبيؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة ف
البعدي الختبار الذكاء االجتماعي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروؽ دالة إحصائًيا 

البعدي الختبار  يف القبمي وبيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيق
 .التطبيؽ البعديالذكاء االجتماعي لصالح 

أىمية تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى تتضح ، عمى ما سبؽ اتأسيسً             
السابقة  البحوثالمرحمة الثانوية الدارسيف لعمـ االجتماع، ولكف يختمؼ الباحث مع ىذه  طمبة

 االبحوث السابقة نوعً دانية، حيث تناولت ىذه في طبيعة تناوؿ ىذه الكفايات االجتماعية والوج
 ،والوعي الذاتي ،كالمسئولية االجتماعية والفاعمية الذاتية ؛مف ىذه الكفايات دوف غيرىا اواحدً 

 ،والذكاء الروحي ،والتسامح االجتماعي ،والتنظيـ الذاتي ،والميارات الحياتية واالجتماعية
بينما تناوؿ الباحث ىذه والذكاء االجتماعي، ، ، وتحسيف جودة الحياةواتخاذ القرار المسئوؿ

إدارة الذات، والوعي الذاتي، واتخاذ  وىي:) ،ة بشكؿ أشمؿ وأعـالكفايات االجتماعية والوجداني
في تبني الباحث ، كما اختمؼ (القرارات المسئولة، والميارات االجتماعية، والوعي االجتماعي

كأحد االتجاىات المعاصرة في  (Hendy`s 4Cs Model)نموذج ىندي رباعي المراحؿ
   .االجتماعية والوجدانية مـ االجتماع لتنمية الكفاياتتدريس ع
 وعبر الدراسية المناىج خبلؿ مف والوجدانية، االجتماعية الكفايات تفعيؿ ويمكف       
 الدراسية كافة المراحؿ يشمؿ منظومي تعميمي نظاـ إطار في وذلؾ المختمفة، أنشطتيا
  .التعميمية المستويات مختمؼ مع ويتناسب
أفضؿ لمعيش،  ااإلنساني إلى دراسة كيؼ يمكف جعؿ العالـ مكانً وييدؼ عمـ االجتماع        

ومف ثـ فيو يحاوؿ استكشاؼ األوضاع، واألنماط والترتيبات االجتماعية المناسبة التي تسيـ 
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ثـ يسعى لتطوير  ،في تحسيف ظروؼ المعيشة بالمجتمع، ولذلؾ يبدأ بدراسة احتياجات األفراد
ات، وعميو أصبح السؤاؿ الرئيس لعمـ االجتماع: ما األدوات المجتمع ليقابؿ مثؿ ىذه االحتياج

التي يمتمكيا األفراد؟، وما المعرفة التي لدييـ؟، وما الكفايات الذي يمكنيـ مف خبلليا أف 
 (٘ٙ، ٕٙٔٓ.)محمد فرغمي،امعً  اأفضؿ كي يعيش فيو الناس جميعً  ايجعموا ىذا العالـ مكانً 

 التنمية لتعزيز البلزمة الظروؼ تييئة عمى فيالمعمم درةق  تنمية التوجو ىذا ويتطمب       
 العممية في المستمر التحسف طريؽ عف وذلؾ المتعمميف، جميع لدى االجتماعية والوجدانية

 جرائية والنماذجاإل األدلة إلى المستندة والتربوية التدريسية الممارسات وتوظيؼ التعميمية
 تطوير وتستيدؼ المختمفة التعميمية المواقؼ في نشط بشكؿ الطمبة تدمج التي التطبيقية
 .المدارس في متكافئة فرص تعّمـ ليـ وتتيح لدييـ والوجدانية االجتماعية الكفايات

ولعؿ مف بيف تمؾ النماذج الُمعدة والمطورة حديثًا: نموذج ىندي رباعي المراحؿ        
(Hendy`s 4Cs Model إذ يقـو ىذا النموذج عمى أربع نظريات تعمـ معروفة في ،)

، واالتصالية أو الترابطية Contextualismالمجاؿ التربوي وىي: السياقية أو سياؽ التعمُّـ 
Connectivism والبنائية ،Constructivism والمعرفية ،Cognitivism وبناًء عمى ،

 .(Hendy, 2016) (4Cs Model)ذلؾ أخذ النموذج اسمو 
تبدأ  (Hendy, 2016)ىندي محمد ويضـ ىذا النموذج أربع مراحؿ كما ذكر 

، مروًرا بمرحمة ربط التعمُّـ بمواقؼ وأمثمة Contextualizingبمرحمة تقديـ السياؽ  
مرحمة إعماؿ ، لتنتيي عند  Constructing، ثـ مرحمة بناء التعمُّـConnectingمشابية 
دور المعمـ في ىذا النموذج، فيتمثؿ في التخطيط، ، أما عف Cognitivisingالعقؿ 

، وترتيب كؿ ما يتعمؽ بو مف أدوات تعميمية، كما ووالتحضير الجيد لموضوع الدرس، وتنظيم
ييسر لممتعمميف اكتشاؼ الفكرة الرئيسة لموضوع الدرس، بينما يتمثؿ دور المتعمـ في فحص 

 الموقؼ التعميمي. المواد، واألدوات التعميمية، والتفاعؿ معيا داخؿ
(، ودور Hendy`s 4Cs Modelوبالنظر إلى مراحؿ نموذج ىندي رباعي المراحؿ)

كؿ مف المعمـ والمتعمـ، تتضح إمكانية تطبيقو في تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية في 
متعددة قد طبقتو عمى بحوث عمـ االجتماع، والتغمب عمى ضعؼ الطمبة بيا، وال سيما أف 

 ,Hendy, 2016 ، Hendy : )ىيـ العممية والميارات الحياتية واالجتماعية، منيا المفا
2017 ،Hendy, 2018 ،  ،دعاء إبراىيـ،  ،ٕٕٓٓ، أحمد شعباف، ٜٕٔٓأحمد شعباف
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ومف ىذا المنطمؽ تـ اختيار ىذا ، ( ٕٕٓٓ، سامية يوسؼ،  ٕٕٓٓ، مروة أحمد، ٕٕٓٓ
في تدريس عمـ االجتماع لتنمية بعض الكفايات االجتماعية والوجدانية  الستخدموالنموذج 

 ؛لدى المتعمميف، إذ يربط النموذج بيف نجاح التعمـ االجتماعي الوجداني وبيئة المدرسة
باعتبارىا المكاف المركزي لمتغيير، وأكد النموذج إمكانية تعمـ وتنمية الكفايات االجتماعية 

إمكانية التدريب عمييا، وذلؾ مف خبلؿ المقررات الدراسية األكاديمية أو مف  اوالوجدانية وأيضً 
 خبلؿ أنشطة متحررة مف المحتوى.

 Hendy`s 4Csأىمية نموذج ىندي رباعي المراحؿ السابقة )وعمى الرغـ مف         
Modelالمرحمة الثانوية، إال أف الواقع  طمبةلدى  الكفايات االجتماعية والوجدانية ( في تنمية
عمـ المواد الفمسفية بصفة عامة، ومناىج وجود فجوة أو فرؽ بيف محتوى مناىج يثبت 

وأسموب تدريسيا وبيف الخبرة التي يحتاج إلييا بصفة خاصة االجتماع بالمرحمة الثانوية 
 يتعدى كونو مجرد طالب المرحمة الثانوية في حياتيـ اليومية، التركيز عمى الجانب الذي ال

مادة نظرية جافة، تمقيف، وافتقاد كامؿ لمحوار والنقد، غياب لشيء اسمو التعمـ الذاتي، ُبعد 
ىماؿ التطبيقات الحياتية مف خبلؿ ربط  مناىج المواد الفمسفية الحالية عف الواقع الُمعاش وا 

العديد مف  دتو، وىو ما أك(ٛ، ٜٕٔٓ)محمد زيداف، .التعميـ بالحياة وليس باالمتحانات
والء ، ٕٛٔٓ، ، وآخروفمحمود ، عبير ٕٓٔٓماؿ عبد الفتاح، آ)البحوث السابقة، ومنيا: 

، ٜٕٔٓسماح إبراىيـ، ، ٕٛٔٓدينا عبد الحميـ،، ٕٚٔٓماؿ عبد الفتاح، آ، ٕٛٔٓغريب، 
بضرورة تبني النماذج والمداخؿ  البحوث السابقةوأوصت ىذه ، (ٜٕٔٓفاطمة عبد الغني، 

 .واالستراتيجيات الحديثة في تدريس عمـ االجتماع لتحقيؽ األىداؼ المرجوة
لدى  الكفايات االجتماعية والوجدانيةالسابقة مف أىمية البحوث وبالرغـ مما أكدت عميو     

 طمبةلدى  الكفايات االجتماعية والوجدانية، إال أف الواقع الحالي يشير إلى ضعؼ الطمبة
، البحوث السابقةذا ما أكدتو العديد مف ، وىعمـ االجتماعالمرحمة الثانوية الدارسيف لمادة 

وأوصت  الطمبة،( التي أكدت ضعؼ الميارات الحياتية لدى ٜٕٔٓ، )أماني عثمافومنيا: 
( التي أكدت ضعؼ ٜٕٔٓ)ريحاب تركي،النقاؿ،  التعمـ عمى قائـ تدريبي برنامجببناء 

المعاقيف بصريا بالمرحمة الثانوية في مادة عمـ النفس واالجتماع،  الطمبةالفاعمية الذاتية لدى 
 طمبة لدى االيجابى السموؾ االجتماعى ( التي أكدت ضعؼ أبعادٜٕٔٓ)سماح إبراىيـ، 

اقتصاد المعرفة،  استراتيجيات عمى قائـ الفمسفة فى وأوصت ببناء برنامج ،الثانوية المرحمة
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 طمبة لدى الحياة جودة وتحسيف الذاتيالوعي  ( التي أكدت ضعؼٜٕٔٓ)فاطمة عبد الغني، 
 عمى قائـ إثرائي وأوصت ببناء برنامج ،االجتماع عمـ لمادة الدارسيف الثانوي الثاني الصؼ

( التي أكدت ضعؼ أبعاد المسئولية ٕٛٔٓ، )دينا عبد الحميـ،الذاكرة وراء ما إستراتيجيات
 عمـ تدريس في المتمايز التعميـ وأوصت  باستخداـ ،المرحمة الثانوية طمبةاالجتماعية لدى 

( التي أكدت ضعؼ أبعاد التنظيـ الذاتي والفيـ العميؽ لدى ٕٛٔٓاالجتماع، )عبد اهلل سيؼ،
، الفمسفة تدريس فى العقمية المخططات نظرية استخداـبوأوصى  ،المرحمة الثانوية طمبة

 وأوصت ،الوعي الذاتي كأحد عادات العقؿ ضعؼ( التي أكدت ٕٛٔٓمحمود،  عبير)
( التي ٕٛٔٓ)والء غريب، ، العقمي في تدريس عمـ االجتماع التصور إستراتيجيةستخداـ اب

 وأوصت ،المرحمة الثانوية طمبةميارات اتخاذ القرار والفاعمية الذاتية لدى  ضعؼأكدت 
( التي ٕٚٔٓماؿ عبد الفتاح، آ)في تدريس الفمسفة،  األربعة األركاف استراتيجيةاستخداـ ب

 استراتيجية استخداـب وأوصتالمرحمة الثانوية  طمبةالتسامح االجتماعي لدى  ضعؼأكدت 
الميارات  ضعؼ( التي أكدت ٕٚٔٓ)سعاد عمر، عمـ االجتماع،  تدريس في التعمـ محطات

المرحمة الثانوية الدارسيف لممواد الفمسفية واالجتماعية، وأوصت   طمبةالحياتية لدى 
 ضعؼ( التي أكدت ٕٙٔٓ، عبدالفتاح )آماؿ، الفمسفة تدريس فى الحجاجى البرىاف باستخداـ

 عاؿ بصوت التفكير استراتيجيةاستخداـ وأوصت ب ،المرحمة الثانوية طمبةالذكاء الروحي لدى 
 طمبةياتية لدى الميارات الح ضعؼ( التي أكدت ٕ٘ٔٓإبراىيـ،  )أحمدالفمسفة،  تدريس في

 طمبةميارات التفاوض لدى  ضعؼ( التي أكدت  ٕٓٔٓماؿ عبد الفتاح، آ)، المرحمة الثانوية
تدريس عمـ  في النظر وجيات توافؽ بناء استراتيجية استخداـب وأوصت ،المرحمة الثانوية

 االجتماع.
 :تمت الخطوات التاليةحساس بمشكمة البحث، اإلولمتأكد مف         

عمى  س لمكفايات االجتماعية والوجدانيمقياتـ تطبيؽ  :تمثمت في ،ستطبلعيةادراسة  -
مصطفى الصؼ الثاني الثانوي الدارسيف لعمـ االجتماع بمدرسة  طمبةمف  طالب( ٖٓعدد)

إحدى المدارس التي يقـو الباحث باإلشراؼ  -بمحافظة القاىرة التعميميةعابديف كامؿ بإدارة 
توصؿ إلى ضعؼ الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى تـ الو  -عمييا في التربية العممية

(، وبمغت متوسط درجات 3.87بكفاية إدارة الذات) الطمبة، حيث بمغت متوسط درجات الطمبة
بكفاية الوعي  الطمبةمتوسط درجات  (، وبمغت8.30بكفاية الوعي الذاتي) الطمبة



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                  ...     استخدام نموذج رباعي المراحل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 299 - 

(، وبمغت 2.73)إدارة العبلقات بكفاية  الطمبة(، وبمغت متوسط درجات 5.57االجتماعي)
 الطمبةوبمغت متوسط درجات  (،3.17بكفاية اتخاذ القرارات المسئولة) الطمبةمتوسط درجات 

 .(23.63)ككؿكفايات االجتماعية والوجدانية لم
لمدة ثماني سنوات في تدريس المواد  المباحث: عمؿ الباحث معممً الخبرة الشخصية  -

الفمسفية واالجتماعية بالمرحمة الثانوية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة بإدارة بني سويؼ 
يجدوف صعوبة في اتخاذ القرارات  الطمبةالتعميمية، والحظ الباحث خبلؿ ىذه السنوات أف 

وتحمؿ المسئولية والتواصؿ االجتماعي وحؿ المشكبلت والفاعمية الذاتية والوعي االجتماعي، 
أثناء إشرافو عمى طمبة التربية العممية بكمية الدراسات العميا لمتربية في كما الحظ الباحث 

المواد ـو الميني تخصص الدبم لطمبةمقرر التدريس المصغر جامعة القاىرة، وتدريسو 
يستخدموف استراتيجيات تدريسية قائمة عمى التمقيف  فمعمميالأف  الفمسفية واالجتماعية؛

والذي قد يكوف مف أسباب ضعؼ تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طبلب والحفظ، 
 .المرحمة الثانوية
 مصهلة البشح:

 طمبةجتماعية والوجدانية لدى تحددت مشكمة البحث في ضعؼ بعض الكفايات اال
المرحمة الثانوية. ولمتصدي  طمبةالمرحمة الثانوية، واالفتقار إلى نماذج تدريسية لتنميتيا لدى 

 :  السؤاؿ الرئيس اآلتي عفيحاوؿ الباحث اإلجابة ليذه المشكمة 
(  في تدريس عمـ Hendy`s 4Cs Modelاستخداـ نموذج رباعي المراحؿ ) ما فاعمية"

 المرحمة الثانوية؟" طمبةاالجتماع لتنمية بعض الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى 
 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة اآلتية: 

( في تدريس Hendy`s 4Cs Modelما أسس استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) .ٔ
ؼ الثاني الص طمبةلدى  والوجدانيةالكفايات االجتماعية لتنمية بعض  عمـ االجتماع

 ؟الثانوي
في تدريس ( Hendy`s 4Cs Modelما فاعمية استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) .ٕ

الصؼ الثاني  طمبةية لدى عمـ االجتماع لتنمية بعض الكفايات االجتماعية والوجدان
 ؟الثانوي
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 أهداف البشح:
  : ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف

( في تدريس عمـ Hendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ ) دراسة فاعمية .1
 االجتماع لتنمية بعض الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي.

 أهنًة البشح:
 تبرز أىمية ىذا البحث فيما يقدمو لكٍؿ مف:قد 

الكفايات مخططي المناىج: يساعد ىذا البحث في بناء وتخطيط المناىج لتنمية  .ٔ
نموذج ىندي رباعي المراحؿ الثانوية، في ضوء في المرحمة  االجتماعية والوجدانية

(Hendy`s 4Cs Model ) بالمرحمة  عمـ االجتماع االستفادة منو في بناء مناىج ، و
 .الثانوية

الصؼ  طمبةور في طرؽ التدريس المتبعة حالًيا مع المعمميف: يسيـ في عبلج القص .ٕ
لدييـ، وذلؾ مف الكفايات االجتماعية والوجدانية ، التي لـ تؤِد إلى تنمية الثاني الثانوي

 خبلؿ دليؿ المعمـ؛ مما يؤدي إلى تطوير مياراتيـ التدريسية.
 Hendy`sوفًقا لنموذج ىندي رباعي المراحؿ ) كتيب لمطالبقدـ ىذا البحث المتعمميف:  .ٖ

4Cs Model)بحيث يسيـ في توضيح كيفية توظيؼ مراحؿ النموذج في تنمية  ؛
 .الكفايات االجتماعية والوجدانية

الباحثيف: يفتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء بحوث، ودراسات مشابية، واكتشاؼ مشكبلت  .ٗ
 بحثية بناًء عمى نتائج ىذا البحث.

  سدود البشح:

   اقتصر ىذا البحث عمى الحدود اآلتية:       
المقرر عمى  موضوعات عمـ االجتماعالمتضمنة في الكفايات االجتماعية والوجدانية بعض  -

إدارة الذات، والوعي الذاتي، والوعي االجتماعي، وىي: ) ،الصؼ الثاني الثانوي طمبة
واقتصر عمييا الباحث؛ لمناسبتيا ، (المسئولةوالميارات االجتماعية، واتخاذ القرارات 

، واتساقيا مع أىداؼ عمـ االجتماع بالمرحمة المرحمة الثانوية لطمبةلممرحمة العمرية 
 .الثانوية
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بعنواف )التنشئة  :والوحدة الثالثة ،بعنواف "البناء االجتماعي ومكوناتو" :الوحدة الثانية -
لفصؿ الدراسي الثاني، وذلؾ الثاني الثانوي المصؼ االجتماعية( مف منيج عمـ االجتماع 

لكفايات االجتماعية والوجدانية بعض الىذه الموضوعات محتوى وتضميف التساؽ 
 السابقة.

 ميهر البشح:
اإلطار عند إعداد استخدـ المنيج الوصفي في مراجعة الدراسات السابقة، و تـ 

وذلؾ لقياس ، المنيج  التجريبيالنظري، وفي إعداد أدوات البحث ومواده، باإلضافة إلى 
 )متغير مستقؿ(( Hendy`s 4Cs Model)فاعمية استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ

المرحمة  طمبةفي تدريس عمـ االجتماع عمى تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى 
 .)متغير تابع(الثانوية

 : التعلًنًة املىادأدوات البشح و

 ـ األدوات والمواد اآلتية: ااستخدتـ أىداؼ ىذا البحث،  ولتحقيؽ       
 .مكفايات االجتماعية والوجدانيةل استبانة -1
 .مقياس الكفايات االجتماعية والوجدانية -2
لموحدتيف، الوحدة الثانية: بعنواف )البناء االجتماعي ومكوناتو(، والوحدة لممعمـ  دليؿ -3

الثالثة: بعنواف )التنشئة االجتماعية( مف منيج عمـ االجتماع لمصؼ الثاني الثانوي 
 .(Hendy`s 4Cs Model)وفًقا لنموذج ىندي رباعي المراحؿالفصؿ الدراسي الثاني 

بعنواف )البناء االجتماعي ومكوناتو(، والوحدة  لموحدتيف، الوحدة الثانية: كتيب طالب -4
الثالثة: بعنواف )التنشئة االجتماعية( مف منيج عمـ االجتماع لمصؼ الثاني الثانوي 

 (.Hendy`s 4Cs Modelالفصؿ الدراسي الثاني وفًقا لنموذج ىندي رباعي المراحؿ)
 حتديد مصطلشات البشح:

بعد دراسة األدبيات المتصمة بمصطمحات البحث ، تـ التوصؿ إلى التحديدات اإلجرائية       
 التالية:
 الينىذز:-1

( "النمػػػوذج بفػػػتح النػػػوف: مثػػػاؿ ٕٙٙـ، ٕٕٓٓآبػػػادي، محمػػػد النمػػػوذج: كمػػػا ورد فػػػي )
 الشيء".
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( بأنػػو خطػػة يمكػػف اسػػتخداميا لتكػػويف منيػػاج أو Joyce, 1980, 217وعرفتػػو )
المػػواد التعميميػػة، وتوجيػػو عمميػػة التعمػػيـ فػػي غرفػػة الصػػؼ فػػي األوضػػاع لتخطػػيط وتصػػميـ 

( بأنػو تصػور عقمػي ٖٚٔـ، ٕٛٓٓالتعميمية األخرى، وعرفػو )زيػد العػدواف ومحمػد الحوامػدة، 
مجرد لوصؼ اإلجراءات الخاصة بتصميـ التعميـ وتطويره، والعبلقػات المتفاعمػة المتبادلػة بينيػا 

 وتمثيميا.
  .التدريسي السابؽ لمنموذج( Joyce, 1980, 217)تعريؼ وقد تبنى الباحث 

 : (Hendy`s  4Cs Model) منىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -2

 Hendy`s 4Cs)نموذج ىندي رباعي المراحؿ (Hendy, 2016, 234)عرؼ 
Model)رحمة معرفية تأخذ المتعمـ مف مجرد فحص المواد واألدوات التعميمية إلى ، بأنو " :

 الذاكرة طويمة المدى والتعمُّـ ذي المعنى". 
في البحث الحالي ( Hendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ)ب ُيقصد

: مجموعة مف الخطوات التعميمية التعمُّمية التي تتـ في أربعة أطوار تبدأ بتقديـ السياؽ، ثـ أنو
ربط التعمُّـ بمواقؼ وأمثمة مشابية، ثـ بناء التعمُّـ، وتنتيي بإعماؿ العقؿ، والتي ُيستخدـ في 

ف )التنشئة الوحدة الثانية بعنواف "البناء االجتماعي ومكوناتو" والوحدة الثالثة بعنواتدريس 
 . ـ االجتماع لمفصؿ الدراسي الثانياالجتماعية( مف منيج عم

 الهفايات االدتناعًة والىدداىًة:  -3

أنيا: مجموعة مف الخبرات والمفاىيـ بالكفاية  (،ٓٚ، ٕٛٔٓعبداهلل،  )عمييعرؼ 
 والمعارؼ التي توجو السموؾ.

دارة التعبير عف " :رؼ الكفايات االجتماعية والوجدانية بأنياعَ كما تُ  القدرة عمى فيـ وا 
 ،الجوانب االجتماعية والوجدانية لحياة الفرد بالطريقة التي تمكف مف اإلدارة الناجحة لمحياة

 (Marco,B&Suzan,E,R,2013") مثؿ: التعميـ، وتشكيؿ العبلقات وحؿ المشكبلت اليومية
ميارات المجموعة  في البحث الحالي:الكفايات االجتماعية والوجدانية ُيقصد ب

الصؼ الثاني الثانوي الدارسيف لعمـ  طمبةلدى  تنميتيايمكف التي االجتماعية والوجدانية 
إدارة الذات، والوعي الذاتي، والوعي االجتماعي، والميارات  :المتمثمة في، و االجتماع

النجاح في تحقيؽ في  الطمبة، والتي مف شأنيا تساعد االجتماعية، واتخاذ القرارات المسئولة
 المدرسة والحياة، والحد مف عوامؿ الخطر التي يمكف أف يتعرضوا ليا.
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 إدراءات البشح:

 تمت إجراءات ىذا البحث مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمتو اآلتية:      
 وذلو عً طريل: ،األولاإلدابة عً السؤال  -1

لتحديد أسس  والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع ىذا البحث دراسة األدبيات والبحوث -أ
 التالية: (Hendy`s 4Cs Model)نموذج ىندي رباعي المراحؿ

 .الكفايات االجتماعية والوجدانيةأسس خاصة بطبيعة  -
في  (Hendy`s 4Cs Model)أسس خاصة باستخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ -

 .االجتماعية والوجدانيةالكفايات لتنمية بعض  عمـ االجتماع
 الصؼ الثاني الثانوي. طمبةأسس خاصة بطبيعة  -

 وذلو عً طريل: ،الجاىٌاإلدابة عً السؤال  -2

 Hendy`s 4Cs)الطالب وفًقا لنموذج ىندي رباعي المراحؿ وكتيبإعداد دليؿ المعمـ،  -أ
Model)، :وذلؾ مف خبلؿ 

 الطالب. وكتيبتحديد أىداؼ دليؿ المعمـ،  -
 الطالب.وكتيب تحديد محتوى دليؿ المعمـ،  -
 التعميمية المساعدة عمى تطبيؽ البحث. تحديد الوسائط -
 الطالب.وكتيب تحديد األنشطة التعميمية المساعدة لدليؿ المعمـ،  -
 تحديد الطرؽ واألساليب التعميمية المساعدة في تطبيؽ البحث. -
 تحديد أساليب التقويـ المستخدمة. -
مجموعة مف السادة الطالب في صورتيما األولية عمى وكتيب عرض دليؿ المعمـ،  -

 التخاذ بعض اإلجراءات مف تعديؿ، أو حذؼ، أو إضافة. المحكميف
 الطالب في صورتيما النيائية. وكتيب التوصؿ إلى دليؿ المعمـ،   -
اختيار مجموعتي البحث مف مدرستيف مختمفتيف مف مدارس المرحمة الثانوية العامة -ب

دارة بني سويؼ التعميمية بمحافطة بني سويؼ، وذلؾ تجنًبا النتقاؿ أثر التعمُّـ التابعة إل
 المجموعتيف. طمبةبيف 

تطبيؽ مقياس الكفايات االجتماعية والوجدانية تطبيًقا قبمًيا عمى مجموعتي البحث  -ج
 )التجريبية والضابطة(.
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الوحدتيف الثانية والثالثة لمفصؿ الدراسي الثاني مف منيج عمـ االجتماع باستخداـ  تدريس -د
ممجموعة التجريبية، بينما ل (Hendy`s 4Cs Model) نموذج ىندي رباعي المراحؿ

 المجموعة الضابطة بالطرؽ التقميدية. لطمبةيدرس نفس الوحدتيف 
عمى مجموعتي البحث  اوالوجدانية تطبيًقا بعديً إعادة تطبيؽ مقياس الكفايات االجتماعية -ىػ

  )التجريبية والضابطة(.
 رصد البيانات وتحميميا لموصوؿ إلى النتائج، وتفسيرىا، ومناقشتيا. -و
 وضع التوصيات والمقترحات. -ز

 اإلطار اليظرٍ:

نمػوذج ييدؼ اإلطار النظري، تحديد الكفايات االجتماعية والوجدانيػة، وتحديػد أسػس           
 (، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تناوؿ ما يمي:Hendy`s 4Cs Modelىندي رباعي المراحؿ)

( في Hendy`s 4Cs Modelالمحور الثاني: نموذج ىندي رباعي المرحؿ )
 .تدريس عله االدتناع

(، Hendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ )يعرض ىذا المحور          
ومراحمو، وافتراضاتو، ومبرراتو، وفوائده، وشروطو، ثـ استنتج الباحث مميزاتو، وأىدافو، 

 . وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:عمـ االجتماعوأىميتو، والعبلقة بيف النموذج وتدريس 
 (Hendy`s 4Cs Model) األساس الفلسفٌ لينىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -1

نظًرا ألف عممية التعميـ والتعمُّـ ال تزاؿ سًرا لكثير مف الباحثيف والتربوييف؛ وذلؾ لطبيعة     
اإلنساف المعقدة، التي ال يسيؿ تفسيرىا، فقد تعددت نماذج التعميـ والتعمُّـ التي حاولت تفسير 

ه عمى النماذج التعميمية المختمفة التي اعتمد كٌؿ منيا في ظيور بعض تمؾ العممية، وظيرت 
نظرية واحدة مف النظريات التربوية، كتمؾ التي انبثقت عف النظرية البنائية، ومنيا: نموذج 

  .Lav.  N(، ونموذج ليؼ الندا )Generative Learning Modelالتعمُّـ التوليدي )
Landa Model( ونموذج إبمتوف أو التحميؿ البنائي ،)Appleton Model ونموذج ،)

(، ونموذج برونر أو اكتساب المفيـو Ausubel Modelاالستيبللية ) أوزوبؿ أو المنظمات
(Bruner Model .وغيرىا مف النماذج ،) 

ولعؿ مف بيف تمؾ النماذج الُمعدة والمطورة حديثًا في المجاؿ التربوي، نموذج ىندي      
(، وفي مؤتمر دولي حوؿ التعميـ بجامعة ىارفارد Hendy`s 4Cs Modelرباعي المراحؿ )
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ىذا النموذج في صورة نموذج مقترح يقـو عمى أربع  (Hendy)ـ(، قدَّـ ىندي ٕٙٔٓ)مايو، 
، Connectivism، والترابطية Contextualismنظريات لمتعمُّـ، وىي: السياقية 

ذلؾ أخذ النموذج ؛ وبناًء عمى Cognitivism، والمعرفية  Constructivismوالبنائية
، إال أنو عقب إحدى جمسات التعميـ والتعمـ بالمؤتمر، ُطمب مف ىندي (4Cs Model)اسمو 

(Hendy ) إلقاء محاضرة لمزيد مف التوضيح حوؿ تصميـ محتوى النموذج ومراحمو، وبعد
قيامو بمراجعة النموذج مع إحدى أساتذة التربية بجامعة ىارفارد تـ تعديمو في صورتو 

َـّ أوصى أعضاء الجمسة العممية بالمؤتمر منحو اسـ نموذج ىندي رباعي الجدي دة، ومف َث
تقديـ ىذا النموذج في ( بHendy)(، ثـ قاـ ىندي Hendy`s 4Cs Modelالمراحؿ )

ـ(، ومؤتمر دولي ثالث حوؿ التعميـ في )جامعة ٕٙٔٓمؤتمر دولي ثاٍف في )طوكيو بالياباف، 
ـ(، وُنشرت نتائج تمؾ ٕٛٔٓخر بجامعة كامبردج )انجمترا، ـ(، ومؤتمر دولي إٓٚٔٓلندف، 

حسبما أشار ( Hendy, 2016, 2017,2018)الدراسات في بعض المجبلت الدولية 
 (.ٓٚ-ٜٙفي مؤلفو )محمد ىندي، د.ت، ( Hendy)ىندي 

ىذا النموذج بأنو ُيعد بمثابة رحمة معرفية  (Hendy)يعرؼ ىندي وبصفة عامة          
عمـ مف مجرد فحص المواد واألدوات التعميمية إلى تحقيؽ التعمُّـ ذي المعنى، والذاكرة تأخذ المت

طويمة المدى، ويضـ أربع مراحؿ لكؿ منيا دور لممعمـ، والمتعمـ،  وتقـو ىذه المراحؿ عمى 
وىي: النظرية السياقية نظريات مف نظريات التعمـ المعروفو في المجاؿ التربوي، أربع 

Contextualismوالنظرية الترابطية ، Connectivism  والنظرية ،
؛ يمكف عرضيا في شكؿ Cognitivism، والنظرية المعرفية  Constructivismالبنائية

 ( بإيجاز كما يمي:ٔ)
 



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                  ...     استخدام نموذج رباعي المراحل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 291 - 

 

 (Hendy, 2016) (: مخطظ َىضخ ومىرج هىذٌ ومشادهه ودوس انمؼهم وانمتؼهم.1شكم )

ويرى الباحث أف مف أىـ دوافعو وراء االىتماـ بيذا النموذج واختياره عف غيره مف         
، تدريس عمـ االجتماع بالمرحمة الثانويةالنماذج األخرى، شيوع استخداـ الطرؽ التقميدية في 

التي تعتمد عمى الحفظ والتمقيف لممعمومات، ولـ يكف لممتعمـ أي دور ُيذكر في العممية 
قصارى جيده ليتمكف مف  يتمقى المعمومات مف معممو ويكتفي بحفظيا باذالً  التعميمية، بؿ

 Hendy`s 4Csنموذج ىندي رباعي المراحؿ )استرجاعيا حيف يريد، ولكف مف خبلؿ 
Model،)  َف المتعمـ مف المشاركة مكَ أصبح لممتعمـ دور فاعؿ في العممية التعميمية، حيث ت

عماؿ عقمو حوليا، وبالتالي أصبح في اكتشاؼ المعرفة، والتوصؿ إلييا،  وبنائيا بنفسو، وا 
المتعمـ محورًا لمعممية التعميمة، مما يساعد عمى العمؿ بشكؿ جاد لتحسيف عممية التدريس، 

، باإلضافة الكفايات االجتماعية والوجدانيةتنمية التي منيا ، و والتعمُّـ وتحقيؽ أىداؼ التعميـ
؛ مما يجعمو أكثر والتعمُّـنظرية مف نظريات التعميـ  إلى اعتماد ىذا النموذج عمى أكثر مف
 مراعاة لمفروؽ الفردية بيف المتعمميف.

 (:Hendy`s 4Cs Model) مراسل منىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -2
وقد ذكر ىندي مراحؿ نموذجو، وىي عبارة عف أربع مراحؿ تعميمية متتالية، تـ           

، وفيما يمي تفصيؿ ىذه الصؼ الثاني الثانوي لطمبةعمـ االجتماع توظيفيا في تدريس 
 (:Hendy,2016,234:237المراحؿ )
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  Contextualizing: مرسلة تكديه السًام -أ
وتعتمد ىذه المرحمة عمى النظرية السياقية، حيث يتـ التعمُّـ بناًء عمى تعرض المتعمـ          

المراد تعممو داخؿ بيئة التعمـ، في حيف لبيئة تعميمية غنية بمواد تعميمية، ترتبط بالموضوع 
أفَّ المعمـ يجب أف يخطط بشكؿ فعاؿ لمراحؿ التعمُّـ، ويجب عمى المتعمِّـ دراسة ىذه المواد، 
والصور الواقعية، والتفاعؿ مع المواقؼ التعميمية، واألحداث، ومع اآلخريف، ويمكف أْف تؤدي 

ميف، واستكشاؼ أىـ األفكار والمبلحظات داخؿ ممارسة تمؾ األدوار بفعالية إلى مشاركة المتعم
جرائًيا، وىذا ما أكده األوضاع السيا ، أفَّ استخداـ التعمُّـ (Kurniati et al., 2015)قية، وا 

 طمبةالسياقي ساعد المتعمميف عمى تطوير مستوى التعمُّـ وتنمية قدرات حؿ المشكبلت لدى 
 المرحمة الثانوية بأندونيسيا. 

حيث إف  ؛الصؼ الثاني الثانوي طمبةالتعمـ السياقي طريقة أفضؿ لمتعامؿ مع و         
التوجييات التي يقـو بيا المعمـ، تساعد المتعمميف عمى اكتساب المعرفة بشكؿ أفضؿ يتناسب 

المراحؿ التعميمة العميا؛ حيث إنيا تعمؿ  لطمبةمع قدرات كؿ متعمـ، مما يجعميا أكثر مناسبة 
 ؛وتعمـ مياراتيا الكفايات االجتماعية والوجدانيةتعمـ لدييـ، خاصة في تعميـ عمى بقاء أثر ال

، بؿ أصبح التركيز عمى الكفايات االجتماعية والوجدانية لـ يعد مقتصًرا عمى التمقيففتدريس 
لما بيف المتعمميف مف فروؽ فردية،  ونظًرا كيفية الوصوؿ لممعرفة واكتسابيـ ليا. الطمبةتعميـ 

فربما لـ يتوصؿ جميعيـ إلى ما ىو مقصود بدرجة كافية، فيتـ االنتقاؿ إلى المرحمة التالية 
 مباشرة.

 Connecting: مرسلة ربط التعله مبىاقف وأمجلة مصابهة -ب
ممية التعمُّـ وتقـو ىذه المرحمة عمى النظرية الترابطية أو االتصالية، حيث يتـ تدعيـ ع       

بصورة أكثر، وذلؾ مف خبلؿ ربط المادة التعميمية داخؿ بيئة التعمُّـ بمواقؼ، وأمثمة متشابية 
مف خبلؿ تفاعؿ المتعمـ مع الوسائؿ، واألدوات التكنولوجية المطورة، ومف خبلؿ ىذه المرحمة 

والمناقشات عمى  يتـ تشجيع المتعمميف عمى ربط التعمُّـ مف خبلؿ رسائؿ البريد اإللكتروني،
االنترنت، وشبكات التواصؿ االجتماعي، وأية أدوات تكنولوجية أخرى تمكنيـ مف التعمُّـ، 
وتبادؿ المعمومات مع اآلخريف، كما أفَّ المعمـ ىو المسؤوؿ عف اقتراح المزيد مف المواد، 

التكنولوجية مع ما في السياؽ الواقعي مف  لممتعمميف لبلتصاؿ، وربط الوسائط واألحداث
( أفَّ أحد السمات الرئيسة لمتعمـ Siemens,2005ومواد تعميمية، وأوضح )  أحداث ومواقؼ



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                  ...     استخدام نموذج رباعي المراحل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 299 - 

جرائًيا ، وىذا االتصالي ىو أفَّ الكثير مف التعمُّـ يمكف أف ُيماَرس مف خبلؿ شبكات األقراف. وا 
قد تغيرت نتيجة المشاركة  والطمبةفيف، ( أف أدوار الموظGarcia et al., 2015) ما أكده

 في نموذج التعمـ االتصالي مف خبلؿ مدونة إلكترونية تعاونية. 
ىذه المرحمة وسيمة الربط بيف المرحمة السابقة )تقديـ السياؽ(، والمرحمة وُتعد         

في مرحمة تقديـ  الطمبةالبلحقة )بناء التعمـ(، حيث يقـو المعمـ بمقارنة ما توصؿ إليو 
وتوضيحو في مرحمة بناء التعمـ، وىنا يأتي دور المعمـ؛ ليحفز  والسياؽ، وما قاـ بشرح

ـ  الطمبةويشجع  الذيف توصموا لممعرفة بالشكؿ الصحيح، ويساعدىـ عمى بنائيا، ويقوِّ
يف ونظًرا لمفروؽ الفردية ب ، ويتبلفى وقوعيا بعد ذلؾ.الطمبةاألخطاء التي وقع فييا باقي 

المتعمميف، فقد ال يتفاعؿ جميعيـ بالقدر الكافي مع ما في ىذه المرحمة، أو ربما تكوف بعض 
 المواد، واألدوات غامضة عمييـ، فيتـ االنتقاؿ إلى المرحمة التالية مباشرة. 

  Constructing:مرسلة بياء التعله -ج
تقـو ىذه المرحمة عمى النظرية البنائية، حيث تتمثؿ في اكتساب المعمومات،           

والخبرات الجديدة بناًء عمى ما لدى المتعمـ مف خبرات سابقة معتمًدا عمى الربط بيف األسباب 
والنتائج، مستخدًما كافة حواسو، ومبلحظتو الدقيقة لمموقؼ التعميمي مف خبلؿ ىذه المرحمة 

طة انطبلؽ لبناء معمومات، ومعارؼ جديدة لدى المتعمميف؛ لذلؾ يجب عمى التي ُتؤَخذ كنق
المعمـ أف يوجو المتعمميف لربط  األحداث، والمعمومات الحالية بالمعرفة السابقة، كما يجب 
عمى المتعمـ مراقبة، وتحميؿ، واستخداـ المعرفة السابقة؛ لبناء معارؼ جديدة. وىذا يؤدي 

جرائًيا وجدنائي الفعاؿ مف قبؿ حتًما إلى التعمُّـ الب ( Anwar,2015) المتعمميف أنفسيـ. وا 
عمى زيادة المشاركة في أنشطة التعمُّـ،  الطمبةأف استراتيجية التعمُّـ البنائي حفزت  في دراستو
 . الدافعيةوزيادة 
وىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ النموذج؛ لكونيا تتعمؽ بتنظيـ وبناء المعمومات لدى         

المتعمميف، فقد يتمسؾ المتعمموف بما لدييـ مف معرفة قديمة؛ ألنيـ يمتمكوف تفسيرات مقنعة 
ف كانت خطأ، لذلؾ عمى المعمـ اختيار المواقؼ واألنشطة التي تؤكد صحة الخبرات  ليا وا 
والمعمومات الجديدة؛ لتصحيح ما لدييـ مف معارؼ ومعمومات خطأ؛ ليتمكف المعمـ مف 

ف عمى بناء المعمومات الجديدة بشكؿ صحيح يمكنيـ مف فيميا، وتطبيقيا مساعدة المتعممي
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وبعد التأكد مف توصؿ جميع المتعمميف إلى المفاىيـ  في المرحمة الرابعة واألخيرة.
 والمصطمحات المراد تعمميا، يتـ االنتقاؿ إلى المرحمة األخيرة.

 Cognitivising: مرسلة إعنال العكل -د
المرحمة عمى النظرية المعرفية التي تنظر إلى العقؿ وكأنو معالج  تقـو ىذه          

لممعمومات، حيث إنَّيا تيتـ بكيفية تنظيـ، وتخزيف، واسترجاع المعمومات مف العقؿ لموصوؿ 
( "أفَّ نشاط ٚٗ، ٕٓٔٓ، وكما يؤكد )محمد ىندي، لمتعمُّـ ذي المعنى، والذاكرة طويمة المدى

نشاٌط عقمٌي قائـٌ عمى تفاعؿ القوى   -وفقا لتمؾ النظرية-ي المتعمـ في الموقؼ التعميم
دراؾ المثيرات، والظواىر،  َـّ فيـ، وا  العقمية لممتعمـ مع المثيرات، والخبرات التعميمية، ومف َث

 والعبلقات بينيا، وبذلؾ يكوف قد تـ التعمُّـ". 
متعمميف، تمكنيـ مف أفَّ البنية المعرفية المنظمة لدى ال (Kathleen, 2004)ويرى      

مقارنة المعمومات الجديدة الواردة مع المعمومات الموجودة لدييـ بالفعؿ، مف خبلؿ مرور تمؾ 
المعمومات بالمستويات الثبلثة لمذاكرة: الذاكرة الحسية، والذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويمة 

سابقة؛ ليتكيؼ مع المدى؛ مما يسمح ليـ بإعادة تنظيـ الييكؿ المعرفي لممعمومات ال
المعمومات الجديدة الواردة، ووصوليا إلى الذاكرة طويمة المدى، والذي ُيعدُّ ىو اليدؼ األسمى 

أفَّ ىذه المرحمة تتيح لممتعمميف  (Cruickshank et al., 2006)ليذا النموذج. وأوضح 
معالجة المعمومات بشكؿ أعمؽ؛ حيث يستند التعمـ ذو المعنى إلى أفَّ المعمومات األكثر 
وضوًحا المقدمة لممتعمميف، تصبح أسيؿ بالنسبة ليـ مف حيث المعالجة، والتعمـ، والحفظ، 

جرائًيا حاولت  بلقة بيف النتائج إثبات الع (Moghaddam& Araghi,2013)والتطبيؽ. وا 
إلى قدرة  نتائج البحث وأسفرتالجديدة لوظائؼ الدماغ، والنيج المعرفي لممارسات تعمـ المغة. 

 لقدراتيـ الخاصة، والتفاعؿ، والمشاركة مع المعمميف بشكؿ فعاؿ.  اعمى الفيـ وفقً  الطمبة
والمرحمة الرابعة لنموذج ىندي تعد مرحمة غمؽ الدرس، أو غمؽ لكؿ موضوع في        

، كما لمتعمؽ فييا؛ الطمبةالدرس، واليدؼ منيا تثبيت، وتمكيف المعمومات التي توصؿ إلييا 
تعمؿ عمى تنظيـ المعرفة في ذىف الطالب، ومساعدتو عمى حفظ المعمومات التي توصؿ إلييا 

َـّ فيمي ا واستيعابيا بشكؿ أيسر وأسرع؛ مما يؤدي لحدوث التعمـ ذي المعنى، بنفسو، ومف َث
 ووصولو لمذاكرة طويمة المدى.



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                  ...     استخدام نموذج رباعي المراحل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 299 - 

توظيؼ ىذا تـ  ، (Hendy`s 4Cs Model)وفي إطار نموذج ىندي رباعي المراحؿ      
عمـ االجتماع  في موضوعاتالمتضمنة  الكفايات االجتماعية والوجدانيةالنموذج في تدريس 
تـ (، حيث ـٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ، لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي )لمصؼ الثاني الثانوي

بعرض بعض و تييئة البيئة الصفية، وتجييز مواد ومصادر التعمـ )مرحمة تقديـ السياؽ(، 
ة يالتعميم مف خبلؿ بعض الوسائط ،بموضوع الدرساألنشطة، والمناقشات التي تتعمؽ 

لفيديو وغيرىا )مرحمة ربط التعمـ بمواقؼ وأمثمة مشابية(، ثـ طمب الباحث مف كمقاطع ا
تدويف المبلحظات التي توصموا إلييا وقاـ بتوضيحيا وتقويميا؛ إلعادة تنظيميا وبنائيا  الطمبة

إلى تمخيص ما فيموه وتطبيقو في  الطمبةبشكؿ صحيح )مرحمة بناء التعمـ(، ثـ قاـ بتوجيو 
التي  الكفايةمثؿ كتابة بعض الفقرات عف موضوع ما مستخدًما  الحياتيةبعض الممارسات 

درسيا، أو تمخيص ما فيموه واستوعبوه في صورة خرائط مفاىيمية؛ وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى 
؛ لمتأكد مف إتقاف االجتماعية والوجدانية، ومدى امتبلكيـ لبعض الميارات الطمبةاستيعاب 

( يوضح المراحؿ ٕوشكؿ )ر تعمميا لدييـ )مرحمة إعماؿ العقؿ(.لتمؾ الميارات وبقاء أث الطمبة
 األربع لنموذج ىندي: 

 (.99، ص9912أدمذ شؼببن، (: تتببغ مشادم ومىرج هىذٌ سببػٍ انمشادم )9شكم )
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 (:Hendy`s 4Cs Model) افرتاضات منىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -3
بعممية التعميـ والتعمـ والقراءة حوليا، ومدى  (Hendy)ومف خبلؿ اىتماـ ىندي             

عبلقة التعمـ بالنظريات المختمفة، تـ التوصؿ إلى مجموعة مف االفتراضات حوؿ ىذا النموذج 
 (: Hendy,2016,237دوف غيره مف النماذج واالستراتيجيات، ولعؿ مف بينيا ما يمي )

َـّ فقد ال ما زاؿ التعمـ يمثؿ سرًا كبيرًا لمعديد مف التربوي -أ يف، والمعمميف، والمتعمميف؛ ومف َث
 يكتمؿ التعمـ مف خبلؿ نظرية واحدة لمتعمـ في موقؼ تعميمي واحد.

إف التكامؿ بيف توصيات، وتطبيقات أكثر مف نظرية، يعد أفضؿ مف االعتماد عمى  -ب
 توصيات نظرية واحدة؛ نظًرا لتعقد الطبيعة البشرية في مكوناتيا.

في تطبيقات نظريات التعمـ، ألنيا بالفعؿ دور  ةيكوف لمتكنولوجيا المستحدث يجب أف  -ج
َـّ مساعدة المتعمـ عمى اكتشاؼ، وربط،  تساعد عمى إيجاد سياقات مختمفة لمتعمـ، ومف َث

عماؿ العقؿ حوليا.  وبناء المعمومات، وا 
عمومات، وىذا يجب عمى المتعمميف المبدعيف القياـ بشيء ما، أعمؽ مف مجرد بناء الم -د

 ما يتـ في المرحمة األخيرة لمنموذج، وىي مرحمة إعماؿ العقؿ.
إلى نماذج تعميـ وتعمـ متعددة، ومتنوعة، ومتكاممة المراحؿ؛ كي تساعدنا عمى الحاجة  -ىػ

 اكتساب أمور الحياة بصورة متكاممة.
تمد عمى تعميـ أف نموذج ىندي يعأمكف التوصؿ إلى ىذه االفتراضات باستقراء و            

عادة بنائيا في ذىف المتعمميف، والتفكير  التفكير، وتبسيط المعرفة، وتفكيكيا، واكتشافيا، وا 
أثناء استخداـ النموذج وتوظيفو في تدريس في حوليا؛ بيدؼ بقاء أثر التعمـ، ويراعى ذلؾ 

 .ةمف خبلؿ ممارسة مراحمو األربع الصؼ الثاني الثانوي لطمبةعمـ االجتماع 
 (:Hendy`s 4Cs Model) مربرات استخداو منىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -ٗ

بعض المبررات المنطقية وراء استخداـ ىذا النموذج،  (Hendy)وقد وضع ىندي          
 لطمبةعمـ االجتماع أثناء استخداـ النموذج وتوظيفو في تدريس في االستفادة منيا تـ و 

 (:Hendy,2016,238، منيا )الصؼ الثاني الثانوي
يقـو النموذج عمى توصيات، وتطبيقات نظريات تعمـ أثبتت فاعميتيا في المجاؿ التربوي  -

 بمختمؼ المراحؿ التعميمية.
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رحمة عقمية معرفية متكاممة تأخذ المتعمـ مف مجرد التعرض لمواد، ومصادر  يعد النموذج  -
، ثـ إعماؿ العقؿ في ىذه التعمـ في مرحمة تقديـ سياؽ التعمـ مرورًا بربط التعمـ وبنائو

 المعمومات، حتى يصؿ التعمـ إلى الذاكرة طويمة المدى.
إف وضع المتعمـ في سياؽ تعمـ حقيقي في بداية التعمـ، يمكف أف يقوده بسيولة إلى  -

 متابعة المراحؿ التالية لمنموذج.
المعمومات إف التحوؿ مف مجرد مشاىدة مواد التعمـ ومصادره إلى إعماؿ العقؿ، وتطبيؽ  -

 والمعارؼ، ربما ال يتـ بفاعمية ما لـ يقـ المتعمـ بربط المعمومات وبنائيا.
في ىذه المبررات عمى اكتشاؼ المتعمـ لممعرفو بنفسو،  (Hendy)ىندي قد ركز و          

مكاناتو، وفيمو لمكوناتيا األساسية؛ لموصوؿ بو إلى  وتبسيطيا بما يتناسب مع قدراتو، وا 
دارة الذات مرحمة تجعمو قادرًا عمى التفكير بفاعمية ، وأف يمتمؾ الميارة العالية في اكتشاؼ وا 
اًء عمى ما لديو مف معرفة مسبقة، وربطيا بما تـ المعمومات، وبناء المعرفة بنفسو، بن

ف معرفتو الجديدة ويقوـ بتنظيميا، وبنائيا بشكؿ يساعده عمى التفكير حوليا،  اكتشافو؛ ليكوِّ
 وقيامو بممارسة عمميات التعمـ؛ لحدوث التعمـ ذي المعنى، ووصولو لمذاكرة طويمة المدى.

 (:Hendy`s 4Cs Model) شروط استخداو منىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -٘
لكؿ نموذج تدريسي بعض العوامؿ التي تساعد عمى حدوث التعمـ؛ بمعنى               

العوامؿ التي ال بد مف توافرىا لحدوث تعمـ فعاؿ، وفي ضوء تعدد إجراءات النموذج، وتنوع 
بعض العوامؿ والشروط  (Hendy)ىندي األنشطة التعميمة خبلؿ مراحؿ النموذج، فقد حدد 

االستفادة منيا أثناء استخداـ النموذج  تـوقد  أثناء استخداـ النموذج، وتطبيقو،في البلزمة 
 ومنيا ما يمي ،لطمبة الصؼ الثاني الثانويعمـ االجتماع وتوظيفو في تدريس 

(Hendy,2016,238:) 
 المستمرة مف قبؿ المتعمميف، والتشجيع المستمر مف قبؿ المعمـ. المراقبة -
 في العمؿ عمى زيادة التفاعؿ والمشاركة بيف المتعمميف، ويجب أف يكوف المعمـ فعااًل  -

 إدارة الموقؼ التعميمي والبيئة المادية، والوقت، وحركة المتعمميف وتواصميـ.
موذج، يجب عمى المعمـ مراعاة المعوقات لتحقيؽ رحمة معرفية فعالة مف خبلؿ ىذا الن -

 وقبوؿ التغييرات التي قد تحدث في أدواره، وكذلؾ في بيئة التعمـ.
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 (:Hendy`s 4Cs Model) أهداف منىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -ٙ
 لطمبةعمـ االجتماع أثناء استخدامو، وتوظيفو في تدريس أىداؼ ىذا النموذج  تتمثؿ       

 فيما يمي: ، الصؼ الثاني الثانوي
 ؛ لمتغمب عمى الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.تنمية ميارات التعمـ الذاتي لممتعمـ -
العمؿ عمى تعميـ المتعمميف كيفية التوصؿ لممعرفة واكتشافيا بأنفسيـ؛ لبقاء أثر تعمميا  -

 لدييـ.
 رض عمييـ.إثارة انتباه المتعمميف حوؿ الموقؼ التعميمي الذي يع -
إضفاء جو مف المتعة في البيئة الصفية مف خبلؿ قياـ المتعمميف باألنشطة التعميمية  -

 المختمفة التى تيدؼ لربط ما تعمموه بحياتيـ الواقعية.
 الوصوؿ بالمتعمـ لمستوى عاٍؿ مف التفكير. -
يف تدريس عله االدتناع  (Hendy`s 4Cs Model) أهنًة منىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -ٚ

 :الصف الجاىٌ الجاىىٍ لطلبة

كغيره مف (؛ Hendy`s 4Cs Model)يعد نموذج ىندي رباعي المراحؿ             
أثناء استخدامو، أىميتو  عف فضبًل النماذج التعميمية ذي األىمية الكبرى في العممية التعميمة، 

يمكف تمخيصيا في  ،الصؼ الثاني الثانوي لطمبةعمـ االجتماع وتوظيفو في تدريس 
 (ٖٚ -ٖٙ،ٜٕٔٓشعباف، )أحمد :اآلتي
 بشكؿ خاص. االجتماعيةتنمية ميارات التفكير بشكؿ عاـ، والميارات  -
 زيادة دافعية المتعمميف لمتعمـ. -
 ييتـ باألنشطة العممية، مما يساعد عمى اكتساب المعرفة بالمبلحظة والتجريب. -
 في العممية التعميمة. ُيشعر المتعمميف بأف ليـ دورًا فاعبًل  -
ُيعطي المتعمميف حرية التنقؿ داخؿ البيئة الصفية أثناء إجراء األنشطة التعميمية؛ مما يدفع  -

 عنيـ الممؿ والسأـ مف الموقؼ التعميمي.
أف ىذا النموذج يعالج بعض الفجوات الموجودة في تطبيقات تمؾ النظريات عند  كما      

تطبيقيا كٍؿ عمى حدة، ويتضح ذلؾ أكثر عند مقارنتو بطرؽ أخرى مثؿ الطريقة التقميدية التي 
تعتمد عمى السرد، والحفظ، والتمقيف، كما تظير واقعيتو في أنو يقـو عمى نظريات تعمُّـ 

تطبيقاتيا الناجحة في المجاؿ التربوي منذ عقود زمنية مضت. أما الجديد حقيقية بالفعؿ ليا 
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في ىذا النموذج فيو الربط بيف تمؾ النظريات مف خبلؿ نموذج واحد؛ ليتناسب مع الفروؽ 
الفردية بيف المتعمميف، وقدراتيـ، وميوليـ، واتجاىاتيـ؛ ليصبح التعمـ ذا معنى ليـ، وينتقؿ 

 ى؛ مما يساعد عمى بقاء أثر التعمـ لدييـ.إلى الذاكرة طويمة المد
 Hendy`s 4Cs)بناء المعرفة مف خبلؿ استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿو         
Model)  في عممية التعميـ والتعمـ، يعتمد عمى المعالجة العقمية النشطة لمتصورات الذىنية
الذي ينتج عف المعالجة والوعي مما يؤدي إلى الفيـ  لموضوعات عمـ االجتماع، المجردة

القائمة عمى استخداـ ىذا النموذج، حيث تتضمف المعالجة القائمة عمى ىذا النموذج الربط 
بيف المعمومات الجديدة، والمعمومات المسبقة لدى المتعمميف؛ لبناء تراكيب معرفية أكثر إتقاًنا، 

يميا، وتركيبيا، وىي ضرورية لترجمة المعمومات الجديدة، وفيميا، واستيعابيا، وتحم
بعمؽ  (Hendy`s 4Cs Model)وتقويميا؛ حيث يتصؼ نموذج ىندي رباعي المراحؿ

المادة التعميمية يتـ تقديميا بشكؿ أفضؿ باستخداـ ىذا و مستوى المعالجة لممعمومات، 
تجاىات مع اال  يتوافؽكما مف عرضيا مجردة عمى المتعمميف،  النموذج مف قبؿ المعمـ بدالً 

ار نماذج تدريسية، وتوظيفيا في عممية التدريس، مما يسيـ في الحديثة في اختيالتربوية 
 رفع المستوى المعرفي لدى المتعمميف.

إذا استطاع أف يكتشؼ المعرفة بنفسو مف  (Hendy)المتعمـ مف وجية نظر ىندي و        
ير حوليا؛ خبلؿ سياؽ التعمـ، ويربطيا بما لديو مف معرفو مسبقة، ويحسف بناءىا، والتفك

ليتمكف مف تقييـ نفسو، ودرجة إتقانو لمميارات االجتماعية والوجدانية المستيدفة داخؿ 
تحقيؽ  يكوف قد تمكف مفالموقؼ التعميمي، ويستوعب كيفية تطبيقيا في المواقؼ الحياتية، 

اليدؼ مف عممية التعميـ، والمساعدة عمى إبقاء أثر التعمـ ألطوؿ فترة ممكنة، وىذا ىو 
 (.Hendy`s 4Cs Modelيدؼ األساسي مف نموذج ىندي رباعي المراحؿ )ال
يف تدريس عله ( Hendy`s 4Cs Model) أسس استخداو منىذز هيدٍ رباعٌ املراسل -ٛ

 االدتناع: 
 Marion et ) البحوث السابقة ذات العبلقة بموضوع ىذا البحثوبعد مراجعة              

al,2019.   ،Hendy, 2016, 2017,2018 ،وجوزيؼ ٕٛٔٓ، وأمؿ الزغبي ،
محمد،  ، وأحمدٕٚٔٓميدي وىناء محمد،  ، ورشإٛٔٓعبداهلل،  ، وعميٕٛٔٓماىوني، 
، ٖٕٔٓأحمد،  ، وىناءٕٗٔٓ،  السيد ، وجودةٕ٘ٔٓ، وخضرة حواس،ٕ٘ٔٓ
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Mingming 2012,27) تـ التوصؿ إلى مجموعة مف األسس التي يجب مراعاتيا عند ،
خطيط، والتنفيذ، والتقويـ؛ لمكفايات االجتماعية والوجدانية باستخداـ نموذج التدريس، والت

 ىندي رباعي المراحؿ لطمبة الصؼ الثاني الثانوي، وىي:
أسس خاصة بطبيعة الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي: -أ

 يتعرؼ احتياجاتو وأىدافو. 
 .يتعرؼ نقاط القوة والضعؼ لديو -
 يناقش قواعد وأنظمة الصؼ والمدرسة. -
 يشارؾ اآلخريف انفعاالتيـ. -
 يكوف وجية نظر إيجابية نحو ذاتو. -
 يحدد األشخاص الذيف يمكف أف يقدموا المساعدة التي يحتاجيا. -
 يحدد األسباب والظروؼ وراء سموكياتو. -
 فعاالتو وسموكياتو.انيحدد  -
 والنزاعات.يميز الطرؽ البناءة واليدامة في حؿ الصراعات  -
 يصؼ كيؼ يشعر اآلخروف بناًء عمى تعبيرات الوجو. -
يحدد أوجو الشبو واالختبلؼ بيف اآلراء  في القضايا االجتماعية المطروحة  -

 لممناقشة.
 يشارؾ في الفعاليات داخؿ الصؼ الدراسي. -
 يشارؾ في تطوير قواعد العمؿ في الصؼ. -
 يتبني وجية نظر اآلخريف في حاؿ منطقيتيا. -
 الزمبلء في أداء الميمات.يشارؾ  -
 يصؼ القواعد التي تساعد الطمبة عمى معاممة بعضيـ البعض بمباقة. -
 ليـ. الميمة األىداؼ يحدد -
 بيا. االلتزاـ سبؽ التي األىداؼ لتحقيؽ خطة؛ يضع -
 المرجوة. واألىداؼ المحققة األىداؼ بيف التعارض يقمؿ -
 النتائج. جودة مدى عمى انتباىو يركز -
 ذاتية. قويميةت معايير يضع -
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 المشكمة. لحؿ المختمفة الخيارات مف العديد يستكشؼ -
 العقبات. عمى التغمب في يثابر -
 األفعاؿ. ردود ضوء في األداء يعدؿ -
 يستجيب لمنقد الموجو بطريقة موضوعية. -
 يتسائؿ عف بعض األمور أثناء الدراسة مع الزمبلء. -
 يطالب بالحقوؽ والدفاع عنيا. -
 باآلراء فى أمور األسرة والمدرسة.يشارؾ في اإلدالء  -
 يتحدث مع األصدقاء أثناء مواجية المشكبلت. -
 يشارؾ اآلخريف في المواقؼ االجتماعية. -
 االجتماعية الموجودة في بيئة الفرد. القواعديمارس  -
مثؿ)انتظار الدور، واالستماع لآلخريف،  ،يستخدـ ميارات اتصاؿ فعالة مع اآلخريف -

 والدعـ المتبادؿ لؤلفكار(.
 يحمؿ المشكمة إلى عناصرىا الفرعية. -
 يحدد االيجابيات والسمبيات المرتبطة بالقرار. -
 يحدد درجة تحقيؽ األىداؼ مف القرار. -
 يحدد النتائج المترتبة عمى تنفيذ القرار. -
 األعراؼ االجتماعية.يتخذ القرار في ضوء المعايير األخبلقية و  -
 آخر إذا ثبت عدـ جدواه في حؿ القضية المطروحة. وبختاريتنازؿ عف قرار  -
 .يقدر احتماؿ نجاح القرار -
يستنتج الدروس المستفادة مف حؿ القضية واالستفادة منيا في حؿ قضايا  -

 مستقبمية.
( في Hendy`s 4Cs Modelأسس خاصة باستخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ) -ب

ىناؾ عدة أسس ينبغي مراعاتيا عند استخداـ تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية: 
 ىذا النموذج:

 التييئة المناسبة لمدرس التي ينبغي أف يراعى فييا استثارة دافعية الطمبة إلى أىميتو. -
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في  ؼ الصعوبات المتعمقة بالدرس الجديد مف خبلؿ بعض األنشطة؛ ليتـ معالجتيارُ عَ تَ  -
 أثناء الدرس.

ربط الكفايات االجتماعية والوجدانية المتعمقة بالدرس الجديد بالكفايات االجتماعية  -
والوجدانية التي درسيا الطمبة مف قبؿ، وذلؾ مف خبلؿ المرحمة األولى لمنموذج وىي 

 مرحمة تقديـ السياؽ.
 المنطقي في عرض الدرس، مع التدرج في شرحو مف السيؿ إلى الصعب. التسمسؿ -
التركيز عمى الكفايات االجتماعية والوجدانية التي تعكس وظيفية عمـ االجتماع في الحياة  -

وىي مرحمة ربط التعمـ بمواقؼ وأمثمة  ،اليومية، وذلؾ مف خبلؿ المرحمة الثانية لمنموذج
 مشابية.

ريس، وأساليبو، واألنشطة التعميمية/ التعممية، والوسائط التوضيحية، التنوع في طرؽ التد -
بما يتناسب مع الفروؽ الفردية بيف الطمبة، إلتقاف الكفايات االجتماعية والوجدانية، 
 وتحقيؽ أىداؼ الدرس، وذلؾ مف خبلؿ المرحمة الثالثة لمنموذج وىي مرحمة بناء التعمـ.

وصؿ لمكفاية االجتماعية والوجدانية، وتكميؼ الطمبة شرح النماذج التطبيقية بعد الت -
بمحاكاة تمؾ النماذج، وتمخيص الدرس بأسموبيـ، لمتوصؿ لمتعمـ ذي المعنى والذاكرة 
طويمة المدى، وذلؾ مف خبلؿ المرحمة الرابعة واألخيرة لمنموذج، وىي مرحمة إعماؿ 

 العقؿ.
اء الشرح، وفي نياية الدرس؛  لتحقيؽ التنوع في وسائؿ التقويـ، في بداية الدرس، وأثن -

 التغذية الراجعة، وتحسيف العممية التعميمية.
، والواجبات مف خبلؿ المصادر، والمراجع، والمواقع اإللكترونية التي اتميفتنفيذ التك -

، ومتابعتيا لمتأكد مف تحقيؽ أىداؼ الدرس قبؿ اتميفعمى تنفيذ تمؾ التك تساعد الطمبة
 الدرس الجديد.االنتقاؿ إلى 

 أسس خاصة بطبيعة طمبة الصؼ الثاني الثانوي:  -ج
ىناؾ عدة أسس خاصة بطبيعة طمبة الصؼ الثاني الثانوي ينبغي مراعاتيا عند        

 تدريس عمـ االجتماع باستخداـ ىذا النموذج، وىي كاآلتي:
ؽ لممادة الدراسية، االحتفاظ بانتباه الطمبة أثناء التدريس يبرز األفكار عف طريؽ التشوي -

 وبث روح المرح بينيـ بمشاركتيـ في الدرس وفي أنشطة، وتدريبات كتيب الطالب.
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أثناء شرح القضايا في إتاحة الفرصة لتنمية الكفايات االجتماعية واالجتماعية لدى الطمبة  -
االجتماعية المطروحة في عمـ االجتماع لمصؼ الثاني الثانوي، وذلؾ ببث الثقة في 

يـ، وتشجيعيـ عمى المضي قدًما في المشاركة سواء مف السبورة، أو أوراؽ العمؿ؛ نفوس
لزيادة تقدميـ بأنفسيـ، وزيادة دافعيتيـ إلى التعمـ بشكؿ جماعي، وتعاونيـ في حؿ 

 األنشطة، والتدريبات المقدمة ليـ.
أثناء عرض في زيادة دافعية الطمبة عف طريؽ التعزيز اإليجابي المفظي، والمادي إف أمكف  -

 الدرس، والمشاركة في حؿ األنشطة المقدمة ليـ.
إعطاء أنشطة تدريبية متنوعة ترتبط بحاجات الطمبة واىتماماتيـ، لمراعاة الفروؽ الفردية  -

 بينيـ.
استخداـ وسائط تعميمية تتناسب مع قدرات الطمبة في ىذه المرحمة العمرية؛ لتتنوع بيف  -

الطمبة في تحسيف، وتنمية الكفايات االجتماعية  والوجدانية وسائؿ سمعية، وبصرية تعيف 
 لدييـ.

 اختيار أساليب تقويـ تتناسب مع طمبة الصؼ الثاني الثانوي. -
الصف الجاىٌ  لطلبةوتدريس عله االدتناع : الهفايات االدتناعًة والىدداىًة الجاىٌاحملىر 

 الجاىىٍ.

 املرسلة الجاىىية طلبةة لدى والىدداىً ةاالدتناعً للهفاياتاألهنًة الرتبىية واحلًاتًة  -1
تسيـ الكفايات االجتماعية والوجدانية وامتبلؾ ميارات االتصاؿ والتأثير والتأثر           

في المجتمع، فضبل  اميمً  اة ودورً يف في إكساب صاحبيا مكانة اجتماعيوالتعامؿ مع اآلخر 
عف كونو يمنحو القدرة عمى الحياة والتعايش مع المجتمع بكؿ أركانو، وترتبط الكفاية 

ة األكاديمية والتفوؽ الدراسي، كالكفاي ؛اتبأشكاؿ أخرى مف الكفاي ااالجتماعية والوجدانية حتمً 
المجتمع مف  وىذا كمو يسيـ بدوره في تحقيؽ وتحقؽ قدرة الفرد عمى التوافؽ مع نفسو ومع

حولو والتعايش معو في أمف وأماف، وىذا التوافؽ يتمخض عف قوة األنا لدى الفرد وخموه مف 
األمراض العصابية وخبلفو، كما أنيا غالبا ما تدؿ عمى رغبة صاحبيا في اإلنجاز لممسئوليات 

ية أو غير كاديماأل جتماعية أو اال ماتالمختمفة بصورة أفضؿ، أيا كانت ىذه المسئوليات والمي
 ذلؾ.
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التعميـ الوجدانى واالجتماعى إلى النجاح فى المدرسة وموقع ويتوقع أف يؤدى           
ذا كاف  لى إقامة العبلقات الصحية والسميمة مع األصدقاء والعائمة، وا  غير  الطمبةالعمؿ، وا 

مدركيف لمشاعرىـ، فإنيـ سيجدوف صعوبة فى اتخاذ القرارات السميمة والسيطرة عمى األعماؿ 
 (Marion, Minne,et al,2019,1545-1546 يريدوف") عماالمندفعة، وال يستطيعوف التعبير 

االجتماعية  ات( إف األفراد الذيف يتمتعوف بالكفايٖٓ، ٕٕٔٓ،رامي عفيفي)ويرى         
، ويقرأوف بكفاءة مشاعر اآلخريف، ايعرفوف كيؼ يتحكموف في مشاعرىـ جيدً والوجدانية 

 ويحسنوف التعامؿ فييا، ويكوف ليـ السبؽ والتفوؽ في أي مجاؿ مف مجاالت الحياة ابتداءً 
مف مجاؿ العبلقات العاطفية والحميمة إلى االلتزاـ بالقواعد غير المكتوبة التي تحكـ النجاح 

 ياسات أي مؤسسة.في عمؿ وس
لمميارات االجتماعية  الطمبةأف إظيار  إلىViencet et al. 2002, 1- 7) ) وأشار      

المبلءمة في الوقت المناسب في الفصؿ الدراسي لمحصوؿ عمى جذب انتباه المعمـ يساعد 
عمى تنظيـ العممية التعميمية، باإلضافة إلى خمؽ جو مناخي ييسر فيـ المحتوى األكاديمي، 

ميارة و يدية، الميارات التوكو ومف ىذه  الميارات: ميارة اتباع التعميمات واتباع التوجييات، 
تكويف عبلقات سميمة مع األقراف، ويساعد ىذا عمى تعميـ مياراتيـ المكتسبة في و التعاوف، 
 .أطر أخرى
أف دعـ التعمـ االجتماعي والوجداني يسيـ إلى (، ٘ٔٗ، ٕٛٔٓوتشير )أمؿ الزغبي ،        

واالجتماعية لموصوؿ إلى صنع في تنمية الميارات األساسية مف الوعي الذاتي واإلدارة الذاتية 
( أف تأثير ٓٔٔ، ٕ٘ٔٓحواس،خضرة ) توأكد ،مناسب وعبلقات جيدة بيف األفراد قرار

لمشخصية، وتتميز  ةالبرامج المستندة عمى التعمـ االجتماعي والوجداني تمس الجوانب الثبلث
بشمولية تأثيرىا، حيث تنطمؽ مف التعديؿ الوجداني، الذي يؤدي إلى التعديؿ السموكي 

 والمعرفي. 
 مقارنة تتضمف ورقة قاـ بإعداد عندما(  ٖ، ٕٛٔٓوىذا ما أكده )جوزيؼ ماىوني،      

 وقد والوجداني، االجتماعي التعمـ لبرامج النطاؽ واسعة تجميعية تحميبلت أربعة نتائج فيب
 التعمـ برامج مف واسعة مجموعة وتناولت وخارجيا المتحدة الواليات األبحاث في ىذه أجريت

 أفاد قد البرامج تفعيؿ ىذه أف إلى األربعة التحميبلت تقارير وخمصت والوجداف، االجتماعي
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 ،واألكاديمية والوجدانية والحياتية السموكية المجاالت في واضح بشكؿ فييا المشاركف الطمبة
  .فترات المتابعة طواؿ البرامج ليذه اإليجابي األثر بقي وقد
 املرسلة الجاىىية مً الهفايات االدتناعًة والىدداىًة. طلبةمتطلبات  -2

إلى نجاح العممية التعميمية  الطمبةتؤدي تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى       
وتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة في ظؿ تكاتؼ بعض العناصر وقياميا باألدوار المنوطة 

 والمجتمع. ةبيا متمثمة في المدرسة واألسر 
عف  الطمبةالتعميمية لتعميـ  أف أحد أفضؿ الوسائط (Gardner)يعتقد "جاردنر" و           

يجابية أو حالة االنسيابية التي تعنى أف الطالب باستغبلؿ الحاالت اإل اطريؽ تحفيزىـ داخميً 
منيمؾ في عمؿ يناسبو ويجيده بؿ ويحبو وال يشعر أثناءه بالممؿ بؿ بالتحدي والتفوؽ ألداء 
الواجبات المدرسية، وذلؾ لجذبو إلى التعمـ في المجاالت التي يستطيعوف فييا تنمية 

ف استخداـ أسموب التيديد أو الوعد بالمكافأة، وىكذا يصبح تيـ، وىنا أفضؿ بكثير ماكفاء
 (ٖ٘، ٕٕٔٓ،  سمير عبد العاؿ لمسرور ال لمممؿ.) االتعمـ مبعثً 
ف البيئة المدرسية ىى بيئة نفسية أ(، ٖ٘، ٕٕٔٓ،  سمير عبد العاؿيرى )و           

، عف الظواىر الطمبة لدىال يمكف فييا فصؿ الظواىر النفسية و اجتماعية فى آف واحد، 
، وتتفاعؿ فى إحداث الظواىر تحيط بيـاالجتماعية الخاصة بالمجموعات الصغيرة التى 

مف دوافع وأىداؼ وحاجات، تمتقى  بالطمبةالتربوية، فالمتغيرات السيكولوجية الخاصة 
 وىكذا تكوف البيئة ،بالمتغيرات االجتماعية فى منظومة مف القيـ الثقافية والفكرية والوجدانية

 المدرسية بيئة عاطفية لسببيف:
 وال يمكف أف يوجد األوؿ بدوف اآلخر. ،إف المجاؿ المعرفى مرتبط بالقيـ الوجدانية 
  أنيا بيئة نفسية واجتماعية تتعامؿ مع العبلقات اإلنسانية المرتبطة بالعواطؼ واألحاسيس

 والمشاعر.
الحياة والميارات العقمية  وييتـ تعميـ الكفايات االجتماعية والوجدانية بتدريس ميارات

ظيار التعاطؼ مع اآلخريف،  دارة العاطفة وبناء عبلقات طويمة األمد، وا  التي تؤدي إلى فيـ وا 
يجاد حموؿ بناءة وأخبلقية لممشكبلت المختمفة واتخاذ قرارات مسئولة.  وا 

(Mingming,2012,27) 
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أف المعرفة والميارات التي يكتسبيا  :( إلىYuGuo, et al. 2016,281)وأشارت      
داخؿ الفصؿ، واألداءات السموكية التي يمارسونيا مع زمبلئيـ، والسياؽ االجتماعي  الطمبة

التنمية  عمى ىـيساعد مما ،عمى ىذه الكفايات االجتماعية والوجدانية لدييـإيجابية ليا آثار 
 .قبؿوتطوير قدرتيـ عمى العمؿ االجتماعي في المست ،الذاتية

، باستخداـ أساليب لوصؼ الفروؽ Jordan et al.2017,16-1) وتوصي)         
، والتوسع في البحث عف الكفايات االجتماعية والوجدانيةفي أنماط  الطمبةبيف الفردية 

ىذه األساليب و السياقات االجتماعية التي تصبح ذات أىمية متزايدة في مرحمة المراىقة، 
وتوضح  ،خبلؿ فترة المراىقة والوجدانيةاالجتماعية  لمكفايات الفيـ توسعفي سوؼ تساعد 

طبيعة التأثير بيف تغيير العبلقات االجتماعية وتطوير الكفايات االجتماعية والوجدانية عبر 
 مرحمة المراىقة.

أىمية تنمية الكفايات  مف( Andreja, et al.2019,1246) وىو ما أكدتو      
جيوًدا لتحفيز اآلباء عمى أف يظموا مف خبلؿ بذؿ المعمميف والمدارس  ،والوجدانيةاالجتماعية 

وخاصة في سنوات المراىقة؛ إذ الكفايات االجتماعية والوجدانية مشاركيف في تعميـ أبنائيـ 
ىـ في المدارس، ؤ يجب عمييـ التواصؿ مع أولياء األمور حوؿ النجاحات التي حققيا أبنا

 يمكف و ، في الفصؿ وفي المدرسة التي يجب التركيز عمييا لتعديميا الخاطئةوالسموكيات 
وعقد ، والمشاورات الفردية مع اآلباء مع أولياء األمورجتماعات عقد االتحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ 

والوجدانية، المراىقيف االجتماعية كفايات محاضرات وورش العمؿ حوؿ كيفية تحسيف 
ؼ مع مشاركة في الحياة المدرسية بطرؽ مختمفة تتكيعمى الأولياء األمور  وتشجيع

وعي بأىمية مراقبة حياة وا عمى اآلباء يجب أف يكونفإف ، إمكانياتيـ الشخصية. وأخيرا
 .وأنشطتيـ خارج المدرسة أبنائيـ
 يستوفي أف ينبغي إيجابية نتائج إلى والوجداني االجتماعي التعمـ تفعيؿ يؤدي ولكي     
 فأو  ، واضحة إجرائية إلى أدلة مستنًدا البرنامج يكوف أف ومنيا األساسية، الشروط بعض

 تقييميا يتـ وأف، جيدة بنوعية البلـز التدريب توفير يتـ وأف ،اجيدً  اتصميمً  البرامج ىذه صمـتُ 
 تنفيذىا تـ ما إذا فعاليتيا، عمى ويبرىف ثقة موضع يجعميا ومستمر وبما سميـ عممي بشكؿ
 .(ٖ، ٕٛٔٓ)جوزيؼ ماىوني، . الصحيح النحو عمى
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؛ (Hendy`s 4Cs Model)ولذا فقد تـ اختيار نموذج ىندي رباعي المراحؿ      
الستخدامو فى تدريس عمـ االجتماع  لتنمية بعض الكفايات االجتماعية والوجدانية، لدى 

 الصؼ الثاني الثانوي لما يمي: طمبة
إف مف أىـ مبلمح النمو االنفعالي لممراىؽ في المرحمة الثانوية، انخفاض تقدير الذات،  -

والقمؽ، والضغط، والشعور بأنو يعاني مف انحراٍؼ، أو نقص عف غيره، لذلؾ يبتعد عف 
(؛ ٛٚ، ٜٕٔٓالجماعة؛ ألنو يشعر بأنيـ يطالبونو بشيء يفوؽ قدراتو)أحمد شعباف، 

اىات ونماذج تربوية حديثة في التدريس تعمؿ عمى إكسابو ولذلؾ فيو يحتاج إلى اتج
مف خبلؿ  ،الثقة بالنفس، وتقدير الذات، وتقمؿ مف شعوره بالضغط والقمؽ، والنقص

 تدرجيا باألنشطة مف األكثر سيولة لؤلصعب، وىذا ما يتوفر في نموذج ىندي. 
يارات كميارات إف مف مبلمح النمو االجتماعي لممراىؽ، حاجتو الكتساب بعض الم -

، وقد ُوجد أف لجماعة اجتماعيةالتفكير، والتقبؿ االجتماعي، وىذا لف يتأتى إال باالنتساب 
المراىؽ الذي ال يندمج في عمؿ جماعي يعاني غالًبا مف الشقاء أو التعاسة، أو 

(؛ ٛٚ، ٜٕٔٓالحساسية الزائدة، أو االحتجاج عمى فقده لمتقبؿ االجتماعي)أحمد شعباف، 
يحتاج إلى اتجاىات، ونماذج تربوية حديثة في التدريس، تساعده عمى  فيو ولذلؾ

االندماج في المجتمع المدرسي )الفصؿ( مف خبلؿ األنشطة الجماعية التعاونية، التي 
تسيـ في مروره مف ىذه المرحمة دوف أف تؤثر عمى شخصيتو سمًبا، بأف تجعمو شخصية 

، وىذا ما يحققو نموذج ىندي رباعي منطوية، أو يعاني مف أي اضطرابات نفسية
 .(Hendy`s 4Cs Model)المراحؿ

التفكير،  الطمبةفي تعميـ  (Hendy`s 4Cs Model)يسيـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ  -
والبحث، واالستكشاؼ، لموصوؿ لممعمومات بأنفسيـ، مما يساعد عمى تحقيؽ التعمـ 

لمذاكرة طويمة المدى، ويساعد عمى بقاء ويصؿ  لمطمبة،الذاتي، مما يجعؿ التعمـ ذا معنى 
أثره لدييـ، وىذا ما تسعى إليو المناىج وطرؽ التدريس الحديثة في ظؿ االنفجار المعرفي 

 اليائؿ. 
فى  تحقيؽ  (Hendy`s 4Cs Model)فاعمية استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ  -

مف نواتج العممية التعميمية مف خبلؿ تدريس المواد الدراسية المختمفة فى المراحؿ  عدد
 المختمفة، وىذا ما أثبتتو الدراسات السابقة.
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الفروؽ الفردية بيف  (Hendy`s 4Cs Model)يراعي نموذج ىندي رباعي المراحؿ  -
 المتعمميف، وذلؾ بسبب تنوع أنشطتو.

 املرسلة الجاىىية. طلبةواسرتاتًذًات تينًتها لدى الهفايات االدتناعًة والىدداىًة  -3
أمؿ ، و Marion et al. 2019 ، ومنيا: )األدبيات والدراسات والبحوث السابقة ةبمراجع         
وىناء  ميدي رشا، و ٕٛٔٓعبداهلل،  عمي، و ٕٛٔٓجوزيؼ ماىوني، ، و ٕٛٔٓالزغبي، 

، ٕٗٔٓ،  السيد جودة، و ٕ٘ٔٓخضرة حواس،، و ٕ٘ٔٓمحمد،  أحمد، و ٕٚٔٓ، محمد
توصؿ إلى الكفايات االجتماعية تـ ال(،  Mingming 2012,27، ٖٕٔٓأحمد،  ىناءو 

 :والوجدانية التالية
 :وفيميـ عمى تقييـ مياراتيـ وعواطفيـ وقيميـ الخاصة الطمبة قدرة الوعي الذاتي، 

كيؼ تؤثر وتحميؿ وفيـ  ،والكفاءة الذاتيةالقوة والضعؼ لدييـ والثقة نقاط  وتعرؼ
 المؤشرات الفرعية التالية: الوعي الذاتيويشمؿ  عواطفيـ عمى اآلخريف.

 يتعرؼ احتياجاتو وأىدافو. -
 يتعرؼ نقاط القوة والضعؼ لديو. -
 يناقش قواعد وأنظمة الصؼ والمدرسة. -
 يشارؾ اآلخريف انفعاالتيـ. -
 يكوف وجية نظر إيجابية نحو ذاتو. -
 األشخاص الذيف يمكف أف يقدموا المساعدة التي يحتاجيا. يحدد -
 يحدد األسباب والظروؼ وراء سموكياتو. -
 فعاالتو وسموكياتو.انيحدد  -
 :ويمكف لمطالب ىنا أف يمارس الوعي االجتماعي واحتراـ وجيات نظر  الوعي االجتماعي

مختمفة مف اآلخريف، وتقدير أوجو التشابو واالختبلفات في الرأي، والتعاطؼ مع 
الوعي ويشمؿ  اآلخريف، وتحديد ما يشعر بو اآلخروف تجاىيـ وتجاه العالـ المحيط.

 المؤشرات الفرعية التالية: االجتماعي
 البناءة واليدامة في حؿ الصراعات والنزاعات.يميز الطرؽ  -
 يصؼ كيؼ يشعر اآلخروف بناًء عمى تعبيرات وجوىيـ وحركاتيـ. -
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يحدد أوجو الشبو واالختبلؼ بيف اآلراء  في القضايا االجتماعية المطروحة  -
 لممناقشة.

 يشارؾ في الفعاليات داخؿ الصؼ الدراسي. -
 يشارؾ في تطوير قواعد العمؿ في الصؼ. -
 ي وجية نظر اآلخريف في حاؿ منطقيتيا.يتبن -
 .ماتيشارؾ الزمبلء في أداء المي -
 عمى معاممة بعضيـ البعض بمباقة. الطمبةيصؼ القواعد التي تساعد  -
 :حوؿ قدراتيـ عمى تنظيـ وتنفيذ  الطمبةتشير فعالية الذات إلى معتقدات  إدارة الذات

بعض األفعاؿ الضرورية لمحصوؿ عمى األداء أو مستويات األداء المتوقع تحقيقو، وىي 
: مثؿ  ،مف العوامؿ الشخصية والموقفية كؿعممية استنباطية يزف الفرد فييا إسيامات 

ارجية، كـ الجيد المبذوؿ، وكذلؾ كـ المقاومة الخو صعوبة الميمة، و القدرة المدركة، 
عمى السيطرة عمى التوتر  الطمبةوتظير في قدرة  ائج الميمة، أنماط النجاح والفشؿ،نت

والعواطؼ السمبية بشكؿ مناسب، وتحديد األىداؼ واستخداـ الدوافع الذاتية لتحقيؽ تمؾ 
 المؤشرات الفرعية التالية: إدارة الذاتويشمؿ  األىداؼ عمى المدى القصير.

 ليـ. الميمة األىداؼ يحدد -
 بيا. االلتزاـ سبؽ التي األىداؼ لتحقيؽ خطة؛ يضع -
 المرجوة. واألىداؼ المحققة األىداؼ بيف التعارض يقمؿ -
 النتائج. جودة مدى عمى انتباىو يركز -
 ذاتية. تقويمية معايير يضع -
 المشكمة. لحؿ المختمفة الخيارات مف العديد يستكشؼ -
 العقبات. عمى التغمب في يثابر -
 األفعاؿ. ردود ضوء في األداء عدؿيُ  -
 :وتتمثؿ في القدرة عمى االنخراط في المشاركة االجتماعية السميمة، والعمؿ إدارة العبلقات

دارة العبلقات والتواصؿ مع األقراف والمعمميف بشكؿ  بشكؿ تعاوني مع اآلخريف، وا 
 المؤشرات الفرعية التالية: إدارة العبلقاتويشمؿ  مناسب.

 د الموجو بطريقة موضوعية.يستجيب لمنق -
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 يتسائؿ عف بعض األمور أثناء الدراسة مع الزمبلء. -
 يطالب بالحقوؽ والدفاع عنيا. -
 يشارؾ في اإلدالء باآلراء فى أمور األسرة والمدرسة. -
 يتحدث مع األصدقاء أثناء مواجية المشكبلت. -
 يشارؾ اآلخريف في المواقؼ االجتماعية. -
 االجتماعية الموجودة في بيئة الفرد. القواعديمارس  -
االستماع لآلخريف، و )انتظار الدور، : يستخدـ ميارات اتصاؿ فعالة مع اآلخريف مثؿ -

 الدعـ المتبادؿ لؤلفكار(.و 
  :قادريف عمى  الطمبةيستمـز اتخاز القرارات المسئولة أف يكوف  مسئولية اتخاذ القرار

وضع تصور مستقبمي لحؿ المشكبلت عمى أساس تحميميا وانعكاسيا عمى الوضع 
الحالي، وتحديد الفرؽ بيف قرارات جيدة ورديئة ومعرفة كيؼ تؤثر قراراتيـ عمى 

 المؤشرات الفرعية التالية: مسئولية اتخاذ القرارويشمؿ  مجتمعاتيـ.
 يحمؿ المشكمة إلى عناصرىا الفرعية. -
 يجابيات والسمبيات المرتبطة بالقرار.إليحدد ا -
 يحدد درجة تحقيؽ األىداؼ مف القرار. -
 يحدد النتائج المترتبة عمى تنفيذ القرار. -
 يتخذ القرار في ضوء المعايير األخبلقية واألعراؼ االجتماعية. -
 آخر إذا ثبت عدـ جدواه في حؿ القضية المطروحة. ويختاريتنازؿ عف قرار  -
 .القرار يقدر احتماؿ نجاح -
يستنتج الدروس المستفادة مف حؿ القضية واالستفادة منيا في حؿ قضايا  -

 مستقبمية.
تتطمب طبيعة الكفايات االجتماعية والوجدانية إجراءات تدريسية خاصة تراعي تركيبة و        

مع طبيعية الكفايات  امياراتيا، وتمثؿ البيئة التطبيقية لممواقؼ الحياتية البيئة األكثر توافقً 
 البلزمة الظروؼ تييئة عمى المعمميف قدرة تنمية التوجو ىذا ويتطمباالجتماعية والوجدانية، 

 التحسف طريؽ عف وذلؾ المتعمميف، جميع لدى االجتماعية والوجدانية التنمية لتعزيز
 األدلة إلى المستندة والتربوية التدريسية الممارسات وتوظيؼ التعميمية العممية في المستمر
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، المختمفة التعميمية المواقؼ في نشط بشكؿ الطمبة تدمج التي التطبيقية االجرائية والنماذج
 في متكافئة فرص تعّمـ ليـ وتتيح لدييـ والوجدانية االجتماعية الكفايات تطوير وتستيدؼ
توظيؼ بعض تـ التي  الفنيات التدريسية، وتتمثؿ (Tara, et al 2017,25-26)المدارس

، والحوار الذاتيالمحاكمة العقمية، المناقشة، والعمؿ التعاوني، و : )النموذج، ىي خطواتيا في
ستراتيجية  ستراتيجية التعارض المعرفي، التخميف، وقائمة اإليجابيات والسمبيات، وا  وا 

ستراتيجية مثمث االستماع ستراتيجية الكرسي الساخف، وا   ، والعصؼ الذىني، والقصة، لعبوا 
 (ٕ) (.األدوار، الرؤوس المرقمة 

 وتنمية الكفايات االجتماعية (Hendy`s 4Cs Model)نموذج ىندي رباعي المراحؿ -ٗ
 المرحمة الثانوية لطمبة والوجدانية

 أنشطتيا وعبر الدراسية المناىج خبلؿ مف والوجداني، االجتماعي التعّمـ تفعيؿ يمكف      
 مع ويتناسب الدراسية كافة المراحؿ يشمؿ منظومي تعميمي نظاـ إطار في وذلؾ المختمفة،
 الظروؼ تييئة عمى المعمميف قدرة تنمية التوجو ىذا ويتطمب، التعميمية المستويات مختمؼ
 التحسف طريؽ عف وذلؾ المتعمميف، جميع لدى االجتماعية والوجدانية التنمية لتعزيز البلزمة
 األدلة إلى المستندة والتربوية التدريسية الممارسات وتوظيؼ التعميمية العممية في المستمر

 المختمفة التعميمية المواقؼ في نشط بشكؿ الطمبة تدمج التي التطبيقية جرائية والنماذجاإل
 في متكافئة فرص تعّمـ ليـ وتتيح ، لدييـ والوجدانية االجتماعية الكفايات تطوير وتستيدؼ
 . المدارس

ويعد عمـ االجتماع مف المواد الدراسية المسئولة عف تنمية الكفايات االجتماعية       
المرحمة الثانوية، وذلؾ بحكـ طبيعتو، ألف اليدؼ األساسي مف تدريسو  طمبةوالوجدانية لدى 

القادر عمى معرفة نفسو وما يدور حولو، كما أنو مف أكثر المواد الدراسية  الطالبىو إعداد 
جري في اإلطار االجتماعي مف أحداث وما يواجيو مف مشكبلت وتحديات ، حساسية لما ي
تباع نماذج واتجاىات معاصرة في تدريسو ا يجبعمـ االجتماع الدور المنوط بو  وحتى يحقؽ

، ٕٓٔٓ.)آماؿ عبد الفتاح، الطمبةمف شأنيا أف تعمؿ عمى إكساب وتنمية ىذه الكفايات لدى 
ٖ٘ ) 

                                                           
 .199: 199(: دنُم انمؼهم، ص 9(مهذك)9)
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السابقة، التي استخدمت نموذج ىندي رباعي المراحؿ  البحوثواستناًدا إلى نتائج          
(Hendy`s 4Cs Model مثؿ ،):  Hendy, 2016 ،Hendy, 2017  ،Hendy, 

، مروة أحمد، ٕٕٓٓدعاء إبراىيـ، ، ٕٕٓٓ، أحمد شعباف، ٜٕٔٓأحمد شعباف، ،  2018
التي أشارت جميعيا إلى فاعمية ىذا النموذج في تنمية (، ٕٕٓٓ، سامية يوسؼ،  ٕٕٓٓ

كسابيـ الميارات الحياتية المناسبة، فقد كاف ليذا النموذج  المفاىيـ العممية لدى المتعمميف، وا 
االجتماعية والوجدانية، وزيادة دافعيتيـ نحو التعمـ، ومساعدتيـ  الكفاياتأثٌر فاعٌؿ في تنمية 

وذلؾ لمناسبة النموذج لممرحمة العمرية التي يمروف بيا،  عمى تحقيؽ التعمُّـ الذاتي؛
عدادىـ لمرحمة التعميـ الجامعي. تمؾ األىداؼ التربوية التي ُتعدُّ مف أىـ متطمبات العصر  وا 

 الراىف، واالتجاىات التربوية الحديثة، والمستقبمية. 
صادؼ ىذا النموذج اىتماـ الكثيريف مف المعمميف والباحثيف والتربوييف؛ حيث وجد  كما      

، واالستماع الطمبةىذا النموذج ردود أفعاؿ طيبة عمى الصعيد المحمي مف خبلؿ تطبيقو مع 
إلى آراء المعمميف حوؿ استخدامو في التعميـ والتعمُّـ. أمَّا عمى الصعيد الدولي فقد وجد ىذا 

في  (Hendy, 2016) البحث األوؿستحساف التربوييف مف خبلؿ تقديـ نتائج النموذج ا
 بحثو الثانيكما أشار ىندي في  ،ـ(ٕٙٔٓمؤتمر دولي ُعِقَد بجامعة ىارفارد في )مايو 

(Hendy, 2017) . 
 Hendy`s 4Csوألفَّ األبحاث حوؿ اختبار فاعمية نموذج ىندي رباعي المراحؿ )        
Model تزاؿ محدودة، فيناؾ عديد مف المعمميف والباحثيف والتربوييف لدييـ الرغبة ( وأثره ال

 ,Hendy)ىندي  بحث فقد ىدؼفي استخدامو، وحوؿ فاعمية استخداـ ىذا النموذج إجرائًيا، 
( في Hendy`s 4Cs Modelأثر استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) تعرؼ (2016

تدريس العمـو عمى تنمية بعض المفاىيـ العممية، والميارات الحياتية، والذكاءات المتعددة، 
إلى أفَّ ىناؾ تأثيًرا لنموذج ىندي  نتائج البحثلدى طالبات المرحمة اإلعدادية، وتوصمت 

( عمى تنمية المفاىيـ العممية، والميارات Hendy`s 4Cs Modelرباعي المراحؿ )
 ,Hendy)بحث  وىدؼ الذكاءات المتعددة لدى طالبات المرحمة اإلعدادية.الحياتية، و 

آراء معممي المرحمة اإلعدادية بالنسبة ألثر استخداـ نموذج ىندي رباعي  تعرؼ (2017
ميارًيا، ووجدانًيا، وسموكًيا، واجتماعًيا، ومعرفًيا، داخؿ حجرة  الطمبةالمراحؿ في احتواء 

إلى أفَّ ىناؾ تأثيًرا لنموذج ىندي رباعي المراحؿ في احتواء  ثوأسفرت نتائج البحالدراسة، 
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 ,Hendy)ىندي بحث  ، واجتماعًيا، ومعرفًيا. كما ىدؼميارًيا، ووجدانًيا، وسموكًيا الطمبة
 Hendy`sآراء المعمميف حوؿ أثر استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) تعرؼ  (2018

4Cs Model داخؿ حجرة ذوي صعوبات التعمـ سموكًيا، ووجدانًيا الطمبة( في احتواء ،
نموذج معظـ المعمميف الذيف تـ أخذ آرائيـ، بأف إلى أفَّ  نتائج البحثالدراسة، وتوصمت 

ذوي صعوبات  الطمبةيساعد في احتواء ( Hendy`s 4Cs Modelىندي رباعي المراحؿ )
 التعمـ سموكًيا، ووجدانًيا.

يسعى  اىدفً تمثؿ أف تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية  توصؿ إلىتـ ال ؽسبومما          
ىي  (Hendy`s 4Cs Model)عمـ االجتماع إلى تحقيقو ونموذج ىندي رباعي المراحؿ

الوسيمة التي تساعده عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ، ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى نجد أف 
مف أىداؼ نموذج ىندي رباعي المراحؿ  ادفً تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية تعد ى

(Hendy`s 4Cs Model) باعتبار أف النموذج يقوـ عمى الكفايات االجتماعية والوجدانية ؛
 مف ىذا اإلطار النظري في: وتـ االستفادة .عبر مراحمة األربع

 الثانوي.إعداد استبانة بالكفايات االجتماعية والوجدانية المناسبة لطمبة الصؼ الثاني  -
 بناء مقياس الكفايات االجتماعية والوجدانية. -
 .(Hendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ السابقة )استخداـ إعداد أسس  -
 .نموذج ىندي رباعي المراحؿ السابقةل اإعداد دليؿ المعمـ وفقً  -
 .نموذج ىندي رباعي المراحؿ السابقةل اإعداد كتيب الطالب وفقً  -

 التطبًل اتوإدراء داتٌ البشحأاإلطار العنلٌ للبشح: بياء 

نموذج ىندي رباعي المراحؿ لما كاف ىذا البحث ييدؼ الكشؼ عف فاعمية              
(Hendy`s 4Cs Model)  في تدريس عمـ االجتماع لتنمية الكفايات االجتماعية

عداد المرحمة الثانوية طمبةوالوجدانية لدى   داتي البحثأ؛ فإف ذلؾ يتطمب اتباع اإلجراءات وا 
 والمواد التعميمية اآلتية:

 اآلتًة: داتٌ البشحأالبشح: مت بياء  داتٌأ: بياء اأوًل

 بياء استباىة بالهفايات االدتناعًة والىدداىًة لطلبة الصف الجاىٌ الجاىىٍ:  -1
 .Marion C دراسات التربوية السابقة، ومنيا:)وذلؾ مف خبلؿ الرجوع إلى األدبيات وال       

E. van de Sande, Minne Fekkes,others,2019( ، و)جوزيؼ ٕٛٔٓ)أمؿ الزغبي، (، و
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محمد،  (، و)أحمدٕٚٔٓميدي،  (، و)رشإٛٔٓعبداهلل،  (، )عميٕٛٔٓماىوني، 
(، ٖٕٔٓأحمد،  (، و)ىناءٕٗٔٓالسيد،  (، و)جودةٕ٘ٔٓ(، و)خضرة حواس،ٕ٘ٔٓ

(Mingming Zhou1 and Jessie Ee,2012,27) وكذلؾ بالرجوع إلى متطمبات نمو طمبة ،
بالمرحمة  عمـ االجتماع، وأىداؼ تدريس الكفايات االجتماعية والوجدانيةالمرحمة الثانوية مف 

الثانوية، تـ إعداد االستبانة في صورتيا األولية، وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف، 
في  االجتماعية الفمسفية و  الموادمف أساتذة المناىج وطرؽ تدريس  عددىـ ستة محكميف

 :ىي التعديبلت، وكانت ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٖٓحتى  ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٓٔ الفترة مف
إعادة صياغة بعض المؤشرات الفرعية لكفاية الوعي الذاتي، مثؿ: يحدد األسباب والظروؼ  -

وراء مشاعره لتصبح يحدد األسباب والظروؼ وراء سموكياتو، ومؤشر يتعرؼ احتياجاتو 
عادة صياغة بعض مؤشرات كفاية الوعي  وقيمو لتصبح يتعرؼ احتياجاتو وأىدافو، وا 

تعميمات التي تعطى في المدرسة لتصبح يشارؾ في االجتماعي مثؿ: مؤشر يتبع ال
الفعاليات داخؿ الصؼ، ومؤشر يتبنى وجية نظر اآلخريف لتصبح يتبنى وجية نظر 

 اآلخريف في حاؿ منطقيتيا. 
وقد تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لبلستبانة بعد إجراء تعديبلت المحكميف عمييا،         

، كفايات رئيسة لمكفايات االجتماعية والوجدانية( ٘مى عدد)ومف ثـ فقد اشتممت االستبانة ع
 .(ٖ*)رئيسة عدد مف المؤشرات الفرعية كفايةويندرج تحت كؿ 

بالرجوع إلى: االستبانة  المقياس: تـ بناء مكًاس الهفايات االدتناعًة والىدداىًةبياء  -ٕ
بالمرحمة الثانوية،  االجتماععمـ ، وأىداؼ تدريس لمكفيات االجتماعية والوجدانيةالنيائية 

، وكذلؾ آراء الخبراء الكفايات االجتماعية والوجدانيةومتطمبات نمو طمبة المرحمة الثانوية مف 
حكميف مف أساتذة: ، تـ عرضو عمى ستة مالمقياسوالمختصيف في المجاؿ، ولحساب صدؽ 

وي، والقياس والتقويـ، ، وعمـ النفس التربالمواد الفمسفية واالجتماعية تدريسالمناىج وطرؽ 
لمكفايات الفرعية  المؤشراتوُطمب منيـ إبداء الرأي حوؿ )مناسبة أسئمة االختبار لقياس 

لخصائص طمبة  الصؼ األوؿ الثانوي(،  المقياسمناسبة أسئمة و ، االجتماعية والوجدانية
 وكانت أىـ تعديبلتيـ كالتالي:

                                                           

 .ٙ٘: ٗ٘ص ص بالكفايات الجتماعية والوجدانية، (: استبانة ٔ(* ممحؽ)ٔ)
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أف اآلخريف لف يحبوني لو أدركوا  أشعركفاية الوعي الذاتي وىي:  أحد مفردات حذؼ  -
 .حقيقتي

تعديؿ صياغة بعض البدائؿ مثؿ: تعتذر عف االشتراؾ في المناقشة لتصبح تعتذر عف  -
لتصبح ال أخطط لممستقبؿ، و تشارؾ  ااالستمرار في المناقشة ، وال أخطط لممستقبؿ كثيرً 

تنفيذ العمؿ زمبلئؾ في التخطيط لمعمؿ الجماعي لتصبح تشارؾ زمبلئؾ في تخطيط و 
أبحث عف واسطة لتصبح تبحث عف أشخاص يعمموف في مناصب ميمة و الجماعي، 

ألقى الموـ عمى اآلخريف ألنيـ ال يعرفوف قدراتي  ، ولمساعدتؾ في الحصوؿ عمى عمؿ
 .لتصبح تمقي المـو عمى أصحاب العمؿ ألنيـ ال يقدروف قيمتؾ

اف حساس يكوف سبب موافقتؾ تعديؿ صياغة السؤاؿ التالي: إذا رشحت لمعمؿ في مك -
  .ليصبح  إذا رشحت لمعمؿ في مكاف مرموؽ  يكوف سبب موافقتؾ

مقياس التحقؽ مف ثبات تـ في ضوء آراء المحكميف السابقة، كما  المقياسوتـ تعديؿ         
مف  ا( طالبً ٕٖعمى عدد) ااستطبلعيً  المقياسمف خبلؿ تطبيؽ  الكفايات االجتماعية والوجدانية

الثانوي بمدرسة آؿ حممي الثانوية المشتركة بإدارة إىناسيا التعميمية  الثانيطمبة الصؼ 
، وعف طريؽ حساب ٜٕٔٓ/ٜ/ٕٕحتى  ٜٕٔٓ/ٜ/ٕٔمحافظة بني سويؼ، في الفترة مف: 

يتمتع بمعامؿ ثبات  المقياس(، األمر الذي يعني أف 0.831كرونباخ" وبمغت ) -معادلة " ألفا
 (:ٔدوؿ)مرتفع، كما في ج

 (1جذول)

 نهممُبسوانمجمىع انكهٍ  نهكفبَبث االجتمبػُت وانىجذاوُتلُم مؼبمم انثببث أنفب كشووببر 

 (.99)ن=

 مؼبمم انثببث األبؼـــبد

 0.772 انىػٍ انزاتٍ

 0.788 انىػٍ االجتمبػٍ

 0.819 إداسة انزاث

 0.783 إدسان انؼاللبث

 0.760 مسئىنُت اتخبر انمشاس

 0.831 انكهُت نهممُبسانذسجت 

حساب االتساؽ الداخمي لبلختبار، وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط تـ كما            
 (، كالتالي:ٕوالدرجة الكمية لمبعد نفسو، كما في جدوؿ ) المقياسبيف كؿ فقرة مف فقرات أبعاد 
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 (9جذول)

 (99)ن= انكفبَبث االجتمبػُت وانىجذاوُت صذق االتسبق انذاخهٍ نؼببساث وأبؼبد 

 مسئىنُت اتخبر انمشاس إدسان انؼاللبث إداسة انزاث انىػٍ االجتمبػٍ انىػٍ انزاتٍ

سلم 

 انؼببسة

مؼبمم 

 االستببط
 انؼببسة

مؼبمم 

 االستببط
 انؼببسة

مؼبمم 

 االستببط
 انؼببسة

مؼبمم 

 االستببط
 انؼببسة

مؼبمم 

 االستببط

1 0.75** 9 9.92** 9 9.99** 99 9.99** 9 9.99** 

9 0.71** 19 9.91** 19 9.99** 99 9.91** 9 9.99** 

2 0.68** 19 9.99** 12 9.91** 99 9.99** 9 9.91** 

19 0.61** 19 9.99** 99 9.99** 99 9.99** 9 9.92** 

11 0.64** 19 9.99** 91 9.99** 92 9.99** 99 9.99** 

99 0.68** 19 9.91** 99 9.92** 99 9.92** 99 9.91** 

99 0.67** 19 9.99** 99 9.92** 91 9.92** 99 9.92** 

92 0.71** 99 9.99** 99 9.99** 99 9.99** 99 9.99** 

استببط 

 انبؼذ

استببط  **0.71

 انبؼذ
9.99** 

استببط 

 انبؼذ
9.99** 

استببط 

 انبؼذ
9.99** 

استببط 

 انبؼذ
9.92** 

عند مستوى داللة  ا( أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيً ٕجدوؿ) يتضح مف            
 المقياسودرجتو الكمية، وصدؽ  المقياس(، ويدؿ عمى االتساؽ الداخمي بيف فقرات ٔٓ.ٓ)

 وصبلحيتو لمتطبيؽ.
، أصبح في صورتو لممقياس، واالتساؽ الداخمي المقياسوبعد التأكد مف ثبات            

 كفاياتمف متعدد لقياس خمس االختيار مف أسئمة  سؤاالً ف يأربع( ٓٗالنيائية يتكوف مف )
 . (ٗ)دقيقة.* ٘ٗوىو:  المقياسرئيسة، كما تـ تحديد زمف 

مف خبلؿ اختبار "ت"  ،اختبار التكافؤ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبيةكما تـ          
لمقياس الكفايات فى التطبيؽ القبمي الضابطة والتجريبية بالمجموعتيف  الطمبةلمتوسط درجات 

 (:ٖكما في جدوؿ ) االجتماعية والوجدانية
 
 
 
 

  
                                                           

 .ٚٙ: ٙ٘والوجدانية، ومفتاح التصحيح، ص ص (: مقياس الكفايات االجتماعية ٕممحؽ )* (ٔ)
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 (9ذول )ج

 نممُبس ببنمجمىػتُه انتجشَبُت وانضببطت فٍ انتطبُك انمبهٍ انطهبتاختببس "ث" نمتىسظ دسجبث 

 انكفبَبث االجتمبػُت وانىجذاوُت

 انمتىسظ انمجمىػت
االوذشاف 

 انمؼُبسٌ

لُمت 

 "ث"

دسجبث 

 انذشَت

مستىي 

 انذالنت

 انىػٍ انزاتٍ
 741. 58 333. 1.29 8.30 ضببطت

    1.77 8.43 تجشَبُت

 انىػٍ االجتمبػٍ
 849. 58 191. 0.73 5.57 ضببطت

    0.62 5.60 تجشَبُت

 283. 58 1.084 1.41 3.87 ضببطت إداسة انزاث

    0.92 4.20 تجشَبُت

 245. 58 1.174 0.87 2.73 ضببطت إدسان انؼاللبث

    1.10 3.03 تجشَبُت

 338. 58 966. 1.12 3.17 ضببطت مسئىنُت اتخبر انمشاس

    1.53 3.50 تجشَبُت

انكفبَبث االجتمبػُت 

 ككم وانىجذاوُت

 123. 58 1.565 2.48 23.63 ضببطت

    3.09 24.77 تجشَبُت

بيف متوسطي درجات كٍؿ مف  ا( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيً ٖيتضح مف جدوؿ )          
 والمقياسالرئيسة  لمكفايات االجتماعية والوجدانيةمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 
درجات مقياس الكفايات االجتماعية في  البحث ككؿ، وىذا يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي 

 .والوجدانية
ًً  ًة:: بياء املىاد التعلًنًة: مت بياء املىاد التعلًنًة اآلتاثاى

: وقد ىدؼ ىذا الكتيب مساعدة طمبة الصؼ الثاني الثانوي الدارسيف إعداد نتًب األىصطة-ٔ
لعمـ االجتماع عمى اكتساب بعض آراء عمماء االجتماع في القضايا االجتماعية 
المطروحة، وتدريبيـ عمى خطوات النموذج، وذلؾ بيدؼ تنمية الكفايات االجتماعية 

وقد تضمف كتيب األنشطة: األىداؼ الخاصة بالوحدة الثانية والوجدانية لدى الطمبة، 
والوحدة الثالثة مف منيج عمـ االجتماع لمصؼ الثاني الثانوي الفصؿ الدراسي الثاني، ثـ 
دروس الوحدة الثانية والوحدة الثالثة، وعددىا ثمانية دروس، واشتمؿ كؿ درس عمى: 

 (٘).أىداؼ إجرائية، ثـ إطار نظري، وتدريبات وأنشطة

                                                           
 .ٜٔٔ: ٛٙاألنشطة، ص ص (: كتيب ٖممحؽ)* (1)
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: تـ إعداد دليؿ لممعمـ ليساعده في تدريس عمـ االجتماع لمصؼ الثاني إعداد دلًل املعله -ٕ
الثانوي في ضوء النموذج، بيدؼ تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طمبة الصؼ 
الثاني الثانوي، وقد تضمف الدليؿ: مقدمة الدليؿ، وأىمية الدليؿ وأىدافو، ومحتوى الدليؿ، 

، وأساليب التقويـ، والخطة (Hendy`s 4Cs Model)خطوات نموذج ىندي رباعي المراحؿو 
الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة الثانية والثالثة مف منيج عمـ االجتماع لمصؼ الثاني 
الثانوي الفصؿ الدراسي الثاني، وأىداؼ الوحدة، وموضوعات الوحدة، واشتمؿ كؿ موضوع 

جراءات تنفيذ الموضوعات عمى: أىداؼ إجرائية، ثـ  إطار نظري، وتدريبات وأنشطة، وا 
 (ٙ.*)(Hendy`s 4Cs Model)باستخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ

 :(Hendy`s 4Cs Model)منىذز هيدٍ رباعٌ املراسلاألىصطة التعلًنًة يف ضىء  -ٖ
)تجييز البيئة التعميمية، بحيث يتمكف كؿ طالب  :األنشطة التمييدية: ومف أمثمتيا ما يمي - أ

مف الرؤية، ويتمكف الباحث مف إدارة الحوار والمتابعة والتوجيو، وشرح كيفية تطبيؽ 
ما و لموضوع الدرس،  الطمبة، وعرض مقوالت لبعض الفبلسفة لتييئة أذىاف الكفايات

، االجتماعيةالقضايا  ، أو المفاىيـ التي تدور حوليااجتماعيةينبغي تناولو مف قضايا 
، وذلؾ بإثارة بعض األسئمة ذات ممارسة الكفايات االجتماعية والوجدانيةوالقدرة عمى 

 الصمة(.
حوؿ القضايا  والطمبة)تبادؿ اآلراء بيف الباحث   :األنشطة التنموية: ومف أمثمتيا ما يمي - ب

النموذج مخطط حوؿ تطبيؽ  والطمبةالمطروحة، وتبادؿ اآلراء بيف الباحث  االجتماعية
في  النموذجالمطروحة، وتجميع معمومات عف كيفية توظيؼ  االجتماعيةعمى القضايا 
أثناء اإلجابة  لمكفايات االجتماعية والوجدانية الطمبة، وتطبيؽ عمـ االجتماعموضوعات 

عف األسئمة المرتبطة باألنشطة، وأثناء عمؿ المطويات والندوات والمناظرات واإلذاعة 
 المدرسية(.

في القضايا  عمماء االجتماعاألنشطة اإلثرائية: ومف أمثمتيا ما يمي: )قراءة كتب عف آراء  -ج
وتحديد عف القضايا المطروحة،  اجتماعيةالمطروحة، وعرض معمومات  االجتماعية

جراء مناقشات حوؿ أىميتيا، وكيفية االستفادة  االجتماعيةمفاىيـ القضايا  المطروحة، وا 

                                                           
 .177: ٕٓٔ،  ص ص (: دليؿ المعمـٗممحؽ)* (2)
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منيا في الحياة، وقراءة بعض مواقؼ التأمؿ المرتبطة بموضوع الدرس، والقياـ باألنشطة 
 المرتبطة بموقؼ التأمؿ(.

باإلجابة عف بعض  الطمبةاألنشطة الختامية: ومف أمثمتيا ما يمي: )تمثمت في تكميؼ  -د
، وكذلؾ محاولة وضع أسئمة أخرى عمى الدرس، وباإلضافة الكفاياتاألسئمة كتطبيؽ عمى 

باالتصاؿ بالشبكة الدولية" اإلنترنت" لمحصوؿ عمى بعض المعمومات  الطمبةإلى تكميؼ 
 عف ميارات مرتبطة بالدرس(.

: شممت مجموعة مف أساليب التقويـ، ومف أمثمتيا: التقويـ المبدئي، خبلؿ أسالًب التكىيه -ٗ
جراء  االجتماعيةؼ القضية رُ عَ لموضوع الدرس وتَ  الطمبةتييئة أذىاف  المطروحة، وا 

األسئمة  عف الطمبةوالمعمـ، والحوار الناتج عف إجابة  الطمبةالمناقشات وتبادؿ اآلراء بيف 
مف معمومات ومعارؼ ومفاىيـ  الطمبةفييا عمى ما اكتسبو يتعرؼ  ؛التي يطرحيا المعمـ
المطروحة، والتقويـ الجماعي، مف خبلؿ المبلحظة لمتعرؼ  االجتماعيةخاصة بالقضايا 

 اجتماعيةفي كؿ قضية  مخطط النموذجمف معرفة عناصر  الطمبةعمى مدى ما َتكوف لدى 
، والتقويـ عمـ االجتماعفي مرتبطة بموضوع الدرس، والتفريؽ بينيا وكيفية تطبيقيا 

باإلجابة عف التدريبات واألنشطة في نياية كؿ موضوع  الطمبةالختامي، تمثؿ في تكميؼ 
 .والكفايات االجتماعية والوجدانية، لمنموذج الطمبةكتدريب عمى كيفية تنفيذ 

 :، تمت اإلجراءات التاليةالميدانية البحثولتحقيؽ أىداؼ  .املًداىًة جتربة البشح
الثانوي  الثانيفي طمبة الصؼ  البحث: تتمثؿ مجموعتي البشحاختًار جمنىعيت   -ٔ

 اطالبً ( ٕٖ، مقسميف إلى عدد )ا( طالبً ٗٙ، وعددىـ )عمـ االجتماعالدارسيف لمادة 
بإدارة إىناسيا التعميمية بمحافظة بني بمدرسة ببا الثانوية المشتركة لممجموعة التجريبية 

بإدارة آؿ حممي الثانوية المشتركة لممجموعة الضابطة بمدرسة  ا( طالبً ٕٖسويؼ، وعدد)
إىناسيا التعميمية بمحافظة بني سويؼ، وذلؾ لمراعاة التكافؤ والتجانس بيف مجموعتي 

 البحث.
: اتبع الباحث المنيج التجريبي، والذي يعتمد عمى التصميـ ذي للبشحالتصنًه التذرييب  -ٕ

 )التجريبية والضابطة(، والتطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي ألداة الدراسة. فالمجموعتي
إلى  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜمف يوـ األحد الموافؽ : استغرؽ زمف تطبيؽ البحث زمً إدراء التذربة  -ٖ

، عمما بأنو قد اتقريبً  اأسبوعيً  فيحصت، وذلؾ بواقع ٕٕٓٓ/ٖ/ٖٓيـو اإلثنيف الموافؽ 
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لمظروؼ التي  انظرً  (عف بعدـ يالتعم)لبحث عف طريؽ تـ استكماؿ األسبوع األخير مف ا
 مرت بيا الببلد جراء جائحة كورونا.

 اوفقً  داتي البحث ومواده التعميميةأ: وقد تـ تطبيؽ التعلًنًة هومىاد داتٌ البشحأتطبًل  -ٗ
 لمخطوات التالية:

التجريبية والضابطة، تـ تطبيؽ  البحث: بعد اختيار مجموعتي البحث ةاالتطبيؽ القبمي ألد -
، وبعد اقبميً  اتطبيقً  مقياس الكفايات االجتماعية والوجدانيةالمتمثمة في:  البحثأداة 

 .ااالنتياء مف تطبيؽ األداة، تـ تصحيح أوراؽ اإلجابات، ورصد الدرجات لتعالج إحصائيً 
: بعد (Hendy`s 4Cs Model)نموذج ىندي رباعي المراحؿباستخداـ  تدريس الوحدتيف -

لعمـ كمعمـ  -أحمد شعبافاالنتياء مف التطبيؽ القبمي لؤلداة، بدأ الباحث باختيار 
الوحدة الثانية: بعنواف وحدتي )بتدريس  -ببا الثانوية المشتركةبمدرسة  االجتماع

 (الوحدة الثالثة بعنواف: "التنشئة االجتماعية")و(، "المجتمع والوحدات المكونة لممجتمع"
لطمبة المجموعة  (Hendy`s 4Cs Model)نموذج ىندي رباعي المراحؿباستخداـ 

بمدرسة آؿ حممي الثانوية  عمـ االجتماعكمعمـ  -التجريبية، بينما ُيَدٌرس حاـز مصطفى
بتدريس وحدتي )الوحدة الثانية: بعنواف "المجتمع لطمبة المجموعة الضابطة  -المشتركة 

بالطرؽ  و)الوحدة الثالثة بعنواف: "التنشئة االجتماعية"(  والوحدات المكونة لممجتمع"(،
 التقميدية.

( ٚ) الميدانية بواقع تجربة البحث: عقب االنتياء مف تطبيؽ البحث التطبيؽ البعدي ألداة -
عمى  Wats App باستخداـ برنامج الواتس آب أسابيع، تـ إعادة تطبيؽ األداة 

نموذج ىندي لمتعرؼ عمى فاعمية  ابعديً  االتجريبية والضابطة تطبيقً  البحثمجموعتي 
في تدريس عمـ االجتماع لتنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طمبة  رباعي المراحؿ

عمـ النفس  امعمم - ، حاـز مصطفىأحمد شعباف حيث قاـ الصؼ الثاني الثانوي، 
باإلجابة عف أسئمة المقياس في  التجريبية والضابطةطمبة المجموعة بتكميؼ  -واالجتماع

وعقب انتياء ىذا الوقت المحدد لممقياس  بالتنسيؽ مع الطمبة، امسبقً حدده قد محدد وقت 
تـ ثـ ، Wats App الواتس آب تطبيؽ إرساؿ اإلجابات عمى ب كمؼ المعمـ الطمبة

لتفسيرىا وتقديـ التوصيات  اتمييدً  اتصحيح أوراؽ اإلجابات ومعالجتيا إحصائيً 
 والمقترحات.
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  أثناء التطبيؽ وكيفية التغمب عمييا: في المشكبلت التي واجيت الباحث  -
رونا في الببلد، ولذا و س كو ما تعرضت إليو الببلد مف تعطيؿ الدراسة بسبب إنتشار فير  -ٔ

عف بتقديـ الدروس المتبقية  -القائـ بالتدريس -بمساعدة أحمد شعباف قاـ الباحث 
" لرفع فيديوىات شرح المعمـ ZOOMطريؽ التعمـ عف بعد باستخداـ برنامج "زوـو 

واألنشطة المختمفة المرتبطة بمراحؿ النموذج، وبرنامج " الواتس آب"  الستقباؿ األنشطة 
الطبلبية وتقييميا خبلؿ مراحؿ النموذج المختمفة، إلى جانب رفع روابط ع اليوتيوب 

 مرتبطة بموضوع الدرس.
عف طريؽ االتصاؿ المباشر بيف المعمـ القائـ بالتدريس  اصعوبة تطبيؽ أداة البحث بعديً  -ٕ

بتكميؼ   - عمـ النفس واالجتماع امعمم - ، حاـز مصطفىوالطمبة، لذا قاـ أحمد شعباف
قد محدد باإلجابة عف أسئمة المقياس في وقت  طمبة المجموعة التجريبية والضابطة

الطمبة، وعقب انتياء ىذا الوقت المحدد لممقياس كمؼ المعمـ  بالتنسيؽ مع احدده مسبقً 
 .Wats App الطمبة بإرساؿ اإلجابات عمى الواتس آب 

 وتفسريها البشحىتائر 

فاعمية استخداـ نموذج  ماونصو:  ،لئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة ىذا البحث
( في تدريس عمـ االجتماع عمى تنمية Hendy`s 4Cs Modelىندي رباعي المراحؿ )

صحة الفرضيف  ارتـ اختبالكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي ؟، 
 اآلتييف:

بػيف متوسػطي درجػات  افػرؽ داؿ إحصػائيً  يوجػد : "ييص على أىه  و ،اختبار صشة الفرض األول
لمقيػػاس الكفايػػات االجتماعيػػة طمبػػة المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي 

 ".لصالح المجموعة التجريبية والوجدانية
 independentلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بإجراء اختبار "ت"       

sample T-test  باستخداـ الحزمة االحصائيةSPSS 22 ؛درجات طمبة المجموعتيفل 
 Hendy`s)نموذج ىندي رباعي المراحؿ درست عمـ االجتماع باستخداـ التجريبية التى 
4Cs Model) لمقياس ، والضابطة التي درست بالطريقة التقميدية، وذلؾ فى التطبيؽ البعدى

 (.ٗالثانوي، كما في جدوؿ ) الثانيلدى طمبة الصؼ  الكفايات االجتماعية والوجدانية
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 (9جذول )

نممُبس انكفبَبث اختببس "ث" نمتىسظ دسجبث طهبت انمجمىػتُه انتجشَبُت وانضببطت فٍ انتطبُك انبؼذٌ 

 (99)ن= االجتمبػُت وانىجذاوُت

 انمتىسظ انمجمىػت
االوذشاف 

 انمؼُبسٌ
 لُمت "ث"

دسجبث 

 انذشَت

مستىي 

 انذالنت

انىػٍ 

 انزاتٍ

 0.000 62 3.75 1.53 8.53 ضببطت

    1.51 10.00 تجشَبُت 

انىػٍ 

 االجتمبػٍ

 0.000 62 10.16 1.25 5.63 ضببطت

    1.00 8.60 تجشَبُت 

إداسة 

 انزاث

 0.000 62 5.51 1.71 4.40 ضببطت

    1.07 6.43 تجشَبُت 

إدسان 

 انؼاللبث
 0.000 62 8.59 1.56 2.83 ضببطت

    1.04 5.77 تجشَبُت 

مسئىنُت 

اتخبر 

 انمشاس

 0.000 62 4.15 1.50 3.77 ضببطت

 تجشَبُت 
5.23 1.22    

انكفبَبث 

االجتمبػُت 

 وانىجذاوُت

 ككم

 0.000 62 10.65 4.76 25.17 ضببطت

 تجشَبُت 
36.03 2.92    

بػػيف  اوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيً ي( أنػػو، تػػـ رفػػض الفػػرض الػػذي يػػنص "ال ٗيتضػػح مػػف جػػدوؿ )
لمقيػاس الكفايػات متوسطي درجات طمبة المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعػدي 

بػػيف متوسػػطي درجػػات طمبػػة  ا"، ممػػا يؤكػػد وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيً االجتماعيػػة والوجدانيػػة
لمقيػاس الكفايػات المجموعة التجريبية، ودرجات طمبة المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعػدي 

الكفايػػػات االجتماعيػػػة لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة، فيمػػػا يتضػػػح أف  عيػػػة والوجدانيػػػةاالجتما
 ، والػوعي االجتمػاعيلكػؿ مػف (3.75)  (، و10.16تراوحػت قػيـ "ت" ليػا بػيف ) والوجدانيػة 

لمكفايػػػات االجتماعيػػػػة (؛ فيمػػػا بمغػػػت قيمػػػة "ت" ٔٓ.ٓعنػػػد مسػػػتوى داللػػػػة )الػػػوعي الػػػذاتي 
 .(ٔٓ.ٓ، عند مستوى داللة )(10.65)الرئيسة ككؿ  والوجدانية

بيف متوسطي  اوجد فرؽ داؿ إحصائيً ي: عمى ينص الفرضاختبار صحة الفرض الثاني: 
التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الكفايات االجتماعية  المجموعة طمبةدرجات 

 .لصالح التطبيؽ البعدي والوجدانية
 independentلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بإجراء اختبار "ت"       

sample T-test حصائية باستخداـ الحزمة اإلSPSS 22  المجموعة  طمبةلدرجات
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التجريبية، وذلؾ فى التطبيقيف القبمي والبعدى لمقياس الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى 
 (:٘جدوؿ )في طمبة الصؼ الثاني الثانوي، كما 

 (9جذول)

فٍ انتطبُمُه انمبهٍ وانبؼذٌ نممُبس   اختببس"ث" نمتىسظ دسجبث طهبت انمجمىػت انتجشَبُت

 (99انكفبَبث االجتمبػُت وانىجذاوُت )د.ح= 

 طهبت انمجمىػت انتجشَبُت أبؼبد انممُبس

اوذشاف  متىسظ انتطبُك

 مؼُبسٌ

مستىي  لُمت ث

 انذالنت

 انىػٍ انزاتٍ
 لبهٍ

8.43 1.77 4.302 

 

.000 

 
 1.51 10.00 بؼذٌ

انىػٍ 

 االجتمبػٍ

 13.047 0.62 5.60 لبهٍ

 

.000 

 1.00 8.60 بؼذٌ 

 لبهٍ إداسة انزاث
4.20 0.92 9.191 

 

.000 

 
 1.07 6.43 بؼذٌ

 9.934 1.10 3.03 لبهٍ إدسان انؼاللبث

 

.000 

 1.04 5.77 بؼذٌ 

مسئىنُت اتخبر 

 انمشاس

 6.721 1.53 3.50 لبهٍ

 

.000 

 1.22 5.23 بؼذٌ 

انكفبَبث 

االجتمبػُت 

 ككم وانىجذاوُت

 000. 14.410 3.09 24.77 لبهٍ

 بؼذٌ
36.03 2.92 

 اوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيً ي(، أنو تـ رفض الفرض الذي ينص" ال ٘يتضح مف جدوؿ )          
بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طمبػػػة المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي لمقيػػػاس 

بيف متوسػطي درجػات  ادالة إحصائيً  االكفايات االجتماعية والوجدانية"، مما يؤكد أف ىناؾ فروق
طمبػػػة المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي لمقيػػػاس الكفايػػػات االجتماعيػػػة 

الح التطبيػػؽ البعػػدي، فيمػػا يتضػػح أف الكفايػػات االجتماعيػػة والوجدانيػػة بالنسػػبة والوجدانيػػة لصػػ
الػوعي لكػؿ مػف  (4.302)(، 13.047لطمبة المجموعة التجريبية تراوحػت قػيـ "ت" ليػا بػيف )

، فيما بمغػت قيمػة  ٖٓ=  ( ودرجة حريةٔٓ.ٓعند مستوى داللة ) الذاتيوالوعي  ،االجتماعي
 .  (ٔٓ.ٓ، عند مستوى داللة )(14.410)الرئيسة ككؿ  والوجدانيةلمكفايات االجتماعية "ت" 

 استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ في تدريس عمـ االجتماعولمتعرؼ عمى حجـ تأثير 
، تـ الحصوؿ عمى قيـ الصؼ الثاني الثانويلدى طمبة  الكفايات االجتماعية والوجدانيةتنمية ل

، Cohen, J. (1988)  ( مف خبلؿ معادلتيف ٙ" المدونة بجدوؿ )d" وقيـ "ήٕمربع إيتا "
 كالتالي:
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 ( 9جذول )

 Hendy`s 4Cs)ومىرج هىذٌ سببػٍ انمشادمتأثُش دجم  " انممببهت وd" ولُمت " 9ήلُمت "

Model) تىمُت انكفبَبث االجتمبػُت وانىجذاوُتن  

لُمت  انمجمىػت

 "ث"

لُمت    "ƞ2لُمت "  د.ح

"d" 

 دجم انتأثُش

انىػٍ 

 انزاتٍ

 انتجشَبُت 
 كبُش 1.57 0.38 92 4.302

 لبهٍ وبؼذٌ

انىػٍ 

 االجتمبػٍ

 انتجشَبُت 
 كبُش 4.76 0.85 92 13.047

 لبهٍ وبؼذٌ

 انتجشَبُت  إداسة انزاث
 كبُش 3.36 0.74 92 9.191

 لبهٍ وبؼذٌ

إدسان 

 انؼاللبث

 انتجشَبُت 
 كبُش 3.63 0.77 92 9.934

 لبهٍ وبؼذٌ

مسئىنُت 

اتخبر 

 انمشاس

 انتجشَبُت 

 لبهٍ وبؼذٌ كبُش 2.45 0.60 92 6.721

انكفبَبث 

االجتمبػُت 

 وانىجذاوُت

 انتجشَبُت 

 لبهٍ وبؼذٌ كبُش 5.26 0.87 92 14.410

 Hendy`s 4Cs)استخداـ نمػوذج ىنػدي ربػاعي المراحػؿ تأثير( أف حجـ ٙيتضح مف جدوؿ )
Model)  فػي تػدريس عمػـ االجتمػػاع لتنميػة الكفايػات االجتماعيػة والوجدانيػػة لػدى طمبػة الصػػؼ

 كبير. الثاني الثانوي
في  (Hendy`s 4Cs Model)استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿمف فاعمية متحقؽ ول  

، تدريس عمـ االجتماع لتنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي
، بتطبيؽ معادلة نسبة الكسب one sample T testاستخداـ اختبار "ت" لعينة واحدة تـ 

ومقارنتيا بدرجة الفاعمية لببلؾ  ،عمى درجات أفراد المجموعة التجريبية Blackالمعدؿ لببلؾ 
(ٔ.ٕ  )(arman et al.,2009,143) ، ،عمى مقياس الكفايات االجتماعية والوجدانية

ودرجة  Black( يوضح داللة الفروؽ بيف متوسط نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ ٚوجدوؿ )
 (.ٕ.ٔالفاعمية لببلؾ )
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 (9جذول )

 جتمبػُت وانىجذاوُتممُبس انكفبَبث االنوسبت انكسب انمؼذل نبالن  

انذسجت  ن انمجمىػت

 انؼظمً

متىسظ 

Black 

االوذشاف 

 انمؼُبسٌ

 لُمت انذالنت لُمت "ث"

 041. 2.133 0.13 1.251 19 99 انىػٍ انزاتٍ

انىػٍ 

 االجتمبػٍ
99 19 1.722 0.12 24.217 .000 

 000. 6.611 0.18 1.417 9 99 إداسة انزاث

إدسان 

 انؼاللبث
99 9 1.439 0.20 6.620 .000 

مسئىنُت 

 اتخبر انمشاس
99 9 1.347 0.12 6.568 .000 

انكفبَبث 

االجتمبػُت 

 وانىجذاوُت

99 99 1.834 0.07 49.745 .000 

بيف متوسط  (0.05)عند مستوى  اإحصائيً  ة( وجود فروؽ دالٚيتضح مف جدوؿ )
(، لصالح متوسط ٕ.ٔلببلؾ لدرجات الطمبة ودرجة الفاعمية لببلؾ ) ةالكسب المعدلنسبة 

( لموعي االجتماعي  ٕٔ٘.ٔ) : درجة الكسب المعدؿ لببلؾ لعينة البحث والتي تراوحت مف
مما يشير إلى فاعمية استخداـ نموذج  ؛( لمكفايات االجتماعية والوجدانية ككؿ ٖٗٛ.ٔ)  إلى

في تدريس عمـ االجتماع لتنمية الكفايات  (Hendy`s 4Cs Model)ىندي رباعي المراحؿ
 جتماعية والوجدانية لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي.اال

 تفسري اليتائر:

 أشارت النتائج إلى ما يمي:
بيف متوسطي درجات طمبة المجموعتيف التجريبية والضابطة  افرؽ داؿ إحصائيً  يوجد  -ٔ

في التطبيؽ البعدي لمقياس الكفايات االجتماعية والوجدانية لصالح المجموعة 
 التجريبية.

بيف متوسطي درجات طمبة المجموعتيف التجريبية في  اإحصائيً يوجد  فرؽ داؿ  -ٕ
التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الكفايات االجتماعية والوجدانية لصالح التطبيؽ 

 البعدي.
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في تدريس عمـ  (Hendy`s 4Cs Model)أف استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ  -ٖ
االجتماع يتسـ بالفاعمية في تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى طبلب الصؼ 

 الثاني الثانوي.
إلى األسباب في الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى الطمبة ويمكف إرجاع التحسف 

 التالية:
 منسػجمة ( Hendy`s 4Cs Model)راحػؿنمػوذج ىنػدي ربػاعي المخطػوات  جػاءت -ٔ

 مف تنميتيا المستيدؼ - عمـ االجتماع فى  الكفايات االجتماعية والوجدانية مع ومترابطة
 وقضػايا فتناولػت مواقػؼ لمطمبػة؛ الواقعيػة بالحيػاة ومتصػمة – النمػوذج التدريسػي خػبلؿ

أو مسػتقبميا، وىػو مػا  حيػاتيـ اليوميػة حاضػر فػى  الطمبػة ليػا  فيتعرضػو قػد ومشػكبلت
 التالية:يتضح في خطوات النموذج 

وتعتمد ىذه المرحمة عمى  ،تقديـ السياؽاألولى مف النموذج، والتي تتمثؿ في: مرحمة ال - أ
النظرية السياقية، حيث يتـ التعمـ بناًء عمى تعرض المتعمميف لبيئة تعميمية غنية بمواد 

، كما تيسر لممتعمميف اكتشاؼ المراد تعمميا داخؿ بيئة التعمـتعميمية ترتبط بالمعمومات 
ربط التعمـ بمواقؼ  المرحمة الثانية مف النموذج، والتي تتمثؿ في:الفكرة الرئيسة، كما أف 

اقتراح ، حيث يتـ وتقـو ىذه المرحمة عمى النظرية الترابطية أو االتصالية ،وأمثمة مشابية
يحية، ومقاطع الفيديو، ات التوضوحتقديـ الصور، والم :مثؿ ،المواقؼ واألمثمة المشابية

ترؾ المتعمميف أنفسيـ ليقوموا ببناء وصياغة المعمومات والمفاىيـ المتعمقة بالفكرة يو 
مما مكنيـ مف الشعور بأنفسيـ واالعتزاز بيا، وتقدير ذواتيـ واالعتراؼ ؛ الرئيسة

عبير عف والت ،بقدراتيـ؛ فأصبح لدييـ القدرة عمى تقديـ أنفسيـ بثقة واعتزاز أماـ اآلخريف
 المتعمقة مكفاياتات فرعية لر وكؿ ما سبؽ مؤش، وتوصيميا لآلخريف والدفاع عنيا آرائيـ
دارة العبلقاتو  الوعي االجتماعي( اآلخريف مع بتعاممو  .)ا 

وتقـو ىذه المرحمة عمى  ،بناء التعمـ المرحمة الثالثة مف النموذج، والتي تتمثؿ في: - ب
اكتساب المعمومات الجديدة بناًء عمى ما لدى المتعمميف النظرية البنائية، حيث تتمثؿ في 

ومستخدميف كافة حواسيـ  ،مف خبرات سابقة؛ معتمديف عمى الربط بيف األسباب والنتائج
ومبلحظتيـ الدقيقة لمموقؼ التعميمي، مما مكنيـ مف معرفة نقاط القوة والضعؼ في 

ليا وأكثر استفادة مف تجاربيـ في الحياة، وأكثر  احيث أصبحوا أكثر إدراكً  ؛شخصياتيـ
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بما يفيدىـ وما لو أثر إيجابي عمى  النقد اآلخريف اإليجابي وتوجيياتيـ، وأكثر وعيً  تقببًل 
دارة الذاتي الوعي( بالشخص المتعمقة والمواقؼ وتمؾ الميارات ذواتيـ.  .)الذات وا 

وتقـو ىذه المرحمة عمى  ،إعماؿ العقؿالمرحمة الرابعة مف النموذج، والتي تتمثؿ في:   -ج
حيث إنيا تيتـ بكيفية  ؛التي تنظر إلى العقؿ وكأنو معالج لممعمومات ،النظرية المعرفية

إعادة تنظيـ المعمومات عف طريؽ  ،مف خبلؿ العقؿالمعمومات تنظيـ وتخزيف واسترجاع 
مثؿ إجراء بعض  ،قييميا مع المتعمميف بأساليب غير تقميديةمف خبلؿ تتابعيا وت

كالتمخيص وبناء الجداوؿ والمخططات  والخرائط الذىنية وغيرىا؛ لموصوؿ  ؛األنشطة
ساعده عمى مما بالمعمومات إلى الذاكرة طويمة المدى وبقاء أثر التعمـ لدى المتعمميف، 

 شخصية مواقؼ في ومحددة واضحة مبادئ إلى تستند قرارات مسئولة  اتخاذتنمية 
 واجتماعية.

( عمى القاعدة النفسية Hendy`s 4Cs Model)نموذج ىندي رباعي المراحؿ  ارتكاز -ٕ
والتي تشير إلى أف التغيير في الجانب  ،التي ينطمؽ منيا التعمـ االجتماعي الوجداني

التدريب عمى  أسيـاالنفعالي ينعكس عمى الجانبيف المعرفي والسموكي لمطالب، حيث 
التخمص مف المشاعر السمبية وتحويميا إلى انفعاالت إيجابية؛ عف أنشطة النموذج في 

طريؽ تدريبيـ عمى عمميات المراقبة الذاتية، وزيادة المثابرة، والوعي بجوانب القوة 
توجيو طاقات الطمبة إلى الفيـ اإليجابي ، و عؼ، واكتساب المرونة في التفكيروالض

وىو ما اتفؽ ، أثناء تنفيذ األنشطةفي بشكؿ مستمر ي يتعرضوف ليا تميمية اللممواقؼ التع
دارة الذات  عميو مجموعة البحث أف ممارسة ميارات الوعي الذاتي والوعي االجتماعي وا 

القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ واتخاذ القرارات المسئولة  في زيادةوالعبلقات االجتماعية ساعد 
 واآلخريف، وحؿ المشكبلت بفاعمية.التي أدت إلى فيـ الذات 

( يركز عمى توفير أجواء Hendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ ) -ٖ
إيجابية ومريحة مف الناحية النفسية مما أعطى الطمبة حرية التعبير عف أفكارىـ 

باإلضافة إلى مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة في عرض  ،وتخيبلتيـ ميما كانت غريبة
مما انعكس بصفة  ؛المحتوى التعميمي بشكؿ متصؿ ومتتابع في مرحمة الحوار والمناقشة

خاصة عمى قدرة الطمبة في تكويف عبلقات إيجابية مع بعضيـ البعض وبصفة عامة عمى 
دارة الذات.  الوعي الذاتي وا 
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ؿ محورًا لمعممية التعميمية التعممية، بؿ وسيمة تساعد الطمبة عمى المادة التعميمية ال تشك -ٗ
مما  ة؛بيئتو المحيطو فيـ محتواىا واستيعابو بشكؿ أكبر وأعمؽ، وبالتالي فيـ نفسو، 

 ينعكس إيجاًبا عمى  تنمية الوعي بالذات والوعي االجتماعي .
ة مف ربط ( ُيمكِّف الطمبHendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ ) -٘

المعمومات الجديدة بالمعمومات السابقة، والتوصؿ إلى المعرفة بنفسو؛ مما يساعد عمى 
 الذات لدى الطمبة. إدارةنمو 

( يركز عمى التعمـ التعاوني Hendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ ) -ٙ
ضيـ، مف التعمـ الفردي، مما يجعؿ المتعمميف يتفاعموف مع بع )كالمجموعات( بدالً 

ويتبادلوف األفكار فيما بينيـ، مما ينمي لدييـ روح التعاوف، والعمؿ التعاوني اإليجابي؛ 
حيث يؤدي إلى زيادة فاعمية الطمبة، وبالتالي يؤدي إلى نمو إدراؾ العبلقات لدييـ، حيث 
تؤثر قدرة الطمبة عمي حؿ المشكبلت االجتماعية في عبلقاتو مع األقراف؛ فالطالب القادر 

تفسير المؤشرات االجتماعية وتحديد أىداؼ تساعد عمي تطور العبلقات مثؿ  عمي
 يستطيع التوافؽ مع طمبة في العمر نفسو. -مساعدة األقراف

( يعتمد عمى الحفز الداخمي Hendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ ) -ٚ
ىو المسؤوؿ عف مف الحفز الخارجي )المعمـ(، وبالتالي يصبح المتعمـ  )المتعمـ( بدالً 

عمى  امما ينعكس إيجابيً  ؛نفسو وعف تعممو، وذلؾ يؤدي إلى أف يصبح أداؤىـ أفضؿ
 مسئولية اتخاذ القرار.

( يضمف Hendy`s 4Cs Modelالتدريس ضمف نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) -ٛ
تحقيؽ التفاعؿ بيف الطبلب مف جية، وبيف معمميـ مف جية أخري، حيث ُيعد ذلؾ 

 مساعًدا في تنمية اتجاىات الطمبة نحو أىمية إدراؾ العبلقات. عامبًل 
الكفايات االجتماعية والوجدانية تتميز بكونيا وثيقة الصمة بحياة الطمبة، وبيئتيـ  -ٜ

المحيطة بيـ، األمر الذي يدفع الطمبة إلى تعرؼ واقعيـ واكتشافو، وذلؾ مف خبلؿ طرح 
(، Hendy`s 4Cs Modelالمراحؿ ) المعمومات عف طريؽ مراحؿ نموذج ىندي رباعي

األمر الذي يساعد عمى وضع المعمومات في إطار منظـ ذي معنى بالنسبة ليـ، بحيث 
يساعدىـ عمى ربطيا بالمعمومات السابقة، مما يؤدي إلى اختزانيا بالذاكرة طويمة المدى 

لذاتي، بشكؿ أكبر مف المعمومات غير المنطمة والتي لـ يحصؿ عمييا الطمبة بنشاطيـ ا
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مما يزيد مف قدرتيـ عمى تنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية، وعمى انتقاؿ أثر التعمـ 
 إلى مواقؼ تعميمية أخرى. 

السابقة التي استخدمت نموذج ىندي رباعي  البحوثوىذا ما أكدتو بعض  -ٓٔ
التي ىدفت تنمية بعض  (Hendy, 2016)مثؿ:  (Hendy`s 4Cs Model)المراحؿ

التي ىدفت احتواء الطمبة  (Hendy, 2017)المفاىيـ العممية والميارات الحياتية، 
 ,Hendy)ميارًيا، ووجدانًيا، وسموكًيا، واجتماعًيا، ومعرفًيا، داخؿ حجرة الدراسة، 

التي ىدفت التعرؼ عمى آراء المعمميف حوؿ أثر استخداـ نموذج ىندي رباعي  (2018
في احتواء الطمبة ذوي صعوبات التعمـ سموكًيا،  (Hendy`s 4Cs Model)المراحؿ

ووجدانًيا، داخؿ حجرة الدراسة؛ مما يؤكد فاعمية النموذج المستخدـ في تنمية الكفايات 
االجتماعية والوجدانية؛ حيث أظيرت نتائجيا فاعمية نموذج ىندي رباعي 

نجاح الطمبة، وارتفاع مستوى  ، مما يؤدي إلى زيادة(Hendy`s 4Cs Model)المراحؿ
الكفايات االجتماعية والوجدانية مقارنة بالطريقة التقميدية المتبعة مع المجموعة الضابطة، 
وذلؾ ألف الطمبة في المجموعة التجريبية كانوا أكثر مشاركة، واندفاًعا في العممية 

كثر مف نظرائيـ في التعميمية، وأظيروا حماًسا أكبر نحو التعمـ باستخداـ ىذا النموذج أ
 المجموعة الضابطة.

  التىصًات:

 مف نتائج، يمكف اقتراح التوصيات التالية: بناء عمى ما توصؿ إليو البحث الحالي      
االنتقاؿ مف األسموب التقميدي في تدريس عمـ االجتماع القائـ عمى المعمـ إلى  ضرورة -ٔ

التعمـ المتمركز حوؿ المتعمـ، وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ نموذج ىندي رباعي المراحؿ 
(Hendy`s 4Cs Model.) 

 Hendy`sتشجيع الموجييف والمعمميف عمى استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) -ٕ
4Cs Modelلحجرات الصفية، وتدريبيـ عمى كيفية تطبيقو، لما لو مف مزايا ( داخؿ ا

عديدة يمكف أف تسيـ في فيـ عمـ االجتماع، وتنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية 
 لدييـ.

( مف ِقَبِؿ المسؤوليف عف Hendy`s 4Cs Modelتبني نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) -ٖ
 إعداد المناىج التعميمية.
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( Hendy`s 4Cs Modelية لتوضيح نموذج ىندي رباعي المراحؿ )عمؿ دورات تدريب -ٗ
 ومراحمو، ومزاياه في التعميـ والتعمـ.

( في تدريس فروع Hendy`s 4Cs Modelاستخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) -٘
أخرى مف فروع المواد الفمسفية واالجتماعية لمصؼ الثاني الثانوي العاـ، ولمراحؿ ومواد 

 تعميمية أخرى.
لعمؿ عمى تخصيص وقت أطوؿ لتدريس عمـ االجتماع لما تحتاجو عممية التدريس وفؽ ا -ٙ

 ( مف وقت أطوؿ.Hendy`s 4Cs Modelنموذج ىندي رباعي المراحؿ )
المعمـ في المراحؿ التعميمية المختمفة دروًسا معدة وفؽ نموذج  دليؿتضميف نسخة  -ٚ

 (.Hendy`s 4Cs Modelىندي رباعي المراحؿ )
القائميف عمى النظاـ التعميمي لتضميف أنشطة صفية وال صفية ضمف مناىج دعوة  -ٛ

 المواد الفمسفية واالجتماعية لتعزيز الكفايات االجتماعية والوجدانية.
 وا واعييفلمتعمـ االجتماعي والوجداني، حتى يكونوأثنائيا إعداد المعمميف قبؿ الخدمة  -ٜ

وتوظيؼ استراتيجيات  ومف استخدام وابفمسفتو وافتراضاتو ومكوناتو، وحتى يتمكن
 التدريس والتعمـ المناسبة لو.

 البشىخ املكرتسة: 

 لمبحث الحالي، يمكف إجراء البحوث المستقبمية التالية: استكماالً          
( في تدريس Hendy`s 4Cs Modelفاعمية استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) .ٔ

 .عالي الرتبة والمرونة الفكريةعمـ االجتماع عمى تنمية بعض ميارات التفكير 
( في تدريس Hendy`s 4Cs Modelفاعمية استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) .ٕ

 .مستويات عمؽ المعرفة والدافعية لئلنجازتنمية بعض  في عمـ االجتماع
( في تدريس Hendy`s 4Cs Modelاستخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) فاعمية .ٖ

 .الوعي الذاتي واتخاذ القرارتنمية  في عمـ االجتماع
( في تدريس Hendy`s 4Cs Modelفاعمية استخداـ نموذج ىندي رباعي المراحؿ ) .ٗ

 .والمثابرة تنمية الوعي االجتماعي فيعمـ االجتماع 
والبحوث حوؿ البرامج والنماذج التي تسعى إلى تنمية إجراء المزيد مف الدراسات  .٘

 الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى المتعمميف.
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 املرادع

 :: املرادع العربًةاأوًل

 والمهارات التفكير التوليدى تنمية فى ( . M.L.G ) التوليدى التعمم نموذج أحمد إبراهيم أحمد:" فاعمية -
مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ من خالل تدريس الفمسفة"،  الثانوية المرحمة طالب لدى الحياتية
 .2115(، 63، ع)النفس

لدى   المدرسي العنف ظاهرة لخفض الوجداني / االجتماعي لمتعمم مقترح محمد:" نموذج حسن أحمد -
(، 4(، ع)21، مج)جامعة حمواف -واجتماعية تربوية دراسات مجمةاألساسي"،  التعميم تالميذ
2115. 

 Hendy`s  4Csأحمد عادل شعبان محمد:" فاعمية استخدام نموذج هندي رباعي المراحل ) -
Model في تدريس القواعد النحوية عمى تنمية بعض المهارات النحوية  واالتجاهات نحوها  وبقاء  )

ة بني جامع -أثر التعمم  لدى طالب المرحمة الثانوية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية
 .2119سويف، 

(  Hendy`s  4Cs Model_____________:" فاعمية استخدام نموذج هندي رباعي المراحل ) -
في تدريس القواعد النحوية عمى تنمية بعض المهارات النحوية  وبقاء أثر التعمم  لدى طالب المرحمة 

، ي لمغة العربية لدول الخميج، المركز التربو مؤتمر المغة العربية الدولي الرابع بالشارقةالثانوية"، 
2121. 

 تدريس  عمم في النظر وجهات توافق بناء استراتيجية استخدام عبدالفتاح:" فاعمية جمعة آمال -
الثانوية "،  المرحمة طالب لدى  االجتماعي  التفاوض مهارات بعض وتنمية التحصيل عمى االجتماع
 .2111 (،27، ع)االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية مجمة

 التحصيل عمى تدريس  الفمسفة في عال بصوت التفكير استراتيجية _____________:" فاعمية -
 طالب  المرحمة لدى االستراتيجية نحو واالتجاه الروحي المعرفة  والذكاء وراء ما مهارات وتنمية

 .2116(، 86، ع)االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية مجمةالثانوية"، 
 تنمية عمى االجتماع تدريس عمم في التعمم محطات استراتيجية استخدام ____________:" فاعمية -

 التربوية الجمعية مجمةالثانوية "،  المرحمة طالب لدى والتسامح االجتماعي االستداللي التفكير
 .2117(، 96، ع)االجتماعية لمدراسات

 اإليجابي التدريس مهارات لتنمية النقال التعمم عمى قائم تدريبي برنامج عثمان:" فاعمية كمال أماني -
 لدى المهارات الحياتية بعض تنمية في وأثره الثانوية بالمرحمة واالجتماع النفس عمم لدى  معممي
 .2119(، 26، ع)جامعة بورسعيد -مجمة كمية التربية طالبهم "، 
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 لممتعثرات النهوض األكاديمي تحسين في الوجداني اإلجتماعي التعمم عبدالمحسن الزغبي: تأثير أمل -
(، 6(، ع)34، مج)التربية جامعة أسيوط كمية مجمةبالمدينة المنورة" ،  طيبة جامعة في كاديمياأ

2118. 
 برامج في الوجداني االجتماعي لمتعمم الحديثة لمنماذج ناقد تكامل إبراهيم:" منظور جودة السيد جودة -

 .2113(، 2(، ج)154، ع)جامعة األزىرالتربية  مجمةإعداد  المعممين"، 
 مجمةالوجداني  المعاصرة "،  االجتماعي التعمم نماذج تحميمية لبعض ______________:" دراسة -

 .2114، 3، ج161، عالتربية جامعة األزىر
 المؤسسة فايسبرغ، وروجر ماهوني، جوزيف رأي، جوزيف ماهوني:"التعمم االجتماعي الوجداني"، مقال -

الواليات المتحدة  – إلينوي شيكاغو، ( CASEL ) والعاطفي واالجتماعي األكاديمي لمتعمم التعاونية
 .2118األمريكية، 

مجمة دراسات "،  SEL العاطفي جتماعياال التعمم عمى مستندة إرشادية برامج خضرة حواس:" نحو -
 .2115(، 34، ع)باألغواط ثميجي عمار جامعة

 المنطقي التفكير االجتماع   لتنمية عمم تدريس في المتمايز التعميم عبدالحميم:" استخدام صابر دينا -
 لمدراسات التربوية الجمعية مجمةالثانوية "،  المرحمة لدى طالب االجتماعية المسؤولية وأبعاد

 .2118(، 111، ع)االجتماعية
لمفاهيم العممية ( في تدريس العموم عمى تنمية 4CSدعاء أحمد إبراهيم:"أثر استخدام نموذج هندي) -

بتدائية لمموهوبين"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية ، وعادات العقل لدى تالميذ المرحمة اال
 . 2121جامعة بني سويف، 

الكفاءة األكاديمية والكفاءة االجتماعية  رامي السيد عفيفي إبراهيم:" العالقة بين قوة األنا وكل من -
 ودافعية اإلنجاز 

جامعة القاهرة،  -الجامعة "، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا لمتربيلدى طمبة 
2112. 

االجتماعي   التعمم كفاءات عمى قائم برنامج عبدالحميد محمد:" فعالية أحمد مهدي، هناء رشا -
التربية جامعة  كمية مجمةالوجداني "،  التعمم  االجتماعي ومهارات التعمم دافعية تنمية في الوجداني
 .2117(، 6(، ع)33، مج)أسيوط

ريحاب السيد تركي:"برنامج قائم عمى التدريس التخيمي في تنمية بعض مهارات التفكير عالي الرتبة  -
في المرحمة الثانوية في مادة عمم النفس واالجتماع "،  اوالفاعمية الذاتية لدى الطالب المعاقين بصريً 

 .2119ة التربية ، جامعة المنصورة، غير منشورة، كمي هرسالة دكتورا



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                  ...     استخدام نموذج رباعي المراحل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 299 - 

، عمان: عالم تصميـ التدريس بيف النظرية والتطبيؽزيد سممان العدوان، ومحمد فؤاد الحوامدة.  -
 .2118، الكتب الحديث

 Hendy`s)سامية جمال الدين يوسف:" استخدام نموذج هندي رباعي المراحل نموذج لمتعميم والتعمم ) -
 4Cs Model   في دراسة الكيمياء عمى تنمية بعض المفاهيم الكيميائية وتعديل التصورات العممية

الخاطئة لدى طالب  المرحمة الثانوية األزهرية"، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية، جامعة 
 .2121بني سويف، 

 الحجاجية لمهاراتبعض ا لتنمية الفمسفة تدريس فى الحجاجى البرهان سعاد محمد عمر: "استخدام -
، جامعة عيف شمس -التربوية العموـ في التربية كمية مجمةالثانوية"،  المرحمة طالب لدى والحياتية

 .2117(، 2(، ع)41مج)
 : " فاعمية عبدالغنى يوسف عبدالوهاب، فاطمة بدر عطية عريان، زينب فتحي، سميرة محمد سعاد -

 لدى اةالحي جودة نوتحسيالذاتي   التعمم ةتنمي في الذاكرة وراء ما اتاستراتيجي عمى قائم إثرائي برنامج
 ، جامعةالتربية في العممي البحث مجمةاالجتماع "،  عمم لمادة نالدارسي الثانوي الثاني الصف طالب
 .2119(، 6(، ج)21والتربية، ع) والعموم لآلداب البنات كمية - شمس عين

 مهارات لتنمية اقتصاد  المعرفة استراتيجيات عمى قائم الفمسفة فى ابراهيم:" برنامج محمد سماح -
 الجمعية مجمةالثانوية "،  المرحمة طالب لدى يجابىاإل السموك  االجتماعى وأبعاد الرتبة عالى التفكير
 .2119(، 112، ع)االجتماعية لمدراسات التربوية

دة في تنمية مهارات حل سمير عبد الجواد عبد العال:" أثر برنامج تدريبي قائم عمى الذكاءات المتعد -
دارة الذات غير منشورة، معهد الدراسات  ه"، رسالة دكتورا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية المشكالت  وا 

 .2112جامعة القاهرة،  –والبحوث التربوية 
ستخدام استراتيجية حل المشكالت إلكساب وتنمية اسهام حنفي محمد:" فعالة وحدة في عمم االجتماع ب -

 .2111مصر،  -(29، ع)مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةمهارات اتخاذ القرار"، 
 أبعاد الفمسفة لتنمية تدريس فى العقمية المخططات نظرية يوسف عبد المجيد:" استخدام ابراهيم عبداهلل  -

 لمدراسات التربوية الجمعية مجمةالثانوية"،  طالب المرحمة لدى العميق الفهم ومهارات الذاتى التنظيم
 .2118، 115، عاالجتماعية

 العقمي التصور إستراتيجية محمد:" فاعمية حسنين عمي، إيمان أمين الكريم محمود، صباح جاد عبير -
 البحث مجمة"،  الثانوية المرحمة طالب لدى جتماعاال عمم مادة في العقل بعادات الوعي تنمية في

(، 5(، ج  )19والتربية، ع) والعموم لآلداب البنات كمية - شمس عين ، جامعةالتربية في العممي
2118. 
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 التربوية صبيا "، المجمة محافظة في الموهوبين لمطمبة االجتماعية عبداهلل:" الكفايات إبراهيم عمي -
 .2118(، 12(، ع)7المتخصصة، مج) الدولية

 تنمية في الذاكرة وراء ما استراتيجيات عمى قائم إثرائي برنامج محمد:" فاعمية عبدالغنى يوسف فاطمة -
االجتماع"،  عمم لمادة الدارسين الثانوي الثاني الصف طالب لدى اةالحي جودة الذاتي وتحسين التعمم
، 21والتربية، ع والعموم لآلداب البنات كمية - شمس عين ، جامعةالتربية في العممي البحث مجمة

 .2119، 6ج
كمية التربية،  -المجمة التربوية جامعة سوىاجأحمد زيدان:" الفمسفة والحياة اليومية،"،  سعيدمحمد  -

 .2119، 63ج
محمد سيد فرغمي عبد الرحيم:" برنامج في عمم االجتماع اإلنساني لتنمية الخيال السوسيولوجي وقيم  -

مجمة الجمعية التربوية التضامن االجتماعي لدى طالب المرحمة الثانوية الدارسين بعمم االجتماع"، 
 .2116(، نوفمبر85كمية التربية جامعة عين شمس، ع) -جتماعيةلمدراسات اال

، القاهرة:  دار النهضة التعمـ النشط اىتماـ تربوي قديـ حديث(.  2111ماد هندي ) محمد ح -
 العربية.

___________ )د.ت(. تطبيق أربع نظريات لمتعمم في نموذج واحد نموذج هندي رباعي المراحل  -
(Hendy`s 4Cs Model.تحت الطبع ،) 
 .2112مؤسسة الرسالة، ، بيروت: القاموس المحيطيعقوب الفيروز آبادي.  بنمحمد  -
مروة محمد عمي أحمد: " أثر نموذج هندي رباعي المراحل في تدريس العموم عمى تنمية بقاء التعمم  -

والذكاء المنطقي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية جامعة بني 
 .2121سويف، 

 مع المدمجين لدى الكفاءة   االجتماعية لتنمية خدمة فى تدريبى برنامج أحمد:" فعالية عارف هناء -
 -نسانيةاإل  والعموـ االجتماعية الخدمة في دراسات مجمةبالمدارس  االبتدائية"،  العاديين التالميذ

 .2113(، 3(، ج)35جامعة حموان، ع)
االجتماع لتنمية فاعمية التعمم النشط في تدريس عمم نادية إبراهيم عبدالرحمن سميمان السنطير: "  -

"، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية جامعة  الذكاء االجتماعي لدى طالب المرحمة الثانوية
 . 2121عين شمس،

الذاتية   والفاعمية القرار اتخاذ مهارة تنمية في األربعة األركان استراتيجية غريب:" فاعمية أحمد والء -
 .2118(،198، ع)والمعرفة القراءة مجمةالفمسفة "،  مادة في الثانوي الثالث الصف لطالب
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