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ًقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في مناهج وطرق 

   فلسطین-  غزة –یس التربیة اإلسالمیة من كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة تدر

  م2011 -هـ 1432

  ـزةــــــــــــــــــــــــــ غـ–الجامعة اإلسالمــیة 
  ـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلیـ  الدراساتعمادة

  التربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كلیـــــــــــة
  ســـــــــــــــــــتدریقسم المنــاهج وطـرق 

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــالمیإلسا ةـالتربی ةــــــــ
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  ملخص الدراسة 
 كتــب التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة الثانویــة ومــدى اكتــساب المهــارات االجتماعیــة فــي: عنــوان الدراســة

  .الطلبة لها
المهــارات االجتماعیــة فــي كتــب التربیــة اإلســالمیة هــدفت هــذه الدراســة التعــرف إلــى : أهــداف الدراســة

 وقــد حاولــت الدراســة تحقیــق أهــدافها مــن خــالل اإلجابــة .للمرحلــة الثانویــة ومــدى اكتــساب الطلبــة لهــا
  :لیةعن األسئلة التا

  ما المهارات االجتماعیة الواجب تضمینها في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة؟  -
  ما مدى تضمن كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة للمهارات االجتماعیة؟ -
 ما مستوى اكتساب طلبة الصف الثاني عشر للمهارات االجتماعیة؟ -

هـارات االجتماعیـة للمــستوى االفتراضـي المقــدر هـل یـصل اكتــساب طلبـة المرحلـة الثانویــة للم -
 ؟)%75(

  : منتكون : الدراسةمجتمع
  التـــي أقرتهـــا وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي جمیــع كتـــب التربیـــة اإلســـالمیة فـــي المرحلـــة الثانویــة

كتــاب التربیــة اإلســالمیة : ، وعــددها ثالثــة كتــب)2010-2011(ّبفلــسطین لیــدرس فــي مدارســها لعــام 
 .الجزء األول والجزء الثاني وكتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر، ني عشر،للصف الثا

 وقــد شــملت عینــة الدراســـة . طلبــة الــصف الثــاني عــشر فـــي محافظــات غــزة، إقلــیم غــرب غـــزة
ًطالبا وطالبة في مدارس وزارة التربیة والتعلیـم الحكومیـة للعـام) 158(   .)2010-2011(ي ـ الدراسً

  :لدراسةمنهج وأدوات ا
ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة، تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي القـــائم علـــى أســـلوب تحلیـــل المحتـــوى، 

ُأعدت من قبل الباحث، شملت أهم المهارات االجتماعیـة التـي تناسـب المرحلـة ) قائمة(باستخدام أداة 
  .الثانویة، ثم تم تحلیل كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة على ضوئها

قام الباحث في هذه الدراسة بإعداد اختبار لقیاس مدى اكتساب طلبـة الـصف الثـاني عـشر كما و
ـــة الثانویـــة، حیـــث تـــضمن أربـــع  للمهـــارات االجتماعیـــة الموجـــودة فـــي كتـــب التربیـــة اإلســـالمیة للمرحل

 مهـــارات حـــل – مهـــارات االتـــصال والتواصـــل –المهـــارات القیمیـــة : (مهـــارات اجتماعیـــة رئیـــسة، هـــي
  ). مهارات العمل ضمن الفریق–المشكالت 

  :األسالیب اإلحصائیة
 ارتبــــاط بیرســـــون اســــتخدم الباحــــث النــــسب المئویــــة والتكــــرارات والمتوســــطات الحــــسابیة ومعامــــل

  .T. Test One-Sample ،T. test independent sampleوسبیرمان ومعامل ألفا كرونباخ، 
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  :أهم نتائج الدراسة
مهـارة، تـم تـصنیفها إلـى أربعـة ) 97(مهـارات االجتماعیـة، التـي بلغـت ل إلى قائمة نهائیـة بالالتوص -

  .محاور رئیسة، یندرج تحت كل محور مجموعة من المهارات
 ذلـــك  تـــال،%)76.78( حـــصول مهـــارات العمـــل ضـــمن الفریـــق علـــى المرتبـــة األولـــى بـــوزن نـــسبي -

ك المهـارات القیمیـة علـى  ذلـ تال،%)72.88(مهارات حل المشكالت على المرتبة الثانیة بوزن نسبي 
ً وأخیــــــرا جــــــاءت مهــــــارات االتــــــصال والتواصــــــل بـــــــوزن ،%)61.94(المرتبــــــة الثالثــــــة بــــــوزن نــــــسبي 

  %).66.38 ( فكانت أما الدرجة الكلیة للمهارات االجتماعیة،%)56.84(نسبي
 ولقــد كانــت ،توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط الطــالب وبــین المتوســط االفتراضــي - 

 وهــذا یعنــي %)36.506( بلــغ متوســط درجــات الطلبــة الكلــيو ق لــصالح المتوســط االفتراضــي،الفــرو
  .حد الكفایةالتي تمثل %) 75( أقل من االجتماعیة للمهاراتأن مدى اكتساب الطالب 

 تعــزى اكتــساب طلبــة المرحلــة الثانویــة للمهــارات االجتماعیــةفــي  وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة -
  .انت لصالح اإلناثكنس، والجلمتغیر 

 تعــزى اكتــساب طلبــة المرحلــة الثانویــة للمهــارات االجتماعیــةفــي  وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة -
  .التخصص، وكانت لصالح العلميلمتغیر 

  :أهمهاتوصیات إلى عدة وفي ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة 
 .على ضوء المهارات االجتماعیة تطویر أهداف التربیة اإلسالمیة في مراحل التعلیم المختلفة  -

 .  اهتمام مخططي مناهج التربیة اإلسالمیة بأن یتضمن محتوى المناهج المهارات االجتماعیة -

 االهتمــام بالمهــارات االجتماعیــة بــشكل متــوازن عنــد وضــع محتــوى كتــب التربیــة اإلســالمیة، وعــدم  -
امــل وتـــرابط المقــررات فـــي التركیــز علــى محـــور أو محــورین علـــى حــساب األخـــر، باإلضــافة إلـــى تك

تنظــیم (صــفوف المرحلــة الثانویــة بحیــث یــتم طــرح القــضایا بــشكل متــدرج، وفــق تنظــیم هرمــي متــوازن 
 ).محتوى المقررات

االهتمـــام باألنـــشطة العملیـــة، وربـــط المنـــاهج بالحیـــاة، وتنمیـــة قـــدرة المـــتعلم علـــى أداء المهـــارة فـــي  -
 . قیمة تعلمه خارج حدود المدرسةالمواقف الحیاتیة المختلفة في المجتمع؛ لتمتد
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Summary of Study 

Study Title: Social skills in Islamic education books for secondary stage and the level 
of  the students acquisition of them. 

Study Objectives: This study aimed to identify the Social skills in the Islamic 
education books for secondary school students and the level of students' acquisition of 
them. The study has attempted to achieve its objectives by answering the following 
questions: 

- What Social skills the books of Islamic education for the secondary stage should 
include? 
- To what limit do the Islamic education books for the secondary stage include 
Social skills?  
- What is the level of the Twelfth class students' acquisition of the Social skills? 
- Does the Secondary stage students' acquisition of the Social skills reach the default  
level of (75%)?   

The Study Population: Consisted of: 
  All Islamic education books at the secondary stage which have been approved by 
the Ministry of Education and Higher Education in Palestine to be studied at its 
schools for the year (2010-2011), They are three books: Islamic Education book for 
the twelfth class, and the Islamic education book for the eleventh class first and 
second part. 
  Students of the twelfth grade at Gaza Governorates, Western Gaza Area. The 
study sample included (158) male and female students at the Ministry of Education 
Governmental  schools for the academic year (2010-2011). 

Methodology and tools of the study: 
To achieve the objectives of the study the descriptive approach has been used which 

based on content's analyzing by using a tool prepared by the researcher which included 
the most important social skills that fit the secondary level. Then the secondary stage 
Islamic Education books were analyzed in the light of them. 

In addition, the researcher prepared for this study a test to measure the level of the 
twelfth class student's acquisition of the social skills occurred in the secondary stage 
Islamic education books. This included four main social skills. These are: (values skills 
– communication  skills – problem solving skills –team work skills)). 

Statistical Methods: 
The researcher used, percentages, frequencies , averages, and Pearson's correlation 

coefficient , Spearman and Cronbach alpha coefficient, T. Test One-Sample and T. test 
independent sample. 

- Acquisition work skills within the team occupied the first rank with relative weight 
(76.78%) followed by problem-solving skills on the second with relative weight 
(72.88%) followed by the values skills occupied the third with relative weight 
(61.94%), and finally came communication skills with relative weight (56.84%). 
The total degree of social skills (66.38%). 
- There are significant statistical differences between the students average and the 
average default, the differences were for the average default, the total scores of 
students average was(36.506%) and means that the students acquisition for social 
skills is less than (75%), which represents fairly enough. 
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- The presence of significant statistical differences in the acquisition of secondary 
school students of social skills due to the sex variable, and was in favor of females. 
- The presence of statistical significant differences in the acquisition of secondary 
school students of social skills due to specialization variable, and was in favor of 
science. 

In the light of previous results the study concluded the following 
recommendations: 

- Developing the Islamic education objectives in the education different stages in the 
light of social skills. 
- The attention of Islamic education curricula of planners, the content should include 
social skills. 
- Pay attention to social skills in paralyzing when preparing the content of Islamic 
education books, and not concentrating on an axis or two at the expense of the 
others, as well as the integration and interdependence of curricula in high school 
grades, so as to raise issues gradually, according to the hierarchical balanced 
organization (the organization of curricula content). 
- Attention to the practical activities, and linking curriculum to life, and the 
development of the learner's ability to perform the skill in different life situations in 
the community; to stretch the value of learning outside the school. 
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 إهــداء
  ...إىل روح أمي رمحها اهللا 

  ...رمز الصفـاء والنقـاء ... صاحبة القـلب الحنون 
  ...ِلك مني كل الدعاء 

  ...إىل أبي 
... ًوأصبحت نبراسا للعطاء ... ومنحتني حبك بسخاء ... يا من علمتني الوفـاء 

  بطول العمر والبقـاء... حفظك رب السماء 

  ...إىل زوجتي 
   ...بجانبيِيا من وقفت ... حياتي رفيقة عمري وشمعة 

  ...ِلك احترامي وتقديري... ِوضحيت من أجل نجاحي 

  ) ...تاال(إىل ابنتي 
  ...وريحانة حياتي ... زهرة بستاني 

  ) ...حسن وحسام وحممد وحنان(إىل إخواني وأخواتي 
ًحبا وإخاء  ًشكرا وتقديرا ... ً ً...  

  ) ...أبو إسالم(إىل خايل احلبيب 
 ...ًعرفـانا ًوفـاء و
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  شكر وتقدیر
ر األشـیاء بحكمتـه، وخلـق الخلـق ّالحمد هللا العظیم سلطانه، الجزیل إحـسانه، الواضـح برهانـه، قـد

بقدرتــه، الــذي جعــل العلــم أربــح المتــاجر، وأشــرف الــذخائر، ورفــع بــه األصــاغر علــى األكــابر، أحمــده 
َّ محمـنبینـاة والسالم علـى الصال من مننه الوافرة، وّعلى ما أسبغ من نعمه المتواترة، وعم َ  الرحمـة د ُ

ً ولـسانا، فكـان مـا أنـزل علیـه قرآنـا یتلـى وبـه ًأیده ربه بالوحي وسـدده بـه سـیرةُالمهداة والنعمة المسداة،  ً
ومـن اهتـدى   وتـابیعهموعلـى آلـه وصـحبهتباعهـا یتقـى العثـار، ایستنار، وما صدر عنـه سـنة تقتفـى وب

  : أما بعد،بهداه إلى یوم الدین
 العلي القدیر الذي وفقني فـي إنجـاز هـذا العمـل، والـذي ارتـضى أن یكـون شـكر النـاس هللاأشكر ا

  :ً، واعترافا بالفضل ألهل الفضل"من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا : " قال ًشكرا له،
 ، صــرح العلـم الـشامخ ومنارتـه الــسامقة،أتقـدم بجزیـل الـشكر وعظــیم االمتنـان للجامعـة اإلسـالمیة

خیــر مــا عنــدها مــن علــم ورعایــة واحتــضان، فأســأل اهللا أن یحفظهــا  -ً دومــا - قــدمت ألبنائهــاالتــي 
  .ن یزیدها من فضلهأبحفظه، و
 شـحادة زقـوت محمـد الفاضـل الـدكتور لمشرفي باالمتنان ّالمغلف أتقدم بالشكر أن یسعدني كما

ات والتوصــیات أثنـــاء علــى تكرمــه بقبــول اإلشـــراف علــى الرســالة، وعلـــى مــا أتحفنــي بــه مـــن اإلرشــاد
  .الدراسة، وخالل إعداد الرسالة

ٕوكــذلك أتقــدم بجزیــل الــشكر والتقــدیر للمناقــشین الفاضــلین؛ لتكرمهمــا بمناقــشة الرســالة، واتحافهــا 
  . مني كل االحترام والتقدیرابالتعدیل والتنقیح، فلهم

ســــاتذة كمــــا یمتــــد شــــكري وتقــــدیري إلــــى كــــل مــــن شــــارك فــــي الحكــــم علــــى أدوات الدراســــة مــــن أ
  .جامعیین، ومشرفین تربویین، ومعلمین، لما قدموه لي من توجیهات ونصائح علمیة

للبنـــین " ب" إلـــى مـــدیر مدرســـة الیرمـــوك اإلعدادیـــة  والـــشكر الـــوفیركمـــا أقـــدم باقـــة مـــن العرفـــان
ن قــدما لــي مـــن ْیَریــاض لبــد، اللـــذ/ خــضر شــاهین، ومـــدیر مدرســة جــولس الثانویـــة األســتاذ/ األســتاذ

 وانتهــز الفرصــة ألتقــدم بالــشكر الجزیــل للمــدققین اللغــویین . الكثیــر، فلهــم منــي كــل التقــدیرالتــسهیالت
  .سهیل أبو زهیر، فأسأل اهللا أن یجزیهما عني خیر الجزاء/ علي البیك، واألستاذ/ األستاذ

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل مـن سـاهم فـي إنجـاح هـذا العمـل المتواضـع، وسـاعد علـى إخراجـه 
  .الوجود، لتعاونهم الصادق وتجاوبهم المخلص وتقدیمهم كل مساعدة ممكنةإلى حیز 

                                                                         الباحث
 بالل نصر البلعاوي
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ي  

  دلیل المحتویات
  الصفحة  الموضوع  م
 ج  اآلیة  - 1

  د  ملخص الدراسة باللغة العربیة  - 2
  و  راسة باللغة اإلنجلیزیةملخص الد  - 3
  ح  إهداء  - 4
 ط  شكر وتقدیر  - 5

  ي  دلیل المحتویات  - 6
  ن  دلیل األشكال  - 7
  س  دلیل الجداول  - 8
  ف  دلیل المالحق  - 9

 1 - 8   اإلطار العام للدراسة- الفصل األول  

 2 المقدمة  - 1

 6 مشكلة الدراسة وأسئلتها  - 2

 6 فرضا الدراسة  - 3

 6  الدراسةأهداف  - 4

 7 أهمیة الدراسة  - 5

 7 حدود الدراسة  - 6

 8  مصطلحات الدراسة  - 7

 9 - 68  اإلطار النظري-الفصل الثاني   

 10 - 17 ة المهار:األولالمحور   

 10  مفهوم المهارة  - 1

 12  أهمیة المهارات   - 2

 13  مواصفات المهارة  - 3

  14  مبادئ تعلم المهارات  - 4
 15  ساب المهارةشروط اكت  - 5

 16  محددات اكتساب المهارة وخصائصها  - 6

 16  التربیة اإلسالمیةمهاراتأنواع   - 7
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ك  

 18 - 30  ات االجتماعیةالمهار:  الثانيالمحور  

  18  مفهوم المهارات االجتماعیة  - 1
 20  أهمیة المهارات االجتماعیة بالنسبة للشباب  - 2

 21  خصائص المهارات االجتماعیة  - 3

 21  جوانب العجز في المهارات االجتماعیة  - 4

 22  القصور في المهارات االجتماعیة  - 5

  23 مكونات المهارات االجتماعیة  - 6
 24  االجتماعیة المهارات اكتساب وتنمیة أسالیب  - 7

 25 بناء المهارات االجتماعیة  - 8

 25  تقویم المهارات االجتماعیة  - 9

 26  االجتماعیة المهارات ألنواع حثینوالبا العلماء تصنیف  - 10

 30  المهارات االجتماعیة المختارة في البحث   - 11

 31 - 36 المهارات القیمیة: ًأوال  

 31  تعریف القیم  - 1

 33  تعریف القیم االجتماعیة  - 2

 33  خصائص القیم االجتماعیة  - 3

 34  العالقة بین القیم والمهارات   - 4

 35  القیمیةتعریف المهارات   - 5

 35  أهمیة غرس المهارات القیمیة   - 6

 36 القیم ومیكانیكیة غرس المهارات   - 7

 37 - 50  مهارات االتصال والتواصل: ًثانیا  

 37  تعریف االتصال  - 1

 39  تعریف مهارات االتصال  - 2

 39  تعریف التواصل  - 3

 40  تعریف مهارات التواصل  - 4

 40  بنیــــة التواصل  - 5

 41  العالقة بین االتصال والتواصل  - 6

 42  أهداف عملیة االتصال ووظائفها  - 7

  42  أهمیة االتصال االجتماعي الفعال  - 8
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ل  

 43  األبعاد االجتماعیة لمهارات االتصال  - 9

 43  عناصر االتصال  - 10

 44  العناصر األساسیة لالتصال بین األشخاص  - 11

 45  أنواع االتصال  - 12

 47  ئل االتصالوسا  - 13

  47  خصائص عملیة االتصال  - 14
 48  معوقات االتصال  - 15

 49  خطوات االتصال الفعال  - 16

 50 ثمار االتصال   - 17

 51 - 59  مهـــارات حل المشكالت: ًثالثا  

 52  تعریف المشكالت  - 1

 53  تعریف مهارات حل المشكالت  - 2

 54  عناصر المشكالت  - 3

 54  تخصائص المشكال  - 4

 55  مراحل حل المشكالت  - 5

 55  استراتیجیات حل المشكالت  - 6

 56  مصادر الخطأ في حل المشكالت  - 7

 57 الخطوات الست لحل المشكالت  - 8

 60 - 68  مهارات العمل ضمن الفریق: ًرابعا  

 61  تعریف الفریق  - 1

 62  تعریف مهارات العمل ضمن الفریق  - 2

 62 ل ضمن الفریقة مهارات العمأهمی  - 3

 63 الفریق فوائد العمل ضمن  - 4

 64 مهارات الفریق   - 5

  64   أسس بناء الفریق  - 6
  65  مراحل بناء الفریق  - 7
 65  الفریقشروط نجاح   - 8

 66  ضمن الفریق قات العملومع  - 9

 67  ًثماني قواعد لجعل فریق العمل فاعال  - 10
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 69 - 81  التربیة اإلسالمیة:  الثالثالمحور  

 69  مفهوم التربیة اإلسالمیة   - 1

  70  أهمیة التربیة اإلسالمیة  - 2
  71  مفهوم المنهاج في التربیة اإلسالمیة  - 3
  71  األسس العامة للمنهاج الفلسطیني  - 4
 72  األهداف العامة لمنهاج التربیة اإلسالمیة   - 5

 75  ةمیزة التربیة اإلسالمیة عن بقیة المناهج التربوی  - 6

 75 الثانویة المرحلة لطلبة النمائیة الخصائص مع التعامل في اإلسالمیة التربیة دور  - 7

 76  التربیة اإلسالمیة وعالقتها بالمهارات االجتماعیة  - 8

 79  التربیة اإلسالمیة في المنهاج الفلسطیني  - 9

  82 - 95  الدراسات السابقة -الفصل الثالث   
 83  اهج التعلیمیة ودورها في تنمیة المهارات االجتماعیةدراسات خاصة بالمن  - 1

 86  دراسات إرشادیة نفسیة ودورها في تنمیة المهارات االجتماعیة  - 2

 94   الدراسـات السابقـة العام علىالتعقیب  - 3

 96-113  إجراءات الدراسة - الفصل الرابع   

 97 منهج الدراسة  - 1

 97 مجتمع الدراسة  - 2

 98 الدراسةعینة   - 3

 99 أدوات الدراسة  - 4

 112  األسالیب اإلحصائیة  - 5

-114 تفسیرها نتائج الدراسة و - الفصل الخامس   
132 

 115 اإلجابة عن أسئلة الدراسة  - 1

 129 اإلجابة عن فرضي الدراسة  - 2

 132  التوصیات والمقترحات  - 3

 133  قائمة المراجع  

 146  دلیل المالحق  

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ن  

  شكالدلیل األ
  

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
 44  .عناصر االتصال  2:1

 51  .أصناف الناس أمام المشكالت  2:2

  53  .مهارات التفكیر الناقد واإلبداعي  2:3
 57  .نموذج الخطوات الست لحل المشكلة  2:4

 60  .المهارات المكتسبة من خالل فریق العمل أو المشروع  2:5
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س  

  جداولدلیل ال
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

 25  .نموذج بناء المهارات االجتماعیة  2:1

 59   .شرح الخطوات الست لحل المشكالت  2:2

دور التربیـــــة اإلســـــالمیة فـــــي التعامـــــل مـــــع الخـــــصائص النمائیـــــة لطلبـــــة   2:3
  75  .المرحلة الثانویة

یــة اإلســالمیة الهیكلیــة العامــة للتعلــیم وعــدد الحــصص مقارنــة بمــادة الترب  2:4
 80  ).10 – 1(مرحلة التعلیم األساسي وتشمل الصفوف 

الهیكلیــة العامــة للتعلــیم وعــدد الحــصص مقارنــة بمــادة التربیــة اإلســالمیة   2:5
 80  ).12 – 11(مرحلة التعلیم الثانوي ویشمل الصفوف 

  97  .)طالبات ،طالب(توزیع أفراد مجتمع الدراسة  4:1
 98  .حسب التخصصة الدراسة یوضح توزیع أفراد عین 4:2

 98  . حسب الجنسیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة 4:3

 100  .وحدات كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة 4:4

 106  .معامالت التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار 4:5

 107  .معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار 4:6

4:7 
 مــع "المهــارات القیمیــة"األول فقــرة مــن فقــرات المجــال معامــل ارتبــاط كــل 

 108  .للمجالالدرجة الكلیة 

4:8 
مهـــارات االتـــصال "الثـــاني معامـــل ارتبـــاط كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المجـــال 

 109  .للمجال مع الدرجة الكلیة "والتواصل

4:9 
مهـــــارات حــــــل "الثالـــــث معامـــــل ارتبـــــاط كـــــل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات المجـــــال 

 109  .للمجالجة الكلیة  مع الدر"المشكالت

4:10 
مهــارات العمــل ضــمن "الرابــع معامــل ارتبــاط كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال 

 109  .للمجال مع الدرجة الكلیة "الفریق

4:11 
 والمجــاالت المقیــاس مجــاالت مــن مجــالمــصفوفة معــامالت ارتبــاط كــل 

  110  .األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلیة

4:12 
   المقیاس مجاالت من مجالالرتباط بین نصفي كل یوضح معامالت ا

 111  .وكذلك المقیاس ككل قبل التعدیل ومعامل الثبات بعد التعدیل

4:13 
 وكـذلك   المقیـاسمجـاالت مـن مجالیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

  111  .لالستبانة ككل
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ع  

  112  .21عدد الفقرات والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سون  4:14
  115  .المهارات االجتماعیة وعدد الفقرات المكونة منها 5:1
  116  .المهارات القیمیة المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة 5:2

5:3 
مهــــارات االتـــــصال والتواصــــل المتـــــضمنة فــــي كتـــــب التربیــــة اإلســـــالمیة 

  118  .للمرحلة الثانویة

5:4  
 كتــب التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة مهــارات حــل المــشكالت المتــضمنة فــي

  120  .الثانویة

5:5 
مهــــارات العمــــل ضــــمن الفریــــق المتــــضمنة فــــي كتــــب التربیــــة اإلســــالمیة 

  122  .للمرحلة الثانویة

5:6 
التكــرارات والمتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة والــوزن النــسبي لكــل فقــرة 

  124  .)158= ن(من فقرات االختبار 

5:7 
ات واالنحرافــات المعیاریــة والــوزن النــسبي لكــل فقــرة التكــرارات والمتوســط
 125  .)158= ن(من فقرات االختبار 

5:8 
التكــرارات والمتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة والــوزن النــسبي لكــل فقــرة 

 126  .)158=ن(من فقرات االختبار 

5:9 
التكــرارات والمتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة والــوزن النــسبي لكــل فقــرة 

  126  .)158= ن(فقرات االختبار من 

5:10 
 والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والـوزن النـسبي لكـل مجموع الدرجات

  127  .) 158=ن ( وكذلك ترتیبها القائمةبعد من أبعاد 

5:11 
یبـــین المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لمتوســـطات درجـــات 

  128  .ومستوى داللتها" ت"وقیمة % 75الطالب المتوسط االفتراضي 

5:12 

یبـــین المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لمتوســـطات درجـــات 
 تعــــزى االختبـــار فـــي كـــل بعــــد مـــن أبعـــاد اختبــــار المهـــارات االجتماعیـــة

  .ومستوى داللتها) ت(لمتغیر الجنس، وقیمة 
129 

5:13 

ت یبـــین المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لمتوســـطات درجـــا
 تعــــزى االختبـــار فـــي كـــل بعــــد مـــن أبعـــاد اختبــــار المهـــارات االجتماعیـــة

  .ومستوى داللتها) ت(، وقیمة التخصصلمتغیر 
131  
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ف  

  دلیل المالحق

  

  
  
 

رقــــــــــــــم 
  الملحق

  الصفحة  عنوان الملحق

1 
صـــورة عـــن كتـــاب الجامعـــة اإلســـالمیة لـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم لتـــسهیل مهمـــة 

  .الباحث
147 

2 
زارة التربیة والتعلیم لمدیریة تعلیم غرب غـزة لتـسهیل مهمـة صورة عن كتاب و

  .الباحث
148 

3 
ـــــم  بالمهــــارات االجتماعیـــــة الواجــــب تــــضمنهـا فــــي كتــــب التربیــــة ة ـقائمــــتحكی

  .اإلسالمیة للمرحلة الثانویة
149 

  150  .أداة تحلیل المحتوى في صورتها األولیة 4
  153  .أداة تحلیل المحتوى في صورتها النهائیة 5

6 
تحكــــیم اختبــــار المهــــارات االجتماعیــــة فــــي كتــــب التربیــــة اإلســــالمیة للــــصف 

  .الثاني عشر
159  

7 
 فــي صــورته  التربیــة اإلســالمیة كتـباختبـار لقیــاس المهــارات االجتماعیــة فــي

  .األولیة
160  

8 
 فــي صــورته  التربیــة اإلســالمیة كتـباختبـار لقیــاس المهــارات االجتماعیــة فــي

  .النهائیة
167  

 175  .مفتاح اإلجابة 9

  176  .أسماء السادة المحكمین ألدوات الدراسة 10
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    المقدمة
فأعیـــت ..  .وأنزلـــه فـــي أوجـــز لفـــظ وأعجـــز أســـلوب. .. وبالحمـــد هللا الـــذي نـــور بكتابـــه القلـــ

ُبالغته البلغاء   ..  .وأبكمت فصاحته الخطباء..  .ُوأعجزت حكمته الحكماء..  .ُ
ً وأشـــهد أن محمــدا عبــده ورســـوله، وصــفیه مـــن ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحـــده ال شــریك لــه

ًخیــر األنبیــاء مقامــا.. . ُوالــسراج المزهــر المنیــر..  .خلقــه وخلیلــه، البــشیر النــذیر ُوأحــسن األنبیــاء ..  .ُ
  :وبعد..  .ًكالما

ال یخفــى علــى اإلنــسان المنــصف مــا اشــتمل علیــه اإلســالم مــن محاســن وخــصائص عدیــدة، 
. الحـضارات نه جاء بمنهج شامل قویم في تربیة النفوس وتنـشئة األجیـال، وتكـوین األمـم وبنـاءأ :منها

ـــــــال اهللا تعـــــــالى      C B A @ ? > = F E D   G ( ق

L K J I H  T S R Q P O N M    U  V     

Z Y X W   [    ^ ] \    ` _    a   c b 

g f e d( ) مائدةالسورة(.   

 أن مـن خـصائص التربیـة القد حث دیننا على إتقـان المهـارات بجمیـع صـورها وأشـكالها، وبمـ
ًر، فقــد أصــبح لزامــا علینــا تــضمین اإلســالمیة التجــدد والتطــور بمــا یتناســب مــع التقــدم العلمــي المــستم

المهــارات االجتماعیــة منــاهج التربیــة اإلســالمیة والتغییــر فــي اســتراتیجیات تقــدیم المــادة لتتناســب مــع 
  .التطور العلمي والتجدید المستمر لمناهج المواد الدراسیة األخرى

ً مكانا بارزا فـي حیـاة الفـرد منـذ الطفولـة وحتـى  تحتلالمهارات االجتماعیةف نهایـة العمـر، لمـا ً
لهــا مــن أهمیـــة بالغــة فـــي تفاعــل الفــرد وتوافقـــه وتواصــله مـــع األفــراد اآلخــرین فـــي المجتمــع، ویعتمـــد 

 علــى إمكانــات الفــرد ومهاراتــه اللفظیــة وغیــر اللفظیــة فــي ، بــصورة أساســیة،التفاعــل االجتمــاعي للفــرد
ى كونهــا مــن العناصــر المهمــة التواصــل مــع اآلخــرین، كمــا یعــزى االهتمــام بالمهــارات االجتماعیــة إلــ

فـي  -التي تحدد طبیعة التفاعالت الیومیة للفـرد مـع المحیطـین بـه فـي الـسیاقات المختلفـة، التـي تعـد 
شــوقي، (.تمعــيبالكفــاءة مــن ركــائز التوافــق النفــسي علــى المــستوى الشخــصي والمج - حالــة اتــصافها

  )17، ص2003

التعبیــر عــن المــشاعر اإلیجابیــة والــسلبیة وتعبــر المهــارات االجتماعیــة عــن قــدرة الفــرد علــى 
فــي ســیاق العالقــة بــین األشــخاص، وتــشمل االســتجابات المناســبة اللفظیــة وغیــر اللفظیــة؛ فالمهــارات 
االجتماعیــة ســلوك مكتــسب یهــدف إلــى التفاعــل االجتمــاعي والتــدعیم اإلیجــابي مــع اآلخــرین، وتــدور 
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ًللعالقـــات وحـــال للمـــشكالت، وعـــاجال لألزمـــات، ًحـــول أســـالیب التعامـــل والتفـــاهم بـــین النـــاس تـــدعیما  ً
  ) 1997خلیفة، (.ًوتعامال مع المواقف المفاجئة والطارئة التي من الممكن أن یتعرض لها الفرد

 إلــى أن یــتعلم ،ّ لكــي یكــون صــداقات ســلیمة،ویــرى علمــاء الــنفس والتربیــة، أن الطفــل یحتــاج
خـــرین وأهمهـــا القـــدرة علـــى االســـتماع وفـــن بعـــض المهـــارات االجتماعیـــة التـــي تعـــده للتعامـــل مـــع اآل

التفاوض والتوصل إلى حل وسط في أي خالف، ثم نأتي إلـى مرحلـة النظـر إلـى المواقـف مـن وجهـة 
  .نظر اآلخرین حتى یمكن رؤیة األمور والحكم علیها بموضوعیة

 ویقـرر علمـاء الـنفس أن هنـاك بعـض األطفــال یولـدون ولـدیهم موهبـة تكـوین الــصداقات، أو 
ـــدیهم موهبـــة طبیعیـــة للرســـم أو الریاضـــیاتیت أمـــا األطفـــال . علمونهـــا بمفـــردهم، مثلمـــا یولـــد آخـــرون ول

  . وغرسها في نفوسهمإیاهمًالذین یفتقدون هذه المهارات فمن السهل جدا على األسرة تعلیمها 

أن المهارات االجتماعیة تمثـل مـع القـدرات ) 18-19ص، 1997(ویذكر عبد اللطیف خلیفة 
جنـــاحي الكفـــاءة والفاعلیـــة فـــي مواقـــف الحیـــاة والتفـــاعالت الیومیـــة للفـــرد مـــع المحیطـــین بـــه، العقلیـــة 

 القــصور فــي التفاعــل االجتمــاعي  إنفالمهــارات االجتماعیــة تــرتبط بــالنواحي العقلیــة فــي الفــرد حیــث
فمــع انخفــاض الــذكاء تتزایــد عزلــة الفــرد كمــا تتزایــد صــعوبة . یختلــف بــاختالف مــستوى الــذكاء العــام

التفاعـل االجتمـاعي، وتــنخفض القـدرة علــى التخاطـب والتواصــل مـع اآلخــرین، فالمهـارات االجتماعیــة 
  .هم في زیادة التحصیل األكادیمي والتفاعل الشخصي للطالبملها دور 

 لمـا لهـا مـن دور بـارز ؛همـة للفـردمحد عوامل الـصحة النفـسیة الأالمهارات االجتماعیة هي و
فهـي . عي، كما أنها تزید ثقة الفـرد فـي ذاتـه وتبعـث علـى الرضـا فـي الحیـاةفي عملیة التوافق االجتما

ــــة  ــــة والمعرفی ــــة والشخــــصیة والدراســــیة واالنفعالی ــــاة االجتماعی الزمــــة لإلنــــسان فــــي كافــــة نــــواحي الحی
هــي عملیـــة معرفیــة ســلوكیة صـــریحة تــستخدم فــي التفـــاعالت الشخــصیة، وهــي أساســـیة و. والوظیفیــة

 ومن ثـم فـإن المهـارات االجتماعیـة عملیـة معقـدة تـرتبط بالجوانـب الـسلوكیة ،تهلنجاح الفرد في تفاعال
وللمهـارات االجتماعیـة أهمیـة كبیــرة  ).4، ص2006عبــد العـال، (والوجدانیـة والعقلیـة والوظیفیـة للفـرد 

في حیاة الناس الیوم، فالتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة السریعة التـي یمـر بهـا المجتمـع تتطلـب مـن 
 فهــي ؛ألفــراد أن یكونــوا مــزودین بالمهــارات التــي تمكــنهم مــن الــتالؤم والتكیــف مــع ظــروف المجتمــعا

حیـــث ال یمكـــن تـــصور أن یعـــیش اإلنـــسان فـــي كهـــف . ضـــروریة فـــي جمیـــع مواقـــف الحیـــاة المختلفـــة
منعــزل عــن العــالم، وال یمكــن تحقیــق وجــود إنــساني ســلیم دون إدراك الوجــود االجتمــاعي بكــل صــوره، 

ان كـــائن اجتمـــاعي مفطـــور علـــى الحیـــاة االجتماعیـــة، یحمـــل فـــي أعمـــاق نفـــسه غریـــزة حـــب فاإلنـــس
  ) 111ص ،2004البلوي، (.االجتماع والعیش ضمن الجماعة
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  :كونهاوتكمن أهمیة المهارات االجتماعیة في 
 سین بطریقة أفضلو سواء مع الزمالء أو الرؤساء أو المرؤ،تیسر إدارة عالقات العمل.  
 ن مواجهة المواقف المحرجة والتخلص من المآزق بكفاءة، ومن ثم الشعور تمكن الفرد م

، 1998شوقي، .(بالفعالیة الذاتیة والتخفیف من التوتر الشخصي الزائد لالستمتاع بالحیاة
 )25ص

  ًتعد المهارات االجتماعیة عامال مهما من عوامل تحقیق التكیف االجتماعي داخل ً
 ) 48، ص1996بهادر، .(د وكذلك المجتمعالجماعات التي ینتمي إلیها الفر

  تمكن الفرد من إقامة عالقات وثیقة مع المحیطین به والحفاظ علیها من منطلق أن إقامة
عالقات ودیة من المؤشرات المهمة للكفاءة في العالقات الشخصیة، فالفرد ال ینفك كونه 

 .ًعضوا في جماعة ما أینما وجد

 ًاـًن، فمثال الذي یحسن االستماع لیس محبوبـخریتساعد الفرد على االستفادة من اآل - 
 .خرین، بل إنه سوف یتعلم أشیاء كثیرة منهممن اآل -قط ف

  وتمكنه ،نها تیسر سریان النشاطإنسان، إذ إل ضرورة لكل نشاط یقوم به ا-  ًأیضا –تعد 
 )57، ص2007عطار، .(من القیام بتنفیذ الواجبات الصعبة والكبیرة والمركبة

 وهــي ضـعف التواصـل االجتمـاعي، وعــدم ؛یالحـظ علـى تــصرفات الـشباب سـمة غالبـةوممـا 
ًســوء فهــم بعــضهم بعــضا، والخــوف مــن اآلخــر إلــى  ممــا یــؤدي ،التواصــل بــشكل مناســب مــع بعــضهم

اســتعداء "ًالرأي والــرأي اآلخــر، فــضال عمــا یــسمى بـــ  اإلیمــان بــوالــشك فیــه، وعــدم تقبــل االخــتالف، و
  . وغیرها،ف الرقابة الذاتیةوالتحیز، وضع" اآلخرین

 التواصــل االجتمــاعي ، منــذ طفولتــه،وهــذه تنــدرج ضــمن التربیــة األســریة، فالــشاب الــذي تعلــم
نـــراه یمتلـــك مهـــارات اتـــصال عالیـــة، ممـــا یـــؤثر علـــى الشخـــصیة البنائیـــة للفـــرد، وعلـــى النقـــیض نجـــد 

ون مراعــاة الطــرف الــبعض ال یــستطیعون بــدء محادثــة عادیــة، ویأخــذون فــي الحــدیث عــن أنفــسهم د
  .اآلخر، هذه وغیرها من السلوكیات هي الخروج عن الخط االجتماعي الطبیعي

وبالتالي؛ نجد أن بعض الشباب ال یمتلك ثقـة بنفـسه، ویـشعر بأنـه أقـل مـن اآلخـرین، وتـدني 
ٕقدراتــه وامكاناتــه، ممــا یــنعكس علــى بنــاء شخــصیته فــي كافــة الظــروف واألوقــات، وعــدم قدرتــه علــى 

، فالمهـــــارات )2010 آل الحـــــصان،( فـــــي مواجهـــــة المـــــشاكل والعقبـــــات التـــــي قـــــد تعترضـــــهالوقـــــوف 
هم یـد حیـث تف،تحقیق التكیف االجتمـاعي داخـل الجماعـات التـي ینتمـون إلیهـا ل هاماالجتماعیة عامل

فــي التغلــب علــى مــشكالتهم وتوجیــه تفــاعلهم مــع البیئــة المحیطــة كمــا تــساعدهم علــى اكتــساب الثقــة 
 ٕكة اآلخـرین فـي األعمـال التـي تتفـق وقـدراتهم وامكانـاتهم وتعمـل علـى تحقیـق الحاجـاتبالنفس ومـشار
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 ,Paul & Daniel, 1991(ال ـــول ودانیـر بــ، ویذكـ)138، ص2006محمـود وأمـین، (النفـسیة لهـم

P27-33 (ـــــــات أ ـــــــة فـــــــي العالق ـــــــة یتـــــــسمون بفاعلی ـــــــدون المهـــــــارات االجتماعی ن األفـــــــراد الـــــــذین یجی
ً فیمن یتفاعلون معهم، ویحققون نجاحا كبیرا في حیاتهماالجتماعیة، والتأثر ً.   

ل وبنـاء القــدرات ّ المرحلـة الثانویــة مـن المراحــل التعلیمیـة المهمــة، وذلـك أنهــا تـشهد تــشكّدتعـو
والمهارات االجتماعیة للطالب، وتأسیس القواعد واألطر الـسلوكیة والعلمیـة، وبنـاء القـیم واالتجاهـات، 

  .اتوتقبل المثل واالتجاه
 تقتصر على تزویـد المتعلمـین بـبعض المعـارف والمهـارات التـي الإن العملیة التربویة یجب أ

ًتخاطـــب عقـــولهم فقـــط، بـــل ال بـــد مـــن تزویـــد المتعلمـــین بالمهـــارات التـــي تـــضمن لهـــم نمـــوا اجتماعیـــا  ً
ًوجسمیا سلیما ً.  

محـــددات ومـــن هـــذا المنطلـــق فقـــد أصـــبح مـــن المتفـــق علیـــه أن المهـــارات االجتماعیـــة مـــن ال
 مــن أداء ، ارتفاعهــا، فــي حــالالرئیـسة لنجــاح الفــرد أو فــشله فــي المواقــف المتنوعــة، فهـي التــي تمكنــه

 وفـي المقابـل فـإن ضـعفها یعـد أكثـر العوائـق فـي سـبیل توافـق ، بفاعلیـة مـااالستجابة المناسبة لموقـف
  )117ص ،2003 ، محمود، فرج،السید(.الفرد مع اآلخرین

إلـى عـدم ) 2005(، ودراسـة أمـین )1996(الدراسـات كدراسـة الـوابلي  العدید من توقد أشار
 األمـر الـذي یـؤدي إلـى تـأثیر ،تمثیل المهارات االجتماعیة ضمن المقررات الدراسیة بالشكل المطلوب

 ،ســــلبي یتــــراكم علــــى شخــــصیة اإلنــــسان وعلــــى التعلــــیم بمراحلــــه المختلفــــة وبالــــذات المرحلــــة الثانویــــة
اتهم ، ورضـــاهم الشخـــصي، واتجاهـــً ســـلبا علـــى تقـــدیرهم لـــذاتهماعیـــة تـــؤثرفمـــشكالت الطـــالب االجتم

 ودراســـة الظــــاهر ،)2007( ودراســـة غــــزال ،)2001(وأشــــارت دراســـة بخــــش . یجابیـــة نحــــو الـــتعلماإل
 فاعلیــــة التــــدریب علــــى المهــــارات االجتماعیــــة فــــي تنمیــــة إلــــى) 2010(ســــة الخطیــــب ار ود،)2008(

  .بعض المهارات الالزمة

 التربیـة كتـب تنـاول فـي ًضعفا ، ومن خالل خبرته العملیة،الباحث الحظ فقد منطلقومن هذا ال

 الـضوء إلقـاء إلـى الباحـث ادعـ ممـا الثانویـة، المرحلـة للمهارات االجتماعیة، وخاصة منهاج اإلسالمیة

ة للمهـارات االجتماعیـها تـضمن مـدى عن للكشف اوتحلیله للمرحلة الثانویة اإلسالمیة التربیة كتب على
  .لها الطلبة اكتساب مستوى وقیاس
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  :مشكلة الدراسة
  :يالتیس الئالدراسة في السؤال الرتتحدد مشكلة 

، ومـا مــدى  تـضمن كتـب التربیـة اإلسـالمیة للمرحلـة الثانویـة للمهـارات االجتماعیـةمـستوىمـا  -
  ؟اكتساب الطلبة لها

  :یةالت الرئیس األسئلة الفرعیة الویتفرع من السؤال
  ؟ربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویةاالجتماعیة الواجب تضمینها في كتب التما المهارات  -
  ؟لة الثانویة للمهارات االجتماعیة تضمن كتب التربیة اإلسالمیة للمرحمستوىما  -
 ؟ للمهارات االجتماعیةالثاني عشرما مستوى اكتساب طلبة الصف  -

 للمــستوى االفتراضـي المقــدر هـل یـصل اكتــساب طلبـة المرحلـة الثانویــة للمهـارات االجتماعیـة -
 ؟)%75(

 

  :فرضا الدراسة 
 فـي اكتـساب طلبـة المرحلـة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى  -

  ).ذكر ، أنثى(الثانویة للمهارات االجتماعیة تعزى لمتغیر الجنس 
المرحلـة  فـي اكتـساب طلبـة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى  -

 ).، علميالعلوم اإلنسانیة(الثانویة للمهارات االجتماعیة تعزى لمتغیر التخصص 
 

 :أهداف الدراسة
  :یةالالت لبلوغ األهداف ، من خالل هذه الدراسة،یسعى الباحث

  الوصــول إلــى المهــارات االجتماعیــة الواجــب تـــضمینها فــي كتــب التربیــة اإلســالمیة للمرحلـــة
  .الثانویة

  للمهارات االجتماعیةللمرحلة الثانویة ب التربیة اإلسالمیة تناول كت مستوىمعرفة.  
  فـــي كتــب التربیـــة   للمهـــارات االجتماعیــة الـــصف الثــاني عــشر اكتـــساب طلبــةمــستوىمعرفــة

 .اإلسالمیة لمتغیرات الجنس والتخصص
 

  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ٧

 :أهمیة الدراسة
  :یةالتالتنبع أهمیة هذه الدراسة من النقاط 

 ّقد تفید الدراسة معـد  ، خاصـة فـي مجـال التربیـة اإلسـالمیةي ومخططـي المنـاهج الفلـسطینیة،ُ
مــن أجــل توظیـــف المهــارات االجتماعیـــة فــي كتــب التربیـــة اإلســالمیة للمرحلـــة الثانویــة وفـــي 

  .مؤسساتنا التربویة
 علــى معرفــة ، خاصــة فــي مجــال التربیــة اإلســالمیة،قــد تــساعد الدراســة المــشرفین والمعلمــین 

یة التـي ینبغـي تدریـسها للطلبـة، والعمـل علـى حـسن اسـتخدام كتـب التربیـة المهارات االجتماع
 .اإلسالمیة بما یعكس هذه المهارات

  قــــد تفیـــــد هـــــذه الدراـســـة البـــــاحثین وطـــــالب الدراســــات العلیـــــا، حیـــــث تقــــدم قائمـــــة بالمهـــــارات
 .االجتماعیة، وأداة تحلیل المحتوى یمكن االستعانة بها في بحوث مشابهة

 لدراسة الباحثون في تقویم مناهج التربیة اإلسالمیةقد یستفید من ا. 

  تزوید المؤسسات القائمة على إعداد معلمي التربیـة اإلسـالمیة قبـل الخدمـة وفـي أثنائهـا بـأهم
 .المهارات االجتماعیة للمرحلة الثانویة

 

  :حدود الدراسة
  :لموضوعي االحد

ـــة الثانویـــةالمهـــارات االجتماعیـــة الواجـــب تـــضمینها فـــي كتـــب التربیـــة اإل كمـــا ، ســـالمیة للمرحل
ًاقتــصر االختبــار علــى المهــارات االجتماعیــة الموجــودة فــي الكتــاب ســابقا، وقــد حــدد معیــار اكتــساب 

علــــى األقــــل مــــن درجــــات  % 75المهــــارات االجتماعیــــة، وهــــو حــــصول الطالــــب أو الطالبــــة علــــى 
  االختبار

  :المكانيد الح
مـن الجنـسین فـي ) الـصف الثـاني عـشر(ثانویـة على عینة من طلبة المرحلـة التقتصر الدراسة 

  .  فلسطین-المدارس الحكومیة الفلسطینیة في محافظة غزة 

  :الزمانيد الح
  .2011/2010أجریت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  :البشري الحد
.من الجنسین) الصف الثاني عشر(طلبة المرحلة الثانویة 
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  :مصطلحات الدراسة 

ً عمــل مــا، ینمــو بــالتعلم ویــصقل بالتـــدریب والممارســة، حتــى یــصبح الفــرد قــادرا علـــى أداء :لمهــارة ا
  .ٕالعمل بسرعة واتقان ودقة بأقل جهد وأقصر وقت ممكن

الفـرد مـع اآلخـرین،  تفاعـل فـي تـؤثر التـي اتی األفكـار والمـشاعر والـسلوكهـي: المهارات االجتماعیـة 
ًمتعـددة تعـد مقبولـة اجتماعیـا  بطـرق یجابي مع البیئـة االجتماعیـةعل اإلًالتي تحقق للفرد قدرا من التفا

  .وذات فائدة متبادلة

الـذي یتبنـاه " المهـارات الحیاتیـة " وقد اختار الباحث المهارات االجتماعیة التي ورد ذكرها في برنامج 
  : وهي،التي یسعى البرنامج إكسابها للطالبمكتب التربیة العربي لدول الخلیج، 

  ...  حسن الجوار– احترام – رحمة – تسامح – صدق –تعاون : یةقیمالمهارات لا -

  ...  طرح األسئلة– القراءة – التحدث –االستماع : التـواصلو  االتصالمهارات -

  ...  قبول االختالفات–التوسط لحل الخالف : المشكالتمهارات حل  -

    ... جماعیة–مسؤولیة فردیة : مهارات العمل ضمن الفریق -

ًجـسمیا، (حیاتـه الشخـصیة  جوانـب مختلـف اإلنـسان فـي ٕواعـداد بتربیـة ُیعنـى  علـم:التربیـة اإلسـالمیة
ًوعقلیــا، وفكریــا، واجتماعیــا، وخلقیــا ً ً ًإعــدادا متكــامال دینیــا ودنیویــا للتعامــل مــع المــشاكل التــي تواجهــه ) ً ً ً ًُ

 .في الحیاة، وفق التعالیم والمبادئ التي جاء بها القرآن والسنة

، لیـدرس فـي  الفلـسطینیة الـذي أقرتـه وزارة التربیـة والتعلـیم العـاليهـو المقـرر: تب التربیـة اإلسـالمیةك
، التـي وافـق علیهـا مجلـس 2010 – 2011مدارسـها فـي محافظـات قطـاع غـزة للمرحلـة الثانویـة لعـام 

  .التربیة والتعلیم العالي في فلسطین

لـة األساســیة ومـدتها ســنتان، وتـضم الــصفین الحــادي  هــي المرحلـة التــي تلــي المرح:المرحلـة الثانویــة
والتـــي تـــشرف علیهــا وزارة التربیـــة والتعلـــیم " العلمـــي والعلـــوم اإلنــسانیة"عــشر والثـــاني عـــشر بفرعیهمــا 

  .في فلسطینالعالي 
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  اإلطار النظري
  

     ة المهار:األولالمحور      

  ات االجتماعیة المهار:الثانيالمحور      

  التربیة اإلسالمیة: حور الثالثالم     
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 ١٠

  ة المهار:األولالمحور 
  

ًالمهارة والمعرفة شيء مهم جدا لتحقیـق النجـاح ٌ  المهـم الجانـبّاإلسـالم لـم یغفـل البتـة عـن هـذا ف ،ٌ
بكل قوة إلـى اكتـساب المهـارات الالزمـة للنجـاح، بـل لإلبـداع فـي كـل المجـاالت، وال أدل  فحثنا ودفعنا

 آیـة مـن القـرآن الكـریم كانـت تـدلنا علـى طریـق مـن أهـم طـرق اكتـساب المعرفـة على ذلـك مـن أن أول
  :تعـالى قولـهو، )العلـقسـورة (  )P O N M L K( : حـین نـزل قـول اهللا تعـالى،القـراءة والمهارة وهي

)Ì Ë Ê É È Ç Æ Å( ) ² ³́ ( : وقولـه،)9اآلیـة مـن :الزمـرسـورة ± ° ¯( 
ًاإلنــسان علمــا زاد علمــا بجهلــه، وزاد علمــا بعلــم ربــه، فــزاد بــه إیمانــا  فكلمــا زاد ،)28اآلیــة مــن: فــاطرســورة ( ً ً ً

   .ًومنه خشیة
، حـدیث رقــم 506، ص1995، النیـسابوري ("المـاهر بـالقرآن مـع الـسفرة الكـرام البـررة: "وقولـه  
 بـل جعـل ،على اكتـساب المهـارة ، إن هذا الحدیث هو من أصرح األحادیث التي یحثنا فیها )798
   .ة في مراتب السفرة الكرام البررةالمهر

  : المهارةمفهوم
 ُت بهذا األمرَمهر ویقال،  والماهر الحاذق لكل عمل،هي الحذق في الشيء" ًالمهارة لغة ،

ابن (.ن مثل السفرة وهم المالئكةآبالقر والحدیث الشریف الماهر، ًأي صرت به حاذقا، ًمهر به مهارةأ
  )184، صمنظور

  

ًداء األسهل الدقیق، القائم على الفهم لما یتعلمه اإلنسان حركیا وعقلیا، ومع هي األ: المهارة  ً
 )310، ص2003، اللقاني،الجمل(.توفیر الوقت والجهد والتكالیف

 ّضرب من األداء تعلم الفرد أن یقوم به بسهولة وكفاءة ودقة مع" تعني ًالمهارة اصطالحا 

ًداء عقلیا أم اجتماعیا أم حركیا كان هذا األًاقتصاد في الوقت والجهد سواء ً  ،2002، الفتالوي (".ً
  )25ص

  :تعریف المهارة یتخذ اتجاهات ثالثة كما یلي ) 14-18، ص2004أبو هاشم، (وعند 
یركز على أن المهارة هي القـدرة علـى قیـام الفـرد بـأداء أعمـال مختلفـة قـد تكـون عقلیـة أو حركیـة   -أ 

  .أو انفعالیة 
الفــرد لعمـل مــا، وســیتم هـذا األداء بالــسرعة والدقـة واإلتقــان والفاعلیــة،  یـرى أن المهــارة هـي أداء   - ب 

 .ویتم اكتساب كل هذه الصفات من خالل التدریب والممارسة والتكرار

 وفیــه تعــرف المهــارة علــى أنهــا نــشاط أو فعــل حركــي هــادف، ویغلــب علــى هــذا االتجــاه الجانــب   -ج 
  .الحركي الذي یستخدم فیه العضالت
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 ١١

خصائص النشاط المعقد الذي یتطلب فترة : )330، ص1994 ( حطبيبوهي عند صادق وأ
وهي تدل على سلوك . من التدریب المقصود، والممارسة المنظمة، بحیث یؤدى بطریقة مالئمة

  :المتعلم المكتسب الذي یتوافر له شرطان جوهریان
 .ًأن یكون موجها نحو إحراز هدف أو غرض معین - ١

 .حراز الهدف في أقصر وقت ممكنًأن یكون منظما بحیث یؤدي إلى إ - ٢

  . وهذا السلوك المتعلم یجب أن یتوافر فیه خصائص السلوك الماهر
بأنها نظام متناسق من النشاط الذي "): 76، ص1998(ویرى كل من الجابري والدیب 

 اجتماعیة عندما یتفاعل فرد مع آخر ویقوم ترااهه المیستهدف تحقیق هدف معین وتصبح هذ
 لیصبح مسار ؛ یتطلب مهارة لیوائم بین ما یقوم به الفرد اآلخر وبین ما یفعله هو،بنشاط اجتماعي

  ".مةءنشاط لیحقق بذلك هذه الموا
ً استخدام معارفه استخداما◌ فعاال لتحقیق األهدافىوتعرف المهارة بأنها قدرة الشخص عل ًً، 

یة التعلیم، كما تعرف المهارة  وتنمو نتیجة لعمل،كما إنها السهولة والدقة في إجراء عمل من األعمال
ًأیضا بأنها استعداد فطري ومكتسب یحتاج لمعرفة وتعلیم وتدریب الكتسابها، وتجعل الفرد مالكا  ً

حسن، .( سواء الجسمي أو العقلي، ولها مستویات معینة، وذلك لتحقیق هدف محدد،لقدرة األداء
  )309، ص2007

وقتما  القدرة على األداء والتعلم الجید:  بأنهاالمهارة (Cottrell, 1999, P21) ویعرف كوتریل
وكل مهارة . الراجعة والمهارة نشاط متعلم یتم تطویره خالل ممارسة نشاط ما تدعمه التغذیة. نرید

لمهارات الفرعیة یؤثر والقصور في أي من ا فرعیة أصغر منها، مهارات من المهارات تتكون من
  .على جودة األداء الكلي

شيء یمكن تعلمه أو اكتسابه  "  للمهارة بأنهاًتعریفا) 213، ص1997(رحاب أبو ویستخلص 
 یختلف باختالف نوع  الفردما یتعلمه نٕاأو تكوینه لدى المتعلم، عن طریق المحاكاة والتدریب، و

  ."المادة وطبیعتها وخصائصها والهدف من تعلمها
ٍن كلمة مهارة لها معان عدیدة قد تشیر إلى نشاط معقد معین یتطلب فترة من إ ،وخالصة القول

التدریب المقصود والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة بحیث یتم بطریقة مالئمة، بحیث یؤدي 
ودة في إلى هدف مفید مثل قیادة السیارة أو الطباعة، وقد تعني المهارة درجة عالیة من الكفاءة والج

األداء، وهنا یكون التركیز على مستوى األداء، ومثال ذلك اتقان العامل الماهر أو مهارته في 
دل على أن الشخص تاستخدام ماكنة الخیاطة، كما أن المهارة تستخدم في المیدان الصناعي ل

دریب حد مجاالت العمل التي ترتبط باإلنتاج وتحتاج إلى فترة تأالماهر هو الشخص القدیر في 
معترف بها من الجهات المسؤولة، وتختلف المهن واألعمال في درجة التشدد والتسامح في استخدام 

  .تقالید التدریب
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ِ إلى ما ذكر، هي سلسلة متتابعة من اإلجراءات التي یمكن ،والمهارة من ناحیة أخرى باإلضافة ُ
لشخص الذي یقوم بها مالحظتها بشكل مباشر أو غیر مباشر، أي إما بمشاهدة النموذج أو ا

یمارسها المتعلم بهدف ) بشكل غیر مباشر( أو عن طریق مشاهدتها على التلفاز ،)نمذجة حیة(
ٕأداء مهمة ما، وان تعلمها یتضمن سیرها وفق خطوات معینة تقتضیها طبیعة المهمة التي یحكم 

ًأعد سلفا یحدد زمنا معینا وفق معیار على نجاحها ً ًووقتا معینا ،ً ًا معیناومكان ،ً وعدد مرات تكرار  ،ً
 موضوعاتها ونشاطاتها، فقد تكون معرفیة باختالفًالمهمة المطلوبة، والمهارات كثیرة جدا تختلف 
، وهي تترسخ ... حركیة أو اجتماعیة أو ریاضیة أو ذهنیة أو حركیة أو نفس حركیة أو حس

  )278-276 ص،2009عبد العزیز، (.المراس والخبرة التي تیسر حدوثهابالتكرار و

یوصف من حیث طریقة األداء  أن مفهوم المهارة في اصطالح المربین، یمكن أن ویرى الباحث
اإلتقان أو اإلجادة، أو : بأنهیوصف من حیث معیار األداء  السهولة والسرعة والدقة؛ أو: بأنها

  .عملي، أو نظري:  أنهاقتصاد الوقت والجهد؛ أو من حیث نوع األداء
ًمهارة تتطلب أداء یقوم به المتعلم، هذا األداء یجب أن یتم بدرجة عالیة؛ األمر كما یتضح أن ال

  . الذي یشیر إلى أن المهارة تتطلب أداء من نوع خاص

  :أهمیة مهارات التربیة اإلسالمیة
تحتل مهارات التربیة اإلسالمیة أهمیة كبیرة بالنسبة إلى طالب العلم؛ ذلك أن اهللا تبارك وتعالى 

رق ـوطق اإلنسان جعل له أدوات تساعده على كسب المعرفة، ومعرفة كیفیة توظیفها، عندما خل
:  )Å Äول ـاإلفادة منها، كما یق  Ã Â Á À ¿ ¾(   ) من: النحلسورة 

 بحاجة إلى ما ، من ضعف ونقص بشريا علیه؛ بما جبلها اهللا تعالى، فالطبیعة البشریة.)78اآلیة
قي في مدارج العلم، لتتربى تربیة سلیمة وتنتهج المنهج المستقیم یساعدها على النمو السلیم والتر

  .الذي أراده اهللا تعالى لها
ًوقد اهتمت التربیة اإلسالمیة بالمهارات إیمانا منها بأن الشيء الذي یبقى مع المتعلم، ویساعده 

الكم، ال سیما  ولهذا فإنها تجنبت التركیز على ،على نموه المستمر هو تلك المهارات التي یتعلمها
 عندما أراد أن یتعلم إلى -  رحمه اهللا- إذا كان المتعلم في بدایاته، فقد جاء اإلمام أبو حنیفة

قال تعلم كل یوم ثالث مسائل، وال . أطلب الفقه: ما جاء بك؟ قال: " أستاذه حماد، فقال له حماد
تى فقه؛ فكان الناس یشیرون ففعل ولزم الحلقة ح.. ًتزد علیها شیئا حتى یتفق لك شيء من العلم 

  )56 -55، ص2005المالكي، (."إلیه باألصابع 
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  :بأنهاویخلص الباحث إلى أهمیة مهارات التربیة اإلسالمیة 
  ًتمكن المتعلم من التعلم بطریقة سلیمة، إیمانا منها بأن النفس البشریة غیر قادرة على

ٕإلى فقه والى فهم، وهذا كله ال استیعاب العلم دفعة واحدة، وأن النفس البشریة تحتاج 
 .یحدث إال بامتالك المهارات التي تساعد على ذلك

  تساعد المتعلم على أن یتعلم بصورة جیدة؛ ذلك أنه في كل مرحلة من مراحل التعلم بحاجة
 .إلى أن یتعلم بشكل سلیم

 عي التام تساعد المتعلم على الخروج من دائرة الفهم الضیق، إلى دائرة الفهم الواسع، والو
 .بما یدور حوله

  ،تعمل على تربیة طالب العلم على آداب طلب العلم، والسعي الجاد إلیه، والصبر علیه
كما وتوجه المتعلم إلى حسن المقصد، ونبل . واالهتمام به عما سواه من الشواغل الدنیویة

 .الهدف

 ملي الفعلي لما تمكن المتعلم بتزویده بعدد من المهارات التي تساعده على التطبیق الع
 .تعلمه من علم

 ذلك أن المتعلم بحاجة إلى معرفة كیفیة التعامل مع د المتعلم بالمهارات االجتماعیة؛تزو 
 مكلف - ًأساسا –ه نًاآلخرین، وكیفیة التطبیق السلیم لآلداب االجتماعیة؛ هذا فضال عن أ

 .بأداء الشعائر المفروضة في جماعة

 في جماعة، فیتعرف من خاللها على كیفیة التعامل ًتمكن المتعلم من أن یعیش فردا 
السلیم، وأصول العالقات االجتماعیة المتینة، ویبذل كل ما في وسعه لخدمة المصلحة 

 .العامة

  :مواصفات المهارة 
  عن عبد اهللا بن عباس ٕنجد أن اإلسالم اهتم باكتساب المهارة واتقانها ومثال ذلك ما ذكر 

عشر آیات من القرآن لم نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها حتى  من النبي كنا إذا تعلمنا : "قال
 ) ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã( :  وقال .)776ص ،2000 ،نیسابوريال"(هفی ما نعلم

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í( :ً، وقال أیضا)17:دمحم سورة(  Ì Ë Ê( ) من :البقرةسورة 

حتى یعلمنا اهللا وییسر   ن الهدف ونخلص هللا حتى نحصل على مهارة متقدمة نحنإذ. )282اآلیة
 من اآلیة الكریمة أن تقوى اهللا هي الصفة األولى واألقوى االستخالصلنا هذا التعلم فیمكننا هنا 

  .للتمكن من أي مهارة
  : محكات تتمثل فيةوتحدد مواصفات المهارة في ثالث
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 نحو التدریب ًیافومن هنا نجد أن توجیه اهتمام كا)  دقة األداء - سرعة األداء -صحة األداء (
ساعد الفرد على اإلدراك وتجنب تعلى المهارات أمر له ضرورته ومبرراته، فتنمیة المهارات الذهنیة 

تطلب تنمیة المهارات الذهنیة التدریب والمران على استخدام األسالیب الفكریة تاألخطاء، كما 
 دقة التفكیر واتساقه وعدم  مما یؤدي إلى،الصحیحة ونقد الفكر الخطأ بإظهار مواطن الضعف فیه

، فكل إنسان لدیه نقص كبیر في جانب المهارات ،)20 ص،2004،  وآخرون،عمران (تناقضه
نه ال یوجد إنسان كامل، فالشخص العاقل هو الذي یبحث عن مواطن الضعف ویحددها إحیث 

اوت سرعة بدقة حتى یتسنى له وضع خطة لتطویر ذاته واالرتقاء بمستوى مهاراته في خطوات تتف
  !.وسرعة

Z Y X W V U T S ](: وذلك موافق لقوله تعالى  R Q P O   

g f e d c b a ` _ ^ ] \   n m l k j i h    s r q p o

w v u t   £ ¢ ¡ � ~  } | { z y x    « ª © ¨ § ¦  ¥ ¤

ٕلیكون التلقي بالمران وافساح المجال لعقل المتدرب كي یمتلك  ،)الكهفسورة ( ) ¬ ® ¯ ° ±
ِلمهارة باالقتباس، ثم یكون الشرح والتفسیر لیوثق أسس هذه المهارة ویفتح باب اإلبداع المستند إلى ا

  .معیار سلیم

ومن هنا نجد التوجه الحدیث الكتساب المهارات، وهو التوجه إلى التدریب الكتساب المهارات، 
 ،ًرات، سواء بالحضور المباشرولتنمیة المهارات، ودلیله ما نرى من دفع مبالغ طائلة مقابل تلك الدو

وأن البحث عن المهارات والتدریب .  أو على القنوات الفضائیة،الشبكة العنكبوتیةأو من خالل 
) 34 ص،2005، صادق(علیها یزید المدارك العقلیة التي تكبر بالمران وتتقلص بالترك واإلهمال 

ًفالعلم یوجد عالما، والعالم یصیر معلما، وهكذا تسیر أمور  الحیاة بمهارات تنتقل من إنسان إلى ً
p ( :ا یأتي من إبداعات، لقوله تعالىإنسان، ومن جیل إلى جیل بالعلم والمران ویتطور بم

z y x w v u t  s r q(    ) العنكبوتسورة(. 

   :مبادئ تعلم المهارات
ه واألخذ المهارات علم كغیره من العلوم له مبادئه وأسسه ومجاالته ویتطور بقدر االهتمام ب

، )البقرةسورة ()h g f e d c b a (: بأسباب تنمیته لقوله تعالى
  .)266 اآلیة من: البقرة( )] \ [ ^ _ ` a           ( :وقوله
  :ما یليمبادئ تعلم المهارات من  )23، ص2004عمران وآخرون، (أوردت كما 
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فني الجاد، وهو ما یعتمد تعلم المهارات على كل من المنطق العلمي الصحیح والتدریب ال - ١
 .یقود إلى سرعة تعلم المهارات مع اقتصاد في كل من المجهود العقلي والبدني

 .، فالممارسة العملیة العلمیة ركن من أركان فن اكتساب المهاراتالممارسة - ٢

 .توفیر فرصة للممارسة تتالءم مع نوعیة ومتطلبات المهارة المطلوبة - ٣

 .یعهاًتوزیع فترات الممارسة بدال من تجم - ٤

 .ًسرعة األداء أوال ثم الترقیة فیه - ٥

  :شروط اكتساب المهارة
   :إن اكتساب المتدربین لمهارات محددة یتطلب االلتزام بشروط اكتساب هذه المهارات

أن یكون لدى المتدرب القدرات المناسبة التي تحتاجها المهارة من أجل أداء العمل  - ١
  .المطلوب

 . واالستعداد لتعلم هذه المهارةأن یكون لدى المتدرب الرغبة والمیل - ٢

إقران وحدات المهارة مع بعضها بعد أن یتم تحلیلها بحیث تنبئ استجابة ما باستجابة  - ٣
 .أخرى، وذلك یحتاج إلى تآزر معین تتطلبه تلك المهارة

دیم شكل بسیط وغیر ممل لها نمذجة المهارة من قبل المدرب بشكل كلي أو جزئي مع تق - ٤
 .التفصیل فال مانع من ذلك ضتطلب األمر بعٕواذا 

ن الموزع على تعلم المهارة یسهل على المتدرب یإن التمر: ن الموزع والتمرین المركزیالتمر - ٥
ٕاستیعابها واتقانها، األمر الذي یشعر بالنجاح والتفوق وزیادة ثقته بنفسه واقدامه على  ٕ

رى یجعله یتثبت  من ناحیة أخ،العمل بحماس ورغبة، ویسهل علیه األداء والتمرین المركز
 .ه ویحسن منهئمن صحة أدا

 ،إن معرفة المتدرب بأخطائه أو نقصه في التدریب باستمرار: التغذیة الراجعة اإلیجابیة - ٦
 .شجعه على القیام باألداء المطلوبتحد من أخطائه وته ئومعرفة نتائج أدا

 .ٕتوجیه المتدرب وارشاده إلى طبیعة األداء الجید - ٧

 تجوید وتحسین التعلیم المتدرب على قیامه بالمهارة  عملیةساعدت: تحسین عملیة التعلیم - ٨
 في اكتساب ًدا وتشیر إحدى الدراسات إلى أن أكثر األسالیب اقتصا،بشكل أفضل

 .المهارات هي تلك التي یصل فیها المتعلم إلى محك اإلتقان

 على المهارة ن ممارسة المتدرب لألخطاء أثناء تدریبهبأتقول الدراسات : الممارسة السالبة - ٩
ًساعد على حفظها على أن یكون واعیا تماما ت  .أ یمارس استجابة خطبأنهً

 ،2009، عبد العزیز (.تحقیق ظروف مناسبة لتعلم المهارة ووجود وسائل معینة -١٠
  ) 280-282ص
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یجــب إذ  متــدرب نحـو األداء الجیــدشــروط اكتـساب المهــارة توجیـه ال أن مــن أهـم ویـرى الباحــث
 قبــل وأثنــاء  بتقــدیم مالحظــات وتوجیهــات وشــروح تفــصیلیة حــول المهــارة المطلوبــةأن یقــوم المتــدرب

ًویجب أن یكون هذا الشرح تفصیلي قبل أداء المتدرب للمهـارة وأن یكـون مختـصرا یركـز علـى . أدائها
  .النقاط الهامة، ویفید هذا التوجیه في منع المتدرب من ارتكاب األخطاء قبل حدوثها

  :ارة وخصائصهامحددات اكتساب المه
  :یمكن اكتساب المهارة عن طریق المحددات التالیة

أن تتم الممارسة  وینبغي ، الممارسة الزمة الكتساب المهارةّدوالتكرار، حیث تع الممارسة - ١
  .بصورة طبیعیة وفي مواقف عملیة وحیاتیة

 .ٕالفهم وادراك العالقات والنتائج للمهارة المراد اكتسابها - ٢

 ونواحي القوة وأفضل لى األخطاءإى اكتساب المهارة والتعرف التوجیه بما یعین عل - ٣
 .األسالیب للعمل واألداء

ماكن  وذلك من خالل الصور وزیارة األ، مما یساعد على اكتساب المهارة:القدوة الحسنة - ٤
 . في اكتساب المهارةٌالتي یمكن أن یكون لها دور

 ّدوتع. الملموس في اكتساب المهارةؤدیان إلى تعزیز التعلیم والتقدم المالتشجیع والنجاح  - ٥
 من أهم دعائم إكساب المهارة في العمل والتي یعود أثرها )النظریة والتدریب(المعرفة 

  )312، ص2007حسن، .(مباشرة على مستوى الخدمة المقدمة لألفراد والجماعات

  : التربیة اإلسالمیةمهاراتأنواع 
  :أتيومن أهم هذه المهارات ما ی

التي ، المتعلقة بأدوات التحكم والسیطرة یقصد بالمهارة العقلیة المهارة :لیةالمهارات العق - ١
 .تتعلق بمعالجة التفكیر وموضوعاته

 التي یستخدمها ،ه المهارات في العادات والتقالید اآللیة تتمثل هذ:العملیةالمهارات  - ٢
 .باع حاجاته وتلبیة متطلبات حیاتهاإلنسان في إش

ٕمثل هذه المهارات في تعلم واتقان أسالیب التواصل مع اآلخرین  تت:االجتماعیة المهارات - ٣
 والمثابرة والقبول والمشاركة وتقدیم العون وتعدیل السلوك، وتقع اإلصغاءعن طریق 

 . على العائلة والمدرسة، بالدرجة األولى،مسؤولیة تنمیة هذه المهارات
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  من شخصیة الفرد، فلكيًا جزءالمهارة تحتاج للعدید من المراحل حتى تصبح  أنیرى الباحثو

 بها، ًمؤمنا  لمهارة ما فال بد وأن یتقن كل أبعاد تلك المهارة، فعلیه أن یكونًیصبح الفرد متقنا
  .ا لهً لمفرداتها وقواعدها، ممارساً لها، متفهماًمستوعبا

  :یةالتالعلى ذلك ال بد من األخذ في االعتبار بعض األمور  ًوبناء

والحصول على  درس یحتوي على معلومات بمجرد إدراك تلك المعلوماتن المهارة لیست أ - ١
 بتلك المهارة، فالمهارة تدریب وممارسة ًشهادة بحضور ذلك الدرس فقد أصبحت متمیزا

  . من شخصیة الفردًاخالله تصبح المهارة جزء لوقت ما من

صدقاء الذین ق التي تساعد على اكتساب مهارة ما، مصاحبة األائوأفضل الطر إن من أهم - ٢
فلینظر أحدكم المرء على دین خلیله، : (حین قال بهذه المهارة، وصدق رسول  یتمیزون

 )8065، حدیث رقم 107أحمد، صاإلمام ( ).یخالل  من

 فقط ، من شخصیتهًامهارة وأن تصبح جزء  أن كل إنسان یستطیع أن یكتسب أيًكن میقنا - ٣
 .على اهللاوتوكل   واشرع في أن تكونهًقرر أن تكون شیئا
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  ات االجتماعیة المهار:الثانيالمحور 
  

ولكـــن عنـــد  ال یـــستطیع اإلنـــسان أن یعـــیش بمعـــزل عـــن المجتمـــع فاإلنـــسان اجتمـــاعي بطبیعتـــه،
 ى علــًكــان لزامــا  ومـن هنــا،االحتكـاك بــاآلخرین تقــف أمــام اإلنـسان أمــور ال یعــرف أن یتــصرف فیهــا

ًهادئـا مطمئنـا مة للفـرد لكـي یعـیش حیاتـهالتربیة تقدیم بعض المهارات االجتماعیة الالز ، وكلمـا كانـت ً
عالقــــة الفـــــرد بــــاآلخرین وطیـــــدة أدى ذلــــك إلـــــى تكیفـــــه وشــــعوره بـــــاألمن واالنتمــــاء، وتعـــــد العالقـــــات 

آخـر لوجـود إلـى ًاالجتماعیة السلیمة فنا من الفنون وقدرة من القدرات اإلنسانیة التـي تختلـف مـن فـرد 
  .لممكن تنمیة هذه القدرةالفروق الفردیة، غیر أنه من ا

فالمهارات االجتماعیة من شأنها أن تساعد الفرد كي یتحرك نحو اآلخرین فیقیم معهم العالقات 
ت االجتماعیة المختلفة المختلفة من خالل تفاعله معهم، وعدم انسحابه من المواقف والتفاعال

ً قدرا معقوال من الصحة النفسیة األمر الذي یؤدي به إلى أن یحیا حیاة سویة، وأن یحققوالمتنوعة،  ً
، 2008فرحات، (.یساعده على أن یتكیف مع بیئته، وأن یحقق التوافق الشخصي واالجتماعي

105-104(  

  :مفهوم المهارات االجتماعیة
ألنها مفهوم  ؛تعددت تعریفات المهارات االجتماعیة نتیجة اختالف وجهات النظر حول مفهومها

  والعلماءبین الباحثین تضمینات نظریة وعملیة عدیدة، وال یوجد اتفاقمرن له استخدامات مختلفة و
، وفیما وجهة نظر صاحبها  ألنها تعكس؛ أو قبوله بشكل كاملاعتماده تعریف موحد یمكن ىعل

  :یلي عرض لبعض هذه المفاهیم
وأن قدرة الفرد على أن یعبر بصورة لفظیة وغیر لفظیة عن مشاعره وآرائه وأفكاره لآلخرین،  -

ینتبه ویدرك في الوقت نفسه الرسائل اللفظیة وغیر اللفظیة عن مشاعره وآرائه وأفكاره 
  )52، ص2003 ،محمود، فرج، السید(.لآلخرین
ً قدرة الفرد على أن یكون ماهرا اجتماعیا أو كفوهي - ًا، ویظهر مودته للناس، ویبذل جهده ؤً
لته ألصدقائه ولألغراب، ویتعاون مع األصدقاء، في معام) ًلبقا(ًاآلخرین ویكون دبلوماسیا  لیساعد

ًوالشخص الماهر اجتماعیا یتمیز بأنه لیس أنانیا ، 2003الحسانین، (.یحب اآلخرین ویساعدهمبل  ،ً
  )54ص

وعرفها بوك بأنها قدرات نوعیة للتعامل الفعال مع اآلخرین في مواقف محددة بالشكل، الذي  -
  (Buke, 1991, P87).لق بالشخص أو اآلخرینًیحقق أهدافا معینة، سواء فیما یتع

إلى وجود مجموعة من  (Kolb & Maxwell, 2003, P163) وماكسیویل أشار كولبو -
 Jenkins االجتماعیة یغلب علیها الطابع المعرفي ومنها تعریف جینكینز التعریفات للمهارات
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  اإلرسال وتتضمن مهارة الفردمهارات:  بأنها تتضمن فئتین من المهارات هما،االجتماعیة للمهارات

تفسیر و في تقدیم التدعیم لآلخرین، وحثهم على االستمرار في التفاعل وتوضیح موقف الفرد،
وتحوي : الستقبالا مهارات. مبررات سلوكه بطریقة مفهومه لآلخرین، واإلفصاح عن مشاعره نحوهم

لطرف اآلخر، واإلنصات ا مهارات فرعیة من قبل طرح تساؤالت للحصول على معلومات دقیقة من
 التعبیر عن ن تتضمأنها  Priestleزمالؤه وبریستلي بینما یرى .نووالفهم الدقیق لما یقوله اآلخر

االجتماعیة والمشكالت التي یواجهها الفرد بصورة ناجحة، وقدم  ٕالذات وادراكها ومعالجة المواقف
 التواصل، : مثل، معقدة من المهاراتللمهارات االجتماعیة بأنها مجموعة ًكولب وماكسویل تعریفا

 مةهماتخاذ القرار، التوكیدیة، التفاعل مع الرفاق، والتحكم الذاتي وهي مهارات  حل المشكالت،

  .المجتمع تسهیل التفاعالت االجتماعیة اإلیجابیة مع الرفاق والمعلمین وأعضاءلالبدء 
لمعرفیة والوجدانیة والسلوكیة، نسق من المهارات ا" بأنها ) 35، ص2003(ویعرفها الغریب  -

ًالتي تیسر صدور سلوكیات اجتماعیة تتفق مع المعاییر االجتماعیة أو الشخصیة أو كلیهما معا، 
وتساهم في تحقیق قدر مالئم من الفعالیة والرضا، في مختلف مواقف التفاعل االجتماعي مع 

االجتماعي، وتوكید الذات، وتنعكس مظاهر الكفاءة في كافة صور مهارات التواصل . اآلخرین
  ".وحل المشكالت االجتماعیة، والتوافق النفسي االجتماعي للفرد

مجموعة من السلوكیات اللفظیة وغیر "بأنها عبارة عن ) 7، ص1998(ویعرفها أبو قورة  -
  ". من التفاعل االجتماعي مع الرفاق وتؤدي إلى تقبل رفاقه لهًااللفظیة، التي تحقق للفرد قدر

أن المهارات االجتماعیة عملیة معرفیة سلوكیة، ومهارات ) Lynn, 1999(ى لین ویر -
ٕ ولنجاح الفرد في تفاعالته تتطلب من الفرد القدرة على الضبط، وادراك السلوك ،اتصال أساسیة

االستقبال الدقیق : اللفظي وغیر اللفظي مع اإلحساس باآلخرین، ومدخالت المهارات االجتماعیة
ٕل والقرائن المصاحبة، أما مخرجاتها فهي تحدید واصدار االستجابات المناسبة مع ومعرفة الدالئ

  .ٕتقییم رد الفعل من والى اآلخرین
بأنها السلوكیات النوعیة التي تؤدي إلى نتائج ) Merrill, 1998, 252(ویعرفها میرل  -

  .اجتماعیة مرغوبة عند تلقینها

جتماعیة بالقدر المطلوب بین الدقة  صعوبة تحدید مفهوم المهارات االویرى الباحث
ًوالوضوح، نظرا لتعدد المفاهیم التي قدمت من العلماء أو من الباحثین لتعریف المهارات 
االجتماعیة، ویرجع ذلك إلى اختالف المهارات االجتماعیة المطلوبة باختالف الموقف وما یحدث 

ُاستجابته، مما یتطلب مستوى معینا من ٕفیه من تفاعالت وادراك الفرد لذلك الموقف وطریقة أدائه و
  .التنظیم العقلي واالنفعالي والدافعي
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 والمشاعر األفكار: "  بأنهاً إجرائیالمهارات االجتماعیةا تعریف لباحثلمكن یومن هنا 
مع  یجابيإلًتحقق للفرد قدرا من التفاعل ا التي ، مع اآلخرینالفرد تفاعل في تؤثر التي اتیوالسلوك

المهارات (  :تتمثل في، وذات فائدة متبادلة ًتعد مقبولة اجتماعیامتعددة  قئابطر جتماعیةالبیئة اال
  ) ". مهارات العمل ضمن الفریق – مهارات حل المشكالت – مهارات االتصال والتواصل –القیمیة 

  :أهمیة المهارات االجتماعیة بالنسبة للشباب
لتي تحدد طبیعة التفاعالت الیومیة للفرد مع  المهارات االجتماعیة من العناصر المهمة ادتع

المحیطین به في السیاقات المختلفة، التي تعد في حال اتصافها بالكفاءة من ركائز التوافق النفسي 
: ومن أبرز المزایا المترتبة على ارتفاع مستوى تلك المهارات. على المستوى الشخصي والمجتمعي

 والحفاظ علیها، من منطلق أن إقامة عالقات ، المحیطینتمكین الفرد من إقامة عالقات وثیقة مع
یا في ظل شبكة من فالفرد یح. همة للكفاءة في العالقات الشخصیة معد من بین المؤشرات التودیة 

 الوالدین واألقران واألقارب والمعلمین ومن ثم فإن نمو تلك المهارات ضروري شملتالعالقات التي 
  )115، ص2003 ،محمود ، فرج،السید(.ة ناجحة ومستمرة معهمعالقات شخصیللشروع في إقامة 

 والمهارات االجتماعیة تدخل في كل االجتماعيأن السلوك ) 6، ص2003(وتشیر المزروع 
ؤثر على تكیفه وسعادته في مراحل حیاته، كما أن قدراته على تمظهر من مظاهر حیاة الفرد، و

 أقرانه ومعلمیه والراشدین المهمین في حیاته، تكوین عالقات اجتماعیة تحدد درجة شعبیته بین
 تقدیم المساعدة لآلخرین، : مثل،باإلضافة إلى أن المهارات ترتبط مباشرة بعدد أشكال السلوك

 ألن فقدان هذه المهارات ؛ كما تؤثر فیها،والتعاطف معهم، وحسن التواصل، والتعبیر عن المشاعر
یرتبط بمشكالت الصحة النفسیة في مراحل الحیاة رتبط مباشرة باالنحراف االجتماعي، كما ی

ً لذلك یعتبر ضعف المهارات االجتماعیة سببا في المشكالت السلوكیة التي یعاني منها ؛الالحقة
  .بعض األطفال والمراهقین

 من المهارات ذات األهمیة على أن المهارات االجتماعیة) 115، ص2000(ویؤكد عبد اهللا 
ویتعاون معهم   على أن یتحرك نحو اآلخرین فیتفاعل الفردحیث تساعد ،في حیاة اإلنسان عامة

 األصدقاء ویقیم معهم مما یقومون به من أنشطة ومهام وأعمال مختلفة، ویتخذ منه فیویشاركهم
   .ًال في جماعتهاعًالعالقات االجتماعیة، وینشأ بینهم األخذ والعطاء فیصبح بالتالي عضوا ف

ًلمهارات االجتماعیة للفرد یعد أمرا مهما لنموه االجتماعي وتكیفه  أن اكتساب اویرى الباحث ً
 بشكل هرظت أهمیة المهارات االجتماعیة للشبابن أواندماجه في المجتمع الذي یتفاعل معه، كما 

 التي تبلورت طأأكبر إذا ما نظرنا لمجموعة القیم الدخیلة على شبابنا والعادات الجدیدة والمفاهیم الخ
 من المشاكل، التي تؤدي إلى فجوة كبیرة تنعكس على طریقة تنشئة الشباب وعالقاتهم في مجموعة

في كل زمان  للشباب أصبحت اآلن ضرورة ملحة  االجتماعیةتالمهاراإن  لذا ف؛ببعضهم البعض
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ومكان وفي كل حضارة وثقافة ولكل مهنة ووظیفة، ولكل مستوى قیادي وفردي، وكذلك في جمیع 
  .انمراحل عمر اإلنس

  :خصائص المهارات االجتماعیة
على الرغم من أن تعریف المهارة االجتماعیة یمثل مشكلة في حد ذاته، أدت إلى تعدد 

 لمفهوم المهارات االجتماعیة،  عدیدةالتعریفات المقدمة لها، فإن هناك خصائص أساسیة ممیزة
  :أهمها ما یلي

 والخبرة Competenceة ی والكفاProficiencyیشمل مفهوم المهارة االجتماعیة البراعة  - ١
 .في أداء الفرد لنشاطاته االجتماعیة ومختلف أشكال تفاعالته مع اآلخرین

لة في اعالعنصر الجوهري في أي مهارة اجتماعیة یتمثل في القدرة على تحقیق نتیجة ف - ٢
 .االختبارات من أجل الوصول إلى هدف مرغوب

، 2007حسن، .(ضبط المعرفي لسلوكهمل المهارات االجتماعیة قدرة الفرد على التش - ٣
 )311ص

یهدف الفرد من وراء سلوكه إلى الحصول على التدعیم االجتماعي من البیئة التي یعیش  - ٤
 .فیها، بالشكل الذي یحقق له التوافق النفسي واالجتماعي

تتحدد المهارات االجتماعیة في ضوء جوانب معینة من سلوك الفرد وخصاله، وفي إطار  - ٥
  )7، ص2006رضوان، (.وقف االجتماعيمالءمتها للم

  :    جوانب العجز في المهارات االجتماعیة
األداء   العجز فيى فبعض العلماء یركز عل؛ أوجه العجز في المهارات االجتماعیةدتتعد

 بأن العجز سببه النواحي المعرفیة، ولكن بوجه ى ضعف السیطرة والبعض یرىوآخرون یؤكدون عل
  :يت النحو اآلىعل  أربعة أصنافىالعجز في المهارات االجتماعیة إلعام یمكن تصنیف جوانب 

  :عجز في المهارة االجتماعیة -  1
 مهارة :مة للتفاعل بطریقة مالئمة مع زمالئهم، مثلهمال فبعض األفراد لیست لدیهم المهارة

                       .زمالئهم ومهارة التعاون مع العمل الجماعي

                                                 :ة المهارة االجتماعیعجز في أداء -  2
لكنهم ال یستطیعون ممارستها عند  ،المهارات االجتماعیة  جید منى األفراد محتوىیوجد لد

 نقص الحافز أو انعدام فرصة أداء ى وقد یرجع ذلك إل،االجتماعیة  المطلوب في حیاتهمىالمستو
 .مستمر السلوك بشكل
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 :عجز في الضبط الذاتي المرتبط بالمهارة االجتماعیة -  3
 ألن االستجابة ؛لدیهم مهارات اجتماعیة معینة تناسب مواقف معینة فبعض األفراد ال توجد

 ى سبیل المثال قد یصعب علىمن اكتساب المهارات المالئمة للمواقف، وعل االنفعالیة تمنعهم
 قلق االجتماعي أو المخاوف المرضیة قد تعوق تفاعلهم ألن ال؛ مع أقرانهموایتفاعل األفراد أن
 .االجتماعي

  :قصور في الضبط الذاتي عند أداء المهارة االجتماعیة -  4
ولكنهم ال یؤدونها بسبب االستجابة الصادرة عن   فبعض األفراد لدیهم المهارة االجتماعیة

 أن الطفل یعرف كیف یؤدي ىل علالسابقة والالحقة، وهذا ید اإلشارات االنفعالیة ومشكالت الضبط
 وهذا ، أي أن الطفل یتعلم المهارة ولكنه ال یظهرها بطریقة دائمة٠متكررة المهارة ولكن لیس بصفة

یصدر   الخوف أو القلق أو التوقعات المسبقة حول ردة فعل اآلخرین االنفعالیة إزاء ماىإل ربما یعود
 )2010مازن، (.منه من سلوك لفظي أو غیر لفظي

  :لقصور في المهارات االجتماعیةا
تشیر الدراسات النفسیة أن القصور في المهارات االجتماعیة مرتبط بالعدید من االضطرابات 

 االكتئاب والخجل والخوف واالنسحاب، وكذلك یرتبط بالعدید من االضطرابات : مثل،النفسیة
 والمشكالت السلوكیة داخل ، والعدوان، ونقص االنتباه، النشاط الحركي الزائد: مثل،السلوكیة

 والتأخر الدراسي، ویالحظ ، مثل صعوبات التعلم،رتبط بالعدید من المشكالت التربویةیالمدرسة، و
 مثل التخلف ،القصور في المهارات االجتماعیة لدى الذین یعانون من مشكالت في القدرات العقلیة

 مثل اضطراب ،طرابات النمائیةالعقلي، ویوجد قصور في المهارات االجتماعیة لدى ذوي االض
  .التوحد

أن أي قصور مبكر في المهارات االجتماعیة قد یؤدي ) 34، ص 2001(ویؤكد منصور 
  .إلى تأثیر سلبي یتراكم على شخصیة اإلنسان وعلى التعلیم بمراحله المختلفة فیما بعد

وتفسیر یضاف إلى ذلك أن ذوي المهارات االجتماعیة المنخفضة لدیهم صعوبة في فهم 
 على العالقة ً على نحو قد یستدعي ردود أفعال دفاعیة قد تؤثر سلبا،سلوك ومقاصد اآلخرین

، 2003 ، محمود، فرج،السید(.ا في حالة الفهم الدقیق لسلوكهممعهم، كان من الممكن تجنبه
   )117ص

 أن النقص في المهارات االجتماعیة یؤدي إلى فشل أو عجز في الحیاة ویرى الباحث
  .جتماعیة أو العالقات المتبادلة بین األشخاص بمن فیهم األذكیاءاال
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  :ویخلص الباحث إلى أهم أسباب القصور في المهارات االجتماعیة
 قصور في التفاعل االجتماعي نتیجة لعدم االنتباه وعدم التحكم في السلوك واالندفاع. 

  انعدام المسؤولیة، الكسل، األنانیة والتمركز حول الذات، تدني األخالق، (فكرة اآلخرین
 ).الخشونة أو الفظاظة

 مما ینتج عنه انخفاض في مفهوم الذات،الرفض االجتماعي . 

  القصور في استخدام ما سبق تعلمه من مهارات نتیجة لعدم القدرة على السیطرة على مناطق
 .التحكم في المخ

 :              مكونات المهارات االجتماعیة
 المهارات أن إلى) 13، ص2010(و ریاض ) 16، ص2008(یتفق كل من المخظي 

  : تتكون مناالجتماعیة

افة السلوك التي ثالسلوكیة للمهارات االجتماعیة إلى ك تشیر المكونات: المكونات السلوكیة -١
  .مالحظتها عندما یكون في موقف تفاعل مع اآلخرین  والتي یمكن،تصدر من الفرد

  : هما،تصنیفین رئیسین فيویمكن وضع المكونات السلوكیة  
 میة كبرى في مواقف التفاعلأه وهذا النوع من السلوك له :سلوك اجتماعي لفظي 

ومن أمثلته إبداء الطلب  فهو الذي یعمل على نقل الرسالة بشكل مباشر، ،االجتماعي
  . وهكذاالشكر أو الثناء،، رفض طلب معین ،مباشرة

 وتشمل ، یقل أهمیة عن السلوك اللفظي هذا السلوك الو: سلوك اجتماعي غیر لفظي
 وهذه ،تعبیرات الوجهوحجم الصوت ، والتواصل البصري ، الجسد واإلیماءاتلغة

 .المصداقیة األكثر في التعبیر من السلوك اللفظيات لها یالسلوك

وفـــي العملیـــة  ،مرتـــاح وتبـــدو علـــى تعبیراتـــه مظـــاهر التعـــب نـــهإ الطالـــب الـــذي یقـــول لـــك :لامثـــ
  .وفهم مشكلته الطالبالسلوك األهمیة القصوى في مالحظة  ذ هذا النوع من یأخالتربویة

  :المكونات المعرفیة -٢
في  المناسبة الستجاباتبا معرفته ومدى واتجاهاته الفرد وتشمل أفكار مالحظة غیر وهي
 ویقصد ،فـ وبالتالي التصرف بما یناسب الموق،وفهم السیاقات االجتماعیة ،االجتماعیة المواقف

بعض  الحظ فيـوی ،ف ماـوك في موقـالجانب المعرفي الوعي باألنظمة االجتماعیة التي تحكم السلب
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یمیز  بل ما ،تناسب الموقف ات الیأن یصدر من المرضى سلوك االضطرابات النفسیة والعقلیة،
  . مثل الضحك في موقف محزن،مضطربي اكتئاب الهوس الدوري فعل عكس متطلبات الموقف

أن المكونات السلوكیة والمعرفیة وحدها ال تكفي لتشمل إلى ) 34، ص2010(ب  الخطیویشیر
 ألنها تتعلق ؛ًجمیع المهارات االجتماعیة نظرا التساعها وتعددها، ویضیف المكونات االجتماعیة

نها تحدد وتوصف فنیات وقواعد التعامل مع اآلخرین وفهم إبالسلوك االجتماعي للفرد، حیث 
  . والتفاعل معهاالجتماعیة اات اآلخرینیسلوك

  :االجتماعیة المهارات اكتساب وتنمیة أسالیب
ًن تعلم المهارات االجتماعیة یتم أساسا◌ من خالل عملیات التفاعل االجتماعي، وتلعب األسرة إ ً

ًدورا مهما في تنمیة المهارات االجتماعیة لى إأمامهم للتعرف   من خالل إتاحة الفرصة ألفرادهاً
 كما أن حرص األسرة على إشراك األفراد في عهم على إقامة صداقات معهم،اآلخرین وتشجی

 التزاور مع األهل واألصدقاء، واستقبال الزوار والسماح : مثل،األنشطة االجتماعیة المالئمة
 كل هذا من ،بالتفاعل معهم وتوثیق الروابط والعالقات األسریة، وخاصة في المناسبات االجتماعیة

میول االجتماعیة ویكسب خبرات التعامل مع اآلخرین وتفهم القیم والمعاییر شأنه أن ینمي ال
والقواعد االجتماعیة الخاصة بالسلوك في جو أسري آمن یشعر فیه األفراد بالتقبل والمحبة، مما 
یساعده على التصرف بثقة وتلقائیة دون خشیة أي عقاب أو لوم أو توبیخ، ویكتسب الشجاعة 

ٕ مع األقران في عالقات اجتماعیة سلیمة وایجابیة في ظل واالندماجلكبار  من عالم الالقتراب
 ؛تسلوكیا دون خشیة الفشل أو النقد أو اللوم الصارم لما یقوم به من ،التدعیم والمؤازرة األسریة

ات االجتماعیة أو قصور التدعیم والمساندة من اآلخرین یألن خشیة العواقب المترتبة على السلوك
 یمكن أن یعوق التفاعل ، ظروف غیر مواتیة للمبادرة للقیام بالتفاعالت االجتماعیةةأو وجود أی

والمشاركة في المواقف المختلفة، مما یعوق نمو مهاراته االجتماعیة ویؤدي إلى فشله في التفاعل 
  )79، ص2001المطوع، (.مع اآلخرین

ت الموروثة وال بالنظریة، ولكنها  المهارات االجتماعیة لدى الفرد لیست بالمهارا أنویرى الباحث
  .ُمهارات تتعلم وتكتسب عند التفاعل االجتماعي
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  :بناء المهارات االجتماعیة
  عدیدةتعد المهارات االجتماعیة مثل البناء المتماسك، الذي یتوقف قوته وتماسكه على محاور

رض، ومدى  صالحیة األرض التي نشأ فیها، ومدى قوة األساس الذي وضع في هذه األ:منها
صالبة المواد المستخدمة في البناء، ومدى مهارة الصانع أو المهندس المصمم للبناء، ومدى 

ومقدار ما یوجد في هذه المنطقة من كوارث . حرص اآلخرین الذین یتعاملون مع البناء فیما بعد
  .. وأزمات 

  ..یوضح ذلك  والشكل التالي ،النموذج السابق یشبه نموذج بناء المهارات االجتماعیة
  

  المهارات االجتماعیة  البناء العالي
   البیئة األسریة واالجتماعیة-   األرض الصالحة للبناء-
   التنشئة التربویة في الصغر-   األساس القوي-
   صالحیة وسائل التربیة-   صالبة مواد البناء-
   مهارة المربي-   مهارة المهندس والصانع-
   العالقات االجتماعیة السویة-   التعامل الجید مع البناء-
   مدى وجود أزمات اجتماعیة-   مدى تعارض المكان للكوارث-
   الرعایة المتكاملة والترفیه-   الصیانة الدائمة للبناء-

  )39، ص2010ریاض، ًنقال عن (
  )2:1(الجدول 

  نموذج بناء المهارات االجتماعیة
  

 :تقویم المهارات االجتماعیة
 ، األفرادىالمهارات االجتماعیة لد یات التي استخدمها الباحثون في تقویمهناك العدید من الفن

 استخدام أسالیب التقریر ىعلماء النفس عل فقد ركز: التي تختلف الختالف وجهات نظر الباحثین
االجتماعیة باعتبارها وسیلة سهلة وغیر مكلفة في الوقت   ومنها المقاییس في تقویم المهارات،الذاتي

من البرامج العالجیة أسالیب التقریر الذاتي لقیاس المهارات االجتماعیة  كما استخدم العدیدوالجهد، 
ًالعادة مكونا أساسیا من مكوناتها التي تشكل في الذي أعده ماتسون وآخرون عام  مثل المقیاس ،ً

ط أنما واسع من ىالذي اهتم بمد" للصغار تقییم ماتسون للمهارات االجتماعیة" بعنوان  1983
الذي  1989 الكفایة الشخصیة للطف، ومقیاس ریجیو ىعل التي تركز، اللفظي السلوك اللفظي وغیر

  )2010مازن، (. األفراد الراشدینىالعامة لد  قیاس المهارات االجتماعیةىعل ركز
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 ، المهارات االجتماعیة أسالیب لتقویمةأربع Bellack & Others نوحدد بیالك وآخر كما
  :هي

                             .المقابلة -1
 .مراقبة الذات -  2   

        .قوائم التقریر الذاتي -3    
 .السلوكیة  المالحظة-4     

 وذلك باستخدام ،المهارات االجتماعیة في تقویم   Rating Scalesتستخدم مقاییس التقدیر وقد
أو اآلباء، وهذه الطریقة تستخدم  ینبواسطة المعلم الورقة والقلم لتلخیص بعض األحكام عن التلمیذ

  ) 101، ص2003شعبان، (.بسهولة لتقویم موضوعات ال یمكن مالحظتها
 

األدوات المتعددة یتوقف   من بین هذهة اختیار أدا النجاح فيأن ضوء ما سبق في ویرى الباحث
 القراءة ى قدرته علىنمو التلمیذ ومد  ومستويك المراد تقویمه وطبیعة من سیقوم طبیعة السلوىعل

 .وكتابة التقاریر

  :االجتماعیة المهارات ألنواع والباحثین العلماء تصنیف
 على منها ًابعض  هناعرض الباحثتعددت التصنیفات التي اهتمت بالمهارات االجتماعیة، وی

  :سبیل المثال ال الحصر

  المهارات االجتماعیة إلى) 70، ص1998(تصنف الجابري والدیب:  
ه ؤ التي یتقبلها زمال،ي قدرة الفرد على التعبیر عن أفكاره وآرائه بوضوح وتعن:مهارة الثقة -

 : هما، وتتضمن مهارة الثقة نوعین من السلوك،بالتأیید والترحیب

     وتعني القدرة على االنفتاح والمشاركة في األفكار والمعلومات بحریة وتأیید من :  الوثوقیة
  .اآلخرین

     التي ،ي أن یكون اآلخرون قادرین على التعبیر عن أفكارهم بوضوحوتعن:  الجدارة بالثقة 
  .تنال التأیید والتشجیع من اآلخرین في جو یسوده المرح واالطمئنان

وتعني قدرة الفرد على أن یتصل بزمالئه ویبادلهم أفكاره ویشاركهم في  :مهارة االتصال -
ٕ اآلخرین واشعارهم حتى یتمكنوا  ویحاول كل فرد فهم أفكار،المعلومات التي یحتاجون إلیها

 .من الوصول إلى الهدف المشترك

 وتعني السماح ألي عضو في الجماعة القیام بدوره ألداء مهمته :الي األدوارومهارة ت -
 ثم یؤدي ، ویعطونه فرصة إلنجاز مهمته،ه مدة معینة عند أداء دورهمؤوینتظر زمال

 .اآلخرون دورهم بالطریقة نفسها
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وتعني القدرة على المحافظة على العالقات االجتماعیة بین األفراد داخل  :مهارة القیادة -
 كما تعني التأثیر المتبادل بین أفراد الجماعة من أجل تحقیق الهدف ،الجماعة بفعالیة

 . المشترك

وتعني القدرة على حل اآلراء المتباینة بین الجماعة والوصول إلى اتفاق  :مهارة حل الصراع -
 .د الجماعةیرضي جمیع أفرا

الجماعة على استخدام اإلجراءات التجریبیة  وتعني قدرة أعضاء :مهارة تشغیل الجماعة -
 .الخاصة بالتعاون أثناء تعلم المادة الدراسیة

  ًتصنیفا ألهم المهارات االجتماعیة على النحو التالي) 1998(وقدم العدل:  
تماعیة، قد ال یكون اآلخرون فبینما نجد بعض التالمیذ ذوي مهارات اج: مهارات المشاركة -

ً أو غیر قادرین على المشاركة، وأحیانا یكون التالمیذ الذین یجتنبون العمل ،على استعداد
ًالجماعي خجولین، وكثیرا ما یكون الخجولون أذكیاء جدا، ولكنهم قد یعملون بمفردهم أو  ً

نشاط ًمع شخص آخر، وعلى أیة حال فإنهم یجدون من الصعب جدا المشاركة في 
 أن یعمل بمفرده، ،ً وأخیرا هناك التلمیذ النمطي الذي یختار لسبب أو آلخر.جماعي

  . ویرفض المشاركة في المشروعات الجماعیة التعاونیة
تتوافر لدى معظم الناس خبرات في العمل في جماعات كان  :المهارات الجماعیة -

 المجموعة ككل لم تعمل أعضاؤها مریحین، ولدیهم مهارات اجتماعیة جیدة، ومع ذلك فإن
فقد یعمل األعضاء كل في اتجاه مختلف، وبالتالي فإن العمل ال یتم  عملها على نحو جید،

 بنجاح  في االقیام به، كما أن األفراد ینبغي أن یتعلموا المهارات االجتماعیة لیتفاعلو
ملیات إذا جماعة، كذلك فإن الجماعات كوحدة ینبغي أن تتعلم المهارات االجتماعیة والع

 بفاعلیة في جماعات تعلم تعاوني للة وقبل أن یستطیع التالمیذ العماعأرادت أن تكون ف
 .ًینبغي أن یتعلموا أیضا الواحد من اآلخر وأن یحترم الواحد اختالف اآلخر عنه

ً یعد التعاون أسلوبا من أسالیب السلوك االجتماعي، وتقتضي طبیعته :مهارات التعاون -
 األفراد لتحقیق هدف مشترك، وینتج عن ذلك االهتمامات المشتركة بینهم التفاعل ما بین

وروح الصداقة، ومشاعر السعادة، وزیادة االتصال، وتبادل المساعدة، وتنسیق جهود 
األفراد، وتقسیم العمل بینهم، وزیادة تقبلهم لآلراء والمقترحات المتبادلة بینهم، واالتفاق في 

ق في الجماعة، وارتفاع الثقة بالنفس، والتمركز حول العمل، اآلراء، وانخفاض معدل القل
 . وتحقیق الهدف، والشعور باالنتماء لآلخرین
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 ٢٨

  يأتتصنیفه للمهارات االجتماعیة، الذي یتضمن ما ی) 51، ص2003(بینما استعرض فرج:  
 اآلراء والدفاع عن الحقوقو تعلق بمهارات التعبیر عن المشاعر وت:مهارات توكید الذات -

  .وتحدید الهویة وحمایتها ومواجهة ضغوط اآلخرین
 التي تعمل على تیسیر إقامة عالقات ، مثل المشاركة الوجدانیة والتعاطف:مهارات وجدانیة -

 .ٕوثیقة وودیة مع اآلخرین وادارة التفاعل بینهم

 : وتنقسم إلى قسمین:مهارات اتصالیة -

        وصیل المعلومات التي یرغب في نقلها  وتعبر عن قدرة الفرد على ت:مهارة اإلرسال
 التحدث والحوار:  مثل،ًلآلخرین لفظیا أو غیر لفظي من خالل عملیات نوعیة

  .اإلشارات االجتماعیةو
          یات اللفظیة وغیر وا وتعني مهارة الفرد في االنتباه وتلقي الرسائل واله:مهارة االستقبال

  .زاها والتعامل معهم في ضوئهإ وادراكها وفهم مغ،اللفظیة من اآلخرین
وتشیر إلى قدرة الفرد على التحكم بصورة  :مهارات الضبط والمرونة االجتماعیة واالنفعالیة -

 خاصة في التفاعل االجتماعي مع ،مرنة في سلوكه اللفظي وغیر اللفظي االنفعالي
ق أهداف اآلخرین وتعدیله بما یتناسب مع ما یطرأ على تلك المواقف من مستجدات لتحقی

  .الفرد

 تصنیف یوضح فیه المهارة االجتماعیة بصورة عامة) 17، ص2008(ي ظویذكر المخ:  
 التي یمارسها ،ًات المختلفة المقبولة اجتماعیاب وتشمل السلوك:المهارات االجتماعیة العامة -

  .الفرد بشكل لفظي أو غیر لفظي أثناء التفاعل االجتماعي
قصد بها التعامل بشكل إیجابي مع األحداث والمواقف وی :المهارات االجتماعیة الشخصیة -

 .االجتماعیة

وتتمثل في القدرة على المبادرة بالحوار، والمشاركة، والتفاعل،  :مهارات المبادأة التفاعلیة -
 .والقدرة على المبادأة بالحدیث والقدرة على تقدیم المساعدة

بة لمبادرات الغیر من الحوار وتشمل القدرة على االستجا : االستجابة التفاعلیةتمهارا -
 .وطلب المساعدة والمشاركة

وتتمثل في القدرة على إظهار  :ذات العالقة بالبیئة المدرسیة المهارات االجتماعیة -
المهارات الالزمة للتفاعل مع أفراد ومجریات وأحداث البیئة المدرسیة، وتشمل العالقات مع 

 .الطالب والمعلمین وطاقم اإلدارة

وتشمل ممارسة المهارات مع الزوجة  :المنزلیةلبیئة باالمتعلقة الجتماعیة  االمهارات -
  .واألبناء، كما أن االبتسامات والهدایا لها مردودها اإلیجابي على العالقات األسریة
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  هارات االجتماعیة على النحو فصاغت تصنیفها ألنواع الم) 31، ص2008(أما الظاهر
  :يالتال

قلها لآلخرین ة الفرد على توصیل المعلومات التي یرغب في نوتشمل قدر :مهارات التواصل -
 من خالل التحدث والحوار واإلشارات االجتماعیة، وكذلك قدرته على ًلفظیا أو غیر لفظي

ٕاالنتباه إلى المتحدث وتلقي الرسائل اللفظیة وغیر اللفظیة من اآلخرین وادراكها وفهم 
  .مغزاها والتعامل في ضوئها

خر وتشجیعه عندما  إعطاء االهتمام الكافي للشخص اآلوتشمل : والمساندةمهارات التأیید -
 .ًیذكر شیئا ذا قیمة، والمداعبة المرحة، وتقدیم المساعدة أو المقترحات عندما تطلب منه

ٕ وادارة ،وتشمل تیسیر إقامة عالقات وثیقة وودیة مع اآلخرین :مهارة المشاركة والتعاطف -
 على االقتراب منهم والتقرب إلیهم لیصبح الشخص أكثر التفاعل معهم على نحو یساعد

 .ًقبوال لدیهم

وتشمل قدرة الفرد على التحكم بصورة مرنة في سلوكه اللفظي  :مهارات الضبط والمرونة -
وتعدیله بما یتناسب مع ما .  خاصة في مواقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرین،واالنفعالي

تحقیق أهداف الفرد؛ باإلضافة إلى معرفة السلوك یطرأ على تلك المواقف من مستجدات ل
 .االجتماعي المالئم للموقف

  تتمثل في،صنف المهارات االجتماعیة إلى خمس مهارات) 47، ص2010(بینما الخطیب :  
تعني القدرة على نقل األفكار إلى اآلخرین  :مهارة التواصل االجتماعي مع اآلخرین -

الكلمات المنطوقة والمكتوبة، والرسوم والصور والخرائط والتفاعل معهم بالوسائل المتعددة، ك
  . والهاتف وغیرها من الوسائل األخرى

تعني قدرة الفرد على أداء أفضل صورة في تعامله  :مهارة الذوق االجتماعي مع اآلخرین -
مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة المختلفة، من أجل الوصول لالنسجام والتالؤم مع 

فن السلوك وفن التعامل مع اآلخرین ومثل في احترام الذات واحترام اآلخرین اآلخرین، وتت
  .ًوالتصرف الراقي والمقبول اجتماعیا

تعني قدرة الفرد على محاورة اآلخرین بفاعلیة  :مهارة القدرة على الحوار مع اآلخرین -
ل قدرته ًوتفاعل وثقة، تجعله قادرا على التصرف في المواقف االجتماعیة بذكاء، من خال

  .على إقناع اآلخرین في جمیع مناحي حیاته التي تتطلب ذلك
تعني قدرة الفرد على التعاون والتفاعل وتقدیم المساعدة  :مهارة التعاون مع اآلخرین -

هم في األنشطة المختلفة، التي یمكن له من خاللها تنمیة الثقة إیالآلخرین مع مشاركته 
 .ینبنفسه، والقدرة على التكیف مع اآلخر
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 ٣٠

 م لآلخرین والتفاعل معههتعني قدرة الفرد على إظهار مشاعر :مهارة التعاطف مع اآلخرین -
  . الیومیة مع اآلخرینهًا من تفاعالتًجعل ذلك جزءا أساسیوالتعبیر عنها بصدق، وأن 

 تصنیف الباحث للمهارات االجتماعیة:  
  :هيارات االجتماعیة إلى أربع مهارات، ویصنف الباحث المه

  .المهارات القیمیة :ًأوال
 .تصال والتواصلمهارات اال: ًثانیا

 .مهارات حل المشكالت: ًثالثا

 .مهارات العمل ضمن الفریق: ًرابعا

  .ذه المهارات بشيء من التفصیلهفیما یلي عرض لو
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  المهارات القیمیة: ًأوال
  

اضـطراب المعـاییر یمر مجتمعنا العربي واإلسالمي بفتـرة حرجـة مـن حیاتـه تتـسم بـاهتزاز القـیم، و
 إلــى الحیـاة النفــسیة ٌفنظـرة ،االجتماعیـة واألخالقیـة، وكثــرة حـاالت الخــروج علـى تعــالیم الـدین الحنیــف

واالجتماعیــة التــي یحیاهــا شــباب العروبــة واإلســالم تؤكــد مــا یعانونــه مــن اغتــراب نفــسي وخلــل قیمــي 
  .مخیف

هــا الحیــاة الحــضاریة النافعــة فــي تبــاع القــیم الــصحیحة التــي تقــوم باإن رقــي المجتمعــات یكــون ب
 التـي تحـدد مكانـة وقـدرة وقیمـة اإلنـسان هـي )11، ص2006( كمـا یراهـا الـدیب فـالقیم ،الدنیا واآلخرة

 وهي األحكام المعیاریة التي یـستند إلیهـا الفـرد فـي تقیـیم سـلوكه وسـلوك ،في المجتمع الذي یعیش فیه
 وهــي المعیــار الــذي ســیتم تقییمــه علیــه ،حولــه وســیاج وحــصن یحمــي األفــراد مـن ،اآلخـرین مــن حولــه

  .ًن خریفاوفي اآلخرة إما إلى جنة عرضها السموات واألرض أو إلى نار قعرها مداه سبع
  ، الفـــــــــــــــــرد والمجتمـــــــــــــــــعلـــــــــــــــــدىضـــــــــــــــــعف الـــــــــــــــــدین  ٕوانمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــذبل القـــــــــــــــــیم وتتـــــــــــــــــوارى إذا

مو والریـادة والرفعـة لنـا الـس ، وامتثال الـسلوك القـویم لیكـون إلى تفعیل هذه المهارات القیمیة نحتاجنإذ
: آل عمـرانسـورة (      ). / 0 1 2   (: ىتعـال فـي قولـه  فینا وصف الخیریةوالعزة، ویتحقق

  .)110من اآلیة

  :ً لغةالقیم
  ".قام المتاع بكذا أي تعدلت قیمته به " و " قوم " من " لغة " قیم " مفرد : القیمة

القـــیم، مثـــل ســـدرة وســـدر، وقومـــت : ه، والجمـــعالـــثمن الـــذي یقـــوم بـــه المتـــاع، أي یقـــوم مقامـــ: والقیمـــة
  )39ص، 1996طهطاوي، (.جعلت له قیمة: المتاع

  :   والقیمة في اللغة تأتي بمعان عدة
  .تأتي بمعنى التقدیر، فقیمة هذه السلعة كذا، أي تقدیرها كذا

  .وتأتي بمعنى الثبات على أمر، نقول فالن ماله قیمة، أي ماله ثبات على األمر
مــن : اإلســراءسـورة ( )/ 0 1 2 3 4 5( :ل تعــالىاقــنــى االســتقامة واالعتـدال، وتـأتي بمع

  )4، ص1999العاجز والعمري، (."أي لألكثر استقامة " أي یهدي لألمور األكثر قیمة،  )9اآلیة

  :ًالقیم اصطالحا
ر رجــال  فــي نــظ،فهــي :اختلــف العلمــاء فــي تحدیــد مفهــوم القــیم، بحــسب مجالهــا والنظــرة إلیهــا

 القـرار أو الحكـم الــذي یـصدره الـشخص نتیجــة لتفاعلـه مـع الجماعـة التــي یعـیش فیهـا، فــي ،تمـاعاالج
  )41،ص1996 طهطاوي،(.فیه یعیش الذي المجتمع في اكتسبها التي والمبادئ ییروالمعا النظم ضوء
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أن القیمــة هــي مجموعــة مــن المعتقــدات والتــصورات ) 33، ص2007(فــي حــین یــرى الجــالد 
ًدانیــة والـسلوكیة الراســخة یختارهـا اإلنــسان بحریـة بعــد تفكـر وتأمــل، ویعتقـد بهــا اعتقــادا المعرفیـة والوج

ًجازمــا، تــشكل لدیــه منظومــة مــن المعــاییر یحكــم بهــا علــى األشــیاء بالحــسن أو بــالقبح، وبـــالقبول أو 
  .الرد، ویصدر عنها سلوك منتظم یتمیز بالثبات والتكرار واالعتزاز

محطـــات ومقـــاییس نحكـــم بهـــا علـــى األفكـــار واألشـــخاص هـــي ) 32، ص2008(وعنـــد حـــسن 
والموضوعات والمواقف الفردیة والجماعیة من حیث حسنها وقیمتهـا والرغبـة فیهـا،  واألشیاء واألعمال

  .ها وعدم قیمتها وكراهیتها، أو منزلة معینة ما بین هذین الحدینئحیث سو أو من
ماعیـة، حیــث تحــصرها لوجهــة االجتإلــى القــیم مـن ا) 474، ص1993(وتنظـر فاطمــة العتیبـي 

  :یةالتفي األبعاد ال
 وما هو غیـر مرغـوب عنـه، هـذا إلـى جانـب ،ًتشكل القیم رموزا ثقافیة تحدد ما هو مرغوب -

 .أنها تلعب دور المحددات التي توجه السلوك

 .تشكل القیم جوهر البیئة الثقافیة ألي مجتمع -

نــسق الثقافــة، ونــسق الشخــصیة، : مــعالقــیم هــي حلقــة الوصــل بــین األنــساق الثالثــة للمجت -
  .والنسق االجتماعي

كـل مـن جماعـات ل خاصـة ًاوهناك قیم خاصة بكل مجتمـع مـن المجتمعـات، كمـا أن هنـاك قیمـ
  ."مرونة القیم"المجتمع، ومن هنا كان مصطلح 

 فـــالقیم إبـــداع حیــاتي مكتـــسب تـــضعها الجماعـــة لــشعورها بأنهـــا وســـیلة الســـتقرارها ،وعلــى ذلـــك
  :، ومن ثم فإن أهم خصائصها أنهاورفاهیتها
  .قابلة للتغیر مع تطور الجماعة - ١
 .لیست عامة في المجتمع اإلنساني ولكنها شائعة ومتعارف علیها - ٢

 .تنبع من نبض الجماعة ومن األدیان والمعتقدات السائدة - ٣

 .مكتسبة ولیست وراثیة - ٤

 .تكتسب بالتعلیم والتدریب - ٥

تماعیــة والــسیاسیة والمرحلــة الحــضاریة التــي تتفاعــل مــع أیدیولوجیــة المجتمــع ونظمــه االج - ٦
 .یمر بها

، 2002فهمـي، ( .اتهایتدین الجماعـة كـل مـن یحیـد عنهـا أو یخـرج عـن قواعـدها أو سـلوك - ٧
 )93ص
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  :القیم االجتماعیة
ذلـك   حیـث یجـد فـي،هي القیم التي تمثل الفرد بغیره من أفراد المجتمع ومیله إلـى مـساعدتهم

 . ویتمیــــــــــــز أصــــــــــــحابها بــــــــــــالعطف واإلیثــــــــــــار،أفــــــــــــراد مجتمعــــــــــــه لرغبتــــــــــــه فــــــــــــي خدمــــــــــــة ًإشــــــــــــباعا

  صـــغیرة كانـــت،أنهـــا توضـــیح لموقـــف اإلنـــسان وتحدیـــده بدقـــة مـــن الجماعـــة التـــي یعـــیش معهـــا كمـــا
بــالكون  كمــا تعنــي توضــیح عالقــة هــذا اإلنــسان.  أم أكبــر كالعــالم كلــه، أم كبیــرة كــالمجتمع،كاألســرة

واالقتــصاد والثقافـــة  ماعیــة كالـــدین واألســرة والـــسیاسةوالبیئــة، ومــا یحكـــم هــذه العالقـــات مــن نظـــم اجت
  )134، ص2008حسن، (.والفكر وأنواع السلوك والعادات والتقالید واألعراف

تلــك األحكــام التــي جــاء بهــا الــدین اإلســالمي الحنیــف ) 27، ص2009(وهــي عنــد الغریــب 
ًجعلـه فـردا ممـثال لمـا یجـب لتنظم عالقـة الفـرد المـسلم بغیـره مـن أفـراد المجتمـع ونظمـه ومؤسـساته، وت ً

  .أن یكون علیه مجتمعه
 كلمـا – القـیم االجتماعیـة –كلما ازدادت خبـرة اإلنـسان بمثـل تلـك المواقـف  أنه یرى الباحثو

ًتكونـت لدیـه المهـارات القیمیـة، ونـضجت واسـتقرت وكونـت جهـازا یـستطیع عـن طریقـه أن یحكـم علــى 
  .األشیاء واألحداث

  :خصائص القیم االجتماعیة
  :يأتتتضح خصائص القیم االجتماعیة فیما ی

 القـــیم مكتـــسبة ویمكـــن تعلیمهـــا وتعلمهـــا ویمكـــن قیاســـها ورؤیـــة آثارهـــا، وتنمیتهـــا ن هـــذهأ - ١
 .بالطرق واألسالیب المختلفة

 بــل مــن ،تمثــل دوافــع تــدفع نحــو التعامــل الــصحیح مــع الغیــر بــدون الــذوبان فــي شخــصه - ٢
 .منطلق ثوابته القیمیة المؤصلة لدیه

 . توجه السلوك إلى غایة خیرةأنها - ٣

 ،ن هذه القیم یمكن رؤیتها وتلمس آثارها من خالل سـلوك الفـرد اإلنـساني فیـصطبغ بهـاأ - ٤
 .وتظهر القیم في سلوكه وتوجهه بحیث یكون قدوة لغیره لیقتدوا به

 .ن هذه القیم تحدد وجه الفرد وسلوكه نحو التعامل الصحیح مع المواقف االجتماعیةأ - ٥

یم مـــــن ذات المجتمــــع الــــذي یأمــــل بنـــــاء الحــــضارة وفــــق رؤیتــــه الثقافیـــــة تنــــشأ هــــذه القــــ - ٦
 )173-175، ص2001، عقل) (Fjortoft, 2001, 11-12(.الخاصة
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   :العالقة بین القیم والمهارات
ســیما  همــا قــد یتــداخالن، الَألن ي المهــارة والقیمــة؛قـد یحــصل الخلــط عنــد الــبعض بــین مفهــوم

مــن أبــرز أســباب ذلــك ً مــثال، و،فوالتعــاط معنویــة؛ كمفهــوم التعــاون المفــاهیم العامــة أو الفــي بعــض
 القیمة، كونهـا دافـع القبـول ألي لمهارة، وكذلك عمومیة مفهوما ِ في منظومة بناءدخول القیمة: الخلط

ًمعیـارا   القیمـةاعتبـار -ً أیـضا - ِن مكونـات االتجـاه، ومـن األسـبابً، ومكونـا مـاإلنسان ٍعمل یقوم به
 )2011الغامدي، (.قبول المهارة من عدمهللحكم على 

ِتمــع ینظــر إلــى المعلمــین باعتبــار  المج نجـد أن-المثــال   علــى ســبیل-ففـي المجــال التربــوي 
  مــنِالــذین مــن خاللهــم یمكــن أن یتحقــق لــدى الطــالب الكثیــرینیــة، األخالقیــة والد  القــیمأنهــم نمــوذج

یرغــب المجتمــع أن   بــالقیم التــياه االهتمــامالقیمــة، لكــن هــذه النظــرة قــد تــنعكس بالــسلب تجــاألهــداف 
قناعـة الـبعض بـأن القـیم ال یمكـن اكتـسابها  ي إلىِي ذلك أن ذلك قد یؤد فیغرسها في أبنائه، والسبب

  القـیم التربویـة المعرفیـة والقـیم بـین مـن الممكـن أن نمیـزهمع أنـ قلید والمشاهدة فقط،إال عن طریق الت
عــن   أن تنفــكمكــن تكاملیــة فیمــا بینهــا، ال یً، ومــع ذلــك تظــل قیمــاً مــثال،ِكالــصحة واألمــن األساســیة؛

المعرفــة، وهــذا  ًر ذلــك ســلبا علــى قیمــةحة أثــض مــن حیــث التــأثیر، فلــو فقــدت قیمــة الــصِبعــضها الــبع
ّالتأثیر لیس فقط على المستوى النظري، بل یتعد   .المستوى المهاري ى ذلك لیشملَ

وزمــــالؤه ثالثــــة ) كراثوهیــــل (دحــــدویالمهــــارات،  فیمــــا بــــین القــــیم ومــــن هنــــا حــــصل االشــــتباك
  :مستویات متدرجة للقیمة

 . القیمة درجة أهمیة تحدیدخالله یمكن ، ومن)لمستوى التقب: (األول

ـــ  ٕ معینـــة واعطاءهـــا األهمیـــةٍخاللـــه یـــستطیع الفـــرد تحدیـــد قیمـــة ، ومـــن)مـــستوى التفـــضیل: (انيالث
  .المناسبة

خص بخطــورة الخــروج عـــن الــش  الیقــین، ومنــه یـــشعررجــات، وهــو أعلـــى د)مــستوى االلتــزام: (الــثالث
  )147، ص1998خروف، (.ائدةاالجتماعیة الس ًه بذلك سوف یكون مخالفا للمعاییر؛ ألنالقیمة

الثالـث تعتبـر الحـاكم علـى تنفیـذ الـسلوك المعـین والـدافع   القیمة فـي المـستوىوبهذا نستطیع القول بأن
  بینهمـاى؛ المعرفـة واالتجـاه، ویظهـر الفـرق األولـیات المهارةارة في مستومع المه تجاهه، وقد تشترك

   . تعریف القیمةمن خالل
ــــف تعریفاتهــــا عبــــ ٕوالتــــصورات والفلــــسفات، وان  ٍرت عــــن مــــزیج مــــن األفكــــارإن القــــیم بمختل

ً مفهومــا یوافــق یختــارٍ باحــث والتــصورات، فكــل  إلــى تلــك األفكــار یعــوداالخــتالف حــول مفهــوم القیمــة
 التعریفـــات ربطـــت بــین القیمـــة والوظیفـــة التــي تؤدیهـــا، فـــالبعض رأى أن ٕیـــؤمن بهــا، وانه التـــي فلــسفت

  أوَتتمثـــل فـــي الحكـــم علـــى الـــشيء، والـــبعض یـــرى أن القیمـــة تتركـــز فـــي االتجاهـــات وظیفـــة القیمـــة
  .االهتمامات أو الحاجات
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تمثــل المعنــى واألداء؛ حیــث إن القیمــة   عــن المهــارة فــيقیمــة تختلــف الونخــرج مــن ذلــك بــأن
  :وابط بینهمااالتجاه واألداء، إال أن من أقوى الر نهاالتصور والفلسفة، بینما المهارة یكو

ٍكـان نابعـا عـن قیمـة، كـان األداء أكثـرمتـى مـا   مهـارة أن األداء ألي ً إتقانـا وأحـسن إخراجـا؛ ً ً
  .ن لحب المهارةالدافع المكو وذلك ألجل
ل فــي تكاملهمــا الــذي  اإلســالمیة، فیتمثــال التربیــةمجــ ا بالنــسبة لعالقــة القیمــة بالمهــارة فــيأمــ

مهارة في التربیة اإلسـالمیة ال یمكـن أن تخـالف القیمـة، باعتبـار  الفإن لوك المهاري،ینعكس على الس
  )2011الغامدي، (.رع القویمبیة اإلسالمیة مستمدة من الشرجمیع قیم الت أن

  :تعریف المهارات القیمیة
ً دورا جوهریــا فــي توجیــه العالقــات ، تتكــون بفعــل حاجــات المجتمــع التــي،إن للمهــارات القیمیــة ً

ًاالجتماعیـة بجوانبهـا كافـة، فهــي تمثـل ركنـا أساســیا فـي تكـوین هـذه العالقــات وتحدیـد طبیعـة التفاعــل  ً
  .بین األفراد

ومعرفة الفرد لمضمون هذا الجانب في محیطه یسهل علیه عملیة فهم العـالم المحـیط بـه، كمـا 
نهـا تـساعد فـي تـشكیل إالفرد بالحوافز والبواعث إلصالح ذات الفرد وتقویم اعوجاجها، كما أنها تزود 

  )87، ص2007الیماني، (.لق القویم للفرد وكبح جماح النفس البشریة وضبط شهواتهاُالخ
التي تتكون في إطار الخبرات التي یتعلمهـا الفـرد، ومـن خـالل خبراتـه "والمهارات القیمیة هي 

وهـذا ". ً وتـصبح تلـك القـیم تعبیـرا عـن الهویـة أو الكینونـة لكـل فـرد، لـسلوكهً عامةٍ موجهاتتنبثق القیم
نهــا تــساهم فــي تنظــیم النــشاط االجتمــاعي للمجتمــع مــن إ إذ ،یظهــر دور القــیم علــى مــستوى الجماعــة

  )109، ص2007الیماني، (.خالل موقعها الجوهري في صمیم الثقافة المجتمعیة

  :میةقیالمهارات وتشمل ال
  .داءأ سلوك وإلىمهارة في ترجمة قیم المهنة  - ١
 .الناسمهارة في غرس القیم في نفوس  -٢

بمعنــى  )97-98، ص2002فهمــي، (. المناســبةباألســالیب یجابیــةإلمهــارة فــي تــدعیم القــیم ا - ٣
  .سلوك الفرد في عالقاته المختلفةأنها تشمل 

  :أهمیة غرس المهارات القیمیة
ًتمـع حـصنا راسـخا مـن الـسلوكِّتـؤمن المهـارات القیمیـة للمج ات والقـیم واألخـالق التـي تحفـظ لــه یً

ًســـالمته مـــن المظـــاهر الـــسلوكیة الفاســـدة، ممـــا یجعلـــه مجتمعـــا قویـــا بقیمـــه ومثلـــه، تـــسوده قـــیم الحـــق  ً
  .والفضیلة واإلحسان، وتحارب فیه قیم الشر والفساد
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ًنـاء المجتمـع صـحیا ونظیفـا  المحافظـة علـى ب فـي وأثرها،ومما یزید من أهمیة المهارات القیمیة ً
 مـــا نـــشهده مـــن تحـــول المجتمـــع البـــشري الیـــوم إلـــى قریـــة صـــغیرة، حیـــث ال ،مـــن الـــسلوكیات الـــسلبیة

ــــة والــــسلبیة، وتعــــدد وســــائل  ــــداخلها بكــــل عناصــــرها اإلیجابی حــــواجز تحــــول دون امتــــزاج الثقافــــات وت
ر الــذي یــؤدي إلــى تــسرب قــیم االتــصال والتكنولوجیــا ونقلهــا للخبیــث والطیــب، والمفیــد والــضار، األمــ

ًسلبیة هدامة تحمل مضامین سلوك اجتماعي وأخالقـي مرفـوض یـؤثر سـلبا فـي بنـاء المجتمـع القیمـي 
  .واألخالقي، وصحته ونظافته من عوامل الضعف والفساد

 حیــث یتمكنــون مــن التمییــز بــین الخیــر والــشر، ،وهنــا تبــرز أهمیــة البنــاء القیمــي الــسلیم لألفــراد
  .ضار، وفق معاییر الثقافة التي بها یؤمنونوالنافع وال

  :وتتحدد أهمیة المهارات القیمیة في أنها
  .ه واستمراریتهءتحفظ للمجتمع بقا - ١
 .تحفظ للمجتمع هویته وتمیزه - ٢

 .ات االجتماعیة واألخالقیة الفاسدةیتحفظ المجتمع من السلوك - ٣

 .تربط مختلف ثقافات المجتمع بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة - ٤

 . على التنبؤ بما ستكون علیه المجتمعاتتساعد - ٥

  :القیمومیكانیكیة غرس المهارات 
 التغییــر إحــداثن علــى و قــادرا وأمثالهمــالمعلــم والمربــيأن   إلــى)2009( نــزار رمــضان یــشیر

مـــواقفهم الذهنیـــة، ومحتـــوى منـــاهجهم التعلیمیـــة، والجـــو العـــام الـــذي  طةافـــي الـــسمات الشخـــصیة بوســـ
 :وهي ة بناء الشخصیةخماسیمن خالل . یهیئونه

 .التركیز على المهارة -1

   .وصف الحاجة للمهارة -2
 .كیف تبدو وماذا تعني تعلیم طبیعة المهارة؛ -3

 .توفیر تدریب منظم على المهارة -4 

  . تقدیم تقییم فوري -5 
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  مهارات االتصال التواصل: ًثانیا
 

أهـــم عناصـــر التعـــاطي مـــع مـــن  بـــل ،االتـــصال والتواصـــل مـــن العملیـــات المهمـــة والـــضروریة
ً لـذلك هـي مـن األنـشطة اإلنـسانیة المـستخدمة كثیـرا ودائمـا مـن قبـل الجمیـع ؛المحیط الذي نعـیش فیـه ً

  ...في كل مكان سواء في العمل أو المنزل أو المحیط االجتماعي أو السوق أو المجتمع
ي هـدف ال یمكـن أن یكـون هنـاك أي عمـل بـدون اتـصال، وال یـستطیع أي شـخص أن یحقـق أ

  ....) خطبة، مقابلة شخصیة، مناقشة، تقاریر، قراءة إلقاءحدیث، . (تصالاالبدون 

 حیـــــث یــــتم تبـــــادل األفكـــــار ؛االتــــصال یمثـــــل الــــشریان الـــــذي یغــــذي المنظمـــــات والمؤســــساتف
  . والمعلومات والمقترحات واألوامر والخطط والسیاسات

  :تعریف االتصال
ل األفكـار والمعلومـات مـن عقـل فـرد واحـد إلـى عقـول إن عملیة االتصال مع اآلخرین تعني نقـ

 االتــصال أحـد األنـشطة الرئیــسة واألساسـیة الموجــودة عنـد الجـنس البــشري الـذي یتمیــز ّداآلخـرین ویعـ
وهـذا النـوع مـن النقـل لألفكـار والمعلومـات  یعتمـد علـى الكثیـر مـن . به عـن غیـره مـن الكائنـات الحیـة

إن . ر طـرق وأســالیب حیــاتهم والقــدرة علــى االســتمرار فیهــایلــى تیــسالتفـاهم بــین األطــراف، باإلضــافة إ
عملیـة االتـصال واإلرســال عبـارة عــن مهـارة یمكـن أن یــصل الفـرد بــسببها إلـى نجـاح ممیــز فـي حیاتــه 

ً فــــشال ذریعــــا بــــسبب -ً أیــــضا –  بــــل مــــن الممكــــن أن یفــــشل،المهنیــــة واالجتماعیــــة علــــى حــــد ســــواء ً
  )114، ص 2001نصر اهللا، (.ذلك

االتــــصال الزمــــة مــــن لــــوازم الحیــــاة االجتماعیــــة بهــــا ینقــــل التــــراث الثقــــافي وبهــــا تــــتم التنمیــــة ف
 مهـــارة فنیـــة ذات مـــستوى فهـــو، )51، ص2008عطیـــة، (االجتماعیــة وعلیهـــا یتوقـــف بنـــاء الحـــضارة 

، همة تتطـور وتكبـر نتیجـة الخبـرات المتراكمـة والتجـارب الـسابقة والقـدرات الذاتیـةممتقدم وتقانة ذهنیة 
فهـــذه المهـــارة لهـــا ارتبـــاط مباشـــر بالتقنیـــات الوازنـــة للفـــرد كالمواجهـــة والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار وحـــل 
المـــشكالت والقـــدرة علـــى مقاومـــة الـــضغوطات النفـــسیة والعـــصبیة والوصـــول إلـــى مرحلـــة مـــن االتـــزان 

  )134، ص2010عابد، ( .االنفعالي واالستقرار النفسي العمیق
ًوصـلت الـشيء وصـال وصـله، والوصـل ضـد  قـال ابـن منظـورلعـرب ، في لـسان اًاالتصال لغة

ـــــــــــشيء وصـــــــــــوال وتوصـــــــــــل إلیـــــــــــه انتهـــــــــــى إلیـــــــــــه وبلغـــــــــــه ـــــــــــشيء إلـــــــــــى ال   .ًالهجـــــــــــران ووصـــــــــــل ال
ًوصـل إلیـه یـصل وصـوال أي بلـغ، والوصـل ضـد الهجـران : وقال أبو بكر الـرازي فـي مختـار الـصحاح

يء اتــصل بــشيء فبینهمــا ًوالوصــل أیــضا وصــل الثــوب والخــف وصــلة أي اتــصال وذریعــة، وكــل شــ
اتحـاد األشـیاء بعـضها بـبعض كاتحـاد طرفـي : وقال األصفهاني في مفردات األلفاظ االتـصال .وصلة

   .الطائرة ویضاد االنفصال
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نقــل وتوصـــیل أو تبــادل األفكـــار والمعلومـــات " فیعـــرف االتــصال بأنـــه )أوكــسفورد(أمــا قـــاموس 
تـــــــصال علــــــى أنــــــه تبـــــــادل المعلومــــــات ونقـــــــل ویمكــــــن تعریــــــف اال. بــــــالكالم أو الكتابــــــة أو اإلشـــــــارة

  )575، ص1992دیسلر،.(المعنى
العملیــة االجتماعیــة التــي یــتم : " االتــصال بأنــه) 21، ص1997(ویعــرف محمــد عبــد الحمیــد 

ــــین األفــــراد أو الجماعــــات داخــــل  بمقتــــضاها تبــــادل المعلومــــات واآلراء واألفكــــار فــــي رمــــوز دالــــة، ب
  ". لتحقیق أهداف معینة المجتمع، وبین الثقافات المختلفة،

 أو ینشخــص( عملیـة تفاعـل مـشتركة بـین طـرفین االتـصال أن )14، ص1998 ( سـالمةویـرى
  . لتبادل فكرة أو خبرة معینة عن طریق وسیلة) جماعتین أو مجتمعین

االتــصال عملیــة یقــوم بهــا الــشخص فــي : " یــرى أنف) 11، ص1999(أمــا صــالح أبــو أصــبع 
مـــل المعلومـــات أو اآلراء أو االتجاهــــات أو المـــشاعر إلـــى اآلخــــرین ظـــرف مـــا، بنقـــل رســــالة مـــا، تح

  ".ّلهدف ما، عن طریق الرموز، بغض النظر عما قد یعترضها من تشویش 
ن طریقهــا انتقــال المعرفــة العملیــة أو الطریقــة التــي یــتم عــ: "ویمكــن تعریــف االتــصال علــى أنــه

اهم بــــین هـــذین الشخــــصین أو ًآخــــر حتـــى تــــصبح مـــشاعا بیــــنهم وتـــؤدي إلــــى التفـــمـــن شــــخص إلـــى 
  )42، ص2009الحیلة، (."أكثر

 عملیة تفاعـل اجتمـاعي یـستخدمها النـاس :بأنه (Dan Nimo) دان نومو االتصال كما عرفهو
 .ًفي عقولهم صـورا ذهنیـة للعـالم ویتبـادلون هـذه الـصور الذهنیـة عـن طریـق الرمـوز ِلبناء معان تشكل

المعلومـــات  ملیـــة االجتماعیـــة التــي یـــتم بمقتـــضاها تبـــادل الع:عرفـــه أحـــد المختـــصین العــرب أنـــه فیمــا
الثقافـــات المختلفـــة  واآلراء واألفكــار فـــي رمــوز دالـــة ،بــین األفـــراد والجماعـــات داخــل المجتمـــع وبــین

  )2009ّالقیم، .(لتحقیق أهداف معینة
عملیـــة تفاعـــل إیجـــابي " إلـــى تعریـــف االتـــصال التربـــوي بأنـــه ) 53، ص2008(ویـــشیر عطیـــة 

ن تتسم بالتنظیم والتخطیط لتحقیـق أهـداف محـددة ذات طبیعـة معرفیـة، أو قیمیـة أو مهاریـة بین طرفی
  ".بوسائل تساعد على تحقیق تلك األهداف بأقل جهد وأقصر وقت یبذله أطراف االتصال

 ویـتم مـن ،عملیة دینامیكیة تتمیـز بـالتغیر المـستمر) 10، ص2009(ًویعرفه العقیل أیضا بأنه 
التـي تتولـد أثنــاء األدوار بـین أطـراف عملیـة االتـصال، موعـة مـن الرمـوز والمفـاهیم وخاللهـا تبـادل مج

التفاعــل، وهــذه العملیــة تبــدأ مــن اتــصال الفــرد بذاتــه إلــى االتــصال الجمــاهیري ویــتم االتــصال بــشكل 
قـصدي أو غیــر قــصدي بغــرض تكــوین أنــواع مــن العالقـات تختلــف كــل منهــا بــاختالف حجــم وزمــان 

  .االتصاليومحتوى الموقف 
ســــلوك أفــــضل الــــسبل والوســــائل لنقــــل المعلومــــات والمعــــاني واألحاســــیس واآلراء إلــــى : أو هــــو

إلقنـــاعهم بمـــا تریـــد ســـواء كـــان ذلـــك بطریقـــة لغویـــة أو غیـــر أشـــخاص آخـــرین والتـــأثیر فـــي أفكـــارهم، 
  .لغویة
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ومـه التـصال بمفهن تعریـف اإوبناء علـى مـا تقـدم مـن تعریفـات لمفهـوم االتـصال، یمكـن القـول 
أصــــبح عملیــــة مــــستمرة یــــتم فیهــــا تبــــادل المعلومــــات والبیانــــات واألفكــــار والقــــیم واالتجاهــــات الــــشامل 

عملیــة ) أطـرافأو (والمـشاعر ووجهـات النظــر والمهـارات والرمــوز واإلشـارات واإلیمــاءات بـین طرفــي 
 إلـى ةستمرالمـمـشاركة الالتفاعـل و  هنـاكبحیـث یكـون) لفظیة أو غیر لفظیـة(بواسطة رسائل االتصال 

  .أن یتم تحقیق الهدف من االتصال

  :تعریف مهارات االتصال
ــــة كبیــــرة فــــي تحقیــــق أهــــداف المنظمــــات اإلنــــسانیة المختلفــــة  إن مهــــارات االتــــصال ذات أهمی

ل الــذي تحققــه فاعلیــة اعــ ولعــل الــدور الف،وأهــداف الفــرد الذاتیــة فــي مختلــف النــشاطات التــي یمارســها
 ذو أثــر كبیــر فــي تحقیــق المنظمــات ألهــدافها فــي ظــل ،یة المعاصــرةاالتــصال فــي المنظمــات اإلنــسان

  )94، ص2010حمود، (.التنافسیة المحتدمة التي تشهدها المنظمات الحدیثة
أنهـــــا مجموعــــة مــــن الــــسلوكیات والمظـــــاهر والقــــدرات التــــي تتعلـــــق بف مهــــارة االتــــصال ّوتعــــر

، 2009العقیــل، .(ًثیرا فــي اآلخــرینباالتــصال حیــث تتــیح الفرصــة للفــرد أن یتفاعــل بكفــاءة ویحــدث تــأ
  )43ص

  :تعریف التواصل
معظـــم أشـــكال التعامـــل والتفاعـــل مـــع  -ً تقریبـــا - ّإن التواصـــل كلمـــة متعـــددة الجوانـــب تغطـــي

ٍاآلخــرین؛ كالمحادثــات العــابرة، واإلقنــاع والتعلــیم واالستــشارة، فإننــا عنــدما نتواصــل مــع شــخص آخــر 
كارنــا ومــشاعرنا الخاصــة، وتقـــوم اســتجابتنا الداخلیــة لمــا نـــراه فإننــا نستــشف إجابتــه ونتفاعــل معـــه بأف

 مـستمرة ومنظمـة، وعـن طریـق االنتبـاه للطـرف اآلخـر تتكـون لـدینا فكـرة ةصوربونسمعه بتولید سلوكنا 
 .فعلـــه فـــي الخطـــوات التالیـــة، وعلـــى النحـــو نفـــسه یـــستجیب الطـــرف اآلخـــر لـــسوكنانقوله أو نعمـــا ســـ

  )33، ص 2009العقیل، (
االقتـران واالتـصال والـصلة والتـرابط وااللتئـام والجمـع واإلبـالغ التواصل في اللغة العربیـة یفید و

تعنــي إقامــة عالقــة وتراســل وتــرابط  communication، أمــا فــي اللغــة االنجلیزیــة واالنتهـاء واإلعــالم
ٕوارسال وتبادل واخبار    التواصـل في الداللة والمقـصود بـین مفهـوموهذا یعني أن هناك تشابه. ٕواعالمٕ

  )2011حلس، . (في اللغة العربیة واألجنبیة، فالتواصل إذن جوهر العالقات اإلنسانیة
 محاولـــة تحقیـــق تفــــاهم كامـــل ودقیـــق قــــدر :هــــو) 167، ص2003(والتواصـــل عنـــد دیكـــسون 
إنــه ســلوك مغلــف برغبــة شــخص أو أكثــر فــي تبــادل المعلومــات أو . اإلمكــان بــین شخــصین أو أكثــر

 عملیــــة یحـــاول النــــاس مـــن خاللهــــا :ویمكــــن اختـــصار تعریــــف التواصـــل بأنـــه. راألفكـــار أو المـــشاع
  .التعبیر عن أفكارهم  من خالل تبادل رسائل رمزیة
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 ، مــن اآلخــرین،عملیــة یتــأثر بواســطتها فــرد وأكثــرفهــو ) 12، ص1998(أمــا عنــد جوهانــسون 
 فهـــو عالقـــة ،یـــاةلیحـــدث اســـتجابة مـــن نـــوع مـــا، والتواصـــل عملیـــة اجتماعیـــة ضـــروریة الســـتمرار الح

  .تحتوي فردین أو أكثر
عملیــة منظمــة، وهادفـــة، " التواصــل بأنـــه ) Wood, 2001, p22(ّوقــد عرفــت جولیــا وود 

 ّ لـبّ بـل وعلـى الرمـوز كـذلك، وتهـدف إلـى المعنـى الـذي یعـد،وتعتمد علـى اللغـة، ولـیس ذلـك فحـسب
  ".هذه العملیة 

وتــأثیر مــن طــرف آلخــر، أو مــن فــرد تفاعــل  " :هــو) 8، ص2003 (ةوالتواصــل كمــا تــراه باظــ
ٍآخــر، أو مــن جماعــة ألخــرى، بوســائط محــددة كاللغــة أو اإلشــارة أو غیرهــا، بمــا یتــضمن معــه وعــي 

  ".الفرد بذاته، وتعلمه لمهارات الحیاة، ونمو قدرته على التواصل مع اآلخرین 

مـــــات أو التواصـــــل عملیـــــة نقـــــل أو توصـــــیل أو تبـــــادل األفكـــــار أو المعلو أن ویـــــرى الباحـــــث 
 عملیـة ،عملیـة إرسـال رسـالة واسـتقبالها( بین مرسل ومستقبل  بالكالم أو الكتابة أو اإلشارة،المشاعر،

  ).أخذ وعطاء

  :تعریف مهارات التواصل
  .بین المتحدث والمستمع یة التواصل هو عملیة تبادل الفهمَّإن محور عمل

ي یــستخدمها األفــراد فــي مواقــف مهــارات التواصــل بأنهــا المهــارات التـ) Honey, 1988(ّیعـرف و
. اتهم لتتماشــى مــع األهــداف التــي یبغونهــایًالتفاعـل وجهــا لوجــه لیعملــوا مــن خاللهــا علــى تنظـیم ســلوك

ًن مهــارات التواصــل لــیس لهــا عالقــة بكــون الــشخص لطیفــا أو قــادرا أوني فــي هــذا المجــال هــویؤكــد  ً
  .على كسب األصدقاء، إنما بقدرته على تحقیق هدفه

ســـلوكیات موجهـــة یعـــرف مهـــارات التواصـــل بـــین األفـــراد علـــى أنهـــا ف) 28، ص2011 (أمـــا هیـــز
ًالتــي تــستخدم فــي التفاعــل وجهــا لوجــه بهــدف الحــصول علــى أهــداف إیجابیــة نحــو تحقیــق األهــداف، 

  .مبتغاة

  :بنیة التواصل
یمكـــن تحدیـــد بنیـــة التواصـــل العامـــة عـــن طریـــق تحدیـــد مكوناتـــه وأشـــكاله وخصائـــصه ووظائفـــه 

ًتشكل هذه البنیة تعریفا عاما للتواصل یمكن بسطه على النحو اآلامل التي تؤثر فیه، كما والعو   :يتً
، یــتم التعبیــر مــن خاللهــا – بــین مرســل ومــستقبل – التواصــل اإلنــساني عملیــة معلوماتیــة معقــدة"

ســطة رســـالة ذات أشــكال مختلفــة، عبـــر قنــوات مختلفــة، بهـــدف ان المــشاعر واألفكـــار والوقــائع، بوعــ
فـــإذا نظرنـــا إلیـــه مـــن زاویـــة : عـــدة وتختلـــف أشـــكال التواصـــل وفـــق عوامـــل. تحقیـــق وظـــائف متنوعـــة

، أو بــین )یتــضمن فــردین (ً، أو ثنائیــا)بــین اإلنــسان وذاتــه (ًاألطـراف التــي تــشارك فیــه فقــد یكــون ذاتیــا
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ٍأمــا إذا نظرنــا إلیــه حــسب نــوع الرســالة، فیكــون لفظیــا أو غیــر لفظــي. فــرد وجماعــة صــغیرة مــا أنــه ك. ً
خــصائص ب ویتمیــز التواصــل.  وغیــر مقــصودینقــسم حــسب نیــة األطــراف المــشاركة فیــه، إلــى مقــصود

االستمراریة والشیوع والتفاعلیـة والدینامیـة والتـزامن والتعاقـب وعـدم قابلیـة العكـس والتـأثیر : منهاعدیدة 
تعلم والتــأثیر والمتعــة إشــباع الحاجـات والــ: ویحقــق التواصــل وظـائف متعــددة منهــا. والكلیـة واألخالقیــة

الكفایــة والــضجة :  منهــا عدیــدةعوامــلبیــضاف إلــى ذلــك كلــه أن التواصــل عرضــة للتــأثر . والمــساعدة
، 2002الجیوســي، ". (والــسیاق والتغذیــة الراجعــة والتغذیــة المتقدمــة والخبــرة المــشتركة ومفهــوم الــذات

  )25-23ص

  :العالقة بین االتصال والتواصل
 فـإن الهـدف مـن ، ومهما اختلفت نـشاطات االتـصال،تصال ومستویاتهمهما تعددت أسالیب اال

مــة علـى نجاحهــا مــدى اســتجابة مهومـن المــؤثرات ال. عملیـة االتــصال تحقیــق تـأثیرات أو نتــائج معینــة
  .المتلقي للرسالة

ــــین المتــــصل  ــــین المرســــل والمــــستقبل؛ أي ب ــــة تواصــــل ب ِفعملیــــة االتــــصال الناجحــــة هــــي عملی
بینمــا . یمكننــا التفریـق بـین االتــصال والتواصـل؛ مـن حیـث طبیعــة عملیـة االتـصالولـذا . َوالمتـصل بـه

ومــن . یعنــي االتــصال إرســال الرســالة إلــى المتلقــي؛ إال أن ذلــك ال یعنــي أن المتلقــي سیــستجیب لهــا
فبینمـا الرسـالة . التـي یـستجیب لهـا التي ال یستجیب لهـا المتلقـي وهناك كان یجب التفریق بین الرسالة

 ألن الكلمـة تحمـل ؛ونطلـق علیهـا كلمـة التواصـل. ى رسالة اتصالیة، فإن األخیرة رسالة تواصلیةاألول
 مـن اركة والتفاعـل واالسـتمراریة، وهـيفي طیاتها وجود رجع مـن المتلقـى، أي أنهـا تحمـل معنـى المـش

  .سمات عملیة االتصال الناجحة
ـــــذي ی،إذن ـــــاجح ال عنـــــي المـــــشاركة والتفاعـــــل  یمكننـــــا القـــــول بـــــأن التواصـــــل هـــــو االتـــــصال الن

أبــو .(وهكــذا فــإن طمــوح أي اتــصالي أن یحقــق التواصــل بینــه وبــین الــذین یتــصل بهــم. واالســتمراریة
  )44، ص1998أصبع، 

 إقامـــة عالقـــة بـــین طـــرفین، ومهـــارة :مهـــارة االتـــصال هـــيف) 134، ص2010(أمـــا عنـــد عابـــد
  .ك بین األشیاء االستمرار والمواظبة في الربط والتشری-  كذلك– التواصل تعني

 مفهــــوم عــــام یتــــضمن أي نــــوع مــــن أنــــواع إرســــال الرســــائل Communicationإن االتــــصال 
 فهـــو نــــوع محــــدد مــــن أنــــواع  Interpersonal Communicationأمــــا التواصــــل . واســـتقبالها

 كمـــا یختلفـــان فـــي ،االتـــصال، ولـــذلك فهمـــا یتـــشابهان فـــي بعـــض الخـــصائص كتـــشابه الجـــزء بالكـــل
  .خصائص أخرى

  :یةتواصل یتمیز عن ضروب االتصال األخرى في النقاط اآلفالت
 یكون التواصل بین فرد وآخر أو بین فرد ومجموعة صغیرة. 
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 ًیكون التواصل وجها لوجه دون وسیط. 

 الجیوســي، .(یعكــس التواصــل الخــصائص الشخــصیة لألفــراد وأدوارهــم وعالقــاتهم االجتماعیــة
  )22-21،ص2002

  :تصال ووظائفهاأهداف عملیة اال
، مــن وجهــة نظــر )المــصطلحان یــدالن علـى شــيء واحــد(أهـداف االتــصال أو وظــائف االتــصال 

  .المرسل أو المستقبل أو على أساس الفرد أو المجتمع
  :فمن وجهة نظر المرسل نجد أن هدف االتصال عنده هو

  . الترفیه-٥.         اإلقناع-٤.       اإلعالم-٣.      التعلیم-٢.    نقل فكرة-١
  :اآلتیة من وجهة نظر المستقبل فیمكن تحدید األهداف أما
  .فهم ما یحیط به من ظواهر وأحداث - ١
 .تعلم مهارات جدیدة - ٢

 ).الترفیه(االستماع والهروب من مشاكل الحیاة  - ٣

ســالمة، (.تخــاذ القــرارات بــشكل مفیــد ومقبــولالحــصول علــى معلومــات جدیــدة تــساعده علــى ا - ٤
  )17، ص1998

  :لاعفالأهمیة االتصال االجتماعي 
، وتعـد المقـدرة لالتصال أهمیة بالغة في كافـة المجتمعـات اإلنـسانیة علـى اخـتالف درجـة تطورهـا

علــى تحقیــق االتــصال بفاعلیــة مــن أكثــر المهــارات أهمیــة ألي فــرد منــا فــي عملــه وفــي الحیــاة بــصفة 
  .فال یمكن تحقیق شيء بدون اتصال جید باآلخرین. عامة

ًالمجتمــع بعــضه إلــى بعــض، وبدونــه نكــون أفــرادا نعتمــد فقــط فاالتــصال هــو الــذي یجمــع أطــراف 
ون الحیـــاة، فالمقـــدرة علـــى تحقیـــق االتـــصال وتمریـــر األفكـــار، ؤعیننـــا علـــى شـــتعلـــى تجاربنـــا الذاتیـــة ل

  .والتجارب والمشاعر هي التي أدت إلى تطویر الجنس البشري
ة مــع بعــضها وفــي تــدعیم وعملیــة االتــصال تعــد بمثابــة أداة مهمــة لــربط كافــة المكونــات الداخلیــ

لـــــة لمواجهـــــة أي شـــــائعات أو معوقـــــات تواجـــــه اعكمـــــا أنهـــــا أداة ف. المؤســـــسة بالبیئـــــة المحیطـــــة بهـــــا
  . أو كانت تتصل بالمجتمع المحلي المحیط بها، سواء بین أفرادها،المؤسسة
سـین ل وسیلة أساسیة في تحسن األداء والتبادل الفكري بین الرؤسـاء والمرؤواع االتصال الفّدویع

ًوبـــین اإلدارات المختلفـــة بالمؤســـسة والمؤســـسة األخـــرى ذات العالقـــة بهـــا، وتعمـــل أیـــضا علـــى خلـــق 
  .فرص االحتكام والتقارب بین األفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمع
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ًوأخیـــرا إن مهـــارة االتـــصال مهـــارة إنـــسانیة فهـــي احتـــرام اإلنـــسان وقیمـــه وتفكیـــره ومـــشاعره ومـــن 
  )17-18، ص2005مهدلي، .(حتیاجاتهم األساسیةخاللها یتم مواجهة ا

  :وتتلخص أهمیة االتصال في النقاط اآلتیة
ٕیساعد االتصال األفراد والمجتمعات على نقل الثقافـات والعـادات والتقالیـد واللغـات مـن والـى  - ١

 .المجتمعات األخرى

حــوار یمكــن لالتــصال فــتح المجــال لالحتكــاك البــشري، وفــتح الفرصــة للتفكیــر واالطــالع وال - ٢
  .وتبادل المعلومات في شتى المجاالت والمیادین

یتیح االتصال الفرصـة لتعـرف آراء اآلخـرین وأفكـارهم عـن طریـق الحركـة التـي یحـدثها علـى  - ٣
 .شكل حوار ونقاش بین طرفین من الناس أو مجموعة مع أخرى

 .هایستعمل االتصال للتعرف إلى األحداث الجاریة في العالم لحظة وقوعها أو بعد حدوث - ٤

  .عن بعد التعلیم في مجال األنظمة التربویة، وبخاصة  في تطویرٌبارز ٌدور لالتصال - ٥

  :األبعاد االجتماعیة لمهارات االتصال
ویجعلهــا ) االســتماع والقــراءة والكتابــة والــتكلم( إتقــان مهــارات االتــصال یــصقل القــدرات األربــع إن

قـدرات شخـصیة  إلى مهـارات االتـصال فهـي مؤهلة للتأثیر الفاعل في غیرها، فمن أي األركان نظرت
ــــة إن وجــــدت ــــة وتعزیــــز الموهب ــــالمران والدرب ــــأتى لطالبهــــا ب ــــصة تت ــــة مهــــارات . خال ولمــــا كانــــت موهب

ًاالتـــصال أمــــرا اســــتثنائیا، فإننـــا  عامـــدون إلــــى مــــضاعفة الجهـــد فــــي تنمیــــة مهــــارة -  والحالــــة هــــذه- ً
  )45، ص2004عیسى، . (ریب والتطبیقة والتجااكتساب فن االتصال بالدرس والممارسة والمحاك

  :عناصر االتصال
ثابتة في ٕأشكال عملیة االتصال وامكاناتها ومجاالتها فإن عناصرها تكاد تكون مهما تعددت 
  :، وتتلخص في التالي)73، 1995سالمة، (هذه العملیة 

 اتمـصدر المعلومـ(هـو الفـرد أو الجماعـة أو المنظمـة التـي تقـوم بإرســال الرسـالة  :المرسـل - ١

  ).والمبادر باالتصال

 .تتضمن األفكار واآلراء والمعلومات: ةالرسال - ٢

االتـصال الهـاتفي،   كمـا هـو الحـال فـي،وسائل االتصال التي قد تكون شفویةمن هي : القناة - ٣
الـــذي تتبعـــه  المـــسار هـــي آخـــر بمعنـــى ،را هـــو الحـــال فـــي المـــذكرات والتقـــاری كمـــ،أو كتابیـــة
 . المرسل إلى المستقبلمنالرسالة 

و الجماعـة أو المنظمـة المرسـل إلیهـا الرسـالة أي المـستقبلة والمفـسرة -الفـرد أ هـو :المـستقبل  - ٤
  .للرسالة
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 مرسل
  

 مستقبل
  

 وسیلة  + رسالة
  

 استجابة

  تغذیة راجعة
  ًقبل مرسالیصبح المست

عـن اسـتقبال وتفـسیر  هـي االسـتجابة وتمثـل ردود الفعـل الناتجـة ):العكـسیة(التغذیة الراجعـة   - ٥
   .وفهم الرسالة من جانب مستقبلها

  
  
  
  
  

  
  
  

  )2:1 (شكل
  عناصر االتصال

  

  :األساسیة لالتصال بین األشخاصالعناصر 
ــــاح هــــي المكونــــات مــــن الواضــــح أن المهــــارات  ــــة والشخــــصیة واالنفت الــــصوتیة والعناصــــر المرئی

ل بــین األشــخاص فــي اعــ تلخــیص االتــصال الفنویمكــ. األساســیة لمهــارات التعامــل بــین األشــخاص
  ):84-86، ص2003ویلیامز، (تسع مهارات سلوكیة، یمكن اكتساب جمیعها

 أو )5(فــي االتــصال الفــردي، یجــب أن یتــراوح االتــصال بــالعین مــا بــین : ل بــالعیناالتــصا - ١
أمــا إذا كــان هنــاك مجموعــة مــن األشــخاص فــي الموقــف، فینــصح بــأن یكــون .  ثانیــة)15(

أمـا إذا نظـرت لمـدة طویلـة، فـستجعل الـشخص .  ثـواني للفـرد)4(االتصال بالعین فـي حـدود 
ًت االتــصال بــالعین كلیــة، فسیتــساءل النــاس تلقائیــا فــي عــدم االرتیــاح، أمــا إذا تحاشــیبیــشعر  ً

  . هءداخلهم عما ترید إخفا
ًبعیــدا . حــاول الوقـوف فــي وضـع مـستقیم وحــاول التحـرك بطبیعیــة وسـهولة: الوضـع والحركـة - ٢

 .ًعن التصلب وبعیدا عن التحرك طوال الوقت

أمــا . بــالغ باإلیمــاءاتًتعلــم أن تكــون طبیعیــا عنــد الحــدیث؛ فــال ت: اإلیمــاءات وتعــابیر الوجــه - ٣
 .ًبالنسبة لتعبیرات الوجه، فحاول أن تبتسم دائما

 .ًحاول أن یكون مظهرك مناسبا للبیئة التي أنت بها: المالبس والمظهر - ٤
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وحــاول أن تتمــرس علــى تنویــع درجــة ، حــاول أن تحــدد نغمــة صــوتك: الــصوت والتنــوع فیــه - ٥
 .قف المختلفةاالمو مع الصوت ونغمة وشدة الصوت لتتناسبارتفاع وانخفاض 

ًواضحة ومالئمة مع مستمعیك بوقفات مخطـط لهـا مبتعـدا عـن  ل لغةاستعم: اللغة والوقفات - ٦
 .أو األصوات التي ال معني لها األسالیب المفرغة من معناها

 فیمـا ٕواشـراكهالـذي تتواصـل معـه  القدرة علـى االحتفـاظ باهتمـام الـشخص: إشراك المستمعین - ٧
 .ك إال لفقدان اهتمامه وعدم انتباههن یقود حدیثٕواال ل. قولت

 ًا جیـدًعالقـة و اتـصاال القـدرة علـى أن تجعـل بینـك وبـین مـستمعیك :الفكاهة والمـرح استخدام - ٨
 لتكـون تلخیـصها حـاول لكن رف،ُّوالط القصص ، بسردومساعدتهم في التمتع باالستماع إلیك

 .المناسب بالطول

یأن : حــاول أن تظهـــر بشخـــصیتك الطبیعیـــة - ٩ ون أص ادقا◌ً◌ التك ًص صیتك ً س شخ  تعك

  .الحقیقیة في كل ظروف االتصال

  :التصالأنواع ا
  :عدة منهاأنواع اهتم بعض الدارسین بطبیعة االتصال نفسه فصنفوه إلى 

  ًاالتــصال إلــى أربعــة أنــواع تبعــا لمؤشــرات اللغــة ) 33-48، ص1995( تــصنیف حجــاب ووهبــي
  :الدرجة التأثیر ومصدر االتصو واالتجاهالمستخدمة 

.) ..، رسـومٍإشـارات، صـمت(وغیـر لفظـي ) شـفهي أو كتـابي(لفظـي : نا نوعـاللغوي االتـصال  -
 لزیـادة فاعلیـة ًا بل یفضل عادة اسـتعمالهما معـ،قع وجود فصل تام بینهمااوهذا ال یعني في الو

 .االتصال

ین أو عنــدما تكــون الــسرعة أو النظــام مطلــوب: فــي اتجــاه واحــد: نا نوعـلالتجــاهً االتـصال وفقــا  -
 یـــستمع لنقـــد اآلخـــرین، أو یرغـــب فـــي حمایـــة قوتـــه َّرغـــب المرســـل أال تكتـــشف أخطـــاؤه، أو أال

لزیــادة ثقــة األفــراد وقــدرتهم علــى فهــم الرســالة أو األثــر الــذي أحدثتــه : وفــي اتجــاهین... وهیبتــه
فـــیهم والـــسماح بإمكانیـــة تعـــدیل الرســـالة بمـــا یخـــدم الهـــدف، ومـــن أمثلـــة هـــذا النـــوع المقـــابالت 

 ...الندوات واالجتماعاتو

ًمباشــر، وجهــا لوجــه دون قنـــوات (شخــصي :  ثالثــة أنــواعدرجــة التــأثیر االتــصال مــن حیــث  -
ًوهــــو أخــــص بالمنظمــــات ویأخــــذ أشــــكاال عدیــــدة مثــــل اجتماعــــات صــــنع (، تنظیمــــي )وســــیطة

وهـــو (وجمـــاهیري ...) القـــرارات، النـــدوات التوجیهیـــة، بـــرامج التـــدریب المهنـــي، حفـــالت التكـــریم
 ). الستعماله لوسائل االتصال الجماهیریة؛عها وأكثرها مدىأوس
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یـــرتبط بالبنـــاء التنظیمـــي للمؤســـسة وهـــو إمـــا (رســـمي :  نوعـــانمـــصدرهً االتــصال وفقـــا لطبیعـــة  -
یـــتم خـــارج المـــسارات االتـــصالیة الرســـمیة وهـــو إمـــا (وغیـــر رســـمي ) صـــاعد أو هـــابط أو أفقـــي

  ).مكمل لالتصال الرسمي أو معیق له

ــــى خمــــسة أنــــواع حــــسب ) 113-144، ص1993(عرقــــوب   تــــصنیف أبــــو االتــــصال اإلنــــساني إل
  :هي تأثیره، وسائله ودرجة

وهو الـذي یـتم بـین الفـرد ونفـسه، ویكـون ): Intrapersonal(االتصال الذاتي أو داخل الفرد  -
 ووســــیلته الجهــــاز العــــصبي المركــــزي ،مرســــله الحــــواس ورســــالته النبــــضات اإللكتروكیماویــــة

  .اغومستقبله الدم
وهـو االتـصال الـذي یـتم مباشـرة ): Interpersonal(االتصال الشخصي أو بـین األشـخاص  -

ـــــوات وســـــیطة فـــــي ) ًوجهـــــا لوجـــــه( ـــــین مرســـــل أو مرســـــلین ومـــــستقبل أو مـــــستقبلین دون قن ب
 .االتجاهین

ویتمثــل فــي مختلــف أنــواع ): Organizational Communication(االتــصال التنظیمــي  -
ًهابطـــا، صـــاعدا وأفقیـــا(ًن رســـمیا وهـــو إمــا أن یكـــو. مؤســـسةاالتــصال التـــي تـــتم داخـــل ال ً أو ) ً

 .غیر رسمي

وهـو اتـصال علنـي ومـنظم یوجـه عبـر ): Mass Communication( االتـصال الجمـاهیري -
 .وسائل االتصال الجماهیریة إلى جمهور عریض

ویــــتم بــــین أعــــضاء ): Intercultural Communication(االتــــصال مــــا بــــین الثقافــــات  -
ًوغالبـا مـا یكـون عـن طریـق . مختلفة بغیة التفاهم، التثاقف أو الغـزو والهیمنـة الثقافیـةثقافات 

ن، التجــار، ین الثقــافیینظمــة وغیــر منظمــة مثــل الــسفراء، الملحقــموجماعیــة و قنــوات فردیــة
الـــسیاح، البعثـــات الدراســــیة والریاضـــیة والثقافیــــة، المعـــارض، الكتــــب، الـــصحف والمجــــالت، 

ــــشبكات الجویــــة والعالمیــــة اإلذاعــــات، وكــــاالت ا ألنبــــاء التلفزیونــــات، األقمــــار الــــصناعیة وال
 .لالتصال

دلیـو، " (االتـصال الجمعـي"ها هـذان التـصنیفان، مثـل ع أنواع أو مستویات أخرى لم یـشملوهناك بالطب
الـــــذي یتحـــــدث فیـــــه المتـــــصل إلـــــى األفـــــراد كمجموعـــــة ولـــــیس إلـــــى كـــــل فـــــرد فـــــي ) 21، ص 2003

  .)...الدعاء، الوحي(ین العبد وخالقه أو العكس المجموعة، أو االتصال ب
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  :وسائل االتصال
  : مجموعاتكن تقسیم وسائل االتصال إلى أربعیم
  .ومنها الصحف والمجالت والنشرات والملصقات: وسائل مقروءة - ١
وهــي الوســائل التــي یمكــن ســماعها دون الحاجــة إلــى قــراءة، ومنهــا الرادیــو : وســائل مــسموعة - ٢

 .ات والتلفونوالندوات والمحاضر

الـدوائر  ووهـي التـي یمكـن رؤیتهـا بـالعین ومنهـا التلفزیـون والمعـارض والـصور: وسائل مرئیة - ٣
 .المغلقة

 بـل علـى ،هـي التـي ال تعتمـد علـى القـراءة أو االسـتماع أو المـشاهدة: وسائل اللغة الـصامتة - ٤
  )137، ص1996جودة، .(اإلشارة والحركات الجسدیة

  :التصالخصائص عملیة ا
 :يأت خصائص أو سمات عملیة االتصال فیما یتتمثل

  :االتصال عملیة هادفة .١
أو نقـــل فكـــرة أو (البیانـــات وهـــو إرســـال المعلومـــات و: یرمـــي االتـــصال إلـــى تحقیـــق هـــدف محـــدد

 وبــذلك یتطلــب مجموعــة مــن اإلجــراءات والخطـــوات ،وفهمهــا مــن الطــرف اآلخــر)  أو التعلــیمالترفیــه
  .ٕم الرسالة، وارسالها، واإلشراف على وصولها، واستقبال الرد تصمی: مثل،المرتبط بعضها ببعض

  :االتصال عملیة دینامیكیة. ٢
خــر یتــأثر وال تتوقــف  بــین المرســل والمــستقبل، األول یــؤثر واآلًتتــضمن عملیــة االتــصال تفــاعال

ل  وبــذلك فــإن عملیــة االتــصا، بــل قــد یتبــادل الطرفــان األدوار بینهمــا،عملیــة االتــصال عنــد هــذا الحــد
ومثـال . متغیرة من حیث الزمـان والمكـان، أي أن عملیـة االتـصال عملیـة دینامیكیـة ولیـست اسـتاتیكیة

  .ذلك ما یحدث في الفصل الدراسي بین المعلم وتالمیذه
  :االتصال عملیة منظمة. ٣

 بالـضرورة عملیــة ّد فهــي باعتبارهـا عملیــة تعلـیم تعــ،تتـصف عملیـة االتــصال بأنهـا عملیــة منظمـة
ٕیتم تخطیطها وتصمیمها وتنفیذها وادارتها بـصورة منظمـة إلحـداث الـتعلم، ومـن جانـب آخـر مقصودة 

 یقـوم بعملیـة ترمیـز - ً مـثال– یقوم كل عنصر من عناصر عملیة االتـصال بـأدوار محـددة، فالمرسـل
  . أي ترجمتها وتفسیرها،الرسالة، والمستقبل علیه فك رموز الرسالة

  :االتصال عملیة دائریة. ٤
ة االتــصال لیــست عملیــة خطیــة تــسیر فــي اتجــاه واحــد مــن المرســل إلــى المــستقبل وتتوقــف عملیــ

عنـد ذلــك الحــد ولكنهــا عملیــة دائریــة تبــدأ بالمرســل لنقــل رســالة إلــى المــستقبل حیــث یكــون لــه رد فعــل 
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خـر أو یعـدل آ لتحقیـق هـدف ً جدیـداًعن طریـق التغذیـة الراجعـة فیـستقبل المرسـل الرسـالة لیبـدأ نـشاطا
  . رسالته األولى إذا لم یتحقق الهدف منها وهكذا تستمر عملیة االتصالفي

  :االتصال عملیة متنوعة. ٥
الــشفهیة : یمتــاز االتــصال اإلنــساني بأنــه عملیــة اجتماعیــة ال تتوقــف عنــد اســتخدام اللغــة اللفظیــة

ــــــــط ــــــــضا،أو التحریریــــــــة فق ــــــــتم أی ــــــــل ی ــــــــةً ب ــــــــر اللفظی كاإلشــــــــارات والحركــــــــات :  اســــــــتخدام اللغــــــــة غی
  )2011 السیف،(.اإلیماءاتو

  :التصال اوقاتمع
فقـد تظهـر بعـض مـصادر .  بـدون مـشاكل أو معوقـات أو بـین األفـرادال یتم االتصال في التنظیم

 ومـن أهـم هـذه العوامـل ، أو عدم انتظام تدفق الرسالة بالشكل المطلوب نتیجة لعوامل عدیدةالتشویش
 :يأتما ی

   .ویاتها عدم انتباه مستقبل الرسالة إلى محت•
  .عدم وجود تفهم دقیق للمقصود من الرسالة سواء بواسطة المرسل إلیه أو المصدر• 
  .استخدام كلمات في الرسالة لها دالالت ومعان مختلفة ألشخاص مختلفین • 
  )2007نور الدین، .(ضغط الوقت لكل من المرسل أو المرسل إلیه• 
  . الكلمات والمعلوماتالحالة النفسیة والمزاجیة وتأثیرها على معاني• 
.  المـشكالت الشخــصیة واالجتماعیـة لألفــراد وأثرهـا علــى رغبـتهم وقــدرتهم فـي تبــادل المعلومــات•

  )192، ص2002الفرا وآخرون، (
ً غالبـــا مـــا یتـــسبب الـــتحفظ الـــذي یبدیـــه طرفـــا التواصـــل قـــي ضـــعف مـــردود ، انعـــدام المـــصارحة•

وفــي الوقـت نفــسه، .  المعلومــات المطلوبـةًفیجـب أال یحجــب مرسـل الرســالة قـدرا مـن. التواصـل
. ًكــون المــستقبل مــستعدا لإلصــغاء للمعلومــات وتقبلهــا، حتــى لــو لــم تكــن علــى هــواهییجــب أن 

  )171، ص2003دیكسون، (
  .في المستوى واإلدراك التباین •
  .المسبق بأن المستقبل یستوعب الرسالة االفتراض •

ت التواصــل مـع اآلخـرین هـي مراقبـة الطریقـة التــي حـدى الطـرق األكثـر فعالیـة لتطـویر مهـاراإإن 
اتنا التفاعلیـــة مـــع اآلخــــرین ییـــتم ذلــــك مـــن خـــالل مراقبـــة ســـلوك. نتـــصرف بهـــا فـــي المواقـــف الیومیـــة

اتنا، بمعنــى أن تتخیــل یوقــد یحتــاج هــذا األمــر إلــى طــرق مراقبــة فوقیــة لــسلوك. وتــسجیلها بــشكل دقیــق
رین مـن مكـان مـا فـوقهم، بحیـث تـراقبهم وتحـاول  مـع اآلخـكنفسك كأنك شخص آخر وتراقب تصرفات

  )82-83، ص2011هیز، (. كتفسیر النیة التي تقع خلف تصرفات
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  :لاعخطوات االتصال الف
 یمارسـها أي مــدیر أو فـرد فــي أي مـستوى تنظیمــي فـي إطــار ل مهمـة أساســیةاعــإن االتـصال الف

 الجوانــب األخــرى، ویــستخدم فــي ًهیكــل المنظمــة، فهــو یتعامــل غالبــا مــع الجانــب اإلنــساني أكثــر مــن
ن أولویـة إ، ولـذا یمكـن القـول )الكلمـة المنطوقـة(اتصاالته الوسائل الـشفهیة أكثـر مـن الوسـائل األخـرى

 خطــــوة ة عــــشرتي اإلنـــصات والتحــــدث، وهنــــاك خمــــساراحتیاجـــه لمهــــارات االتــــصال تتركــــز فــــي مهــــ
  :ةل، یمكن إیجازها في الخطوات اآلتیاعأساسیة لتحقیق االتصال الف

  ).ما الهدف المتوخى من االتصال؟ : (التحقق من جدوى االتصال - ١
 .فكلما ازدادت معلوماتنا ازدادت قدرتنا على التأثیر: وسع دائرة التفكیر لدیك - ٢

 . التي ینقلها اآلخرون إلیكاستمع بدقة واستیعاب إلى الرسالة - ٣

 .ضع مصدر الرسالة في اعتبارك على الدوام - ٤

 .المستمعینصمم رسالتك بما یتناسب مع  - ٥

اطرح األسئلة ثم دع المتحدث یؤكد لك أن ما فهمته في الواقع صحیح ومنسجم مع  - ٦
 .طبیعة الرسالة

 . الموضوعمنالتمكن الشدید : عرف ما ستتحدث عنها - ٧

ًكن واضحا ومحددا - ٨  .ر حول الموضع بالتحدث في العمومیات الغامضةُال تد: ً

 .أنا ال أعرف: ال تخف من قول - ٩

نبـــرة الــــصوت وارتفاعــــه وحدتــــه ( یــــصل لآلخـــرین هــــو وســــیلة اتــــصال تـــذكر أن أي شــــيء  -١٠
 مـن حولـك ًا لـئال تقـع فـي مـأزق مخاطبـ،والسكون، كلها وسـائل اتـصال ضـعها فـي الحـسبان

 ). من غیر قصدأبرسائل خط

 .أو/ ابتعد عن الوقوف في مصیدة عبارة إما -١١

 . توجه إلى أولئك الذین تتحدث إلیهم بكل انتباهك -١٢

 . اآلخر ال تقاطع الشخص -١٣

 . حاول طرح أفكارك في المكان والوقت المناسبین -١٤

  )48-50، ص2010حمود، (.ً تأكد أن االتصال وجها لوجه هو عملیة مستمرة -١٥
  

ًولكي یكون االتصال فاعال ومثمرا ومتواصال، وحتى نصل إلى ذلك یجب توفیر األمور اآلتیة ً ً:  
ًتامـة، ونأخـذ مـا یقولونـه دومـا أن نرعى ونهتم بجمیع مـن نتـصل بهـم، ونـصغي إلـیهم بجدیـة  - ١

 .بعین االعتبار

أن نــوفر لمــن نتــصل بــه جمیــع المعلومــات المطلوبــة والــصحیحة حــول األمــر الــذي نتــصل  - ٢
  )115، ص 2001نصر اهللا، .(ونستفسر عنه، بأسلوب ودي وطریقة بناءة
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  :علاالفالتصال ثمار ا
 المحبــوب، وحتــى فــي ظــل فــي ظــل الظــروف المثالیــة یفــوز الــشخص: "هنــاك مقولــة قدیمــة تقــول

ذلــك  بحــق مقولــة صــحیحة إلــى حــد كبیــر؛ و، هــي"الظــروف غیــر المثالیــة یفــوز الــشخص المحبــوب
  :يأتسباب عدة من أهمها ما یأل

  :رضا اهللا وعونه. ١
قبل أن نتعامل مع الناس؛ فاإلحسان إلـى النـاس، وتفـریج كـربهم؛ هـو اتبـاع  فنحن نتعامل مع اهللا

ومــن كــان فــي حاجــة أخیــه : (...، فقــد قــال النبــي ، ووصــایا رســوله -ىتعــال-صـریح ألوامــر اهللا 
َّكان اهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربـة فـرج اهللا عنـه كربـة مـن كربـات یـوم القیامـة، ومـن سـتر  َّ

  )4677، حدیث رقم458النیسابوري، ص() ستره اهللا یوم القیامةًمسلما
 بهــا مــن - تعـالى – خدمــة اآلخـرین یعطیــك اهللا فمـا أعظمهــا مـن فائــدة، فكـل دقیقــة تــصرفها فـي

الفوائد الكثیر الكثیر، فیفرج عنك كربة لیست من كرب الدنیا الفانیة؛ بل مـن كـرب القیامـة ومـا أشـدها 
  !من كربة
معرفــة و ،توســیع نطـاق العالقــات مـع اآلخــرینوتقویـة الــروابط االجتماعیـة  فــي :نجـاح أعظــم. ٢

 مــن التقــاط اســتجابات النــاس لفظیــة أو غیــر ات التواصــل الفعــالتمكــن مهــار(رها الــذات وحــسن تقــدی
  ).لفظیة
   .ً وأماناً جعل الحیاة أكثر متعةفي :سعادة أكثر. ٣
   . سبیل للحصول على الوظیفة فهي:مفتاح النجاح الوظیفي. ٤
 إن العالقــة بـین النجــاح المــستمر، والنجــاح فـي العالقــات اإلنــسانیة عالقــة إذ :عالقــة طردیــة. ٥

  )بتصرف، 2009كریم، (.ردیة، كلما ازداد طرف فیها، ازداد اآلخرط

 واقعیـة الـشبكة االجتماعیـة الجیـدة ووجـود  أن المهارات االجتماعیـة قـد تـزداد بزیـادةویرى الباحث
  .إدراك إیجابي للذات ولدور اآلخرین الذین یستطیعون تقدیم المساندة والدعم عند الحاجة

الطاقــات الوجدانیــة والعقلیــة والجــسمیة كافــة فــي ظــل لغــة االتــصال  اســتثمرتالتربیــة اإلســالمیة ف
التواصــل  االتــصال وحقــقكــي یل و،والتواصــل، مراعیــة جمیــع األعمــار فــي ظــل أطــر متزنــة منــسجمة

  .ةأن ینضبط بقیم اإلسالم التواصلیأهدافه ینبغي 
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  مهـــارات حل المشكالت: ًثالثا
ًتقانـا إ منطقیـة مـن بـین المهـارات الفكریـة واألسـهل إن مهارة حل المشكالت هـي المهـارة األكثـر

مـن المهـارات األساسـیة فـي التفكیـر من بین السلوك الذي یؤدیه الفرد؛ لـذا فـإن مهـارة حـل المـشكالت 
  .العقلي المنظم

فالفرد یواجه في حیاته الیومیة العدید من المشكالت التي تختلف فـي بـساطتها أو تعقیـدها مـن 
ن مــا یعــد مــشكلة ألحــد األفــراد لــیس بالــضرورة أن یمثــل إخــر، إذ آ ىوقــف إلــفــرد إلــى آخــر، ومــن م

  ..مشكلة لشخص آخر، والعكس صحیح
 وهـي تحـدث عنـدما تكـون هنـاك اختالفـات ، جزء من الحیاةمشكالتن ال أ)ماجدة عالم( وترى

تطع فــــإذا لــــم تــــس. األهــــداف والشخــــصیاتوالقــــیم وال اتفــــاق علیهــــا بــــین النــــاس تتعلــــق باالحتیاجــــات 
ن إاألطــــراف أن تعطــــي وتأخــــذ مــــن خــــالل توحیــــد آرائهــــا والتعامــــل مــــع اختالفاتهــــا بــــصورة بنــــاءة، فــــ

نــه كلمــا تــوفر عنــصر أ مــن الدراســات إلــى ٌفقــد أشــار كثیــر. شــخاص ســوف تتفــاقمعــات بــین األاالنز
 تلـك بد أن یكون هنـاك زیـادة محققـة فـي إنتاجیـة الجماعـة أكثـر مـن العالقات بین أفراد الجماعة، فال

فـــالخالف عملیـــة .  عملیـــةر غیـــًان یتفـــاقم ویتخـــذ صـــورأبـــد و التـــي یتـــوفر فیهـــا جـــو التـــشاحن الـــذي ال
 ثــم ةیحــاول األفــراد مــن خاللهــا إلحــاق الــضرر والتقــصیر فــي أداء الطــرف اآلخــر، وقــد یبــدأ بالمــشاد

ثـــل هـــذه شـــك أن التواصـــل واالســـتماع هـــو األســـلوب األمثـــل لحـــل م نتهـــي بالمجابهـــة، والیالمنافـــسة و
   )21، ص2005 الشمري،(.المشاكل

  ):249، ص2005الجراح وآخرون، (والناس أمام المشكالت ثالثة أصناف
، ویــــصفهم بــــأنهم "ال یوجــــد مــــشكلة"ً ینظـــر إلــــى المــــشكلة مستــــصغرا لهــــا ویرفــــع شــــعار :األول

مـشكالت یستهترون أمـام المـشكالت، وأنهـم ینـافقون أنفـسهم وینـافقون المجتمـع مـن حـولهم فتتـضخم ال
 یمیــل إلــى تــضخیم المــشكلة، بــصرف النظــر عــن حجمهــا الحقیقــي، ویعتقــدون :والثــاني .ّوتــزداد حــدة

 تتـضح أمامـه المـشكلة، :والثالـث. بضرورة عدم البحث عن حل لها؛ ألنه یـستحیل أن یكـون لهـا حـل
  : والشكل اآلتي یوضح ذلك. "كل مشكلة لها حل"ًویقدر حجمها الطبیعي جیدا، وشعاره 

  
  
  
  
  

  

  )2:2 (شكل
  الناس أمام المشكالتأصناف 

  الناس أمام المشكالت
  
  

   رؤیة المشكلة في             تضخیم المشكلة       ال توجد مشكلة               
  حجمها الطبیعي                                                                    

  

     كل مشكلة لها حل    لیس لها حل              تتراكم المشكالت                 
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  :تتعریف المشكال
 وهــي عبــارة عــن حالــة مــن االخــتالل بــین الوضــع القــائم أو المــدرك ،المــشكالت جمــع مــشكلة
  )91، ص2011الصفار، .(لوصول إلیهلللفرد وبین الوضع الذي یسعى 

ود عـائق یمنـع وتعرف المشكلة على أنهـا وضـع إشـكالي یـسعى الفـرد إلـى الـتخلص منـه أو وجـ
فالمــشكلة هــي عبــارة عــن حالــة مــن االخــتالل بــین الوضــع القــائم أو . الفــرد مــن تحقیــق هــدف معــین

  )376، ص2011الریماوي وآخرون، .(المدرك للفرد وبین الوضع الذي یسعى للوصول إلیه
فیعرفهــا بأنهـا عبـارة عــن موقـف یجابــه الفـرد ویتطلــب ) 60، ص2008( وقطـیط أبـو ریــاشأمـا 

  .ویمتاز الطریق الذي یؤدي إلى الحل بأنه ال یمكن معرفته بصورة مباشرةًحال، 
 حالـــــة مـــــن التـــــوتر وعـــــدم الرضـــــا نتیجـــــة لوجـــــود بعـــــض )17، ص2007(  حریـــــزوهـــــي عنـــــد

ویمكــن تعریفهــا بأنهــا الــشعور أو اإلحــساس . الـصعوبات التــي تعــوق تحقیــق األهــداف والوصــول إلیهـا
أو یمكــن القــول إنهــا . ة ال بــد مـن تجاوزهــا، لتحقیــق هــدفّبوجـود صــعوبة ال بــد مــن تخطیهــا، أو عقبــ

  .ًاالصطدام بواقع ال نریده، فكأننا نرید شیئا ثم نجد خالفه
  :فالمشكلة تتضمن ما یلي

ًسؤاال أو موقفا یتطلب إجابة أو تفسیرا أو حال - ً ً ً.  
ًموقفــا افتراضــیا أو واقعیــا یمكــن اعتبــاره فرصــة للــتعلم أو التكیــف أو  - ً دیــد لـــم بــداع حــل جإً

 .ًیكن معروفا من قبل

ًموقفــا یواجــه الفــرد عنــدما یحكــم ســلوك دافــع تحقیــق هــدف محــدد وال یــستطیع بلوغــه بمـــا  -
یتوفر لدیه مـن إمكانـات أو مـا یتـوفر لدیـه مـن خبـرات حالیـة مخزنـة فـي بنائـه المعرفـي أو 

 .المهاري

مــــرتبط  یحــــول دون تحقیــــق غــــرض فــــي ذهــــن المــــتعلم ٍالحالــــة التــــي تظهــــر بمثابــــة عــــائق -
 .بالموقف الذي ظهر فیه العائق

 .ًموقفا یثیر الحیرة والقلق والتوتر لدى المتعلم یهدف المتعلم التخلص منه -

ـــــر مباشـــــرة وتحـــــدیا یتطلـــــب مـــــن المـــــتعلم حـــــل الموقـــــف بطریقـــــة  - ًمواجهـــــة مباشـــــرة أو غی
 )288، ص2001الحیلة، .(بناءة

یهــا كــل مــا لدیــه مــن معــارف ف عملیــة ذهنیــة یــستخدم الفــرد یمثــل :أمــا مفهــوم حــل المــشكالت
بالنـسبة لـه بهـدف الوصـول إلـى  لمتطلبـات موقفیـة لیـست مألوفـةوخبـرات سـابقة ومهـارات كاسـتجابات 

حالـة االتـزان المفقـود عنـد الفـرد أو إزالـة الغمــوض مـن الموقـف المـشكل أو الخطـر الـذي یكتنفـه، وقــد 
ول إلــى هــدف لــیس لــدیهم حــل جــاهز یــشیر المفهــوم إلــى جهــود النــاس المختلفــة التــي یبــذلونها للوصــ

  )137، ص2009عبد العزیز، .(لتحقیقه
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 بأنــه عملیــة تفكیریــة مركبــة انف الباحثــان كرولیــك ورودنیــك مفهــوم حــل المــشكالت فیــشیرّویعـر
یــستعمل فیهــا الفــرد مــا لدیــه مــن معــارف ســابقه ومهــارات مــن أجــل االســتجابة لمتطلبــات موقــف لــیس 

ل التنــاقض أو اللــبس أو الغمــوض الــذي حــبمباشــرة عمــل مــا یــستهدف ًمألوفــا لــه، وتكــون االســتجابة 
وقد یكون التنـاقض علـى شـكل افتقـار للتـرابط المنطقـي بـین أجزائـه، أو وجـود فجـوة . یتضمنه الموقف

  )86، ص2011جروان، . (أو خلل في مكوناته

  :تعریف مهارات حل المشكالت
رصـــة تكـــوین نهـــج شخـــصي خـــاص بـــه،  ففـــرد مهـــارة حـــل المـــشكالت األداة التـــي تتـــیح للّدتعـــ

  .وتساعده على التكیف مع المعطیات الجدیدة والتأقلم مع المشكالت التي تعترض حیاته
ویمكـن تحدیـد مهـارة حــل المـشكالت بأنهـا قــدرة التلمیـذ علـى حـل موقــف مـشكل أو سـؤال مثیــر 

 المختلفـــة لهــــا  حیـــث یقـــوم بتحدیـــد المــــشكلة وجمیـــع البیانـــات المرتبطـــة بهــــا ووضـــع الحلـــول،لتفكیـــره
سـعید .(واختیار أنسبها بعد تمحیصها واالستفادة من هـذه الحلـول فـي حـل مواقـف أو مـشكالت جدیـدة

  )111، ص2006وعید، 
بأنهــا نمــط فكــري یعتمــد علــى مهــارات التفكیــر األخــرى، أي ) 36ص، 2004(وتعرفهــا دجــاني 

ًتفكیـر اإلبـداعي المتـشعب متقاربـان جـدا مهارات التفكیر الناقد واإلبـداعي، فـالتفكیر الناقـد التحلیلـي وال
  : كما في الشكل،من التفكیر االستقصائي الذي یتم توظیفه في حل المشكالت

  
  
  
  

  )2:3 (شكل
  مهارات التفكیر الناقد واإلبداعي

ـــــــل ووضـــــــع أنهـــــــا ب) 469، ص2009(ویعرفهـــــــا ســـــــعادة  ـــــــي تـــــــستخدم لتحلی تلـــــــك المهـــــــارة الت
ب أو موقــف معقــد أو مــشكلة تعیـــق التقــدم فــي جانــب مـــن اســتراتیجیات تهــدف إلــى حــل ســـؤال صــع

 فهـي عبـارة عـن إیجـاد حـل لمـشكلة مـا أو قـضیة معینـة أو ،أما تعریفها بالنسبة للطلبة. جوانب الحیاة
  .معضلة محددة أو مسألة مطروحة

ًالعملیــــة أو العملیــــات التــــي یؤدیهــــا الفــــرد مــــستعمال أنهــــا ب) 12، ص2000(الــــوارفي ویعرفهــــا 
لمعلومــات التــي ســبق لــه تعلمهــا والمهــارات التــي ســبق لــه أن اكتــسبها للتغلــب علــى موقــف خاللهــا ا

 إذ یختار من بین ما سبق له تعلمه من حقائق ومـا اكتـسبه مـن مهـارات ؛مشكل غیر مألوف من قبل
  .في مواقف ما لیطبقه في موقف آخر

   

  )تحلیلي(التفكیر الناقد   
  )تطبیقي( حل المشكالت                                               

 )متشعب(التفكیر اإلبداعي 
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لـى تخطـي إاللهـا أنها عملیـة یـسعى الفـرد مـن خ) Sternberg,2003,P320(ویرى ستیرنبرج 
  .العوائق التي تقف في طریق الحل أو الهدف

  :تعناصر المشكال
  :يأتوتشمل ما ی

 (Base Line)یـسمى  مـا  أي،عنـد البـدء بحـل المـشكلة الراهنـة الحالـة وتـشمل ،المعطیـات - ١
 .أي المشكلة قبل أن یتوصل صاحبها إلى حلها

 .رسم األهداف المنشودة والمراد تحقیقها - ٢

 .لمدخلي لحل المشكلةمعرفة السلوك ا - ٣

عـدم رغبتـه فـي : (رصد العقبات التي تقف بین الحالة الراهنة واألهداف المنشودة مـن مثـل - ٤
ُ وعـــدم تعاونـــه وتهربـــه مـــن الوصـــول إلـــى حـــل، عجـــز معـــین فـــي قـــدرة ،التوصـــل إلـــى حـــل

 )141، ص2009عبد العزیز، ).(معینة

  :خصائص المشكالت
ان العــادي كمــا یواجههــا المخــتص أو الفنــي أو المــشكالت هــي مواقــف طبیعیــة یواجههــا اإلنــس

  : ولها خصائص محددة من أهمها،الباحث
لة  ومـا یعتبـره شـخص مـا مـشكًا معینـًا ألنهـا تخـص فـرد؛المشكلة فـي األصـل فردیـة: فردیة - ١

 وذلـــك بـــسبب الفـــروق الفردیـــة بـــین األفـــراد، وقـــد تـــصبح غیـــر ذلـــك،قـــد یـــراه شـــخص آخـــر 
 .نفس المشكلة عدد من الناس في وقت معینفي المشكلة جماعیة عندما یشترك 

إن مـــن خـــصائص أي مـــشكلة أن یكـــون لهـــا جانـــب عقلـــي :  إدراكـــيبالمـــشكلة لهـــا جانـــ - ٢
 .فالمشكلة تتطلب الوعي والتفكیر إلدراك وجودها

عــاالت كــالتوتر والخـــوف فیــصاحب المــشكلة الكثیــر مــن االن: المــشكلة لهــا جانــب انفعــالي - ٣
 .والقلق واالكتئاب وغیرها

 كالبعــد ،أي مــشكلة یواجههــا الفــرد قــد یكــون لهــا أبعــاد متعــددة: كلة لهــا أبعــاد متعــددةالمــش - ٤
 وقــد یـرتبط حلهــا بمـشاركة اآلخــرین ،الشخـصي أو االجتمـاعي أو االقتــصادي أو الـسیاسي

 .أو بصورة فردیة

 فقـــد یكـــون ، متعـــددة مـــن المـــشكالتًیواجـــه النـــاس أشـــكاال:  متعـــددةًالمـــشكلة تأخـــذ أشـــكاال - ٥
ــــا أو لغویــــا أو حــــسابیاموضــــوعها  ًانفعالیــــا أو شخــــصیا أو معرفیــــا أو مركبــــا أو اجتماعی ً ً ً ً ً ً، 

 )237، ص2004العتوم، .(وغیرها
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  :مراحل حل المشكالت
ّ بــأربع مراحــل حتــى یــتمكن المراهــق أو الــشاب أو مــشكلة یمــرّیــرى علمــاء الــنفس أن التفكیــر بال

  :ّاإلنسان بشكل عام من حل مشكلته
ّالمـــشكلة وفهمهـــا، ذلـــك أن بعـــض النـــاس ال یریـــد أن یعتـــرف أن هنـــاك مرحلـــة االعتـــراف ب - ١ ّ

 .مشكلة، وال یحاول أن یتفهم مشكلته، وبذلك یصعب علیه عالجها

 .ّمرحلة تولید األفكار والفرضیات، أي أن یضع احتماالت للحل - ٢

ّمرحلــة اتخــاذ القــرار بالفرضــیة المناســبة، أي أنــه یــرجح إحــدى الفرضــیات علــى أنهــا هــي  - ٣ ّ ّ
 .كفیلة بحل مشكلته فیعتمدهاال

 .مرحلة اختیار الفرضیة وتقویمها، أي بدء العمل بالفرضیة أو الحل المقترح - ٤

 لیــست حتمیــة، أي لــیس بالــضرورة أن نستحــضر - كمــا یــرى آخــرون -ّلكــن هــذه المراحــل 
ّالخطوات األربـع حتـى نـصل إلـى حـل للمـشكلة، فقـد یمكـن التوصـل إلـى الحـل باتبـاع بعـضها، 

امة فإننا نحتاج إلى تحدید المشكلة بالكشف عن أسبابها الرئیـسة والثانویـة، ودوافعهـا وبصفة ع
الكامنــة، وأن نعــالج األســباب ال المظــاهر، وقــد نحتــاج فــي ذلــك إلــى تعــاون أصــحاب التجربــة 

حــل مــشكلته فــي ُممــن نثــق بهــم ویخلــصون إلینــا، ویبقــى دور الــشاب أو الــشابة فــي المــساهمة 
مــــه كیــــف یواجـــه المــــشكالت فــــي الحاضــــر والمـــستقبل، ویمنحــــه الثقــــة بنفــــسه ِّ ألنــــه یعل،األهـــم

ّ ذلــــك أن حلــــه یكــــسبه القــــوة واالســــتمرار ؛وبقدراتــــه إن هــــو أفلــــح فــــي تــــذلیل وتــــذویب المــــشكلة ّ
  )113-114، ص2007حریز، (.واالستقرار

  :استراتیجیات حل المشكالت
  :ایمكن توظیف عدد من االستراتیجیات في حل المشكلة نذكر منه

 وهنـــا یـــتم اســـتخدام مـــنهج مباشـــر لحـــل المـــشكلة :تحدیـــد أو تحلیـــل الغایـــات مـــن الوســـائل  . أ
یتـــضمن هـــذا المـــنهج تحدیـــد الهـــدف النهـــائي أو الغایـــة المنـــشودة ثـــم اســـتخدام حـــل مباشـــر 

ًد یكــون فعَّــاال عنــدما تكــون المــشكلة محــددة بــشكل قــمثــل هــذا اإلجــراء . لتحقیــق هــذا الهــدف
 وقواعـد حـل محـددة، بحیـث یـصار إلـى اسـتخدام الحـل المناسـب لهـذه  معروفـةًیجد لها حلوال

ولكـن فــي حـال المــشكالت سـیئة التحدیـد أو غیــر واضـحة الحــل . المـشكلة علـى نحــو مباشـر
ًفــإن مثــل هــذا اإلجــراء قــد ال یكــون فعَّــاال أو مناســبا  األمــر الــذي یــستلزم التحایــل علــى هــذه ،ً

 .لحلهاالمشكلة أو البحث عن استراتیجیات أخرى 

ًعنــــدما تكــــون المــــشكالت أكثــــر تعقیــــدا أو ال یمكــــن حلهــــا مــــن خــــالل  :تجزئــــة المــــشكلة  . ب
الهــدف النهــائي اســتخدام حــل مباشــر لهــا، فمــن المستحــسن تجزئــة هــذه المــشكلة، أي تجزئــة 

تحقیـق هـذه األهـداف إلـى الحـل النهـائي للمـشكلة یوصـل إلى مجموعـة أهـداف جزئیـة بحیـث 
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، ي ضــرورة ترتیــب أولویــة التحركــات نحــو تحقیــق هــذه األهــدافوهــذا یعنــ. موضــوع االهتمــام
الوصــــول إلـــى هـــدف آخـــر، وهكــــذا فـــي تحقیــــق أي هـــدف فرعـــي یـــساعد أو یفـــضي بحیـــث 

یفترض التسلسل في التحركـات نحـو تحقیـق هـذه األهـداف النوعیـة إلـى أن یـتم الوصـول إلـى 
  )379، ص2011الریماوي وآخرون، .(الحل النهائي للمشكلة

  :خطأ في حل المشكالتمصادر ال
لــى مـــصادر ع) 98-99، ص2011(وجـــروان ) 142، ص2009( مــن عبـــد العزیــز یتفــق كـــل

  : ما یأتيالخطأ في حل المشكالت، وتشمل
 قــراءة المـــادة دون تركیــز علــى فهـــم :، وتتــضمن)وصــف المـــشكلة(القــراءةعــدم الدقــة فـــي  - ١

تجـاوز جانــب  ،الكامـل لهـا قـراءة المـادة أو المـسألة بـسرعة وعلــى حـساب االسـتیعاب ،معناهـا
  .عدم تخصیص الوقت الكافي للتعاطي مع المشكلة ،أو أكثر في المشكلة

عــدم فحــص ومراجعــة مــدى مالءمــة معادلــة أو طریقــة :  ویتــضمن،عــدم الثقــة فــي التفكیــر - ٢
 عــدم ، العمــل بــسرعة كبیــرة تــؤدي إلــى ارتكــاب األخطــاء،ًاســتخدمها الطالــب ولــم یكــن متأكــدا

 عــــدم االنتبــــاه فــــي طریقــــة تفــــسیر الكلمــــات أو ،ٍ بدقــــةاالســــتنتاجاتفحــــص ومراجعــــة صــــحة 
 اإلهمـال فـي تنفیـذ بعـض ،اء أولویة قـصوى للدقـة فـي العمـلط عدم إع،العملیات المستخدمة

 .العملیات أو عدم االنتباه الكافي في مالحظة بعض الحقائق

ة وتنـاول الجـزء عدم تجزئة المشكلة المعقـد: الخمول والضعف في تحلیل المشكلة، ویتضمن - ٣
 القفـز عـن الكلمـات أو أشـباه الجمـل غیـر ،ًالمفهوم أوال لتـسهیل االنتقـال إلـى الجـزء األصـعب
 عـدم تمثیـل األفكـار الــواردة فـي الـنص إمــا ،المألوفـة مـن المـادة أو االكتفــاء بفهـم ضـبابي لهــا

علـى الفهـم عدم تمثیل األفكـار برسـوم تـساعد  ،في الذهن أو على الورق لتسهیل عملیة الفهم
 .ول الموضوعح عدم تقویم الحل أو التفسیر في ضوء المعرفة السابقة ،والحل

ـــابرة، ویـــضم - ٤ عـــدم بـــذل جهـــد كـــاف لحـــل المـــشكلة مـــن خـــالل االســـتدالل أو : االفتقـــار للمث
 بقدرتــه علــى تنــاول هــذا النــوع مــن باالســتنتاج مــن الوقــائع والمقــدمات نتیجــة عــدم ثقــة الطالــ

 حــل ،ولــة ســطحیة للتفكیــر فــي حــل المــشكلة ومــن ثــم تخمــین اإلجابــة القیــام بمحا،المــشكالت
 االستـــسالم بمجــرد التفكیـــر الــسریع فـــي ،المــشكلة بطریقــة میكانیكیـــة ودون تفكیــر فعلـــي فیهــا

 .المشكلة والقفز إلى اإلجابة

ــر بــصوت عــال، ویعنــي - ٥ ــاق فــي التفكی ٍعــدم التفكیــر بــصوت عــال أثنــاء العمــل لحــل : ٍاإلخف
  .المشكلة
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 ّعرف المشكلة

  

اختر الحل 
 األفضل

  

 ضع خطة عمل

  

  ّنفذ الحل 
 ِّوقوم التقدم

  

ّعرف الحلول 
 الممكنة

  

حلل األسباب 
 المحتملة أو امنةالك

1 

3 5 

4 

6 2 

  :وات الست لحل المشكالتالخط
 فیمــا -  حــد كبیــر-  إلــىالخطــوات لحــل المــشكالت، وتتــشابه هــذه الخطــواتهنــاك العدیــد مــن 

بینهــا علــى الــرغم مــن تبــاین المجــاالت التــي تتبنــى هــذه األطــر، فإنهــا كافــة تتبنــى خطــوات متسلــسلة 
  :ویبین الشكل التالي هذه الخطوات. ومتشابهة إلى حد كبیر

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
  

  )2:4 (شكل
  نموذج الخطوات الست لحل المشكلة

  :وفیما یلي شرح مقتضب لما یجري في كل الخطوات الست لحل المشكالت
  

  الوصف  الطریقة  الخطوة
  
  ِّ  عرف المشكلة- ١

  
  التعریف

  عرض المشكلة

  الحالة المرغوبة

ًاكتـــــب عرضـــــا مقنعـــــا للمـــــشكلة  ً
ِّالقائمــة، ثــم لخــص بإیجــاز أیــن 

ون، أو النتیجـــــــة ُتحـــــــب أن تكـــــــ
 فــي الوصــول إلیهــا بالتــي ترغــ

  .بعد حل المشكلة
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  الوصف  الطریقة  الخطوة

  
    حلل األسباب -٢

         الكامنة والمحتملة

  
  
  

  شكل السبب والنتیجة

ِّعـــــــــــــرف األســـــــــــــباب الكامنـــــــــــــة 
المحتملــــــــــة، وحــــــــــدد األســــــــــباب 
الجذریــــــــــة للمــــــــــشكلة واألكثـــــــــــر 

  .ًاحتماال

  

  الوصف  الطریقة  الخطوة
  
  ِّ عرف الحلول المحتملة-٣

ضــع قائمــة طویلــة مــن الحلــول    األفكارُفْصَع
الممكنــــــة للمــــــشكلة دون تقـــــــویم 
الفعالیـــــة؛ ثـــــم اختـــــصر القائمـــــة 

  .إلى بضعة حلول محتملة

  

  الوصف  الطریقة  الخطوة
  
   اختر الحل األفضل-٤

  
  نموذج تقییم المعاییر

  الحل  الحل  الحل  المعاییر
  ×  ×  ×  
    ×    
    ×  ×  

ِّقـــــوم الحلـــــول الممكنـــــة أو قـــــد ر ِّ
 منهــــــا إزاء ثالثـــــة معــــــاییر ًكـــــال

ِإلى ستة، ثم انتق األفضل َ ْ.  

  

  الوصف  الطریقة  الخطوة
  
  ّ طور خطة العمل-٥

  
  خطة العمل

  متى  من  ماذا
  

    

ّاكتـــــــب خطـــــــة مفـــــــصلة تـــــــسرد 
خطـــــــوات العمـــــــل واإلجـــــــراءات 
واألشخاص المسؤولین، وتـاریخ 

ــــدء واالنتهــــاء، وتقــــدیر عــــد د الب
  .الساعات الالزمة والتكلفة
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  الوصف  الطریقة  الخطوة

  
ّ طبق الحل وقیم التقدم-٦ ّ  

  
  خطة العمل

  متى  من  ماذا
  

  
  
  
  

ّاكتـــــــب خطـــــــة مفـــــــصلة تـــــــسرد 
خطـــــــوات العمـــــــل واإلجـــــــراءات 
واألشخاص المسؤولین، وتـاریخ 
ــــدء واالنتهــــاء، وتقــــدیر عــــدد  الب

  .الساعات الالزمة والتكلفة

  )8-11، ص2001، وكیللي غتشانًنقال عن (

  )2:2(الجدول 
   الخطوات الست لحل المشكالتشرح 

  
ًعتبـر جـزءا رئیـسیا مـن الحیـاةی  فـي حـل المـشكالتاإلخفاقأن  ویرى الباحث  النمـو نـاوال یمكن. ً

 التــي تكــسبنا الخبــرة وتؤهلنــا للمــشاركة بفاعلیــة وحیویــة فــي المجتمــعتجــارب الالــصحیح إال بكثیــر مــن 
مهمــا تعقــدت المــشكالت یبقــى الحــوار المنطقــي المبنــى ف ،هــة مــشكالت الحیــاة المختلفــةمواجبالتــالي 

  .الحل للعدید من المشكالت على إستراتیجیات إرشادیة مفتاح
  لهــا، فـي عـالج هــذه المـشكالت والتـصديهینـضب معینــ والتربیـة اإلسـالمیة أســلوب ومـنهج ال
  .ألنها تستمد مقوماتها من المصدر الرباني
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  الفریقمهارات العمل ضمن : ًرابعا
 

 وذلـك لآلمـال ، ظاهرة العمل ضمن الفریق من األهداف التربویة في النظام التربوي النـاجحّدتع
 ومــا یترتــب علیهــا مــن ســلوكیات طیبــة كالتعــاون واإلیثــار وتحمــل ،المنعقــدة علــى إبــراز هــذه الظــاهرة
  .المسؤولیة واالستقاللیة في التفكیر

ل مــع الفریــق لزیــادة المعــارف وتعلــم المهــارات الجدیــدة واحــدة مــن أهــم إن االنــضمام فــي العمــ
  .ٕالوسائل التي تعتمد علیها المنظمات المعاصرة في اكتساب الخبرات والمهارات واثراء العمل واألداء

كـــساب المهــــارات إ تـــؤدي إلـــى ،)139-141، ص2004( كمـــا یـــشیر عبــــاس ،إن فـــرق العمـــل
والمخطـط . لة وبذلك یتحقق التمیـز فـي األداءاعهارات االتصاالت الف إضافة إلى م،المتنوعة والمقدرة

  .التالي یوضح أهم المهارات التي تكتسبها من خالل فرق العمل
  كیفیة مباشرة العمل

       
  كیفیة توصیل األهداف لآلخرین

  
  من أین تحصل على الموارد؟

  
  الطریقة المثلى الستخدام الموارد

  
  ع باقي األقساممأسلوب التعاون 

  
  كیفیة التفاوض

  
  كیفیة مراقبة األداء

  
  كیفیة مواجهة المشكالت

  
  نجاز أهداف المشروعإكیفیة 

  )2:5 (شكل
  المهارات المكتسبة من خالل فریق العمل أو المشروع
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  :الفریقتعریف 
د یقومـــون بعمـــل  جماعـــة مـــن األفـــراهـــوًجماعـــة مـــن األفـــراد انتظمـــوا لیعملـــوا معـــا، أو : الفریـــق

  )21، ص2007كلیة هارفرد إلدارة األعمال،  .(متشابه، أو یعملون تحت إمرة فرد واحد
وحــــدة تتــــألف مــــن األفــــراد، الــــذین یــــدركون وحـــــدتهم ) 10، ص2000(وهــــو عنــــد عبــــد الجــــواد 

من بیئــــة ضــــً أو هــــم یعملــــون معــــا، لتحقیـــق هــــدف مــــشترك، ،الجماعیـــة، ولــــدیهم القــــدرة علــــى العمـــل
  .تجمعهم
یــتم اعتبــار مــساهمات األفــراد إذ  ،ًأنــه مجموعــة مــن العــاملین معــاب فریــق العمــل )أدیــر(عــرف وی

 إلى القول بـأن فریـق العمـل الفعـال یعتمـد بالدرجـة األولـى )أدیر(ویذهب . بأنها تكمل بعضها البعض
ن علـى منـاطق مختلفـة، وإمكانیـة عمـل أعـضاء المجموعـة كفریـق فـي حـین أنهـم موزعـ :على ما یلـي

 األمـر الـذي یتطلـب ،ًیث یساهمون في سلسلة مـن األنـشطة، بـدال مـن مـساهمتهم فـي مهمـة واحـدةبح
  )66، ص2003ویلیامز، .(هذاتالوقت تواجدهم في مكان واحد في 

یــــرى أن فریــــق العمــــل هــــو جماعــــة مــــن العناصــــر البــــشریة ف) 69، ص2006(أمــــا أبــــو النــــصر 
مـل كـل مـنهم بمفـرده، بمـا یـضفي علـى روح العمـل ًیعملون معا إلنجاز ما ال یمكن إنجازه في حال ع

ففریــق العمــل لــه أســلوب فــي العمــل .  مــن االهتمــام والرضــا، إلــى جانــب المتعــة فــي األداء نفــسهًئاشــی
واإلدارة قــائم علــى أهمیــة التعــاون المتبــادل والتنــسیق، بمــا یــسهم فــي إنجــاز األعمــال المطلوبــة بــشكل 

  .أكثر كفاءة وفعالیة
فریــق العمــل بأنــه مجهــود تعــاوني ) P455  Galaway &Compton ,1998 , (اكمــا یعرفــ

  . لمجموعة منظمة إلنجاز هدف مشترك
ویعـد العمــل ضـمن الفریــق بمثابـة جماعــة مـن األفــراد یـؤثر كــل مـنهم فــي اآلخـر بــالخبرة والمهــارة 

موعـة مـن التي یمتلكها في اتخاذ القرارات، ومع تعاونه یمكن تحقیق األغـراض العامـة، كمـا تعنـي مج
ًاألفـراد الـذي یعملــون معـا لتحقیــق أهـداف معینــة بطریقـة أفــضل ممـا لــو أدى كـل مــنهم عملـه بمفــرده، 

هـم بفكـره ممـا یحقـق ُویساعد العمل الجماعي في أن كل عضو في الفریق یدلي بخبرته وتخصصه وی
  )129، ص2003خاطر وآخرون، (.قضایا المطروحة أمام فریق العملًتكامال في مواجهة ال

إحدى تقنیات التطویر التنظیمـي المخططـة، التـي تقـوم : تعرف بأنهاف عملیة بناء فریق العمل اّأم
علــى إشــراك مجموعــة مــن األفــراد ذوي مهــام مترابطــة ومهــارات متعــددة بــصورة اختیاریــة أو إجباریــة 

 سـلطة بدرجـة مناسـبة مضمن فریق عمل طویل أو قصیر األجل، بعدد مناسب مـن األعـضاء، ولـدیه
ألداء المهـــام، ومــــسؤولیة جماعیـــة بیــــنهم، ولـــدیهم میــــل للمـــشاركة والتعــــاون وخلـــق جــــو مفعـــم بالثقــــة 
 .المتبادلة، وذلك بمساعدة مستشار داخلـي أو خـارجي بغیـة تحقیـق هـدف معـین مـن أهـداف المنظمـة

  )332، ص1998نصیر وعبابنة، (
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 والتـــصمیم واألســـاس كلمـــة بنـــاء بأنهـــا االختیـــار واالســـتعداد) 14-6، ص1995(ویعـــرف حـــسن 
واالرتفاع للفریق، ویعرف بناء فریق العمل بأنه الجهد المبـذول فـي دراسـة كیفیـة عمـل أعـضاء الفریـق 
بعـضهم مـع بعـض، وتـوفیر المنـاخ المناسـب لتوجیـه طاقـاتهم تجـاه حـل المـشكالت، وتعظـیم اسـتخدام 

  .یاتٕموارد األعضاء وامكاناتهم لهذه العملیة بتحمل كل عضو منهم المسؤول
  :وفي ضوء ما سبق یمكن تعریف فریق العمل بأنه

ًاألعـــضاء ذوي تخصـــصات مهنیـــة متنوعـــة یعملـــون معـــا لتحقیـــق أهـــداف محـــددة مجموعـــة مـــن 
 . یتم بشكل جماعي وباالعتماد على التعاون المتبادل فیما بینهمهمعملو

  :تعریف مهارات العمل ضمن الفریق
اآلخـرین،  ٕلـى التركیـز علـى أهـداف الجماعـة واسـنادتتطلب مهارات العمل ضمن الفریـق القـدرة ع

أفـراد  وقـدرات كـل فـرد مـن وتقلیـل االحتكـاك بـین أفـراد الجماعـة والتركیـز علـى االسـتفادة مـن مهـارات
  .. الجماعة

ؤدونوهــي مهــارة ذاتیــة اتــصالیة تعنــي القــدرة علــى التعــاون مــع أفــراد فریــق العمــل  ذین ی ً عمــال ال
ًمتشابها أو مترابطا من    )107ص ،2006، بوفارس.(أجل تحقیق أهداف العملً

  :فریقالأهمیة مهارات العمل ضمن 
 جـب توفرهـا فـي جمیـع األشـخاص الـذینهمـة التـي یممهارات العمل ضـمن فریـق مـن المهـارات ال

 وذلـك ألن ؛لمهـارات المهنیـةن هنـاك مـن یجعلهـا أهـم مـن اإبـل  أو خارجهـا، یعملـون داخـل منـشأة مـا
 ریــق واحــد یعمــل علــى تماســك المؤســسةت لــدى العــاملین وقــدرتهم علــى العمــل كفهــذه المهــارا تــوفر

وتعزیــز فعالیــة كــل عملیاتهــا، مــع قیــام العــاملین بتبــادل األفكــار والتعــاون فیمــا بیــنهم ودعــم بعــضهم 
  .ًبعضا

ًلكــي تكــون عــضوا جیــدا فــي فریــق عمــل فهــذا یقتــضي ثالثــة أشــیاءو وزارة التربیــة والتعلــیم ( :ً
 )56، ص2008 ،انُسلطنة عمب

أن تدعم وتساند كل عضو من أعضاء الفریق .  
 همساعدة فریق العمل كل.  
 إنجاز المهمة المناطة بك.  

هتمــامهم فقــط علــى إنجــاز المهمــة المناطــة بهــم، والــبعض اآلخــر قــد ا ّبعــض األشــخاص ینــصب
ق العمــل الجیــد ًهتمامــا باحتیاجــات فریــق العمــل ویعمــل علــى توفیرهــا، ولكــن عــضو فریــایكــون أكثــر 

  . المذكورة أعاله على حد سواءةعلیه أن یساهم في المجاالت الثالث
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ًفـــي أنـــه یـــضم فریقـــا ) 354، ص2005حبیـــب وآخـــرون، (وترجـــع أهمیـــة العمـــل ضـــمن الفریـــق 
 وبالتالي یعمل كل عضو مـن خـالل إطـار مرجعـي للمعلومـات یختلـف عـن ،ًمتنوعا من التخصصات

فریـــق فـــي صـــورة لقـــاءات مـــشتركة یـــدلي كـــل عـــضو بوجهـــة نظـــره اآلخـــر ولكـــن باجتمـــاع أعـــضاء ال
  . بحیث یتم وضع أفضل الخطط العالجیة من مختلف الجوانب،المتخصصة

 :الفریق فوائد العمل ضمن

  :منها ،هناك العدید من الفوائد التي یمكن أن تتحقق من خالل فرق العمل
ًأسـهل حـال إذا كـان هنـاك أكثـر فالمـشكالت المستعـصیة تكـون  : في حل المـشكالتالفاعلیة .١

  .امن رأي أو محاولة للوصول إلى تشخیص أفضل لحلها والتغلب علیه
  .تدفق المعلومات بحریة الذي یعمل على :تبادل المعلومات .٢
حیـــث إن كــل عــضو یـــستخلص ویقــیم اختیـــارات أكثــر ممـــا  :اتخــاذ القـــرارات بــصورة أفـــضل .٣

  .لوقت المطلوب إلنجاز العملبذلك ا فرد واحد یقل  بهیستطیع أن یقوم
ًهـــو الفائـــدة األساســیة، إذ یرغـــب األعـــضاء فـــي العمـــل معـــا وفـــي مـــساندة أحـــدهم  :التعـــاون .٤ 
  . ألنهم یتوحدون مع الفریق، وبذلك تقل المنافسة الفردیة؛اآلخر
یوجــد االســتخدام األكثــر فاعلیــة للمــوارد والمواهــب والقــوى، الــذي  :االســتخدام األمثــل للمــوارد .٥

فعنـدما یوجـد خلـل مـا فـي معلومـة . الفریـقفـي یقوم به األعضاء بحریة تامة بمشاركة أعضاء آخرین 
  .  آخر لسد هذه الثغرة عضومحددة أو مهارة خاصة لدى أحد األعضاء، فهناك

ُإن األعمــال الكثیــرة والمهــام العدیــدة التــي تطلــب مــن أفــراد  :تخفیــف األعبــاء وتوزیــع األدوار .٦
  .ٍمتساو بشكل الفریق أعضاء على اًأسهل وأكثر یسرا إذا تم توزیعه تكون أن العمل یمكن

فوجـود عــدد أكبــر مــن األفـراد والمتعــاونین لتقــدیم المعلومــات  :تقــدیم أحــدث وأدق المعلومــات .٧
  .یسهل عملیة تحدیثها، أو الوصول إلى المعلومات الدقیقة من مصادرها الصحیحة

ًن فــرق العمــل تــؤدي إلــى وجــود األفــراد معــا لفتــرات إیــث ح :زیــادة االتــصال بــین األعــضاء .٨
  . عملیات االتصال أسهل وأكثر جدوىأطول، وبالتالي تكون

 ألن العــاملین یــشعرون أنهــم جــزء مــن ؛حیــث یوجــد االهتمــام بتحقیــق الجــودة والدقــة :الجــودة .٩
  . نشاط الفریق، ویرغبون أن یظهر فریقهم بصورة جیدة قدر اإلمكان

ِّففـــرق العمـــل ونتیجـــة للتعـــاون بـــین أعـــضائها تقـــوي  :الـــشعور باالتحـــاد والـــصداقةتنمیـــة . ١٠
  .أواصر الصداقة والتعاون بین أفرادها، مما ینتج عنه اتحاد أكبر بینهم، وبالتالي زیادة إنتاجیتهم

   

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ٦٤

  :مهارات الفریق
ك إال مـن ذلـبتكامـل وتناسـب وتنـاغم تـام، وال یتحقـق  إن إنجاز أي عمل یتطلب أن یعمل األفـراد

ٕواحـــدة بمـــا تحملـــه مـــن أهـــداف ونظـــم، واجـــراءات عملیـــة، وحتـــى یعملـــوا  ٍخـــالل انـــصهارهم فـــي بوتقـــة
  .هذه األمور تجعل عملهم وحدة واحدة. یتسموا بمجموعة من المهارات بفعالیة یجب أن

 المجموعـة األولـى هـي :)80-79، ص2005هـاییس، (وتقع هذه المهارات في ثالث مجموعـات 
فــأي مهمــة تحتــاج إلــى إعــداد .  التقنیــة، أو الوظیفیــةexpertise الخبــرةرات التــي تــشمل فئــة المهــا

ویمكـن أن یـشمل هـذا معرفـة مـن . فریق لتأدیتها یمكن أن تحتاج إلى أنواع معینة من المعرفة الخبیرة
  ). من نوعي الخبرةٍّأن یضمن الفریق شمول كل(ع واحد أكثر من نو

، problem-solving العمل مـع حـل المـشكلة :ت الالزمة للفریـقالمجموعة الثانیة من المهارا
ًمـا لألفكـار، واالبتكـارات مهًإن أنواع التداخل التي توفرها الفرق عادة مـا تكـون مـصدرا . واتخاذ القرار

ًویحتـــاج الفریـــق أن یكـــون قـــادرا أیـــضا علـــى تعریـــف طبیعـــة المـــشكلة، وتقـــویم . المبدعـــة فـــي التنظـــیم ً
لــة التخــاذ إجـــراء، اع الخاصــة بمـــا یمكــن أن یكــون الطریقــة الفتت، واتخــاذ القــراراالخیــارات والــتخلال

  .وكیف یعملون بالنسبة له
 interpersonalحـــدوث التـــداخل بـــین األفـــراد العمـــل مــع :المجموعــة الثالثـــة مــن المهـــارات

interaction .علــــى ًفمــــن غیــــر المــــرجح أن یعمــــل الفریــــق جیــــدا دون أن یكــــون أعــــضاؤه قــــادرین 
، ودون أن یكونـــوا قـــادرین علـــى تجـــاوز المـــشاكل والخالفـــات بـــین تـــصال بكفـــاءة بعـــضهم بـــبعضاال

ّمـــرة أخـــرى، عـــادة یـــتم الحـــصول علـــى هـــذه .  التـــي یمكـــن أن تظهـــر فـــي العـــادة بـــین األفـــراد،األفـــراد
 قــي تأدیــة المهمــة، ومــن المفیــد عــادة أن نًالمهــارات عنــدما یعــرف الفریــق بعــضهم بعــضا، ویــستمرو

 أعضاء الفریق على األقل من ذوي المهارات الكافیة في التداخالت بـین األفـراد لیـروا أن یوجد بعض
  .الخالف قادم، ویسیطروا علیه

 )74، ص2008 ،ُسلطنة عمانبوزارة التربیة والتعلیم ( :أسس بناء الفریق

  .تحدید األهداف -.         اللقاء األول للفریق التركیز على -
 . حسب القدرات توزیع المهام -                     . التخطیط قبل العمل -

 .االتصال وتبادل المعلومات -                           . تبادل األدوار -

  .التشجیع والتحفیز –                              .القائد اختیار -
ًجـدا فمـن المهـم . عالقات فریق العمل الجیـدة تقـوم علـى الـصراحة والثقـة أن ویرى الباحث

ًأن یقــوم أعــضاء الفریــق بتبــادل المعلومــات فیمــا بیــنهم، ومــن الــضروري جــدا أن یعامــل بعــضهم 
  .ًبعضا باحترام وأن یشعر كل عضو من أعضاء الفریق أنه شخص ذو قیمة
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  :الفریقمراحل بناء 
حـو ما من شيء في الحیاة إال ویمر بعدد من المراحل التطوریة التلقائیة التي یتقدم مـن خاللهـا ن

وفریــق العمـل ال یختلــف عـن غیــره فـي هــذه الحیـاة مــن ناحیـة المــرور بمراحـل تطــور، . النمـو والكمـال
ه وتطــوره، وقــد حــدد ئــ فــي تــصنیف هــذه المراحــل التــي یمــر بهــا الفریــق أثنــاء بناًاإال أن هنــاك اختالفــ

-335، ص1998، نـصیر وعبابنـة(:  هـي،مراحـل بنـاء فریـق العمـل بخمـس مراحـل) تكمـان وجنـسن(

334(  
لـى بعـضهم دون التفاعـل والتعـاون إیقوم أعضاء الفریـق فـي هـذه المرحلـة بـالتعرف : التشكیل .١

ــــد الــــسلوك ــــة جــــس نــــبض، یقــــوم األفــــراد خاللهــــا بتحدی ات المقبولــــة وغیــــر یالواضــــح، فهــــي مرحل
المقبولــــة، ومــــا األهــــداف المطلــــوب تحقیقهــــا؟ ومــــا طبیعــــة مهــــام الفریــــق؟ ومــــا التقنیــــات لتحقیــــق 

  .بارزة أولمحددة؟ وتكون االعتمادیة بین األعضاء في هذه المرحلة غیر ظاهرة األهداف ا
تمتـــاز هـــذه المرحلـــة بظهـــور الـــصراعات والخالفـــات المعارضـــة ألداء المهـــام بـــین : العـــصف .٢

أعــضاء الفریــق، ویظهــر فیهــا عــداء بــین أعــضاء الفریــق وقائــده كأســلوب لمعارضــة بنــاء الفریــق 
عـضاء ممــا یـدعو إلـى تــدخل القائـد إلیجـاد ســبل إلزالـة الــصراعات ویـزداد عـدم االنــسجام بـین األ

  .والوقایة منها، وضرورة إیجاد التعاون المتبادل
یقــــوم أعـــضاء الفریــــق فـــي هــــذه المرحلــــة باعتمـــاد مجموعــــة مـــن المعــــاییر والقــــیم : المعیاریـــة .٣

ر التـي تحكــم التنظیمیـة لتنظـیم عالقـاتهم لتحقیـق الهـدف المطلـوب، ویقـوم القائـد بتوضـیح المعـایی
ات األعــضاء، كمــا یتبلــور وجــود حــس وشــعور بزیــادة التماســك بــین األعــضاء ممــا یــؤدي یســلوك

  .إلى تقربهم بعضهم من بعض، وتظهر الثقة بشكل واضح بین أعضاء الفریق في هذه المرحلة
ــــة بــــین أعــــضاء الفریــــق ثابتــــة ومــــستقرة: األداء .٤  واألدوار ،تــــصبح العالقــــات فــــي هــــذه المرحل

ل واحد مـنهم، كـذلك الهیكـل واألهـداف التـي تـساعد الفریـق علـى أداء المهـام المنوطـة واضحة لك
  .به، ویتم التركیز في هذه المرحلة على حل المشكالت واتخاذ القرارات

یـتم فــي هـذه المرحلــة حـل الفریــق وانتهـاء مهامــه نتیجـة لتحقیــق األهـداف المطلوبــة، : اإلنهـاء .٥
 .حقیق الهدف أو البدء في تحقیق هدف آخر جدیدوینتهي التعاون بین األعضاء بعد ت

  :الفریقشروط نجاح 
-285، ص2006عثمـان، : (يأتحدد أهم الشروط الـالزم توافرهـا لنجـاح فریـق العمـل فیمـا یـُیو

284(  
  .وضوح األهداف - ١
 .تحدید األدوار - ٢

 .ولیاتئتوزیع المس - ٣
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 .جودة المناخ في العمل من الناحیة المادیة والنفسیة - ٤

 التــي تتمثــل فــي التكــوین الشخــصي والقــدرات والمهــارات والــدوافع التـــي ،یةالعوامــل الشخــص - ٥
 .تحرك الفرد وأنماط السلوك التي یمارسها

 ویقـــصد بهـــا التقنیـــات وطبیعـــة النـــشاط، وثقافـــة المنظمـــة ونمـــط القیـــادة ،العوامـــل التنظیمیـــة - ٦
 .والمناخ التنظیمي السائد

 ودرجــة التوافــق االجتمــاعي د علــى األفــراالعوامــل االجتماعیــة والظــروف االقتــصادیة وآثارهــا - ٧
 .لألفراد، وشبكة االتصاالت والعالقات االجتماعیة والشخصیة بین أفراد الفریق

 .جازات والتحفیزاإلوالرؤیة والوظائف وعن اإلدارة  ، بین أفراد فریق العمل،درجة الرضا - ٨

 ). عمل فعال فریق–اتصال فعال (الوالء لفریق العمل یزید الكفاءة الكلیة للفریق  - ٩

 .القضاء على جمیع أنواع الخالفات التي قد تظهر عند فریق العمل -١٠

فعلیــه أن یقــدم . علــى عــضو فریــق العمــل أن یعطــي الــدعم والمــساندة لزمالئــه فــي العمــلف
ًالمـساعدة عملیـا إذا أمكـن لــه ذلـك، وأن یتعامـل مـع اآلخــرین بمـشاعر إیجابیـه وبتعـاون وبحــرص 

  .ل جیدةشدید على إیجاد عالقات عم

  :ضمن الفریق قات العملومع
قــات ومــشكالت تواجــه فریــق العمــل وتحــد مــن كفــاءة العمــل وفعالیتــه تتمثــل فــي وهنــاك مع

  )196-197 ، ص2009الصیرفي، : (اآلتي
 وتحتـاج عملیـة التـأقلم لفتـرة لیـست قـصیرة حتـى یتقبلـوا الفكـرة :صعوبة تأقلم األعضاء الجـدد .١

لجدیـــد تـــؤثر فـــي ذلـــك حـــددها شـــكال ســـلوكیة للعـــضو اوینـــدمجوا فـــي فـــرق عملهـــم، وهنـــاك أ
  :هي، )أدجار(
 عدوانیـة، ویحـاول رفـض الـسلطة، ًاحیث یظهر هذا العضو أنماط: سلوك المحارب العنید. أ

  .ل له داخل الفریقاعوذلك إلیجاد دور ف
یحـاول هــذا العـضو إظهــار التعـاون الكامــل والطاعـة لألوامــر : سـلوك الـصدیق المتعــاون. ب
  .لهفة رغبة منه في تحقیق األمان والشعور برغبة الفریق والسلط
ًوهـــو دائمـــا متحفـــز لمعرفـــة كیفیـــة العمـــل علـــى إشـــباع حاجاتـــه : ســـلوك المفكـــر العقالنـــي. ج

  .الشخصیة
 قــد ال یــستطیع الفــرد تحدیــد مــا هــو متوقــع منــه القیــام :عــدم وضــوح األدوار المنوطــة بــاألفراد. ٢

  .ًكبر من طاقته أو أقل، مما یؤدي اإلرباك والفوضى أحیانابه، أو قد یواجه أعباء وظیفیة أ
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 الــصراعات بــین األفــراد والنزاعــات دلیــل علــى وجــود :الــصراعات بــین األفــراد داخــل الفریــق. ٣
لح واألهـداف االتفاعل البناء، لكن یصبح غیر مرغوب فیه متى ما تحول إلى صراع علـى المـص

  .الشخصیة
ًأحیانا یترتب على دخول الفرد في فـرق العمـل وانـسجامه : یةمقاومة بعض الوحدات التنظیم. ٤

مــــع أعــــضائها واســــتجابته لتعلیمــــات الفریــــق أن یتنــــصل األفــــراد مــــن ســــلطات وقــــرارات إدارتهــــم 
ومــدیریهم الــسابقین فــي الوحــدات التــي كــانوا یعملــون فیهــا، األمــر الــذي یعــود بآثــار ســلبیة علــى 

  .التنظیم ككل مما یعیق تحقیق األهداف

  :ً قواعد لجعل فریق العمل فاعالثمانيهناك و
 ألن الغمـــوض فـــي ؛ّال بـــد مــن صـــیاغة غـــرض الفریــق بوضـــوح وبـــشكل مــدون: ســتهدافاال - ١

  . یقود إلى غموض أكبر في الغدالیوماألهداف 
یغـدو مثـل هـذا . ًیجب تحدیـد مـن سـیكون عـضوا فـي الفریـق ولمـاذا: اختیار األعضاء بعنایة - ٢

 نومن المفضل أن ال یزید عـدد األعـضاء عـ. سالة الفریق واضحةًالتحدید سهال إذا كانت ر
 .ن العدد األقل من ذلك هو األفضلإ بل ،عشرة

كیــف یمكــن للفریــق أن یعــرف مــا إذا كــان قــد حقــق أهدافــه أو أنجــز : تحدیــد معنــى النجــاح - ٣
  علـىیـساعدذا هـ. النجـاح) أو مكونـات(رسالته؟ یتطلب األمر هنا التحدید المـسبق لعناصـر 

 . تحقیقهاعندصود بالنجاح قتعریف المووح األهداف وض

ال بــد مــن تحدیــد موعــد إلنجــاز الفریــق للمهمــة المناطــة : تحدیـد موعــد نهــائي إلنجــاز المهمــة - ٤
. ًفـــإذا كـــان ذلـــك مرتبطـــا بتحقیـــق النجـــاح، فـــإن الموعـــد المـــذكور ســـیكون ســـهل التحدیـــد. بـــه

 وفــي الحــاالت ،ر مــن ســتة أشــهر یفــضل هنــا أن ال یزیــد موعــد بقــاء الفریــق ألكثــ،وكقاعــدة
 .االستثنائیة ال بد من إعادة دراسة تشكیل الفریق ومهمته ككل

واجبــات كــل ودور لــدیــد الــدقیق حتطلــب نجــاح الفریــق التی: تحدیــد دور وواجبــات كــل عــضو - ٥
 .والصیاغة المسبقة لنمط العالقات بین األعضاء. عضو فیه

ً أن فاعلیــة الفریــق تــزداد إذا كــان مرتبطــا  یــرتبط الفریــق؟ تــدل التجــارب علــىابمــ: المــساءلة - ٦
ٍ أو توصــیاته إلــى فریــق ثــان أعلــى منــه فــي هأمــا إذا كــان الفریــق یحیــل قراراتــ. بمــسؤول واحــد

 فإنــه مــن الــضروري تقلیــل عــدد أعــضاء الفریــق الثــاني والتأكــد مــن أنــه مــستوعب ،المــستوى
 .لمسؤولیاته

جــاز أو تنفیــذ مهمتــه؟ إذا كــان مــن كیــف ســیتحرك الفریــق إلن: وضــع جــدول ألعمــال الفریــق - ٧
ات األولـى الصعب على أعضاء الفریق وضع خطة عمل لهم فإن علیهم العـودة إلـى الخطـو

 .سترشاد بهاالمشار إلیها أعاله لال
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لـذلك فإنـه . االجتماعات هي التحدي الذي یواجهـه أعـضاء الفریـق: جعل االجتماعات مثمرة - ٨
ـــــــد مـــــــن المهـــــــم أن تكـــــــون االجتماعـــــــات مثمـــــــرة ومف ـــــــى طریـــــــق تحدی یـــــــدة وذات مغـــــــزى عل

 )61، ص1995إدارة البحوث والدراسات والنشر، .(دافـاأله

التربیـة اإلسـالمیة هـو الترجمـة العملیـة ب أن اقتران مهارات العمل ضمن الفریـق ویرى الباحث
 بین المسلم من ناحیة، وبین كل من الخالق والكـون واإلنـسان والحیـاة ،والتطبیق الكامل للعالقات

  .آلخرة من ناحیة أخرىوا

االجتماعیـــة ســـوف یـــتمكن مـــن بقیـــة المهـــارات   یـــتمكن مـــن المهـــاراتالـــذيالفـــرد وعلیـــه فـــإن 
باإلیجــاب بــصفة عامــة، وبهــذا یمكــن أن نطلــق   یــنعكس علــى حیاتــهالــذيبــسهولة ویــسر، األمــر 

  .ومن هنا تأتى أهمیة هذه المهارات، "المهارة األم"على هذه المهارات بأنها 

 لمهـــارات االجتماعیــــة العـــرض خلـــص الباحـــث إلـــى أن المحـــاور األربعـــة لهـــذال ومـــن خـــال
 مهـــارات العمـــل – مهــارات حـــل المـــشكالت – مهـــارات االتـــصال والتواصـــل –المهــارات القیمیـــة (

الـذي أمكـن للباحـث تعریفـه للقائــد ، كـن االسـتغناء عنـه فـي بنـاء القائـد أسـاس ال یم)ضـمن الفریـق
 ویحفـز العـاملین ویتعامـل ،لى بالقیم اإلیجابیة ولدیـه المهـارات الـسلوكیةهو الذي یتح: الفعال بأنه

 ،اتخـاذ القـرارات، ویتمتـع بمهـارات اتـصال عالیـةت وكالحـل المـشمعهم بفاعلیة ولدیه القـدرة علـى 
  ).أي یمتلك المهارات االجتماعیة (ویعمل ضمن الفریق
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 ٦٩

  التربیة اإلسالمیة: المحور الثالث
  

  :إلسالمیةمفهوم التربیة ا
ًال بد أن یكون مفهوم التربیة اإلسالمیة واضحا وضـوح اإلسـالم نفـسه، بعیـدا عـن الخلـط بمفهـوم  ً
ًالتربیــة الدینیــة الــذي ال یخــتص بــدین معــین، وهــو غالبــا مــا یطلــق علــى مــا یقــدم مــن مــواد دینیــة فــي 

ن الحیــاة، تلــك النظــرة منــاهج التعلــیم العــام، كمــا أنــه یعكــس النظــرة الغربیــة للــدین بواقعــه المنفــصل عــ
لــى جانــب واحــد یتمثــل فــي إقامــة الطقــوس الدینیــة، أمــا التربیــة اإلســالمیة، فهــي عالتــي تقــصر الــدین 

ت، .د(یقـــول البـــوطي . مفهـــوم مخـــتص بالـــدین اإلســـالمي، وهـــو مفهـــوم شـــامل شـــمول اإلســـالم نفـــسه
مـة علـى الـصلة بـین العبـد یخطئ من یظن أن التربیـة اإلسـالمیة مرادفـة للتربیـة الدینیـة القائ): 22ص

  .وربه فقط
  : التربیة اإلسالمیة بتعریفات متعددة منهاُّعرفتوقد 

 عملیة تفاعل بین الفرد والبیئة االجتماعیة المحیطة به مستضیئة بنـور اإلسـالم بهـدف بنـاء  -
ــــة فــــي جوانبهــــا كلهــــا وبطریقــــة متوازنــــة ــــسبیعي، . (الشخــــصیة اإلنــــسانیة المــــسلمة المتكامل ال

 )15، ص2009

 منظومــة متكاملــة مـــن نــسق معرفــي مـــن المفــاهیم والعملیــات واألســـالیب والقــیم والتنظیمـــات  -
التـــي یـــرتبط بعـــضها بـــالبعض اآلخـــر فـــي تـــآزر واتـــساق تقـــوم علـــى التـــصور اإلســـالمي هللا 

 وتسعى إلى تحقیق العبودیة هللا بتنمیـة شخـصیة اإلنـسان بـصفته ،والكون واإلنسان والمجتمع
نبهــا المختلفــة بمــا یتفــق والمقاصــد الكلیــة للــشریعة التــي تــسعى لخیــر ًفــردا وجماعــة مــن جوا

 )32-33، ص2005علي وآخرون، .(اإلنسان في الدنیا واآلخرة

 عملیــة إعــداد لإلنــسان مــن جمیــع جوانــب شخــصیته بــصورة شــاملة ومتكاملــة ومتوازنــة، فــي  -
مات الشخـصیة  لیكـون شخـصیة مهتدیـة تتمثـل فیهـا سـ،إطار عقیـدة اإلسـالم وشـریعته وقیمـه

، 2002ریـان، . (اإلسالمیة التي تعمل ضمن مجتمعها لعمارة األرض وفـق مـنهج اهللا تعـالى
 )50ص

 تعني تزوید اإلنسان بمجموعة من العلوم والمعارف والمهارات التـي تـؤدي إلـى تكـوین نظـرة  -
سـى مو. (متكاملة نحو الكـون واإلنـسان والحیـاة؛ فتـؤدي إلـى اتجاهـات متكاملـة لـدى اإلنـسان

 )7، ص1992وآخرون، 

 تنـــشئة إنــــسان مــــسلم متكامــــل مـــن جمیــــع نواحیــــه المختلفــــة وتكوینـــه مــــن الناحیــــة الــــصحیة  -
والعقلیــة واالعتقادیــة والروحیــة واألخالقیــة واإلرادیــة واإلبداعیــة فــي جمیــع مراحــل نمــوه، فــي 

. ینهــاضــوء المبــادئ والقــیم التــي أتــى بهــا اإلســالم، وفــي ضــوء أســالیب وطــرق التربیــة التــي ب
  )20، ص1989یالجن، (
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 ٧٠

ًعــد إعــدادا شــامال فــي ضــوء یإن المــدقق فــي هــذه التعریفــات یالحــظ أنهــا تنــصب علــى اإلنــسان ل ً
كـــن مبعـــد اســـتقراء هـــذه التعریفـــات یوشمل جمیـــع جوانـــب شخـــصیته، وتـــعقیـــدة اإلســـالم وتـــشریعاته، 

ًجــسمیا، (ه الشخــصیة حیاتــ جوانــب مختلــف  فــي،اإلنــسان ٕواعــداد بتربیــة ُیعنــى علــم :بأنهــا هــاتعریف
ًوعقلیا، وفكریا، واجتماعیـا، وخلقیـا ً ً ً إعـدادا متكـامال دینیـا ودنیویـا للتعامـل مـع المـشاكل التـي تواجهـه ،)ً ً ً ًُ

  .في الحیاة، وفق التعالیم والمبادئ التي جاء بها القرآن والسنة

  :التربیة اإلسالمیةأهمیة 
ََّمن األمور المسلم بها أن اإلنـسان یولـد صـفحة  ِبیـضاء، غیـر متـسم بمالمـح أي اتجـاه أو سـلوك ُ َّ ُ

ــــه یحمــــل االســــتعداد التــــام لتأأو تــــشكیلة، إال  ــــوم والمعــــارف، وتكــــوین الشخــــصیة ِّلقــــي مختلــــف ن العل
لــذا فــإن القــرآن الكــریم یخاطــب اإلنــسان ویــذكره بهــذه الحقیقــة  .واالنخــراط ضــمن خــط ســلوكي معــین

فیــــه لكــــسب العلــــم والمعرفــــة،  م، التــــي أودعهــــا اهللا لالســــتعداد واالكتــــساب والــــتعالثابتــــة، وبنعمــــة ا
  :) ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µفقـــال  .َّواالسترشـــاد بالهدایـــة اإللهیـــة

Æ Å Ä Ã Â Á À( ) 78: النحلسورة(.  

حیـاة ملؤهـا الـسعادة واالطمئنـان، فهـو یـشعر بالراحـة  ةاإلسـالمی التربیـة المـسلم یعـیش فـي ظـلف
لـم یكـن لیـصیبه، وأن كـل شــيء  النفـسیة واالجتماعیـة، وأن مـا أصـابه لـم یكـن لیخطئـه وأن مـا أخطـأه

اإلسـالمیة فهـو  وأمـا اإلنـسان الـذي یعـیش فـي المجتمعـات غیـر. في هذا الكـون یحـصل بقـدر اهللا 
النفسي والفراغ الروحي واالكتئـاب فتكثـر حـاالت االنتحـار  طرابوالقلق والتوتر واالض یشعر باإلحباط

 .واالجتماعي والهروب والفساد الخلقي

  : ویظهر ذلك من خالل،وقیمتها اإلسالمیة التربیة من هنا تتجلى أهمیة
 المـستحق للعبـادة، واإلنـسانهو الخالق الـرازق  ، فاهللا سان مع ربه نها تنظم حیاة اإلنأ - ١

:)P O N M L K    R Qقــال  ًدائمــا، إلیــه والتوجــه عبــادة ربــه وظیفتــه ،مخلــوق

U T S  Y X W V   ] \ [ Z(   ) 4 -1:العلقسورة(. 

یا، فعالمــه نهــا تحقــق الــسعادة لإلنــسان فــي الحیــاة الــدنیا واآلخــرة، فالمــسلم یعــرف قیمــة الــدنأ - ٢
الواقـع  اإلسـالمیة تقـوم علـى أسـاس التربیـةأوسع مـن عـالم الحیـاة المادیـة األرضـیة وحـدها، ف

ا فقــط، والمــسلم یعلــم أن مــالمــادي والروحــي لإلنــسان دون االقتــصار علــى جانــب واحــد منه
  قــال، مزرعــة اآلخــرة وأن مــا عملــه فــي الــدنیا ســوف یجــده ویحاســب علیــه فــي اآلخــرةالــدنیا
 :) Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë(    )77:القصص (. 
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 حیـــاة المـــسلم مـــع مجتمعـــه الـــذي یعـــیش فیـــه، وتعمـــل علـــى تقویـــة  اإلســـالمیة تـــنظمالتربیـــة - ٣
 )¬ ® ¯( : قـــال ،الـــروابط بـــین المـــسلمین ودعـــم قـــضایاهم والتـــضامن معهـــم

فــي تــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم  مثــل المــؤمنین" : وقــال رســول اهللا .) 10 مــن اآلیــة:الحجـرات(
ّضاء بالـــــــسهر األعـــــــ كمثـــــــل الجـــــــسد الواحـــــــد إذا اشـــــــتكى منـــــــه عـــــــضو تـــــــداعى لـــــــه ســـــــائر

  )4685، حدیث رقم468النیسابوري، ص(".ىّوالحم

 اإلسالمیة تهتم بكل مقومـات اإلنـسان الجـسمیة والعقلیـة والنفـسیة والوجدانیـة وتـسعى التربیة  - ٤
فاإلسـالم یـرفض الرهبنـة واالنقطـاع للعبـادة، . لمقوماتإلى تحقیق التوازن التام بین كل هذه ا

وأمـر   خاویة العقـل والـروح،عجول آدمیة مفتولة العضالت  كما أنه یرفض تحول البشر إلى
أمـا أنـا فأصـلي "...  :فقـال  مخالفـة الفطـرة أن یعـودوا إلـى صـوابهم الصحابة الـذین حـاولوا

اإلمـام أحمــد، (".فلــیس منـي سـنتي عـن وأصـوم وأفطـر، وأتــزوج النـساء، فمـن رغــب وأرقـد،
 )14078، حدیث رقم111ص

  : التربیة اإلسالمیة المنهاج فيمفهوم
هــو نظــام مــن الحقــائق والمعــاییر والقــیم اإللهیــة الثابتــة، والمعــارف والخبــرات اإلنــسانیة المتغیــرة 

المهتدیـة، التـي  اإلسـالمیة الشخـصیة إیجـاد إلـى تهـدف التـي – إشـرافها تحـت المدرسـة توفرهـا – النامیة
  )59ص ،2002 ریان،.(تعالى اهللا منهج وفق ضاألر وعمارة الحیاة لترقیة اجتماعي إطار في تعمل

  :األسس العامة للمنهاج الفلسطیني
تستقي األسس العامة للمنهاج جذورها من الفلسفة العامـة للمجتمـع العربـي الفلـسطیني، وتـسترشد 

، وطمـــوح الــــشعب االســـتقالل لدولــــة فلـــسطینه، ومــــن وثیقـــة مبادئهـــا مـــن تراثـــه ودینــــه وقیمـــه وتقالیـــد
ویقـــوم بنـــاء المنـــاهج علـــى األســـس . الفلـــسطیني تجـــاه المـــستقبل، ولتحقیـــق ازدهـــاره وتقدمـــه ورفاهیتـــه

  :والمبادئ التالیة
األســس الفكریــة والوطنیــة والمتمثلــة فــي تعزیــز الثقافــة اإلســالمیة، واالنتمــاء للــوطن واألمــة  - ١

واإلیمـــان بـــالقیم اإلنـــسانیة والدیمقراطیـــة والمـــساواة والحریـــة والكرامـــة . العربیـــة واإلســـالمیة
  .وحقوق اإلنسان

ٕاألســـس االجتماعیــــة وتعتمــــد علــــى احتــــرام القـــانون والحریــــات الفردیــــة والجماعیــــة واحیــــاء  - ٢
ٕواشــراك المجتمــع المحلــي فــي العملیــة التربویــة مــن . التــراث الثقــافي الفلــسطیني واإلنــساني

  .مختلفةخالل مؤسساته ال
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 ٧٢

األسـاس المعرفـي لبنـاء المــواطن القـادر علـى تفهـم ثقافتــه والتفاعـل معهـا ونقـدها وتطویرهــا  - ٣
واالنفتاح على الثقافات المختلفة، ومستوعبا للتكنولوجیا العـصریة ومـساهما مـساهمة فعالـة 

  .في التنمیة الشاملة
هویتــه وبلغتــه األســاس النفــسي ویتمثــل هــذا األســاس فــي تــشكیل ســمات المــتعلم، المعتــز ب - ٤

 .والتفاعـــل مـــع المجتمـــع، والمبـــادر والخـــالق والمحـــافظ علـــى حقـــوق اآلخـــرین وممتلكـــاتهم
ومــن . ینطلــق المنهــاج الفلــسطیني مــن النظــرة الــشمولیة للعملیــة التعلیمیــة بكافــة عناصــرها

  .الوحدة والتكامل بین المعارف المختلفة

  :لعامة لمنهاج التربیة اإلسالمیةاألهداف ا
ً الشامل هو اإلنسان بكیانه متكامال وبطاقاته وقدراته كلهـا وهـي بـذلك لتربیة اإلسالمیةإن هدف ا

 العقلي والروحي والجـسدي والخلقـي والجمـالي وهـي عنـدما تتعهـد تلـك الجوانـب بالتربیـة بتعني بالجان
ه اإلنـسان الـذي تعــدوتناسـقها بحیـث یـصبح فإنهـا تـستهدف فـي الوقـت نفـسه تكاملهـا فـي حركـة نموهـا 

  .ًمتزنا في شخصیته ذا نظرة شمولیة لألمور في الحیاة

ولمــا كانــت األهــداف هــي األســاس فــي التخطــیط والتنفیــذ فــي مــادة التربیــة اإلســالمیة لتحقیــق 
  :أغراضها فهناك أهداف عامة أساسیة للتربیة اإلسالمیة هي

مـل، ویأمرنــا  فاإلســالم ینظـر إلـى الكـون نظـرة تعقـل وتأ:التثقیـف العقلـي واإلعـداد الفكـري - ١
اهللا تعـــالى أن نتفكـــر فـــي خلـــق الـــسموات واألرض وأن نعتمـــد علـــى عقلنـــا للوصـــول إلــــى 

  .مما یستدعي هذا لإلعداد الفكري واالستزادة من المعلومات. اإلیمان باهللا تعالى
اإلسـالم دیــن فطـرة ألن تعالیمــه لیــست : دات الطبیعیــة فــي الطفــلتنمیـة القــوى واالســتعدا -٢

اإلنــسانیة؛ بــل هــي فطــرة اهللا تعــالى التــي فطــر النــاس علیهــا ال تعقیــد غریبــة عــن الطبیعــة 
 وقــد عـــد فیهــا وال خرافــة كــل شــيء فیهــا منطقــي موافــق لحاجــة البــشر محقــق لمــصالحهم

 وتجنبهــا الزلــل  المولــود أي االســتعدادات الطبیعیــةةاإلســالم بــأن مهمــة المربــي تقویــة فطــر
 . عن براءتها واستقامتهااالنحرافوعدم 

ً وحسن التربیة أیا كان جنسه ذكرا أو أنثى:هتمام بقوة النشءاال - ٣ ً. 
 ´ º ¹ ¸ ¶ µ ( :العمــل علــى تــوازن جمیــع القــوى واالســتعدادات اإلنــسانیة - ٤

» ¼  ½    ¾    ¿        Á À   Â    Å Ä Ã     Æ
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ففـــــي اآلیتــــین الـــــسابقتین بیـــــان الهــــدف مـــــن الرســـــالة اإلســــالمیة االرتقـــــاء بـــــالنفس  )الجمعــــة
ًاإلنــسانیة عــن الرذائــل وااللتــزام بالكتــاب المنــزل تطبیقــا عملیــا فــي الحیــاة ، 2008حلــس، (.ً

 )40-41ص

إن تحدیــــد األهــــداف العامــــة هــــو أســــاس كــــل نــــشاط تعلیمــــي هــــادف، فهــــو یــــساعد علــــى تحدیــــد 
الخطـوط : (یـراد لمنهـاج التربیـة اإلسـالمیة أن یحقـق جملـة مـن األهـداف نوجزهـا فیمـا یلـيالمحتـوى، و

، 1998،  لــوزارة التربیــة والتعلــیم الفلــسطینیة)12 – 1(للــصفوف العریــضة لمنهــاج التربیــة اإلســالمیة 
  )12-11ص

ون تعمیـــق إیمـــان المتعلمـــین بعقیـــدتهم اإلســـالمیة ومبادئهـــا وقیمهـــا، ونظرتهـــا لإلنـــسان والكـــ - ١
ًوالحیاة، وانسجام سلوكهم معها قوال وفعال ً.  

 .توثیق صلة الطالب باهللا سبحانه وتعالى مما یدفعه إلى االلتزام بأوامره واجتناب نواهیه - ٢
تعریــف الطالــب بنظــرة اإلســالم إلــى الكــون واإلنــسان والحیــاة ممــا یعمــل علــى تعمیــق إیمانــه  - ٣

 .بربه والسیر على هدى اإلسالم
رســالة اإلســالم رســالة حــضاریة إنــسانیة راقیــة تكفــل للجمیــع إیمانــه بربــه توعیــة الطالــب بــان  - ٤

 .والسیر على هدى اإلسالم
إیجــاد المــسلم الــصالح الواثــق بربــه ودینــه المــؤمن بعقیدتــه والمتمــسك بــشریعته المعتــز بقیمــه  - ٥

 .وأخالقه
إلـى بناء المسلم الفعال الذي تتعدى مسؤولیته صـفة الخـصوصیة تجـاه ربـه ونفـسه ومجتمعـه  - ٦

 .الشمولیة تجاه العالم باغتنام أیة فرصة لنشر اإلسالم
ًتوطیـــد صـــلة الطالـــب بـــالقرآن الكـــریم والتمـــسك بـــه تـــالوة وحفظـــا وتفـــسیرا ومنهجـــا، وصـــلته  - ٧ ً ً

 .ً باالقتداء والسیر على نهجه، فضال عن ترسیخ محبته في قلبه ووجدانهبالرسول 
لمجـرد دون العمـل وأن رضـا اهللا ال ینالـه تبصیر الطالـب أن اإلیمـان الحـق ال یكـون بـالقول ا - ٨

 .اإلنسان إال بالتضحیة في سبیله
الــسیاسیة : وقــوف الطالــب علــى تــاریخ اإلســالم والمــسلمین المتــضمن وجــوه الحیــاة المختلفــة - ٩

والعـــسكریة والحـــضاریة، وذلـــك لالقتـــداء واالعتبـــار ومعرفـــة مـــدى إســـهام ذلـــك فـــي الحـــضارة 
 .العالمیة

لــسلیم للمتعلمــین، بمــا یحكــم الــصلة بــین المعتقــد والــسلوك، والقــول ترســیخ اإلطــار القیمــي ا -١٠
 .والفعل، ویعزز المثل العلیا لدیهم، ویمكنهم من تمثل القیم العملیة السلیمة في حیاتهم
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إدراك الطالب أهمیة الجهاد فـي سـبیل اهللا فهـو وسـیلة لغایـة شـریفة ونبیلـة مـن أجـل حمایـة  -١١
ـــدین والـــوطن والمقدســـات ودرء المف اســـد والـــضرر عـــن المـــسلمین ومـــا لحـــق بهـــم، وتـــأمین ال

 .الحریة الحقیقیة لإلنسان لمعرفة حقیقة رسالة السالم
تعریف الطالب بـبعض علـوم اإلسـالم وفـي طلیعتهـا الفقـه وأصـوله، والـذي یكـسبه قـدرة فـي  -١٢

یط، معرفة األحكام الشرعیة وااللتـزام بهـا، والقیـام بـأداء العبـادات اإلسـالمیة دون تـردد أو تفـر
 .وذلك ما بین صالة وصیام وتسبیح وذكر هللا وحده، وغیر ذلك من ضروب العبادات

ًتكــوین اتجــاه ایجــابي عنــد الطــالب نحــو التــدین بــااللتزام باإلســالم عقیــدة وشــریعة وأخالقــا  -١٣
 .بالصورة الصحیحة المأخوذة من الكتاب والسنة والجماع والقیاس وما ترشد إلیه

م اإلســالمي ومــا یجتــاح المــسلمین مــن همــوم ومــشكالت ومــا توعیــة الطالــب بقــضایا العــال -١٤
 .یواجههم من صور الظلم والعدوان

تبصیر الطالب بعمق الصلة بین حقائق العلم واإلیمـان ومـا یـتمخض عـن ذلـك مـن تطـور  -١٥
 .إیجابي للمجتمعات

ًتوجیه الطالب نحو القضیة المصیریة التي تهم المسلمین جمیعـا وهـي تطبیـق اإلسـالم فـي  -١٦
 . الحیاة ومخاطر القعود عن ذلكواقع

ًبث وتعمیق روح األخوة والتآلف والتعـاون فـي نفـوس الطـالب، لعنایـة اإلسـالم بهـا؛ تحقیقـا  -١٧
 .للتكافل االجتماعي بین األفراد

ـــة العربیـــــة فـــــي نفـــــوس الطـــــالب وبیـــــان أثرهـــــا فـــــي تكـــــوین شخـــــصیتهم  -١٨ تعزیــــز مكانـــــة اللغــ
 .نها لغة القرآن الكریم ووعاء العلوم النافعةاإلسالمیة، وما یجب علیهم من الحفاظ علیها أل

توعیة الطالب توعیة ممیزة بقضیة فلسطین وما یحیط بها من ظـواهر الكیـد والطغیـان ومـا  -١٩
 .حاق بأهلها من تشرید وضیاع

تقــدیر الطالــب لقدســیة فلــسطین، ومكانتهــا فــي اإلســالم ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن واجــب  -٢٠
ً ألوامــر اهللا تعــالى وســیرا علــى نهــج ســلفنا الــصالح فــي ًالحفــاظ علیهــا والــدفاع عنهــا امتثــاال

 .فتحها والدفاع عنها
االقتناع بأن الدین اإلسـالمي قـادر علـى مواجهـة المـستجدات فـي كـل عـصر، وكـل جیـل،  -٢١

 .فمبادؤه ونظمه صالحة لكل زمان ومكان، وأنه هو المنقذ الوحید لإلنسانیة
المحافظـة علــى البیئـة ونظافتهــا وحمایتهــا، توعیـة الطــالب إلـى مــا یـدعو إلیــه اإلسـالم مــن  -٢٢

  .ٕوالى المحافظة على صحة الجسم وسالمته
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  :میزة التربیة اإلسالمیة عن بقیة المناهج التربویة
فریــدة ة المـواد التربویــة والتعلیمیـة بمیــزالتربیــة اإلسـالمیة ومادتــه تتمیـز عــن بقیـة المنــاهج و مـنهج

علـــم الویـــشترط فیهـــا  دة التربیـــة اإلســـالمیة یلـــزم فیهـــاوخاصـــة بـــه دون غیـــره، هـــذه المیـــزة هـــي أن مـــا
 یتغیـر ویتوافــق مـع مــا یـدرس ویعلــم  أنبــد ال أن الـسلوكبــتتمیـز ووالدراسـة والتعلـیم والفهــم ثـم التنفیــذ، 

 المنـــسجمة مـــع المثـــل تدریـــسها یلزمـــه القـــدوة الـــصالحة نإبـــل . فــي شـــتى مواضـــیع التربیـــة اإلســـالمیة
  .التربوي اإلسالمي نهجلیها المإوالقیم التي یدعو 

     . وفهمها على الوجه األكمل  التطبیق العملي لیتم استیعابها-ً أیضا -ویرافق تدریسها 
المختلفـة فـي أذهـان التالمیـذ والعمـل  تتمیز مادة التربیة اإلسالمیة بضرورة غرس وزرع مفاهیمها

ًوفـي التعامـل مـع النــاس جمیعـا والتعامـل مــع اهللا ، علـى تـشكیل عقـولهم ومبــادئهم وأهـدافهم فـي الحیــاة
 تتمیـــز بـــضرورة اإلیمـــان بالغیـــب وعـــدم االكتفـــاء بـــالظواهر و ،اإلســـالمیة ًطبقـــا للمفـــاهیم التربویـــة

  .المحسوسة المادیة واألمور

  :دور التربیة اإلسالمیة في التعامل مع الخصائص النمائیة لطلبة المرحلة الثانویة

  )2:3(الجدول 
  لتربیة اإلسالمیة في التعامل مع الخصائص النمائیة لطلبة المرحلة الثانویةدور ا

  دور منهج التربیة اإلسالمیة  خصائصه  نمو الطلبة  م

  النمو الجسمي 1

ـــــرات الجـــــسمیة ـــــرات التغی ـــــرز التغی  أب

التــــي یمــــر بهــــا المراهــــق، وتتــــصف 
هـــــــــذه المرحلـــــــــة بالزیـــــــــادة الـــــــــسریعة 
المفاجئـــة فــــي الطــــول ثـــم زیــــادة فــــي 

ن، وبالتــــــالي إحــــــداث تغییــــــرات الــــــوز
  .جوهریة عضویة ونفسیة

إبــــــراز نظــــــرة اإلســــــالم إلــــــى الجــــــسم 
بالحفـــاظ علـــى الـــنفس، ومـــن خــــالل 

إلــى ممارســة  بالــدعوة اإلســالم اهتمــام
الریاضـــــــــــــة، والنظافـــــــــــــة، والطعـــــــــــــام 

اإلســـراف،  وتجنـــب المتـــوازن الـــصحي
  . وتجنب المحرمات كالتدخین

  النمو العقلي 2

رعة نمــــو تتــــصف هــــذه المرحلــــة بــــس
ـــذكاء، فتزیـــد نمـــو القـــدرات العقلیـــة  ال

اللفظیـة والمیكانیكیـة  القدرات وخاصة
ــــــرتبط هــــــذه  ــــــسرعة اإلدراكیــــــة، وت وال
ـــــدورها بنجـــــاح الفـــــرد فـــــي  القـــــدرات ب

  .مهنة أو أنواع معینة من الدراسة

واإلیمــان،  العقیــدة فــي العقــل دور إبــراز
ـــــه إلـــــى النظـــــر فـــــي اآلیـــــات  والتوجی

اإلیجـابي  التفكیـر أنمـاط وتنمیة الكونیة،
ــــدى الطلبــــة، وتحــــذیر الطلبــــة مــــن  ل

 أالخطــــ التفكیـــر غیاهـــب االنـــزالق فـــي
كالتقلیـــد األعمـــى، والتأكیـــد علـــى أن 

  .ًتعارض مع الدین مطلقایالعقل ال 
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  النمو االنفعالي 3

ــــة بأنهــــا عنیفــــة  تتــــصف هــــذه المرحل
ومتهــــــــــــــــورة، ویظهــــــــــــــــر التذبـــــــــــــــــذب 

 ویتقلـــــب ســـــلوك البــــــالغ، ،االنفعـــــالي
ـــــــــــالي ا لـــــــــــسعي نحـــــــــــو تحقیـــــــــــق بالت

االســــتقالل االنفعــــالي عــــن الوالــــدین 
 وتكـــــــــــــــوین شخـــــــــــــــصیته اوغیرهمـــــــــــــــ

  .المستقلة

تبــصیر الطلبــة بأهمیـــة تــالوة القـــرآن 
الكریم في تحقیق الطمأنینة النفـسیة، 
ـــــي تهـــــذب  ـــــز بعـــــض القـــــیم الت وتعزی
االنفعـــاالت كالـــصبر وكظـــم الغـــیظ، 
عــرض نمــاذج مـــن ســیر الـــصالحین 

ـــــــاته ـــــــي ثب ـــــــة ف ـــــــدوة للطلب م لتكـــــــون ق
  .وزهدهم

  النمو االجتماعي 4

ــــــي  ــــــات االجتماعیــــــة ف تتمیــــــز العالق
ـــة المراهقـــة بأنهـــا أكثـــر تمـــایزا،  ًمرحل
ًوأكثــر اتــساعا وشــیوعا، فینمــو الفــرد  ً
وتـــزداد وتتـــسع آفـــاق عالقاتـــه لتتـــابع 

مثــــل القــــدرة (رد َّمراحــــل النمــــو المطــــ
علــى اختیــار األصــدقاء وزیــادة الثقــة 

  ).بالنفس

قــدیم المــساعدة تعزیـز قــیم التعــاون وت
والمنافـــــــــسة الـــــــــشریفة فـــــــــي نفــــــــــوس 

یة الطلبـــة، وتأكیـــد الـــشعور بالمـــسؤول
ـــــــــــــــــــز اآلداب  ـــــــــــــــــــة، وتعزی االجتماعی

ـــــــــــة وتـــــــــــدعیمها باألدلـــــــــــة اال جتماعی
  .الشرعیة وقصص السلف الصالح

  :المضامین المستفادة من خصائص نمو الطلبة في التربیة اإلسالمیة
ًالثانویــة جــسمیا وعقلیــا وانفعالیــا واجتماعیــا،  اســتعراض خــصائص نمــو الطلبــة فــي المرحلــة بعــد ً ً ً

  :يأتوبیان دور التربیة اإلسالمیة في رعایة هذه الخصائص، فقد استخلص الباحث ما ی
ــاة محتــــوى التربیــــة اإلســــالمیة فــــي المرحلــــة الثانویــــة لخــــصائص نمــــو الطلبــــة  .١ وجــــوب مراعــ

  .ن یطغى جانب على آخرالجسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة بشكل متوازن دون أ
أهمیــة تــضمین محتــوى التربیــة اإلســالمیة للموضــوعات والقــضایا التــي تناســب قــدرات الطلبــة  .٢

 .الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة؛ لتشبع رغباتهم وتلبي حاجاتهم

ألنشطة والتدریبات التـي تتـیح للطلبـة فرصـة التفكیـر والتأمـل، لالتأكید على تضمین المحتوى  .٣
 .من ثم العمل والتطبیقو

  :التربیة اإلسالمیة وعالقتها بالمهارات االجتماعیة
ٕتقــاس فاعلیــة كــل نهــج تربــوي وایجابیتــه بمقــدار مــا یربــي مــن الطمــوح الــصادق واآلمــال الخیــرة 

 والطمأنینــة، االمثمــرة فــي المنجــزات، الباعثــة علــى الــسعادة والرضــ إلــى الجــد، القابلــة للتحقــق، الدافعــة
اف سامیة، ولكنها واقعیة تتـسق مـع الفطـرة اإلنـسانیة وتتجـاوب معهـا، وهـذه أبـرز غایـات في ظل أهد

  .التواصل االجتماعي في ضوء التربیة اإلسالمیة
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واستثمرت التربیة اإلسالمیة الطاقـات الوجدانیـة والعقلیـة والجـسمیة كافـة، مراعیـة جمیـع األعمـار 
َّسـالم الـشامل لجمیـع مجـاالت الحیـاة، فـإن التربیـة ًوانطالقـا مـن دیـن اإل .في ظل أطر متزنة منسجمة َّ

ِّاإلســالمیة صــالحة لكــل زمــان ومكــان باعتبــار ُ منهجــا متكــامال، ال كمــا یحــصره الــبعض فــي  اإلســالمٌ ًُ ً
ٍجانــب التـــدین المؤقــت بوقـــت محـــدد أو مكــان محـــدد ل االستـــشهاد ال الحــصر فـــي أمثلـــة بی وعلــى ســـ.َّ

  :المهارات االجتماعیة ما یلي
اإلیثار،،، :ومنها: مهارات القیمیة ال  

ًإن المدینــة المنــورة شــدیدة البــرودة لــیال امــرأة مــن  نــسجت سالقــار، ففــي لیلــة مــن لیــالي الــشتاء ّ
ولبـــسها . .. تعطیهـــا إیـــاه فأخـــذها   النبـــي إلـــىمـــن قطیفـــة وجـــاءت بهـــا ) عبـــاءة(األنـــصار بـــردة 

 إلیـهألول مـرة علـى أصـحابه، فنظـر  لنبـي الشدید البرودة، فخـرج بهـا ا الحتیاجه لها في هذا الجو

فــإذا " نعــم: "فقــال النبـي .  اكــسنیها یــا رسـول اهللا،مــا أحـسن هــذه العبـاءة: رجـل مــن األنـصار، وقــال
مـا هـذا : وكـان لـسان حـالهم یقـول لـه(، األنـصاريلرجـل ا  إلىفنظر الصحابة.. هو یخلعها في الحال

 إنـــي أریـــد أن  لهـــا مـــن النبـــي ًأشــد احتیاجـــا  ولكنـــي:فقـــال الرجـــل) الــذي فعلتـــه؟ إن النبـــي یحتاجهـــا
  )333\5 أحمد في الحدیث اإلمامرواه (. أجعلها في كفني حین أموت

البشاشة،،، :ومنها:  مهارات االتصال والتواصل  
ٕكــــل معـــروف صــــدقة، وان مــــن " :لقـــاء اإلخــــوان بالبـــشاشة والفــــرح مــــن المعـــروف عـــد النبــــي 

  )1893، حدیث رقم236، صالترمذي(الحدیث  ...." المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق

ًوال تحقـرن شــیئا مـن المعـروف، وأن تكلــم أخـاك وأنـت منبــسط إلیـه وجهـك إن ذلــك : "كمـا قـال 
 وجدتــــه ٕواذا مـــا أتیـــت إلـــى رســـول اهللا ، )3562، حـــدیث رقـــم121صأبـــو داود، " (مـــن المعـــروف

ًمستبشرا بشوشا حتى مع الجفاة الشداد ً.  
فیجبــذه بردائــه جبــذة شــدیدة تــؤثر فــي عاتقــه، ثــم یقــول لــه  ابــي یــأتي رســول اهللا فــذاك رجــل أعر

یقابــل هــذه الغلظــة والجفــاء  ٕیــا محمــد، مــر لــي مــن مــال اهللا الــذي عنــدك، واذا بــالنبي  :فــي غلظــة
إن هذه البشاشة التـي یلقـى بهـا المـسلم إخوانـه تـزرع لـه فـي  ،اشة ورحابة صدر ثم یأمر له بعطاءببش

  . ًدا ومحبة، تجعلهم راغبین في لقائه واألنس بهقلوبهم و
الحكمة،،، :ومنها:  مهارات حل المشكالت  

مـن  موضـعه إلـى وضـع الحجـر األسـود بنیانهـا، لما بنـت قـریش الكعبـة، وتـأتى لهـا مـا أرادت فـي
ن مــن یطلــع مــ  أن یرضــوا بــأولً للنــزاع، اتفقــوا أخیــراً؟ وحــالأیهــم یــضعه موضــعه: تنــازعوا فیــه اء،البنــ

وكــانوا یعرفونــه  فكــان أول مــن ظهــر ألبــصارهم مــن ذلــك البــاب هــو النبــي . ً حكمــابــاب بنــي شــیبة
  .لقضائه واتفقوا على االنقیاد فحكموه فیما تنازعوا فیه، لهجته، وصدق وهدیه لوقاره ،باألمین

ثــم قــام ونــزع رداءه وبــسطه وطلــب مــنهم أن یــضعوا علیــه الحجــر ویأخــذ شــریف كــل قبیلــة منــه 
 ثــم یرفعونــه حتــى إذا شــارف موضــعه حملــه بیدیــه الــشریفتین ثــم أواله مكانــه، وأصــابت حكمتــه بطــرف
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ابــن هــشام،  (.ًرضــینا بــه حكمــا:  صــدور القــوم، فأصــدروا كلهــم عــن قولــة واحــدةفــيالــسدیدة الرضــا 
  )40-42، ص1964
الشورى،،،: ومنها:  مهارات العمل ضمن الفریق  

 مـن األنـصار )207(ً رجـال، مـنهم )313( بـدر  غـزوةيفـ كان عدد الذین خرجوا مـع الرسـول 
األول قبـل أن : أصحابه في ثالثة مواقف بغـزوة بـدر   من المهاجرین وقد استشار الرسول)106(و

مـر بـالحرب دون مــشاورتهم  فلـم یـصدر إلــیهم األ، والثالـث بعـد انتهائهــا،ني أثناءهــا والثـا،تبـدأ المعركـة
 ولكنـه استـشارهم قبـل اإلقـدام علـى القتـال وقـد استـشار ،ینَّعان التامولو فعل لوجد منهم الطاعة واإلذ
 فقــال فأحــسن ولــم یفتــه استــشارة   فقــال فأحــسن ثــم قــام عمــر المهــاجرین فقــام أبــو بكــر الــصدیق

 ولــذلك ؛ ألنهــم كــانوا قــد تعاهــدوا معــه علــى الــدفاع عنــه وحمایتــه فــي المدینــة فحــسب؛ًاألنــصار أیــضا
   ولـذلك فعنـدما طلـب الـرأي قـال سـعد بـن معـاذ؛ي حـرب قـد ال یریـدونهاحرص على أال یورطهم فـ

كأنــك تریــدنا واهللا یــا رســول ): وكــان فــیهم كالــصدیق فــي المهــاجرین( بــل ســید األنــصار ،ســید األوس
   . ثم أعلن تأیید األنصار ومبایعتهم على القتال،اهللا

 بـــن المنـــذر   الحبـــاب إذ تقـــدم؛ بـــرزت صـــورة أخـــرى للـــشورى، وعلـــى أرضـــها،وعنـــد المعركـــة
فیمــا یتعلــق باختیــار المكــان المناســب للنــزول فیــه وقــد أقــره الرســول  یعــرض مــشورته علــى الرســول 

   .على مشورته وعمل المسلمون برأیه
وبعـــد انتـــصار المـــسلمین فـــي بـــدر وحـــصولهم علـــى األنفـــال واألســـرى مـــن الكفـــار احتـــاجوا إلـــى 

بقبــول الفــداء مــن   فأشــار أبــو بكــر  أبــا بكــر وعمــر وقــد استــشار الرســول : المــشورة مــرة ثالثــة
 فلــم   ، أمــا علــي بــن أبــي طالــبًأیــضا وخالفهمــا فیــه عمـر   الرســول ياألسـرى ووافــق ذلــك رأ

.  ولعلـه آثـر التریـث حـین رأى هـذا الخـالف،یعلن رأیه في هذا األمر مع أنـه أحـد الثالثـة المستـشارین
  )152-157، ص1964ابن هشام، ( .اءوقد نزل بعد ذلك الوحي بعدم أخذ الفد

َوأمثلة ذلك كثیرة في القرآن والـسنة، ال یمكـن أن یتـسع المقـام لحـصرها، ومـن المالحـظ أن تنمیـة  َّ ِ ُ َ ٌ
ِّ وتــصنیفها أصــبح مــن أهــم االتجاهــات الحدیثــة فــي المجــال التربــوي، فقــد تزایــد االجتماعیــةالمهــارات  َ

ُاالهتمــام العــالمي بــالتعلیم الــذي یهــدف إ ِ ًلــى تنمیتهــا؛ ســعیا إلعــداد الطالــب إعــدادا شــامال للحیــاة، فقــد ُ ً ً ِ
ِأكـد العدیــد مــن التربــویین علـى أهمیــة تــضمین المهــارات  ُ ِّ فـي المنــاهج، باعتبارهــا مــن أهــم االجتماعیــةَّ ِ ِ

َّمــة، والمرغــوب إكــسابها للمتعلمــین فــي أي مرحلــة دراســیة؛ ألن التالمیــذ یحتــاجون مهنــواتج التعلــیم ال ٍ ِّ
ٍ المهــارات فــي جمیــع مراحـــل حیــاتهم، بــل وفــي جمیــع شـــؤونهم الیومیــة؛ مــن أجــل تحقیــق تربیـــة لهــذه ِ ِ

  .ٍمتكاملة ومستدامة
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  :التربیة اإلسالمیة في المنهاج الفلسطیني
ًیتمیــز المجتمــع الفلــسطیني بــسمات وممیــزات خاصــة نظــرا لمــا تتمتــع بــه فلــسطین مــن قداســة 

 زالــت تــرزح تحـــت مــا وملتقــى الحـــضارات، كمــا أن فلــسطین  إذ إنهــا أرض الــدیانات؛دینیــة وتاریخیــة
ّاالحتالل اإلسرائیلي؛ ممـا أفـرز مـشكالت جمـة ألقـت بظاللهـا علـى منـاحي الحیـاة بـشكل عـام، وعلـى 

  .التعلیم بشكل خاص
یتوجـــب أن یعكـــس المنهـــاج الفلــــسطیني كـــل مناشـــط ومـــشاكل الحیـــاة االقتــــصادیة فإنـــه ذلك لـــ

أن یكون من أهدافه إحداث تغییـرات تـصب فـي مـسار تـصحیح  ّإنه ال بدواالجتماعیة والسیاسیة، بل 
األوضـــاع وتحقیــــق آمالــــه فـــي التحریــــر واالســــتقرار والتطـــور، وعلیــــه فــــإن مبحـــث التربیــــة اإلســــالمیة 

بنـــاء المـــستقبل الواعـــد للقـــضیة بالفلـــسطیني یجـــب أن یعـــالج كافـــة جوانـــب العملیـــة التعلیمیـــة المتعلقـــة 
  .الطالب والمعلم والمجتمع والقضیة الفلسطینیة اإلسالمیة: ، وهذه الجوانب هيالفلسطینیة اإلسالمیة

للــصفوف ) 1998وزارة التربیــة والتعلــیم،(وتــشیر الخطــوط العریــضة لمنهــاج التربیــة اإلســالمیة 
 إلــى أنــه یــسهم إلــى حــد بعیــد فــي بنــاء المرجعیــة الــشرعیة للطالــب، وتأصــیل ،فــي فلــسطین) 12-1(

  .مات وبیان مالمح الشخصیة المسلمةالهویة، وتحدید قس
 الوســـیلة األساســـیة لـــربط المتعلمـــین بقـــیم ومنطلقـــات الكتـــاب ّدذلـــك ألن التربیـــة اإلســـالمیة تعـــ

والــسنة، وتحقیــق االنفعــال بهمــا، وكونهــا تمثــل الركیــزة والقاعــدة األســاس للبنــاء والتــشكیل العقــدي لــدى 
حــــصانة الواقیــــة مــــن كــــل انحــــراف أو ســــقوط، األجیــــال، وألن أهــــم مــــا تهــــدف إلیــــه تزویــــد الــــنشء بال

وتبــصرهم بالحیــاة القائمــة علــى العلــم والعمــل والعــدل والحــق والمحبــة واإلخــاء، وكــذا تعمــل علــى بنــاء 
ســلوكهم، وترســخ عنــدهم مــنهج االعتــدال لیحــسنوا مواجهــة التحــدیات، ویــستوعبوا المتغیــرات، ویــدركوا 

  .ل زمان ومكانخلود اإلسالم وقدرته على إسعاد اإلنسان في ك
ویـشیر مخططـو المنهـاج الفلـسطیني إلـى اسـتفادتهم مـن عـدد مـن الخبـرات، حیـث تـم االطــالع 
علــى منـهـاج التربیـــة اإلســالمیة فــي األردن ومـــصر والعــراق وســوریا والمغـــرب العربــي ودول الخلـــیج، 

منــاهج، ًخاصــة المنــاهج التــي طــورت حــدیثا فــي هــذه الــدول، كمــا تــم االطــالع علــى مــشروع توحیـــد ال
  .وعلى خطة المنهاج الفلسطیني األول

ویعــرض الباحــث فـــي هــذا الجـــزء الهیكلیــة العامـــة للتعلــیم وعـــدد الحــصص مقارنـــة بمــادة التربیـــة 
  :حیث تقسم إلىاإلسالمیة، 
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  :)10 – 1( وتشمل الصفوف التعلیم األساسيمرحلة : ًأوال 
  
  )2:4(الجدول 

نة بمادة التربیة اإلسالمیة مرحلة التعلیم األساسي وتشمل الهیكلیة العامة للتعلیم وعدد الحصص مقار
  )10 – 1(الصفوف 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
مجموع 
  الحصص

  النسبة

  %9.83 35 3 4 4 4 4 4 3 3  3  3  التربیة اإلسالمیة

  %20.22 72 5 6 6 7 7  7  9 9 8 8  اللغة العربیة

  %10.96 39 5 5 5 4 4 4 3 3  3  3  اللغة اإلنجلیزیة

  %14.61 52 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5  الریاضیات

  %11.52 41 5 4 4 4 4 4 4 4  4  4  العلوم العامة

  %9.83 35 3 4 4  4 4 4 3  3 3 3  العلوم االجتماعیة 

  %4.49 16 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2  الفنون والحرف

  %4.49 16 1 1 1  1 2 2 2 2 2 2  التربیة الریاضیة

التكنولوجیا والعلوم 
  %3.37 12 2  2 2 2 2 2 - - - -  بیقیةالتط

  اللغة األجنبیة الثانیة 
  )مادة اختیاریة(

- - - - 4 4 5 5 5 5 28 7.87%  

  %2.25 8  2 2 2 2  -  - - - - -  الصحة والبیئة

   %0.56 2 2  -  - - - - - - - -  الثقافة التقنیة
   %100 356 39 39 39 39 38 38 32 32 30 30  المجموع

  

  ):12 – 11(مرحلة التعلیم الثانوي ویشمل الصفوف : ًثانیا

  )2:5(الجدول 
مرحلة التعلیم الثانوي ویشمل الهیكلیة العامة للتعلیم وعدد الحصص مقارنة بمادة التربیة اإلسالمیة 

  )12 – 11(الصفوف 
 علوم 11  

  إنسانیة
11   

  علمي
 علوم 12

  إنسانیة
12   

  علمي
مجموع 
  الحصص

  النسبة

   %8.63 12 3 3  3  3  میةالتربیة اإلسال
  %15.11 21 5 6 5 5  اللغة العربیة

  %15.11 21 5 6  5  5  اللغة اإلنجلیزیة

  %12.95 18 6 4 5 3  الریاضیات

المواد              
 الصف

المواد              
 الصف
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  %1.44 2  -  - 1 1  الفنون 

  %2.88 4 1  1 1  1  التربیة الریاضیة

  %5.76 8  2 2 2 2  تكنولوجیا المعلومات 

  %5.76 8 2 2  2  2  اإلدارة واالقتصاد

  %4.32 6 - 3 - 3  التاریخ

  %4.32 6 - 3 - 3  الجغرافیا

  %2.88 4 - 2 - 2  القضایا المعاصرة

  %3.60 5 - 2 - 3  الثقافة العلمیة

  %5.76 8 4 - 4 -  الفیزیاء 

  %5.76 8 4 - 4 -  الكیمیاء 

  %5.76 8 4 - 4 -  األحیاء 

   %100 139 36 34 36 33  المجموع

علـــى الــرغم مـــن أن نـــسبة مـــادة التربیـــة اإلســالمیة هـــي نـــسبة مناســـبة مقارنـــة  أنـــهویــرى الباحـــث 
 المــواد الدراســیة، إال أنــه مــن األفــضل أن یرتفــع عــدد حــصص مــادة التربیــة اإلســالمیة، مقارنــة ببــاقي

ببـاقي المــواد الدراســیة، لمــا لهــذه المــادة مــن أثـر فــي حیــاة الطلبــة؛ إذ هــي األرض الــصلبة التــي ینتقــل 
ًالحیــاة بمــا فیهــا مــن معتركــات ومــشكالت، علــى أن یكــون مــا یتــضمنه هــذا المحتــوى مناســبا بهــا إلــى 

  .لعمر الطلبة في كل مرحلة من المراحل
ًوأخیـــرا، وبانتهـــاء هـــذا الجـــزء، یكـــون الباحـــث قـــد انتهـــى مـــن عـــرض اإلطـــار النظـــري لینتقـــل فـــي 

  .دراستهالفصل القادم؛ لعرض البحوث والدراسات السابقة التي تتصل بموضوع 
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  الدراسات السابقة 
  
  

 التعلیمیة ودورها في تنمیة المهارات االجتماعیة خاصة بالمناهج دراسات.  

 إرشادیة نفسیة ودورها في تنمیة المهارات االجتماعیة دراسات.  

الدراسـات السابقـة العام على التعقیب :  
 ما تمیزت به الدراسة الحالیة عن غیرها.  
 لباحث من الدراسات السابقةمدى استفادة ا.  
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  :مهیدت

 وكــــذلك الدراســــات ،قــــام الباحــــث باســــتعراض األدب التربــــوي الخــــاص بالمهــــارات االجتماعیــــة
ـــم یعثـــر الباحـــث علـــى دراســـات تتعلـــق مباشـــرة بالمهـــارات ،هـــذا الـــصددفـــي واألبحـــاث التـــي تمـــت   ول

جــاالت أخـــرى تــم عرضـــها  فــي مها ولكنـــه وقــع علــى بعـــض،االجتماعیــة فــي كتـــب التربیــة اإلســالمیة
  .)من القدیم إلى الحدیث(ًمرتبة زمنیا 

دراسات خاصة بالمناهج التعلیمیة ودورها في تنمیة المهارات االجتماعیة :  

  )1996(دراسة الوابلي  -١
مدى احتواء كتب التربیة االجتماعیة المقررة علـى طـالب معاهـد التربیـة الفكریـة بالمملكـة العربیـة 

  .رات االجتماعیةالسعودیة على المها
 كتــب التربیــة االجتماعیــة المقــررة علــى طــالب مــدى احتــواءلــى إ الدراســة التعــرف هــذه هــدفت

 مـن خـالل تحلیـل لمهـارات االجتماعیـة، وذلـككریة بالمملكـة العربیـة الـسعودیة علـى امعاهد التربیة الف
یـار كتـب الـصفوف األربعـة ًمضمونها وفقا لمفهوم المهارات االجتماعیة وأبعاده المختلفة وقد جـاء اخت

ًاُألول وما اشتملت علیه مـن مواضـیع وفقـا لمعـاییر تتماشـى مـع مفهـوم المهـارات االجتماعیـة والتربیـة  َ
االجتماعیة، كما طورت أداة التحلیل المتضمنة اثنتین ومائة مهـارة اجتماعیـة موزعـة علـى سـتة أبعـاد 

  .لمواضیع المحددة في الكتب األربعةبهدف مساعدة المحللین على تحدید هذه المهارات ضمن ا
ـــــة  ـــــب التربی ـــــذي تحتویـــــه كت ولقـــــد أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة أن مـــــدى المهـــــارات االجتماعیـــــة ال

، وقــــد انعكــــس هــــذا التمثیــــل ذو %)9(َاالجتماعیــــة المقــــررة فــــي الــــصفوف األربعــــة اُألول ال یتجــــاوز 
ة، كما لـم تظهـر نتـائج الدراسـة أیـة النسبة المتدنیة بشكل سلبي على طبیعة أبعاد المهارات االجتماعی

  .فروق في نسب مساهمة الكتب في التدریب على المهارات االجتماعیة

 )2001(دراسة بخش  -٢

فاعلیــة برنــامج تــدریبي مقتــرح ألداء بعــض األنــشطة المتنوعــة علــى تنمیــة المهــارات االجتماعیــة 
  .ًلألطفال المعاقین عقلیا القابلین للتعلم

 االجتماعیـة لألطفـال تعـرف علـى مـدى إمكانیـة تحـسین مـستوى المهـاراهدفت هذه الدراسـة الت
ًالمعاقین عقلیا القابلین للتعلم من خـالل تـصمیم وتطبیـق برنـامج تـدریبي مقتـرح ألداء بعـض األنـشطة 

 اســتخدام - إلــى جانــب هــذا البرنــامج -ولــذلك تــم ).  فنیــة– ثقافیــة – ریاضــیة –اجتماعیــة (المتعــددة 
، ومقیـــاس تقـــدیر المـــستوى )1988عبـــد الـــسالم وملیكـــة (للـــذكاء، إعـــداد )  بینیـــه–ســـتانفورد (مقیـــاس 

، ومقیـــاس تقـــدیر المهـــارات )1988عبـــد العزیـــز الـــشخص (االقتـــصادي االجتمـــاعي لألســـرة، إعـــداد 
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صـــالح هـــارون (ًاالجتماعیـــة لألطفـــال المعـــاقین عقلیـــا القـــابلین للـــتعلم داخـــل حجـــرة الدراســـة، إعـــداد 
ًالدراســة أربعــین طفلــة مــن اإلنــاث المعاقــات عقلیــا القــابالت للــتعلم مــن معهــد وضــمت عینــة ). 1996

التربیـــة الفكریـــة للبنـــات بجـــدة، وتـــم تقـــسیمها إلـــى مجمـــوعتین بالتـــساوي، إحـــداهما تجریبیـــة واألخـــرى 
ضــابطة، وتمــت مجانــستهما فــي متغیــرات العمـــر الزمنــي والــذكاء والمــستوى االقتــصادي االجتمـــاعي 

كـذلك فقـد تـم إجـراء ثالثـة قیاسـات مختلفـة للمهـارات االجتماعیـة، هـي القیـاس . ماعیةوالمهارات االجت
  .القبلي، البعدي، التتبعي

وأوضحت النتـائج أن البرنـامج المـستخدم لـه فاعلیتـه فـي تحـسین مـستوى المهـارات االجتماعیـة 
طة والتجریبیــة  بــین المجمـوعتین الــضاب0.01ًلألطفـال المعــاقین عقلیــا؛ حیـث وجــدت فــروق دالـة عنــد 

 بـین القیاسـین القبلـي 0.01بعد تطبیق البرنامج لصالح المجموعة التجریبیة، ووجدت فروق دالة عنـد 
والبعدي للمهارات االجتماعیة للمجموعة التجریبیة لـصالح القیـاس البعـدي، بینمـا لـم توجـد فـروق دالـة 

اس التتبعــي فلــم توجــد فــروق دالــة أمــا بالنــسبة للقیــ. بــین هــذین القیاســین بالنــسبة للمجموعــة الــضابطة
  .بینه وبین القیاس البعدي للمجموعة التجریبیة

  )2003 (السمیريدراسة  -٣

المهـارات االجتماعیـة لـدى طالبـات كلیـة   الـتعلم التعـاوني فـي تنمیـةسـتراتیجیةافاعلیة استخدام 
  .الریاض التربیة في جامعة الملك سعود في مدینة

  الــــتعلم التعــــاوني فــــي تنمیــــةســــتراتیجیةافاعلیــــة اســــتخدام  التعــــرف علــــى الدراســــة هــــذه هــــدفت
وللتحقـق . الریـاض المهارات االجتماعیة لدى طالبات كلیة التربیـة فـي جامعـة الملـك سـعود فـي مدینـة

قبــــــل  (Pre-experimentalمـــــن فــــــروض البحــــــث اســـــتخدمت الباحثــــــة المــــــنهج التجریبـــــي األولــــــي 
 لـذلك بطاقـة مالحظـة للمهـارات االجتماعیـة مكونـة مـن وأعـدت. ذي القیاس القبلي البعـدي) التجریبي

مهــارات القیــادة، والمــشاركة، واالتــصال، والعمــل : مهــارة موزعــة علــى أربــع مهــارات رئیــسة هــي) 80(
ًطالبـــة، ولتحلیـــل النتـــائج إحـــصائیا اســـتخدمت الباحثـــة ) 135(وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن . فـــي فریـــق

  .بیق القبلي والتطبیق البعدي لبطاقة المالحظةلقیاس الفروق بین التط) t-test(اختبار 
  :وأسفر البحث عن النتائج التالیة

بـین متوسـطي درجـات الطالبـات فـي التطبیـق ) 0.01(ً توجد فروق دالة إحصائیا عنـد مـستوى  -
القبلي والتطبیق البعدي لبطاقة المالحظة للمهارات االجتماعیة في اتجـاه التطبیـق البعـدي كمـا 

مهـارات : بحث، وذلك في كـل مهـارة مـن المهـارات االجتماعیـة علـى حـدة كالتـاليتقیسها أداة ال
 . مهارات العمل في فریق– مهارات االتصال – مهارات المشاركة –القیادة 
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بـین متوسـطي درجـات الطالبـات فـي التطبیـق ) 0.01(ً توجد فروق دالة إحصائیا عنـد مـستوى  -
مهـــارات االجتماعیـــة فـــي المهـــارات االجتماعیـــة القبلـــي والتطبیـــق البعـــدي لبطاقـــة المالحظـــة لل

 .األربع مجتمعة في اتجاه التطبیق البعدي كما تقیسها أداة البحث

   ) 2005( دراسة أمین  -٤
 مهـارات ى مـن المرحلـة االبتدائیـة علـى احتواء كتب األنشطة التربویة بالصفوف الثالثة األولىمد

  .ةالعلم األساسیة والمهارات االجتماعی
تحلیل مضمون كتب األنشطة التربویة للصفوف الثالثة األولـى مـن التعلـیم  الدراسة  هذههدفت

لـــى مــدى احتـــواء هــذه الكتــب علـــى مهــارات العلـــم األساســیة والمهـــارات إاالبتــدائي مــن أجـــل التعــرف 
، اسـتخدمت الباحثــة المــنهج الوصـفي التحلیلــي، وتمثلــت أدوات الدراســة  المختلفــةااالجتماعیـة بأبعادهــ

سـنوات موزعـة علـى خمـسة ) 7-9(االجتماعیـة للمرحلـة العمریـة مـن  المهارات يقائمة تحوداد في إع
وقــد  . علــى مهــارات العلــم األساســیة موزعــة علــى تــسعة محــاورياألداة الثانیــة قائمــة تحتــوو ،محــاور

ن قامـت الباحثــة بــالتحقق مــن ثبــات أداة تحلیــل كتــب األنـشطة التربویــة المقــررة علــى الحلقــة األولــى مــ
التعلــیم االبتــدائي عــن طریــق مراجعــة عــدد مــن المراجــع التــي تناولــت تحلیــل المحتــوى وطــرق التحقــق 

  .من ثباته
  :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

مهــارات العلــم األساســیة لــم تمثــل بالــشكل المطلــوب فــي الوحــدات العلمیــة بكتــب األنــشطة أن 
وجــود تفــاوت فــي كتــب األنــشطة التربویــة  .ن المرحلــة االبتدائیــةالتربویــة للــصفوف الثالثــة األولــى مــ

عــدم تمثیــل المهــارات االجتماعیــة و. المقــررة مــن ناحیــة تــدریبهم علــى أبعــاد المهــارات األساســیة للعلــم
بالـــــشكل المطلـــــوب فـــــي كتـــــب األنـــــشطة التربویـــــة المقدمـــــة للـــــصفوف الثالثـــــة األولـــــى مـــــن المرحلـــــة 

     .االبتدائیة

  )2009 (نالعثمادراسة  -٥
 في أنشطة التعلم الالمنهجیة في نمو المهارات االجتماعیـة لـدى طـالب ًدور المنهج الخفي متمثال

  .المدارس الثانویة في الكویت
، وتــأثیره فــي نمــو المهــارات االجتماعیــة التعــرف علــى دور المــنهج الخفــي الدراســة هــذه هــدفت

راســة علــى عینــة مــن طــالب تــسع مــدارس وقــد أجریــت الد. طــالب المرحلــة الثانویــة فــي الكویــتلــدى 
ًثانویة في الكویت تمثل طیفا واسعا من الخلفیـات   حیـث سـاهم فـي االجتماعیـة واالقتـصادیة والعرقیـة؛ً

 الدراسـة علـى مـدار عـامین أجریـت، ً دارسا من النوعین ینتمـون إلـى المـدارس التـسع)(2462الدراسة 
، حیـث طلـب مـن المفحوصـین اسـتیفاء هاالعینة نفـس لى عها، اتبع فیها اإلجراءات البحثیة ذاتدراسیین

تقـاریر ذاتیـة واسـتبانات ترصـد أنمـاط الــسلوك االجتمـاعي المـرتبط بالمهـارات االجتماعیـة ذات الــصلة 
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 األداء علـى ًباألنشطة الالمنهجیة التي یقوم بها الدارسـون، كمـا اسـتوفى المعلمـون صـورا عـن مقیـاس
  .المهارات االجتماعیة

نتـــــائج إـلــــى أن ممارســــــة األنـــــشطة الالمنهجیـــــة تتبــــــاین بتبـــــاین بعـــــض المتغیــــــرات وأشـــــارت ال
 ، اخـتالف النـوع والجنـسیة ومـستوى الـصف والعمـر ومـستوى تعلـیم الوالـدین: مثـل،الدیموغرافیـة للعینـة

كمـا تــشیر إلـى أن المــشاركة فـي األنــشطة الالمنهجیـة تــؤدي إلـى مزیــد مـن المــشاركة االجتماعیـة مــع 
ن مــن یغم أن الفـروق بـین المـشاركین فـي األنـشطة الالمنهجیـة تكـاد تكـون متـسقة كمـا تبـوبـر، األقـران

تحلیالت التقاریر الذاتیة ومشاهدات المعلمین على مقیـاس المهـارات االجتماعیـة، إال أن هـذه الفـروق 
  .تختلف بین المشاركین وفق طبیعة األنشطة نفسها

هارات االجتماعیة دراسات إرشادیة نفسیة ودورها في تنمیة الم:  

 )1994(دراسة السمادوني  -٦

 .مفهوم الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة في عالقته بالمهارات االجتماعیة للوالدین

دراســـة العالقــة بــین مكونــات المهـــارة االجتماعیــة للوالــدین ومفهــوم الـــذات الدراســة هــذه هــدفت 
لباحـــث بتطبیـــق مقیـــاس المهـــارات ولتحقیـــق ذلـــك، قـــام ا. ا وهـــم فـــي ســـن مـــا قبـــل المدرســـةمـــألطفاله

 أوالد) 204(، ومقیــاس مفهــوم الــذات المــصور علــى أمهــات) 408( وآبــاء) 408(االجتماعیــة علــى 
  . من أهالي مدینة طنطا وضواحیها، بجمهوریة مصر العربیةاتبن) 204(و

 والبنـــات فـــي مفهـــوم الـــذات دوقـــد كانـــت أهـــم نتـــائج هـــذه الدراســـة وجـــود فـــروق دالـــة بـــین األوال
ًكمـــا أظهــرت النتـــائج أیـــضا وجــود عالقـــات ارتباطیــة دالـــة بـــین مفهــوم الـــذات لـــدى . صالح األوالدلــ

  .األطفال وكل مكون من مكونات المهارات االجتماعیة

 )2001(دراسة المطوع  -٧

  . المكتئباتاألمهات أبناء التالمیذ ى و الثبات االنفعالي لداالجتماعیةالمهارات 
ـــهـــذه هـــدفت  مهـــارات االجتماعیـــة والثبـــات االنفعـــالي لـــدى التالمیـــذ أبنـــاء ى بحـــث الالدراســـة إل

ًطفـال ) 60( وتكونـت عینـة الدراسـة مـن ، من أبناء دولة اإلمارات العربیة المتحـدة،األمهات المكتئبات
ًطفـال ألمهـات مكتئبـات ممـن تلقـین عالجـا طبیـا باألقـسام الخارجیـة بالمستـشفیات ) 30(مقـسمین إلـى  ً ً

ـــذین ) 30(إلمـــارات وبإمـــارة دبـــي بدولـــة ا ًطفـــال ألمهـــات عادیـــات؛ واألبنـــاء مـــن المرحلـــة االبتدائیـــة ال
اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي، وتمثلـــت أدوات .  ســـنة)12( إلـــى )6(تتـــراوح أعمـــارهم مـــا بـــین 

الدراسة باختبار المهارات االجتماعیة لألطفال من إعداد محمـد الـسید عبـد الـرحمن، واسـتخبار أیزنـك 
إعــداد كــل مــن أیزنــك وعبــد الخــالق، واســتمارة بیانــات أولیــة مــن إعــداد ) صــیغة األطفــال(للشخــصیة 

  .الباحثة
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  :وأظهرت نتائج الدراسة ما یأتي
أن جمیع فروض الدراسة كانت غیـر دالـة، أي أن عینـة أبنـاء األمهـات المكتئبـات وعینـة أبنـاء 

، متغیــــر المبــــادأة بالتفاعــــل: التالیـــةین فــــي متغیــــرات الدراســــة ًات العادیــــات كــــانوا تقریبــــا متـــساواألمهـــ
 مـا التـي ،؛ وهـذا یرجـع إلـى طبیعـة األسـرة فـي مجتمـع اإلمـاراتمتغیر التعبیـر عـن المـشاعر الـسلبیةو

زالــت تعــیش فــي ظــل األســرة الممتــدة، التــي یــشارك فیهــا كــل مــن اآلبــاء واألعمــام واألخــوال والخــاالت 
 ؛م األصـغر وتدریبـه علـى كیفیـة التعامـل مـع اآلخـرینم وتربیة قـریبهیوالعمات واألجداد في رعایة وتعل

ولـــذلك فـــإن أبنــــاء األمهـــات المكتئبــــات وأبنـــاء األمهــــات العادیـــات مــــن نفـــس األســــرة یتلقـــون تــــربیتهم 
 .سةاوهذا ما قد یفسر نتیجة هذه الدر. وتعلیمهم بقدر متساو من جمیع أقاربهم

 )2006(دراسة الكلیب  -٨

ــدى تلمیــذا ــة ل ــم یلــتحقن المهــارات االجتماعی ــي ل ــي الــتحقن والالت ــدائي الالت ت الــصف األول االبت
  ."دراسة مقارنة " بریاض األطفال 

الفـروق بـین تلمیـذات الـصف األول االبتـدائي الالتـي الـتحقن والالتـي إلـى  التعـرف  هذههدفت الدراسة
ومهــــارة مهــــارة االســــتئذان : التالیــــة  فــــي اكتــــساب المهــــارات االجتماعیــــةلــــم یلــــتحقن بریــــاض األطفــــال

  .مساعدة اآلخرین ومهارة الشكر ومهارة انتظار الدور
 (148)وقد صاغت الباحثة أربعـة فـروض لتحقیـق أهـداف الدراسـة وتكونـت عینـة الدراسـة مـن 

 َ مدرســـة ابتدائیـــة حكومیـــة للبنـــات بمدینـــة الریـــاض، تـــضم تلمیـــذات الـــتحقن(15)تلمیـــذة ســـعودیة فـــي 
االلتحــاق ق لهــن ب تلمیــذة سـعودیة ســ(74)، وشـملت العینــة بریـاض األطفــال وتلمیــذات لـم یلــتحقن بهــا

وتـم مـن خـالل العینـة .  تلمیذة سـعودیة لـم یـسبق لهـن االلتحـاق بهـا(74)بمؤسسات ریاض األطفال و
ـــتحقن لمجموعـــة الالتـــي تلمیـــذات (5) تلمیـــذات فـــي كـــل مدرســـة، بمعـــدل (10)المقـــصودة اختیـــار   ال

ن لــم یــسبق لهـن االلتحــاق بهـذه المؤســسات، واســتخدم  تلمیــذات ممـ(5)بمؤسـسات ریــاض األطفـال، و
مقیــاس المهــارات االجتماعیــة، قائمــة المالحظــات الــسلوكیة لــبعض المهــارات االجتماعیــة لــدى أطفــال 

سابقة الذكر، لقیـاس مـدى وجـود تلـك المهـارات لـدى محاور األربعة الالریاض، وقد حوت هذه القائمة 
ثة المنهج الوصفي المقارن، للمقارنة بـین مجمـوعتین متجانـستین أفراد عینة الدراسة، واستخدمت الباح

 ومختلفتــین مــن حیــث المتغیــر المــستقل للدراســة وهــو متغیــر ،فــي العمــر والمرحلــة والجــنس والجنــسیة
  .االلتحاق بمؤسسات ریاض األطفال 

لالتـي ًومن أهم نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا بین تلمیذات الـصف األول االبتـدائي ا
  .التحقن والالتي لم یلتحقن بریاض األطفال في المهارات األربع موضوع الدراسة مجتمعة
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 )2007(دراسة عطار  -٩

ــات مــن مراحــل دراســیة مختلفــة  ــة والخجــل وعالقتهمــا بالتحــصیل لــدى الطالب المهــارات االجتماعی
  .بالمملكة العربیة السعودیة

لمهارات االجتماعیـة والخجـل والتحـصیل الدراسـي لى العالقة بین اإالدراسة التعرف هذه هدفت 
الفـروق بـین لـى إ، والتعـرف ) جامعیـة– ثانویـة –متوسـطة (لدى الطالبـات مـن مراحـل دراسـیة مختلفـة 

 مـن ٍّ وتحدیـد مـدى إسـهام كـلالطالبات مـن تلـك المراحـل الدراسـیة فـي المهـارات االجتماعیـة والخجـل،
التحــصیل الدراســي فــي المراحــل التعلیمیــة المختلفــة، وقــد متغیــري المهــارات االجتماعیــة والخجــل فــي 

، 96( :ثـالث مراحـل دراسـیة علـى الترتیـبفـي تكونت عینة الدراسة من ثالث مجموعـات مـن اإلنـاث 
  . طبق علیهم مقیاس المهارات االجتماعیة وقیاس الخجل)106، 87

عیــة والتحــصیل فــي وقــد أســفرت الدراســة عــن وجــود ارتبــاط بــین بعــض أبعــاد المهــارات االجتما
) األبعـاد والدرجـة الكلیـة(المراحـل الدراسـیة المختلفـة، ووجـدت فـروق دالـة فـي المهـارات االجتماعیـة 

 وفــي المرحلــة المتوســطة أســفر تحلیــل االنحــدار عــن اختیــار عــاملین ،بــاختالف المراحــل الدراســیة
 ، أبعــــاد الخجــــل الــــشعور بعــــدم الراحــــة مــــن:فقــــط همــــا أفــــضل منبئــــین بالتحــــصیل الدراســــي، وهمــــا

ــــة، وفــــي المرحلــــة الثانویــــة أســــفر تحلیــــل  ـــة مــــن أبعــــاد المهــــارات االجتماعی والحــــساسیة االجتماعیـ
االنحـدار عــن اختیــار عامــل واحــد فقــط وهــو الــشعور بعــدم الراحــة مــن أبعــاد الخجــل، وفــي المرحلــة 

دراســـي،  أفـــضل منبئـــین بالتحـــصیل ال: همـــا،الجامعیـــة أســـفر تحلیـــل االنحـــدار عـــن اختیـــار عـــاملین
  .وهما المرونة االجتماعیة من أبعاد المهارات االجتماعیة، والشعور بعدم الراحة من أبعاد الخجل

 )2007(دراسة غزال  - ١٠

فاعلیــة برنــامج تــدریبي فــي تنمیــة المهــارات االجتماعیــة لــدى عینــة مــن األطفــال التوحــدیین فــي 
  .مدینة عمان
تطـویر المهـارات االجتماعیـة لـدى عینـة مـن لیة برنـامج تـدریبي لاعاختبار ف الدراسة  هذههدفت

تألفــت ) تجریبیــة وضـابطة(أطفـال التوحــد فـي مدینــة عمـان، وقــد تألفـت عینــة الدراسـة مــن مجمـوعتین 
ــــین ) 10(كــــل منهمــــا مــــن  ســــنوات، ) 5-9(أطفــــال ذكــــور یعــــانون مــــن التوحــــد، تراوحــــت أعمــــارهم ب

. ر التفـاعالت االجتماعیـة ألطفـال التوحـد أسئلة الدراسـة قـام الباحـث بتطـویر قائمـة تقـدینولإلجابة ع
واســتخدم لمعالجــة أســئلة الدراســة المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة لــدرجات المجمــوعتین 

  .التجریبیة والضابطة إلى جانب استخدام أسلوب تحلیل التباین المشترك
  :وتلخصت نتائج الدراسة في النقاط التالیة
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ي المهــارات االجتماعیــة فــ) 0.05(ائیة عنــد مــستوى داللــة  وجــود فــروق ذات داللــة إحــص -
بـــین أفـــراد المجموعــــة التجریبیـــة والمجموعــــة الـــضابطة علــــى القیـــاس البعــــدي لـــصالح أفــــراد 

 .المجموعة التجریبیة

ي المهــارات االجتماعیــة فــ) 0.05( وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة  -
جموعــــة الــــضابطة علــــى قیــــاس المتابعــــة لــــصالح أفــــراد بــــین أفــــراد المجموعــــة التجریبیــــة والم

  .المجموعة التجریبیة

  )2007 (مومنيدراسة  - ١١
  تنمیـة مهـارة المبـادأة لـدى أطفـال مـاىفاعلیة برنامج تدریبي مقترح في المهـارات االجتماعیـة علـ

   .قبل المدرسة
لـــى تنمیـــة هــدفت هـــذه الدراســـة اختبـــار فاعلیــة برنـــامج تـــدریبي مقتـــرح فــي النمـــو االجتمـــاعي ع
 ًطفـال) 69(مهارة المبادأة لدى أطفال ما قبل المدرسة، وتكونت عینـة الدراسـة مـن ثـالث شـعب تـضم 

، التـــدریب الكلـــي حیـــث تلقـــت ؛المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى: ًوزعـــت عـــشوائیا علـــى ثـــالث مجموعـــات
ي تلقـت التعلــیم التــ، والمجموعــة الـضابطة،  حیــث تلقـت التــدریب الجزئـي؛الثانیـةوالمجموعـة التجریبیــة 

، رنــامج تــدریبي فــي النمــو االجتمــاعيقــام الباحــث ببنــاء ب. تــادةوالتــدریب فــي الظــروف الطبیعیــة المع
  . الصدق والثباتًوطور مقیاسا للمبادأة بعد إجراءات

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي مهـــارة المبـــادأة، وذلـــك لـــصالح 
ًلقــت التــدریب علــى البرنــامج التــدریبي كــامال، مقارنــة بالمجموعــة التجریبیــة المجموعــة التجریبیــة التــي ت

 مــــع درجـــات األطفــــال فــــي ةالتـــي حــــصلت علـــى التــــدریب الجزئــــي فـــي مهــــارة المبــــادأة فقـــط، ومقارنــــ
وأظهــــرت نتـــائج الدراســـة عــــدم وجـــود فـــروق ذات داللــــة إحـــصائیة فـــي مهــــارة . المجموعـــة الـــضابطة

  . أو إلى التفاعل بین الجنس والمجموعةالمبادأة تعزى إلى جنس الطفل

 )2008(الدغیثر دراسة  - ١٢

سالمي وعالقتها بكل من الذكاء الوجداني، والتحـصیل الدراسـي، إالمهارات االجتماعیة من منظور 
  .والحالة االجتماعیة، والسن

ویـستمد . اإلسـالمي  وضع نموذج نظري للمهارات االجتماعیة فـي المجتمـعهذه الدراسة هدفت
ن الكـریم والـسنة آاإلشـارات فـي القـر النموذج قواعده وتفاصیله مما تتوصل إلیه الباحثة من بعـضهذا 

ي المرجـع، مـع االجتماعیة مـن منظـور إسـالمي محكـ النبویة المطهرة، وكذلك إعداد مقیاس للمهارات
 المفهـــوم النظـــري عـــن طریـــق دراســـة العالقـــة بـــین المهـــارات الـــسعي إلـــى عمـــل دراســـة تطبیقیـــة لهـــذا

الـــذكاء الوجـــداني والتحـــصیل : وبعـــض المتغیـــرات األخـــرى مثـــل االجتماعیـــة مـــن منظـــور إســـالمي،
مجتمــــع الطالبــــات فــــي المرحلــــة وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن . االجتماعیــــة والــــسن الدراســــي والحالــــة
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وهـــــن مـــــن اإلنـــــاث الـــــسعودیات ) 18-26(الجامعیـــــة فـــــي مدینـــــة الریـــــاض، تراوحـــــت أعمـــــارهن بـــــین 
 : وهـو،طالبـة یمـثلن مجتمـع الدراسـة )383(كـان حجـم عینـة الدراسـة  و.المتزوجـاتالمتزوجات وغیر 

وتـم اختیـارهن بالطریقـة الطبقیـة .  وكلیات الرئاسة العامة لتعلیم البنـات، واإلمام،جامعات الملك سعود
  .العشوائیة

 للمهـارات االجتماعیـة، مـع إعـداد وقـد أسـفرت هـذه الدراسـة عـن الخـروج بتـصور نظـري تأصـیلي
 هـذه الدراسـة عـن تحقـق بعــض كمــا أسـفرت ي المرجـع،مهـارات االجتماعیـة اإلسـالمیة محكـمقیـاس لل
المهــارات االجتماعیــة مــن منظــور إســالمي  التــي أشــارت إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــة بــین، الفــروض

  .ًاألخرى جزئیا  كما أشارت إلى تحقق الفروض،والذكاء الوجداني

 )2008(دراسة الظاهر  - ١٣

ــ ــات فاعلیــة برن ــدیر الــذات لــدى المعاق امج إرشــادي فــي تنمیــة بعــض المهــارات االجتماعیــة وتق
  .ًحركیا

هدفت هذه الدراسـة التحقـق مـن فاعلیـة برنـامج إرشـادي فـي تنمیـة بعـض المهـارات االجتماعیـة 
مـن ) 110(، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن عینـة اسـتطالعیة قوامهـا ًوتقدیر الذات لدى المعاقـات حركیـا

 الفـرع –وهـن مـن الملتحقـات بمركـز التأهیـل المهنـي للمعـاقین بحـرم بیـك . ً المعاقـات حركیـاالمراهقـات
 سـنة، وهـن مـن ذوات مـستوى ذكــاء 15-18 ممـن تتـراوح أعمـارهن الزمنیـة مـن ،الرئیـسي باإلسـكندریة

مراهقــة ممــن حــصلن علــى أدنــى الــدرجات ) 40( وتــم اختیــار ،ومــستوى اجتمــاعي اقتــصادي متوســط
ـــذات، تـــم تقـــسیمهن بالتـــساوي إلـــى مجمـــوعتین إحـــداهما فـــي مقیـــاس ا لمهـــارات االجتماعیـــة وتقـــدیر ال

ــــة مقیــــاس المــــستوى االجتمــــاعي  ــــى أفــــراد العین ــــة عل ـــابطة، وقــــد أجــــرت الباحث تجریبیــــة واألخــــرى ضـ
ومقیـاس المهـارات االجتماعیـة ) 2006عبـد العزیـز الـشخص. د.أ/إعداد(االقتصادي لألسرة المصریة 

  ).الباحثة/ إعداد (ً ومقیاس تقدیر الذات للمعاقین حركیا والبرنامج اإلرشادي ًللمعاقین حركیا
وقــد أوضــحت نتــائج الدراســة حــدوث تحــسن فــي مــستوى المهــارات االجتماعیــة وتقــدیر الــذات 
ًلــدى المراهقــات المعاقــات حركیــا، وهــذا یوضــح تــأثیر البرنــامج اإلرشــادي وفنیاتــه وخبراتــه وممارســاته 

  .وعة التجریبیة دون الضابطةعلى أفراد المجم

 )2009(حسن دراسة  - ١٤

ــین األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم والعــادیین دراســة مقارنــة بالمهــارات االجتماعیــة فــي ســلطنة  ب
  .ُعمان

لــــى الفــــروق ذات الداللــــة اإلحــــصائیة فــــي مــــستوى المهـــــارات إ الدراســــة التعــــرف هــــذه هــــدفت
) 60(وقــد بلغــت عینــة الدراســة . ال األســویاءاالجتماعیــة بــین األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم واألطفــ

بالـصف الرابـع مـن ،  مـن األطفـال األسـویاءًتلمیـذا) 60(و،  وتلمیذة یعانون من صعوبات الـتعلمًتلمیذا
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وقـد تـم اسـتخدام نظـام تقـدیر المهـارات االجتماعیـة الـذي طـوره ، ثالث مـدارس حكومیـة بمدینـة مـسقط
بعد تطبیقـه علـى عینـة تجریبیـة فـي البیئـة العمانیـة  )Gresham & Elliott 1990(جریشام وألیوت 
  . دالالت صدق وثبات عالیة وحصوله على

ًوقد أظهرت النتـائج أن هنـاك فروقـا دالـة إحـصائیا بـین متوسـطا ت أداء أفـراد عینـة األطفـال ذوي ً
ء فــي لــصالح األطفــال األســویاثالثــة ومقاییــسها،  واألطفــال األســویاء فــي األبعــاد ال،صــعوبات الــتعلم

بعــدي المهــارات االجتماعیـــة والكفایــة االجتماعیـــة، ولــصالح األطفـــال ذوي صــعوبات الـــتعلم فــي بعـــد 
  .السلوك المشكل

  )2009(دراسة النفیعي  - ١٥
 یةالثانو المرحلة طالب من المهارات االجتماعیة وفاعلیة الذات لدى عینة من المتفوقین والعادیین

  .جدة بمحافظة
لــى المهــارات االجتماعیــة وعالقتهــا بفاعلیــة الــذات لــدى طــالب إهــدفت هــذه الدراســة التعــرف 

لتربیــة والتعلــیم بمحافظــة المرحلــة الثانویــة المتفــوقین والعــادیین فــي المــدارس الحكومیــة التابعــة إلدارة ا
 مــن طـالب المرحلــة الثانویـة المتفــوقین والعـادیین فــي ٍطالـب) 200(، وتكونـت عینــة الدراسـة مــن جـدة

، وتــم اختیـارهم بالطریقــة الطبقیـة العــشوائیة حـسب المنطقــة  الحكومیـة بمحافظــة جـدةس الثانویــةالمـدار
ولغایــات تحقیــق الدراســة .  مــن كــل مدرســةًطالبــا) 25(، ورافیــة بواقــع مدرســتین مــن كــل منطقــةالجغ

 حیـــــث قــــام الباحـــــث باالســــتعانة بمقیـــــاس المهـــــارات ؛ الباحـــــث المــــنهج الوصـــــفي االرتبــــاطياســــتخدم
  .)2001(لیة الذات من إعداد العدل ، ومقیاس فاع)1991(عداد السمادوني ماعیة من إاالجت

  :یة توأسفرت الدراسة عن النتائج اآل
بــین درجــات ) 0.01( موجبــة عنــد مــستوى الداللــةةأظهــرت النتــائج أن هنــاك عالقــة ارتباطیــ .٢

 المهـــارات االجتماعیـــة وأبعادهـــا المختلفـــة وبـــین درجـــات فاعلیـــة الـــذات لـــدى طـــالب المرحلـــة
  .الثانویة المتفوقین في المدارس الحكومیة بمحافظة جدة

بـــین درجـــات ) 0.01( موجبـــة دالـــة عنـــد مـــستوىةأظهـــرت النتـــائج أن هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــ .٣
المهـــارات االجتماعیـــة وأبعادهـــا المختلفـــة وبـــین درجـــات فاعلیـــة الـــذات لـــدى طـــالب المرحلـــة 

 .الثانویة العادیین في المدارس الحكومیة بمحافظة جدة

حـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات المهــــارات إأظهـــرت النتـــائج أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة  .٤
االجتماعیـــة لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانویـــة بمحافظـــة جـــدة ترجـــع لمتغیـــري تـــصنیف الطالـــب 

لـصالح الطـالب المتفـوقین فـي التخـصص ) أدبـي/علمـي(وتخصص الطالب ) عادي/متفوق(
ص األدبـــــي وعلـــــى الطـــــالب العـــــادیین فـــــي العلمـــــي علـــــى الطـــــالب المتفـــــوقین فـــــي التخـــــص

 .التخصص العلمي واألدبي
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 بــین متوســطات درجــات فاعلیــة الــذات إحــصائیةأظهــرت النتــائج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة  .٥
وتخـــصص ) عـــادي/متفـــوق(لــدى طـــالب المرحلـــة الثانویــة ترجـــع لمتغیـــري تـــصنیف الطالــب 

العلمـــي علـــى الطـــالب لـــصالح الطـــالب المتفـــوقین فـــي التخـــصص ) أدبـــي/علمـــي(الطالـــب 
 وكـــذلك علـــى الطـــالب العـــادیین فـــي التخـــصص العلمـــي ،المتفـــوقین فـــي التخـــصص األدبـــي

 .واألدبي

 بیـــت متوســـطات درجـــات المهـــارات إحـــصائیةأظهـــرت النتـــائج أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة  .٦
االجتماعیة لدى طالب المرحلة الثانویة في المدارس الحكومیـة بمحافظـة جـدة ترجـع لمتغیـر 

 وكــــذلك الفــــروق لــــصالح الطــــالب الــــذین یعیــــشون مــــع ،لــــة االجتماعیــــة لــــسكن الطالــــبالحا
 .الوالدین على الطالب الذین یعیشون مع أحد الوالدین 

 بــین متوســطات درجــات فاعلیــة الــذات إحــصائیةأظهــرت النتــائج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة  .٧
رجـــع لمتغیـــر الحالـــة لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانویـــة فـــي المـــدارس الحكومیـــة بمحافظـــة جـــدة ت

االجتماعیة لـسكن الطالـب وكانـت الفـروق لـصالح الطـالب الـذین یعیـشون مـع الوالـدین علـى 
 .حد الوالدینأالطالب الذین یعیشون مع 

أظهـــرت النتـــائج أن المهـــارات االجتماعیـــة وأبعادهـــا المختلفـــة تفـــسر نـــسبة عالیـــة مـــن تبـــاین  .٨
ـــة الثانویـــة فـــي ا ـــذات لـــدى طـــالب المرحل لمـــدارس الحكومیـــة التابعـــة إلدارة التربیـــة فاعلیـــة ال

 . والتعلیم بمحافظة جدة

 )2010(الخطیب دراسة  - ١٦

. الشهداء في قطاع غزةأبناء مقترح لتنمیة بعض المهارات االجتماعیة لدى إرشاديبرنامج   

 المهـارات بعـض ةیـتنم فـي إرشـادي برنـامج ةیـفاعل مـدى لـىإ التعـرف الدراسـة هـذه تهـدف
 وتـم بـيیالتجر شـبه المـنهج  الباحـثاسـتخدم، وونسیـ خـان محافظـة فـي الـشهداء نـاءأب لدى ةیاالجتماع

 علـى هـایعل حـصلوا التـي الـدرجات أقـل علـى بنـاء الـشهداء أبنـاء مـن (30) قوامهـا ةیـفعل نـةیع اریـاخت

 قوامهـا ةیـبیتجر نیمجمـوعت إلـى ةیقـصد بـصورة نـةیالع هـذه میتقـس وتـم ،ةیـاالجتماع المهـارات اسیـمق

 الباحث استخدم وقد ،التجانس ًایاعرم ،الشهداء أبناء من (15) قوامها ضابطة مجموعة ةیلثانوا  (15)

 :في تتمثل األدوات من ًاعدد

   .الباحث إعداد من ،األبناء رأي حسب الشهداء أبناء لدى ةیاالجتماع المهارات اسیمق -
   .ثالباح إعداد من ،األمهات رأي حسب الشهداء أبناء لدى ةیاالجتماع المهارات اسیمق -
  .الباحث إعداد من ،ةیاالجتماع المهارات ةیتنم في مقترح إرشادي برنامج -

  :وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج كان من أهمها

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ٩٣

 المجموعـة لـدى ةیـاالجتماع المهـارات درجـات متوسـط فـي ةیإحـصائ داللـة ذات فـروق وجـود
 األبنـاء رأي بحـسب ؟)التتبعـي – البعـدي – القبلـي (:المتعـددة اسـاتیالق فـي والـضابطة ةیـبیالتجر

   .عنه الناجم المرتفع الكسب ومعدل اإلرشادي البرنامج ةیوفاعل قوة على دلی الذي األمر واألمهات،

 )2010(دراسة المزین  - ١٧

اإلسـالمیة   الجامعـة فـيمدى توافر المهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیتـي الـشریعة وأصـول الـدین
  .بهابغزة وسبل االرتقاء 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تـوافر المهـارات االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیتـي الـشریعة وأصـول 
غـزة وسـبل االرتقـاء بهـا، واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي لتتبـع بالدین بالجامعة اإلسالمیة 

ًطالبــا وطالبــة) 182(الظــاهرة االجتماعیــة وتكونــت عینــة الدراســة مــن   بطریقــة العینــة  وتــم اختیارهــا،ً
) 367(مـــن المجتمـــع األصــلي، والبـــالغ عـــددهم %) 40(العــشوائیة البـــسیطة مــن طلبـــة الكلیـــة بنــسبة 

   . واستخدم الباحث االستبانة لجمع المعلومات،ًطالبا
  :كان من أهمهاعدة نتائج وتوصلت الدراسة إلى 

ـــدین باتـــو  - الجامعـــة بنـــسبة فرت المهـــارات االجتماعیـــة لـــدى طلبـــة كلیتـــي الـــشریعة وأصـــول ال
 %).85.1(والوزن النسبي ) 76.7(عالیة وصلت في المتوسط إلى 

 حصلت مجاالت المبادرة والصداقة والبشاشة وصلة الرحم وبر الوالدین علـى درجـات عالیـة  -
) 90.58 – 84.12 – 91.4 – 86.24 – 91.6 – 86.2 – 85.1 (:بلغـــت علـــى التــــوالي
 .ل عینة الدراسةبمن االهتمام من ق

یمــا یتعلـق بجمیـع المجـاالت بنـسبة أعلـى منهــا فافرت المهـارات االجتماعیـة لـدى الطـالب تـو  -
 .لدى الطالبات في كلیة أصول الدین

تـــوافرت المهـــارات االجتماعیـــة لـــدى الطـــالب فیمـــا یتعلـــق بمجـــال المبـــادرة ومجـــال الـــصداقة   -
 .شریعةومجال البشاشة وطالقة الوجه بنسبة أعلى منها لدى الطالبات في كلیة ال
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 الدراسـات السابقـة العام على التعقیب :  
 :      بعد جمع الدراسات السابقة وتحلیلها وجد الباحث أنها

 فــــي معالجتهــــا لموضــــوع المهــــارات االجتماعیــــة  بالتقــــاربمتنوعــــة حیــــث العنــــاوین لكنهــــا تمیــــزت  -
 .والتباعد

 .ستوى الدراسي متنوعة في استخدام األدوات ومنهج البحث العلمي والعینة والم -

 . أكدت بعضها على أهمیة وفاعلیة برامج التدریب على المهارات االجتماعیة -

) 2005(وأمـــین ) 1996 (ي اســـتخدمت فـــي معظمهـــا المـــنهج شـــبه التجریبـــي إال فـــي دراســـة الـــوابل -
 )2009(اســـــتخدمت المـــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، وفـــــي دراســـــة النفیعـــــي   فقـــــد)2010(والمـــــزین 

) 2009(ودراســــة حــــسن ) 2006(وصــــفي االرتبــــاطي، وفــــي دراســــة الكلیــــب اســــتخدمت المــــنهج ال
 .استخدمت المنهج الوصفي المقارن

 تكونــــت فــــي ، تكونـــت بعــــض عینــــات الدراســــة مــــن مجموعــــات قلیلــــة مــــن األفــــراد كعینــــة تجریبیــــة -
ودراسـة  )2001( ودراسـة الـسمیري )2001( دراسـة المطـوع : مثل،معظمها من عینات كبیرة العدد

والمـــزین ) 2010( والخطیـــب )2008(ودراســـة الـــدغیثر  )2007(ودراســـة غـــزال ) 2006(الكلیـــب 
 )1994 (الــسمادونيبــشكل محــدود مثــل دراســة  ، وطبقــت دراســات علــى األفــراد العــادیین)2010(
دراســـة  : مثـــل مـــن األفـــراد فـــي الدراســـات الفئـــات الخاصـــة كانـــت، بینمـــا)2009(دراســـة النفیعـــي و

فـي حـین اعتمـد بعـضها علـى ، )2008(ودراسـة الظـاهر  )2001(خـش ودراسـة ب) 1996 (يالوابل
  .تحلیل المحتوى

 ما تمیزت به الدراسة الحالیة عن غیرها:  
ًبنـــاء علـــى مـــا ســـبق مـــن اســـتعراض للدراســـات الـــسابقة وأهـــم النتـــائج، یـــرى الباحـــث أن الدراســـة 

  :الحالیة تمیزت عن سابقاتها بما یلي
ات االجتماعیــة فــي كتــب التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة الثانویــة ركـزت الدراســة الحالیــة علــى المهــار  -

جـر دراسـات فـي ُ ففـي حـدود علـم الباحـث لـم ت الدراسات السابقة، ه، وهو ما لم تقم بفي فلسطین
المهــارات االجتماعیــة لمحتــوى منهــاج التربیــة اإلســالمیة رغــم أهمیــة هــذه المهــارات لهــذا القطــاع 

 . الحالیة ما تناولته الدراسةالحیوي وهو

ــــاهج التربیــــة  - ــــة فــــي من ــــار للمهــــارات االجتماعی ــــأداة تحلیــــل محتــــوى واختب ــــأتي هــــذه الدراســــة ب  ت
 .ًاإلسالمیة للمرحلة الثانویة، وهذا ما انفردت به الدراسة الحالیة أیضا عن سابقاتها

 ائمـــة فـــي إثـــراء كتـــب التربیـــة اإلســـالمیة للمرحلـــة الثانویـــة بالمهـــارات االجتماعیـــة بتقـــدیم قُتـــسهم  -
 .ألهم المهارات االجتماعیة الواجب توافرها شاملة

 . تمیزت هذه الدراسة عن غیرها بتصنیف المهارات االجتماعیة إلى أربعة محاور -
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 ٩٥

 مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة: 

 تــم اســتخدامها فــي بعــض الدراســات فــي كیفیــة تحلیــل ياســتفاد الباحــث مــن بعــض األدوات التــ  -
  .اد أداة التحلیل، وكیفیة إعداد االختبارٕالمحتوى، واعد

 . السابقة في كتابة اإلطار النظريالدراسات استفاد الباحث من  -

 . السابقة في استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة للدراسةالدراسات استفاد الباحث من  -
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 ٩٦

  

   
  

  إجراءات الدراسة
  
  
  

 منهج الدراسة. 

 مجتمع الدراسة. 

 عینة الدراسة. 

 أدوات الدراسة: 

  قائمة التحلیل(أداة تحلیل كتب التربیة اإلسالمیة.( 

  اختبار المهارات االجتماعیةخطوات بناء. 

 األسالیب اإلحصائیة.  
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 ٩٧

  إجراءات الدراسة
عینــــة و ، المتبـــعل لكـــل مـــن مـــنهج الدراســـةّل الباحـــث فـــي هـــذا الفـــصل توضـــیح مفــــصیتنـــاو

وفیمـا  .األسـالیب اإلحـصائیة المـستخدمة فیهـا، ودوات الدراسـةأو ،ة، والمجتمع األصـلي للدراسـالدراسة
   :یلي وصف للعناصر السابقة

  :منهج الدراسة: ًأوال
  :المنهج الوصفي التحلیليالدراسة في هذه  الباحث تبعا

المــنهج الــذي یتنــاول دراســة أحــداث وظــواهر وممارســات "ویقــصد الباحــث بــالمنهج الوصــفي التحلیلــي
ویـــستطیع ، دون تـــدخل الباحـــث فـــي مجریاتهـــا ،ة ومتاحـــة للدراســـة والقیـــاس كمـــا هـــيوموجـــود ،كائنـــة

  )41، ص1997،األغا(."الباحث أن یتفاعل معها فیصفها ویحللها
 التربیـة اإلسـالمیة محتـوى كتـب لتحلیـل فـي هـذه الدراسـة  التحلیلـي المـنهج الوصـفيولقـد اتبـع
، كتـــب التربیـــة اإلســـالمیةالمتـــضمنة فـــي تماعیـــة بالمهـــارات االج الســـتخراج قائمـــة ؛للمرحلـــة الثانویـــة

  .لقیاس مستوى المهارات االجتماعیة لدى الطلبة والفروق التي تعزى إلى متغیر الجنس والتخصص

  :یتكون منو: مجتمع الدراسة: ًثانیا
  .في فلسطین المرحلة الثانویة  على طلبةة المقررالتربیة اإلسالمیة كتبمحتوى  -
 ، مـن الـذكور واإلنـاث فـي المـدارس الحكومیـةمحافظة غزةفي مدارس عشر الثاني طلبة الصف  -

مدرسـة ) 27( فـي  ً وطالبـةًطالبـا )6612(ویبلغ عـددهم ) م (2010-2011 خالل العام الدراسي
ســـنة ویتـــراوح عـــدد الطلبـــة فـــي الـــشعبة ) 18(ویبلـــغ متوســـط أعمـــار الطلبـــة فیهـــا حـــوالي ، ثانویـــة

 ممثلــین فـــي یبــین مجتمــع الدراســة) 4:1(ًبــة والجــدول رقـــم ًطالبــا أو طال) 37-45(الدراســیة مــن 
 .شعبة) 166(

  )4:1(جدول
  )طالبات،طالب(توزیع أفراد مجتمع الدراسة 

 المدرسة
عدد شعب 

 الثانيالصف 
  علميعشر

عدد شعب 
 الثانيالصف 
 علوم عشر

 إنسانیة

 طلبةعدد 
 الثانيالصف 
  علميعشر

 بةلعدد ط
ي ثانالصف ال

 علوم عشر
 إنسانیة

الطالبمجموع   27 55 961 2354 

تمجموع الطالبا  27 57 918 2379 

 4733 1879 112 54 مجموع الطالب و الطالبات
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 ٩٨

  :عینة الدراسة: ًثالثا
 فــإن البیئــة التعلیمیـــة ً واجتماعیــاً واقتــصادیاً متقاربـــة ثقافیــامحافظــة غــزةن جمیــع منــاطق إحیــث   

ان أكبر تجانس بین أفراد عینـة الدراسـة فقـد تـم اختیـار  متجانسة إلى حد كبیر ولضمالمحافظةلطلبة 
  .  من كل مدرسةنیت دراسینیت حیث تم اختیار شعب،عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة

 Simple Random:العینــة العــشوائیة البــسیطة )20، ص2005(ویعــرف المنیــزل وغرابیــه    

Sampleل عنــصر وفــرد فــي المجتمــع فرصــة االختیــار بأنهــا العینــة التــي اختیــرت بطریقــة یكــون لكــ 
 عــشر بمحافظــة الثــاني مــن طلبــة الــصف ً وطالبـةًطالبــا) 158(اشــتملت عینــة الدراســة علــى و. نفـسها
  توزیــع أفــراد عینــة الدراســةنا یوضــح)4:3( و )4:2(، والجــدول )2010-2011( للعــام الدراســي غــزة

  :حسب التخصص والجنس
  )4:2(جدول رقم 

  حسب التخصصد عینة الدراسة یوضح توزیع أفرا

 النسبة المئویة العدد المدرسة

 51.3 81 علوم إنسانیة

 48.7 77 علمي

 100% 158 المجموع

  
  )4:3(جدول رقم 

   حسب الجنسیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة

 النسبة المئویة العدد المدرسة

 48.1 76 ذكر

 51.9 82 أنثى

 100% 158 المجموع
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 ٩٩

  : الدراسةأدوات :ًرابعا
  :یةالتلتحقیق أهداف الدراسة الحالیة قام الباحث ببناء األدوات البحثیة ال

  .أداة تحلیل كتب التربیة اإلسالمیة. 1
 . مدى اكتساب المهارات االجتماعیةاختبار لقیاس . 2

 ):قائمة التحلیل(التربیة اإلسالمیة  كتبأداة تحلیل . 1
عیـة الواجـب توافرهـا فـي كتـب التربیـة اإلسـالمیة للمرحلـة هي عبارة عـن قائمـة بالمهـارات االجتما

  :هيو ،الثانویة ومكونات أداة التحلیل
  .عینة التحلیل. ٢.                       الهدف من التحلیل. ١
  .فئة التحلیل. ٤.                            وحدة التحلیل. ٣
  .                          بط عملیة التحلیلضوا. ٦                     تحدید وحدة التسجیل. ٥

  . ثبات أداة التحلیل . ٨.                      صدق أداة التحلیل . ٧    

 كتــب التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة توافرهــا فــيالمهــارات االجتماعیــة الواجــب لقــد مــر إعــداد قائمــة 
  :بالمراحل، الثانویة

  :الصورة األولیة للقائمة -أ
 مجموعــة مــن الكتــب والمجــالت العلمیــةل البحــث الــذي قــام بــه الباحــث واالطــالع علــى مــن خــال  

،  فـــي مجـــال التربیـــة اإلســـالمیة والدراســـات الـــسابقة فـــي هـــذا المجـــال،والمـــشروعات العربیـــة والعالمیـــة
) 114(أبعـاد رئیـسة ینبثـق منهـا) 4( مـن ،)4(ضحة في ملحق الموتكونت القائمة في صورتها األولیة

  .ًرعیا فًبندا
  : ضبط القائمة-ب

 تم عرضها على مجموعة من المحكمـین والمختـصین صورة استطالع رأيبعد إعداد القائمة في   
 ،التربیـة اإلسـالمیةمـشرفي ومعلمـي  وبعـض مـن ، وفي المنـاهج وطـرق التـدریسالتربیة اإلسالمیةفي 

 للمرحلــة الثانویــة؛ إلســالمیةالتربیــة التحدیــد أهمیــة تــضمین هــذه البنــود الرئیــسة والفرعیــة فــي منهــاج 
ًلحــذف البنــود غیــر المناســـبة واضــافة مــا یرونــه مناســـبا وذلــك مــن خـــالل ،  مــن قــضایا أخـــرىً ومهمــإ

وملحـق ، ) غیـر مهـم–مهم  -ًمهم جدا (:ة، ومدى األهمی) ال ینتمي–ینتمي  (:عبارات مدى االنتماء
  . یوضح هذه القضایا) 5(
  :الصورة النهائیة للقائمة -ج 

عــــد إجــــراء التعــــدیالت التــــي أشــــار إلیهــــا المحكمــــون تــــم وضــــع القائمــــة فــــي صــــورتها النهائیــــة ب    
حیـث أشـار المحكمـون بـأن القائمـة مناسـبة وأدخلـوا بعـض التعـدیالت علـى  ،)5(الموضحة فـي ملحـق

  :هي ،ة رئیسأربع مهاراتوأضافوا بعض البنود فأصبحت القائمة تتكون من ، بعض البنود
ضــــمن ، مهــــارات العمــــل المــــشكالت مهــــارات االتــــصال والتواصــــل، مهــــارات حــــل ،المهــــارات القیمیــــة

  .ة فرعیمهارة) 97(وتكونت من الفریق،
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 ١٠٠

  :وفیما یلي تفصیل لكل مكون من المكونات السابقة

  :التحلیلمن هدف ال -1
لمرحلـــة  لالتربیـــة اإلســـالمیةتحدیـــد مـــدى تنـــاول منهـــاج الهـــدف مـــن التحلیـــل فـــي هـــذه الدراســـة   

لمـا كـان الهـدف  و.ً التي تم تضمینها في القائمة التي تـم إعـدادها سـابقا، المهارات االجتماعیةالثانویة
التربیــة  منهــاج  فقــد قــام الباحــث بتحلیــل محتــوى،المهــارات االجتماعیــةلــى إالتعــرف األساســي للدراســة 

ة عـــن بأنـــه عبـــار تحلیـــل المحتـــوى) 18، ص2001( ویعـــرف حـــسب اهللا .للمرحلـــة الثانویـــة اإلســـالمیة
دراســة علمیــة دقیقــة وشــاملة تعتمــد علــى المالحظــة والقیــاس بهــدف معرفــة العناصــر األساســیة التــي 

  .تتكون منها المادة العلمیة التي یتم تحلیلها
وفــي هـــذه الدراســـة یقـــصد بــه األســـلوب المـــستخدم للوصـــف الكمــي والمـــنظم والموضـــوعي لكتـــب 

  :ارات االجتماعیة األربعالتربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في ضوء المه
  .المهارات القیمیة - ١
 .مهارات االتصال والتواصل - ٢

 .مهارات حل المشكالت - ٣

  .مهارات العمل ضمن الفریق - ٤
  :ًلیل المحتوى وفقا للخطواتحوقد قام الباحث بت

  :عینة التحلیل -2
 تمثلــــت عینــــة التحلیــــل بكتــــب التربیــــة اإلســــالمیة للمرحلــــة الثانویــــة فــــي فلــــسطین للعــــام الدراســــي

  ).4:4(، كما في جدول )2011-2010(
  

  )4:4(جدول رقم 
  وحدات كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

  

  عدد الصفحات  اسم الوحدة  الوحدة  الكتاب
 23  القرآن الكریم وعلومه  الوحدة األولى

 18   اإلسالمیةةالعقید  الوحدة الثانیة

 15  الحدیث الشریف وعلومه  الوحدة الثالثة

 14  السیرة النبویة الشریفة  الوحدة الرابعة

 23  الفقه اإلسالمي  الوحدة الخامسة

كتاب التربیة 
اإلسالمیة للصف 

الحادي عشر 
 2009، ط 1ج

 29  الفكر اإلسالمي والتهذیب  الوحدة السادسة
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  عدد الصفحات  اسم الوحدة  الوحدة  الكتاب
 27  القرآن الكریم وعلومه  لوحدة األولىا

 10   اإلسالمیةةالعقید  الوحدة الثانیة

 12  الحدیث الشریف وعلومه  الوحدة الثالثة

 14  التراجم والسیر  الوحدة الرابعة

 20  الفقه اإلسالمي  الوحدة الخامسة

كتاب التربیة 
اإلسالمیة للصف 

الحادي عشر 
  2009، ط 1ج

 23  الفكر اإلسالمي والتهذیب  الوحدة السادسة

 48  القرآن الكریم   الوحدة األولى

 16   اإلسالمیةةالعقید  الوحدة الثانیة

 22  الحدیث الشریف وعلومه  الوحدة الثالثة

 21  السیرة والتراجم  الوحدة الرابعة

 14  الفقه وأصوله  الوحدة الخامسة

 22  النظام االجتماعي  الوحدة السادسة

كتاب التربیة 
صف اإلسالمیة لل

الثاني عشر     
 2010ط 

 13  النظام االقتصادي  عةالساب الوحدة

  : وحدة التحلیل -3
   .وتحدید األبعاد المتوافرة في كل صفحة  لتحلیل المحتوىًتم اتخاذ الصفحة وحدة     

  :  فئة التحلیل-4
وقـــد وضـــع ،  علـــى أساســـهاالتربیـــة اإلســـالمیة هـــي تلـــك العناصـــر التـــي یـــتم تحلیـــل منهـــاج     

ًالباحـــث أمـــام فئــــات التحلیـــل مقیاســـا مــــدرجا یحـــ دد مــــدى تنـــاول موضـــوعات الكتــــاب للبنـــود الرئیــــسة ً
  . للمهارات االجتماعیةوالفرعیة 

  : تحدید وحدة التسجیل-5
 ظهـوره أو غیابـه أو تكـراره ّدهي أصغر جزء في المحتوى ویختاره الباحث للعـد والقیـاس، ویعـ     

هــي العبــارات المترابطــة داللــة معینــة فــي رســم نتــائج التحلیــل مثــل الكلمــة أو الجملــة أو الفقــرة، والفقــرة 
  . للتسجیلًالمعنى التي قد تمتد إلى صفحة، وفي هذه الدراسة تم اعتماد الصفحة وحدة

  : ضوابط عملیة التحلیل-6
كـــان ال بـــد مـــن وضـــع ،  مـــن التحلیـــلللوصـــول إلـــى تحلیـــل دقیـــق للعبـــارات والفئـــات المـــستهدفة   

  :يأتومن هذه الضوابط ما ی ،یلضوابط لعملیة التحلیل لنحصل على نسبة ثبات عالیة للتحل
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   .المهارات االجتماعیةضوء  تم التحلیل في -
  . یشمل التحلیل كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة-
  ..اآلیات واألحادیث والشعر والشخصیات یشمل التحلیل -
  .تم استبعاد أسئلة التقویم الواردة في نهایة كل وحدة دراسیة -

  : صدق أداة التحلیل-7
 تحقیـق األداة للغـرض الـذي أعـدت ىمـدصـدق أداة التحلیـل ب) 60، ص1997 (یعرف األغا    

ً تمثیــل بنــود المقیــاس تمثــیال ســلیما للمجــال الــذي ى ویعتمــد مــد،مــا وضــعت لقیاســه مــن أجلــه، فتقــیس ً
 .سهیراد قیا

فقـد عرضـت األداة علـى  ،وقد تم الكشف عن صدق األداة باالعتمـاد علـى صـدق المحكمـین    
 شرفي والمنـاهج وطــرق التـدریس وبعــض مــالتربیــة اإلســالمیةجموعـة مــن المحكمـین المختــصین فـي م

 وذلـك إلبـداء آرائهـم فـي إمكانیـة تحلیـل ،)10(ملحـق ضح فـي و كما هو م،التربیة اإلسالمیةومعلمي 
وقـد ، اة باسـتخدام هـذه األدها فیالمهارات االجتماعیة توافر درجةلى إ والتعرف التربیة اإلسالمیة كتب

أشــار المحكمــون إلــى صــالحیة األداة لالســتخدام فــي عملیــة التحلیــل مــن حیــث البنــود والمقیــاس مــع 
وقــد تــم إجــراء التعــدیالت التــي أشــار إلیهــا المحكمــون  ،إضــافة وحــذف بعــض التعــدیالت علــى القائمــة

  .لتستوفي أداة التحلیل شرط الصدق

  :ثبات أداة التحلیل -8
 إذمــا أعیــد هانفــس بــأن تعطــي األداة النتــائج  ثبــات أداة التحلیــل)284، ص1997( یعــرف عــدس       

  .هانفسالعینة تطبیقها مرة على 
وقــد تــم حــساب  ،ذلك قــام الباحــث بإعــادة عملیــة التحلیــل بعــد ثالثــة أســابیع مــن التحلیــل األوللــ

ـــنـــسبة االتفـــاق ـــین لحـــساب ثبـــات  ب األداة ین النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا الباحـــث فـــي كـــل مـــن التحلیل
  :يأت كما یباستخدام معادلة كوبر

  
   =نسبة االتفاق 

)                                                                     58، ص1997 عفانة،(
ٍوهـــو معامـــل ثبـــات عـــال ممـــا یـــدل علـــى ثبـــات التحلیـــل ویطمــــئن ) 0.97(فكـــان معامـــل الثبـــات

ــــة ح، الباحــــث الســــتخدام أداة تحلیــــل المحتــــوى یــــث أكــــدت بعــــض المراجــــع أن نــــسبة االتفــــاق المقبول
  .فما فوق% 70هي

 كمـا ،وبذلك تكون أداة التحلیـل المـستخدمة فـي هـذه الدراسـة فـي صـورتها النهائیـة و صـالحة للتطبیـق
  ).5(في ملحق

 عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االختالف +عدد مرات االتفاق 

X%100  
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  : بناء االختبار التحصیلي.2 
  : الهدف من االختبار-١

   . للمهارات االجتماعیة عشرالثانيصف  اكتساب طلبة المستوىلى إلتعرف یهدف االختبار ا

   : محتوى االختبار التحصیلي-٢
 مـــن أفــضل أنــواع األســـئلة الــذي تعــد أســئلته ،وهــو اختبــار موضــوعي مـــن نــوع االختیــار مــن متعـــدد

  : ألنها؛الموضوعیة
  . أسئلة تخلو من التأثر بذاتیة المصحح-١
  . تتصف هذه األسئلة بأن لها معدالت صدق وثبات عالیة-٢
  .ً تقیس أهدافا عقلیة تعجز بقیة األسئلة الموضوعیة عن قیاسها-٣
  . یقل فیها أثر تخمین الجواب الصحیح إلى أدنى حد ممكن-٤
، 2001،  ســلطان أبــو(. مــن محتــوى المــادة العلمیــة المــراد اختبارهــاًا كبیــرًا یغطــي هــذا النــوع جــزء-٥

  )85ص

  : صیاغة فقرات االختبار-٣
  :ر بحیث كانتوقد صیغت بنود االختبا

  .تراعي الدقة العلمیة واللغویة -
  .محددة وواضحة وخالیة من الغموض -
  .ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قیاسها -
  .مناسبة لمستوى الطالب -

  :تمت مراعاة القواعد التالیة أثناء كتابة فقرات االختبار
ؤال، وقائمـة مـن األبـدال عـددها  وهي تطرح المشكلة في الس،المقدمة: جزأینتتكون كل فقرة من  -١

  .أربعة من بینها بدیل واحد صحیح فقط
ًفــي صــفحة واحــدة مرتبــة عمودیــا كــي یراهــا الطالــب دفعــة ) الــسؤال وأبدالــه( تقــع الفقــرة بأكملهــا  -٢

  .واحدة ویتمكن من المقارنة بینها دون أن یحرك بصره بین الصفحات
  .ال بأسلوب عشوائيتم تغییر موقع اإلجابة الصحیحة بین األبد -٣
  .تم وضع العناصر المشتركة في األبدال في مقدمة الفقرة -٤
  .األبدال األربعة متوازنة من حیث الطول ودرجة التعقید ونوعیة اإلجابات إلى حد ما -٥
  .تم ترتیب فقرات االختبار من األسهل إلى األصعب -٦

لـة، قـام الباحـث بمراجعتهـا فـي ضـوء ٕبعد االنتهاء من كتابة فقـرات االختبـار واجاباتهـا المحتم
  :يأتما ی
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ًراعـــى الباحـــث فـــي عـــرض الفقـــرات أن تكـــون ذات شـــكل ثابـــت ضـــمانا :   شـــكل الفقـــرات -
، )4(، )3(، )2(، )1( علیـه فقـد أشـار الباحـث إلـى مقدمـة الفقـرة باألرقـام ً وبنـاء.لتركیز انتباه الطالـب

  ).د( ،)ج(، )ب(، )أ(حروف الخ، أما اإلجابات المحتملة فقد أشار إلیها بال… 
ً أن تكــون صــحیحة علمیــا ،راتـ عنــد إعــداد محتــوى الفقــ،راعــى الباحــث: محتــوى الفقــرات -

  .ًولغویا

  : وضع تعلیمات االختبار-٤
بعــد تحدیــد عــدد الفقــرات وصــیاغتها قــام الباحــث بوضــع تعلیمــات االختبــار التــي تهــدف إلــى 

 وقــد راعــى الباحــث عنــد وضــع تعلیمــات ،ممكنــة االختبــار فــي أبــسط صــورة نشــرح فكــرة اإلجابــة عــ
  :يأتاالختبار ما ی

  .عدد الفقرات وعدد األبدال وعدد الصفحات: تعلیمات خاصة بوصف االختبار وهي -
ــة باإلجابـــــة عـــــن جمیـــــع األســـــئلة ووضـــــع البـــــدیل الـــــصحیح فـــــي المكـــــان  - تعلیمـــــات خاصـــ
  . المناسب

  

  : الصورة األولیة لالختبار-٥
تناولـت بنـاء عداد اختبار بعد االطالع علـى الدراسـات واألبحـاث التـي في ضوء ما سبق تم إ

 فقــرة أربعــة أبــدال، فقــرة، لكــل) 52(األولیــة ، حیــث شــمل فــي صــورته مهــارات االجتماعیــةمقــاییس لل
ملحــق  ،، وبعــد كتابــة فقــرات االختبــار تــم عرضــها علــى لجنــة مــن المحكمــین منهــا فقــط صــحیحواحــد

  :ٍّم حول مدى صالحیة كل من الستطالع آرائه وذلك،)10(
  . عدد بنود االختبار-
  . مدى تمثیل فقرات االختبار لألهداف المراد قیاسها-
  . مدى تغطیة فقرات االختبار لمحتوى الوحدة-
  .ً مدى صحة فقرات االختبار لغویا-
  . مدى دقة صیاغة األبدال لكل فقرة من فقرات االختبار-
  .وى الطالب مدى مناسبة فقرات االختبار لمست-

ٕوقـــد أشـــار المحكمـــون إلـــى تعـــدیل بعـــض الفقـــرات وحـــذف الـــبعض واضـــافة الـــبعض اآلخـــر، 
  .فقرة) 55( من ًحیث قام الباحث بتعدیلها، لیصبح االختبار بعد التحكیم مكونا

  

  :  تجریب االختبار-٦
بعــد إعــداد االختبــار بــصورته األولیــة طبــق الباحــث االختبــار علــى عینــة اســتطالعیة قوامهــا 

 وقــــد أجریــــت التجربــــة ،خــــارج عینــــة الدراســــة،  العلمــــي عــــشرالثــــانيًطالبــــا مــــن طلبــــة الــــصف ) 30(
  :االستطالعیة لالختبار بهدف
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  .التأكد من صدق االختبار وثباته-١
  . تحدید الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبیقه على عینة البحث األساسیة-٢
  .التربیة اإلسالمیةختبار  حساب معامالت السهولة و التمییز ال-٣

  :تصحیح أسئلة االختبار -٧
 ئلة االختبــار، قــام الباحــث بتــصحیحبعــد أن قــام طلبــة العینــة االســتطالعیة باإلجابــة عــن أســ   

 ون الدرجـــة التـــي حـــصل علیهـــا الطـــالب حیـــث حـــددت درجـــة واحـــدة لكـــل فقـــرة، بـــذلك تكـــ؛االختبـــار
فـي  أجابـات الخطـإلاتـم حـساب عـدد تكـرارات ة إلـى ذلـك درجـة، وباإلضـاف) 0 - 55(محـصورة بـین 

  .كل فقرة من فقرات االختبار

  :تحدید زمن االختبار -٨
متوسـط الحـسابي لـزمن تقـدیم طلبـة العینــة التـم حـساب زمـن تأدیـة الطلبـة لالختبـار عــن طریـق       

 اوي فكــان زمــن متوســط المــدة الزمنیــة التــي اســتغرقها أفــراد العینــة االســتطالعیة یــس،االســتطالعیة
                                                                وذلــــــــــك بتطبیــــــــــق المعادلــــــــــة التالیــــــــــة. وهــــــــــو زمــــــــــن تطبیــــــــــق االختبــــــــــار، دقیقــــــــــة) 45 (تقریبــــــــــا

  :)140، ص1998 ،مسلم(
  

  زمن إجابة الطالب األخیر+ زمن إجابة الطالب األول =    زمن إجابة االختبار 
                                                            

2                                                               

  : معامل التمییز و درجة الصعوبة-٩ 
بعـــد أن تـــم تطبیــــق االختبـــار التحــــصیلي علـــى طلبـــة العینــــة االســـتطالعیة تــــم تحلیـــل نتــــائج  
  :لىإوذلك بهدف التعرف  التحصیلي، لطلبة على أسئلة االختباراإجابات 

 .معامل التمییز لكل سؤال من أسئلة االختبار -
 .معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار -

 %)27(ذ خـًوقد تم ترتیب درجات الطلبة تنازلیـا بحـسب عالمـاتهم فـي االختبـار التحـصیلي، وأ
 العلــم بأنــه  مـع،وعـة دنیــامذلك كمجكــب مجموعــة علیـا، وال طـx  30  (= 8%27. (مـن عــدد الطلبـة

  .تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار
 : معامل التمییز -أ

تــم حــساب  ".طلبــة الـضعافالقـدرة االختبــار علــى التمییـز بــین الطلبـة الممتــازین و: "ویقـصد بــه
   ):171، ص1998 علیان، والزیود(معامل التمییز حسب المعادلة التالیة

      
 100  × الدنیا المجموعة في الصحیحة اإلجابات عدد – العلیا المجموعة في الصحیحة جاباتاإل عدد = التمییز معامل

  عدد أفراد إحدى المجموعتین                                                
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 ١٠٦

ییــز لكـــل فقــرة مـــن فقــرات االختبـــار، والجـــدول وبتطبیــق المعادلـــة الــسابقة تـــم حــساب معامـــل التم
  .یوضح معامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار) 4:5(

  )4:5(جدول
  معامالت التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامالت التمییز م معامالت التمییز م معامالت التمییز م

1 0.63 21 0.50 41 0.50 
2 0.75 22 0.63 42 0.50 
3 0.50 23 0.25 43 0.50 
4 0.50 24 0.50 44 0.75 
5 0.50 25 0.63 45 0.38 
6 0.50 26 0.63 46 0.50 
7 0.50 27 0.63 47 0.50 
8 0.25 28 0.63 48 0.38 
9 0.50 29 0.63 49 0.50 
10 0.50 30 0.50 50 0.25 
11 0.38 31 0.50 51 0.00 
12 0.50 32 0.63 52 0.63 
13 0.38 33 0.63 53 0.38 
14 0.50 34 0.63 54 0.50 
15 0.75 35 0.50 55 0.50 

16 0.63 36 0.63   
17 0.50 37 0.63   
18 0.38 38 0.38   
19 0.38 39 0.50   
20 0.50 40 0.38   

-% 25(یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن معــامالت التمییــز لفقــرات االختبــار قــد تراوحــت بــین 
تـم قبـول جمیـع فقـرات االختبـار، حیـث كانـت فـي الحـد المعقـول ، وعلیـه )%55(بمتوسط بلـغ ) 75%

  .من التمییز حسبما یقرره المختصون في القیاس والتقویم 
  :معامل الصعوبة  -ب

 النــسبة المئویــة: " ویقــصد بــه،ویقــصد بــه نــسبة الطلبــة الــذین أجــابوا إجابــة صــحیحة عــن الفقــرة
  ):170، ص1998 علیان، والزیود( وتحسب بالمعادلة التالیة "للراسبین في االختبار

  x    100  مجموع الذین أجابوا إجابة صحیحة من المجموعتین=        معامل الصعوبة   
      من المجموعتینعدد الذین حاولوا اإلجابة                                                   

ة مـن فقـرات االختبـار، والجـدول وبتطبیق المعادلة السابقة تم حـساب معامـل الـصعوبة لكـل فقـر
  .یوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 4:6(
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 ١٠٧

  )4:6(جدول
  معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامالت الصعوبة م معامالت الصعوبة م معامالت الصعوبة م

1 0.31 21 0.25 41 0.25 
2 0.38 22 0.31 42 0.25 
3 0.25 23 0.25 43 0.25 
4 0.25 24 0.25 44 0.38 
5 0.50 25 0.31 45 0.56 
6 0.25 26 0.44 46 0.25 
7 0.25 27 0.31 47 0.25 
8 0.25 28 0.31 48 0.25 
9 0.38 29 0.44 49 0.25 
10 0.25 30 0.38 50 0.25 
11 0.44 31 0.50 51 0.25 
12 0.25 32 0.31 52 0.31 
13 0.31 33 0.31 53 0.31 
14 0.25 34 0.31 54 0.25 
15 0.38 35 0.25 55 0.25 

16 0.31 36 0.31   
17 0.25 37 0.31   
18 0.31 38 0.69   
19 0.31 39 0.25   
20 0.75 40 0.69   

  
ــــین  ) %75  -% 25(یتــــضح مــــن الجــــدول الــــسابق أن معــــامالت الــــصعوبة قــــد تراوحــــت ب

ولـــة حیـــث كانـــت فـــي الحـــد المعقـــول مـــن  وعلیـــه فـــإن جمیـــع الفقـــرات مقب،)%33(بمتوســـط كلـــي بلـــغ 
  .الصعوبة حسبما یقرره المختصون في القیاس والتقویم

  

  Test Validity: صدق االختبار -١٠
 دون زیــادة أو نقـــصان ،االختبــار الــصادق هـــو ذلــك االختبــار الـــذي یقــیس مــا وضـــع لقیاســه

  :صدق االختبار، وقد استخدم الباحث طریقتین للتأكد من )104، ص2009اآلغا واألستاذ، (
  :            صدق المحكمین-أ

 أن االختبـار الـصادق هـو االختبـار الـذي أي یقـصد بـه أن یقـیس االختبـار مـا وضـع لقیاسـه 
وقـــد تحقــق الباحـــث مــن صـــدق االختبــار عـــن طریــق عـــرض االختبــار فـــي . یقــیس مــا وضـــع لقیاســه

 التربیـة اإلسـالمیةرق تـدریس صورته األولیة على أساتذة جامعیین من المتخصصین في المنـاهج وطـ
ومتخصـــصین ممـــن یعملـــون فــــي الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي محافظــــات غـــزة، وعلـــى مجموعـــة مــــن 

 حیــث قــاموا بإبـداء آرائهــم ومالحظـاتهم حــول مناســبة ،)8( ملحـق،اإلســالمیةالتربیـة مـشرفي ومدرســي 
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 ١٠٨

ذلك وضــوح صــیاغاتها ، وكــاالختبــارفقــرات االختبــار، ومــدى انتمــاء الفقــرات إلــى كــل بعــد مــن أبعــاد 
فقـرات اللیـصبح عـدد اللغویة، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعـدیل بعـضها اآلخـر 

  .فقرة) 55(
       Internal Consistency Validity:  صدق االتساق الداخلي -ب

فقـرة  التجـانس فـي أداء الفـرد مـن: " صدق االتـساق الـداخلي بأنـه)72، ص1987(ُیعرف أبو لبدة 
  ".ألخرى، أي اشتراك جمیع فقرات االختبار في قیاس خاصة معینة في الفرد

وقد جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبیـق االختبـار علـى عینـة اسـتطالعیة 
، مـــن خـــارج أفـــراد عینـــة الدراســـة، وتـــم حـــساب معامـــل ارتبـــاط بیرســـون بـــین ً طالبـــا)30(مـــن مكونـــة 

رات االختبـــار والدرجـــة الكلیـــة لالختبـــار الـــذي تنتمـــي إلیـــه وذلـــك باســـتخدام درجـــات كـــل فقـــرة مـــن فقـــ
  :وضح ذلكی) 4:7(وجدول ) SPSS( البرنامج اإلحصائي 

  )4:7(الجدول 

  للمجال مع الدرجة الكلیة "المهارات القیمیة" األولمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 30-2(درجة حریة ر الجدولیة عند 
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 

معامل  م
معامل  م مستوى الداللة االرتباط

رتباطاال  مستوى الداللة 
A1 0.696  0.01دالة عند A23 0.572  0.01دالة عند 
A2 0.645  0.01دالة عند A24 0.660  0.01دالة عند 
A5 0.379  0.01دالة عند A25 0.723  0.01دالة عند 
A10 0.841  0.01دالة عند A26 0.576  0.01دالة عند 
A11 0.487  0.01دالة عند A27 0.601 0.01 دالة عند 
A12 0.699  0.01دالة عند A28 0.644  0.01دالة عند 
A13 0.670  0.01دالة عند A29 0.515  0.01دالة عند 
A14 0.616  0.01دالة عند A30 0.567  0.01دالة عند 
A15 0.723  0.01دالة عند A31 0.388  0.01دالة عند 
A17 0.699  0.01دالة عند A32 0.572  0.01دالة عند 
A18 0.515  0.01دالة عند A33 0.572  0.01دالة عند 
A19 0.593  0.01دالة عند A34 0.572  0.01دالة عند 
A20 0.401  0.01دالة عند A35 0.553  0.01دالة عند 
A21 0.742  0.01دالة عند A36 0.644  0.01دالة عند 
A22 0.728  0.01دالة عند A37 0.644  0.01دالة عند 
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 ١٠٩

  )4:8(الجدول 

  للمجال مع الدرجة الكلیة "مهارات االتصال والتواصل"الثاني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.463) = 0.01(ستوى داللة وعند م) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  )4:9(الجدول 

  للمجال مع الدرجة الكلیة "المشكالتمهارات حل "الثالث معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  )4:10(الجدول 

  للمجال مع الدرجة الكلیة "مهارات العمل ضمن الفریق"الرابع رتباط كل فقرة من فقرات المجال معامل ا

  0.361) = 0.05(داللة وعند مستوى ) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  
 داللــة اً تـرتبط بالدرجــة الكلیــة لالختبــار ارتباطــا ذالفقــرات أن جمیــع ةول الــسابقایتـضح مــن الجــد 

 یتمتـع  وهـذا یؤكـد أن االختبـار،)0.262 (A4 إال الفقـرة )0.05، 0.01( إحصائیة عنـد مـستوى داللـة
  .بدرجة عالیة من االتساق الداخلي

معامل  م
امل مع م مستوى الداللة االرتباط

 مستوى الداللة االرتباط

A38 0.606  0.01دالة عند A41 0.634  0.01دالة عند 
A39 0.795  0.01دالة عند A42 0.663  0.01دالة عند 
A40 0.534  0.01دالة عند    

معامل  م
معامل   م مستوى الداللة االرتباط

 مستوى الداللة االرتباط
A3 0.466  0.01دالة عند A44 0.679  0.01دالة عند 
A4 0.262 0.01 دالة عند A45 0.637  0.01دالة عند 
A9 0.494  0.01دالة عند A46 0.628  0.01دالة عند 
A43 0.625  0.01دالة عند    

معامل   م
معامل   م مستوى الداللة االرتباط

 مستوى الداللة االرتباط
A6 0.667  0.01دالة عند A50 0.618  0.01دالة عند 
A7 0.726  0.01دالة عند A51 0.641  0.01دالة عند 
A8 0.880 0.01الة عند د A52 0.724  0.01دالة عند 
A16 0.745  0.01دالة عند A53 0.745  0.01دالة عند 
A47 0.705  0.01دالة عند A54 0.835  0.01دالة عند 
A48 0.886  0.01دالة عند A55 0.473  0.01دالة عند 
A49 0.767  0.01دالة عند    
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بحـساب معـامالت االرتبـاط بـین درجـة كـل   قام الباحـثللمجاالتللتحقق من الصدق البنائي 
 كـــل بعـــد بالدرجـــة الكلیـــة لالســـتبانة  بـــین وكـــذلك، األخـــرىوالمجـــاالت المقیـــاس مجـــاالت مـــن مجـــال

  .یوضح ذلك) 4:11(والجدول 
  )4:11(الجدول 

   األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلیةوالمجاالت المقیاس مجاالت من مجالرتباط كل مصفوفة معامالت ا

 
الدرجة الكلیة 

  لالختبار
القیم 

 االجتماعیة

مهارات 
االتصال 
 والتواصل

مهارات 
حل 

 الخالف

مهارات 
العمل 
ضمن 
 الفریق

     1  الدرجة الكلیة لالختبار

    1 0.895 المهارات القیمیة

   1 0.299 0.384 التصال والتواصلمهارات ا

  1 0.247 0.584 0.726 المشكالتمهارات حل 

 1 0.279 0.013 0.034 0.444 مهارات العمل ضمن الفریق

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 30-2(ر الجدولیة عند درجة حریة 

 داللـة اًح من الجدول السابق أن جمیع المجـاالت تـرتبط بالدرجـة الكلیـة لالسـتبانة ارتباطـا ذیتض
تمتــــع بدرجــــة عالیــــة مــــن الثبــــات ی ختبــــار وهــــذا یؤكــــد أن اال،)0.05(إحــــصائیة عنــــد مــــستوى داللــــة 

  .واالتساق الداخلي

  :Test Reliability: ثبات االختبار  -١١
عــدة فــي نفــس مـرات تــساق فــي عالمــة الفـرد، إذا أخــذ االختبــار مـدى اال": ثبــات االختبــارب    یقـصد  

  ) 194، ص1992، عودة و ملكاوي".(الظروف
 طریقـة : هـي، طـرق االسـتطالعیة وذلـك باسـتخدام ثـالثتم تقدیر ثبات االختبار على أفراد العینة 

  .21التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ ومعامل كودر ریتشادرسون

  : Split-Half Coefficient لنصفیةطریقة التجزئة ا -١
 ،تــم اســتخدام درجــات العینــة االســتطالعیة لحــساب ثبــات المقیــاس بطریقــة التجزئــة النــصفیة  

 المقیــاس وكــذلك درجــة النــصف الثــاني مجــاالت مــن مجــالحیــث احتــسبت درجــة النــصف األول لكــل 
طــول باســتخدام معادلــة  ثــم جـرى تعــدیل ال،مـن الــدرجات وذلــك بحــساب معامـل االرتبــاط بــین النــصفین

  :یوضح ذلك) 4:12( والجدول  (Spearman-Brown Coefficient)سبیرمان براون
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 ١١١

  )4:12(الجدول 

   المقیاس مجاالت من مجالیوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل 
   قبل التعدیل ومعامل الثبات بعد التعدیلھ كلالمقیاسوكذلك 

 عدد الفقرات المجاالت
االرتباط قبل 

 یلالتعد
معامل الثبات بعد 

 التعدیل
 0.854 0.745 30 المهارات القیمیة

 0.540 0.494 *5 مهارات االتصال والتواصل

 0.668 0.664 *7 المشكالتمهارات حل 

 0.918 0.912 *13 مهارات العمل ضمن الفریق

 0.794 0.778 *55  الدرجة الكلیة لالختبار

  .غیر متساویین ألن النصفین ؛تم استخدام معامل جتمان* 

 هـــذا یـــدل علـــى أن المقیـــاس ،)0.794(یتــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن معامـــل الثبــات الكلـــي 
  .إلى تطبیقها على عینة الدراسة  من الثبات تطمئن الباحثعالیةتمتع بدرجة ی

  :طریقة ألفا كرونباخ -٢
، وذلـــك هــي طریقـــة ألفـــا كرونبـــاخ، طریقـــة أخـــرى مــن طـــرق حـــساب الثبـــات اســتخدم الباحـــث  

 مجـــاالت مــن مجــالیجــاد معامــل ثبــات المقیـــاس، حیــث حــصلت علـــى قیمــة معامــل ألفــا لكـــل إل
  :یوضح ذلك) 4:13( والجدول ها وكذلك لالستبانة كل،المقیاس

  )4:13(الجدول 
   ھا وكذلك لالستبانة كل المقیاس مجاالت من مجالیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

 0.939 30 المهارات القیمیة

 0.627 5  مهارات االتصال والتواصل

 0.599 7 المشكالتمهارات حل 

 0.919 13 مهارات العمل ضمن الفریق

 0.923 55  الدرجة الكلیة لالختبار

تمتـــع ی وهـــذا یــدل علـــى أن المقیـــاس ،)0.923( أن معامــل الثبـــات الكلـــي الـــسابقیتــضح مـــن الجـــدول 
  .إلى تطبیقها على عینة الدراسة لثبات تطمئن الباحثبدرجة عالیة من ا
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 ١١٢

  Richardson and Kuder : 21 ریتشارد سون - طریقة كودر -ج
 وذلــك إلیجــاد معامـــل ثبــات االختبـــار، ؛اســتخدم الباحــث طریقـــة ثالثــة مــن طـــرق حــساب الثبـــات

ًبقــا للمعادلــة  طهــاللدرجــة الكلیــة لالختبــار كل21  حیـث حــصل علــى قیمــة معامــل كــودر ریتــشارد ســون
  :یوضح ذلك) 4:14( وجدول ،التالیة

  

            ك²ع = 1   - 21ر  )  م –ك ( م 

  التباین: ٢عدد الفقرات             ع: المتوسط             ك: م:  ن إحیث 
ـــة بالـــسهولة والـــسرعة فـــي حـــسابها حیـــث  نهـــا ال تحتـــاج إلـــى معرفـــة تبـــاین إوتتمیـــز هـــذه المعادل

  )427، ص1998، بو عالمأ. (الفقرات

  )4:14(الجدول 
  21عدد الفقرات والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سون 

  21 ونسمعامل كودر ریتشارد  م ٢ع ك 
 0.949 22.333 68.782 30 القیمیة مهاراتال

 0.626 3.067 1.582 5 مهارات االتصال والتواصل

 0.581 5.300 2.562 7 مهارات حل الخالف

 0.919 9.567 16.668 13 ت العمل ضمن الفریقمهارا

 0.926 40.267 118.409 55  الدرجة الكلیة لالختبار

 ،)0.926( كانــت ه لالختبــار كلــ21ون ســیتــضح مــن الجــدول الــسابق أن معامــل كــودر ریتــشارد 
وبــذلك تأكــد الباحــث مــن . وهــي قیمــة عالیــة تطمــئن الباحــث إلــى تطبیــق االختبــار علــى عینــة الدراســة

  .ق و ثبات االختبار التحصیليصد

  :المعالجة اإلحصائیة :ًخامسا
 عبـــــــــر البرنـــــــــامج المعالجـــــــــات اإلحـــــــــصائیة مجموعـــــــــة اعتمـــــــــد الباحـــــــــث فـــــــــي دراســـــــــته علـــــــــى

  :يأتكما ی) SPSS(اإلحصائي
 .معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبار -١
 مــن فقــرات االختبــار والدرجــة بــین درجــة كــل فقــرة) معامــل ارتبــاط بیرســون(معــامالت االرتبــاط  -٢

 .الكلیة للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار
 . لتقدیر ثبات االختبار21التجزئة النصفیة، طریقة ألفا كرونباخ، طریقة كودر ریتشاردسون  -٣
 لتعــــرف علــــى األوزان النــــسبیة لكــــل بعــــد مــــن أبعــــاد المتوســــطات والنــــسب المئویــــةوالتكــــرارات  -٤

 .القائمة

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ١١٣

 ولقـد اسـتخدم هـذا االختبـار T.test independent sample  لعینتـین مـستقلتین"ت "اختبـار -٥
 . الدراسةيإلیجاد الفروق بین عینتین مستقلتین هما الذكور واإلناث لإلجابة عن فرض

 ولقد استخدم هـذا االختبـار إلیجـاد الفـروق One-Sample T.Test  لعینة واحدة" ت "اختبار -٦
  .سط المحسوب لإلجابة عن السؤال الثالثبین المتوسط االفتراضي والمتو
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 ١١٤

  
  

   
  

  تفسیرھانتائج الدراسة و
  
  

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة.  

 اإلجابة عن فرضي الدراسة.  

 التوصیات والمقترحات.  
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 ١١٥

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة

علــى المعالجــات اإلحــصائیة  ً بنــاء، یعــرض هــذا الفــصل أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا الباحــث
 الثــاني مــن خــالل االختبــار التحــصیلي للــصف ،التــي أجریــت علــى مــا تــم جمعــه وتحلیلــه مــن بیانــات

  . عشر

  :السؤال األول من أسئلة الدراسة نإلجابة عول
  "ما المهارات االجتماعیة الواجب تضمینها في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة؟"

 ، ودراســـات ســـابقة ورســـائل علمیـــةلـــى الجهـــود الـــسابقة مـــن أدب تربـــويإع طالقـــام الباحـــث بـــاال
اســتخرج المهــارات االجتماعیــة الواجــب تــضمینها فــي كتــب وباإلضــافة إلــى خبــرة الباحــث الشخــصیة، 

 وتـم تحكـیم هـذه القائمـة بعرضـها ،التربیة اإلسالمیة لطلبة المرحلة الثانویـة المتوقـع مـن الطلبـة إتقانهـا
تـــدریس العامـــة، الالـــسادة المحكمـــین مـــن تخصـــصات مختلفـــة فـــي المنـــاهج وطـــرق علـــى لجنـــة مـــن 

والمنــاهج وطــرق تــدریس التربیــة اإلســالمیة، وأصــول التربیــة، ومــن مــشرفي التربیــة اإلســالمیة، ومــن 
مهـــارة ) 114(معلمـــي التربیـــة اإلســـالمیة فـــي المرحلـــة الثانویـــة، وكـــان عـــدد المهـــارات قبـــل التحكـــیم 

ٕظهر قائمة المهارات في صورتها األولیة، ثم توصلت بعد التحكـیم واعـادة التحكـیم ی) 4(والملحق رقم 
یظهــر القائمــة فــي صــورتها ) 5(مهــارة والملحــق رقــم ) 97(ٕواجـراء التعــدیالت والحــذف واإلضــافة إلــى 

  :)1:5(موزعة على أربع مهارات رئیسة كما یوضحها الجدولالنهائیة 
  

  )1:5(الجدول
  لمهارات االجتماعیة وعدد الفقرات المكونة منها                    ا

  عدد الفقرات  المهارة
 36  المهارات القیمیة. ١

 17  مهارات االتصال والتواصل. ٢

 17  مهارات حل المشكالت. ٣

  27  مهارات العمل ضمن الفریق. ٤
 97  المجموع

  
راء واالهتمــام،  اإلثــ فــي المنهــاج الفلــسطیني بحاجــة إلــىأن المهــارات االجتماعیــةویــرى الباحــث 

وال یجـب  ،یعیـشونها ًحتـى ال یكـون مـا یـتم تعلیمـه للطلبـة منعـزال عـن جوانـب الحیـاة االجتماعیـة التـي
ــــى كتــــب  ــــةأن تقتــــصر هــــذه المهــــارات عل ــــى أغلــــب  اإلســــالمیةالتربی ــــك إل ــــد أن یتعــــدى ذل ؛ بــــل ال ب

  .تنمیة المهارات االجتماعیة ضرورة تربویةفالمقررات؛ 
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 ١١٦

  : من أسئلة الدراسةالثانيلسؤال ا نإلجابة عول
  "؟للمرحلة الثانویة للمهارات االجتماعیة سالمیةالتربیة اإلب كت تضمن ىما مد"

للمرحلـة الثانویـة للحكـم علـى  سـالمیةكتـب التربیـة اإل، تـم تحلیـل المهـارات بناء قائمة في ضوء
  :یةتحلیل عن النتائج اآلت عملیة التكشف وقد ، توافر المهارات االجتماعیة في هذا المحتوىدرجة

  :المهارات القیمیة: ًأوال
  )5:2 (الجدول

  المهارات القیمیة المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

  المهارة  .م
كتاب الصف 
الحادي عشر 

  1ج

كتاب الصف 
الحادي عشر 

  2ج

كتاب الصف 
  الثاني عشر

عدد مرات 
  الورود

  الترتیب %

 4 7.44 49 8 34 7  الصدق   1

  21 3.19 13 20 1  التسامح  2
 3 8.19 54 28 9 17  الرحمة  3

 18 1.97 13 5 4 4  االحترام 4

     0.00 35  حسن الجوار 5

 1 10.47 69 30 25 14  العدل 6

 6 4.25 28 9 10 9  القوة 7

 15 2.73 18 6 2 10  األخوة  8

  13  13 1.97 18  االستئذان 9

  1 7 1.06 26 6  الكرم 10

 7 3.95 26 7 11 8  األمانة 11

   1 0.15 33 1  اإلیثار 12

 5 5.16 34 3 15 16  التعاون 13

 18 1.97 13 2 8 3  اإلخالص 14

 8 3.79 25 7 10 8  الثبات 15

16 
التـــــــضحیة بــــــــالنفس 

 8 3.79 25 7 9 9  والمال

 24 1.52 10 4 1 5  الوفاء 17

 10 3.34 22 5 16 1  التواضع 18

19 
حب األهل والعشیرة 

  10 18 2.73 15 8  والوطن

     0.00 35  الصداقة 20
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  المهارة  .م
كتاب الصف 
الحادي عشر 

  1ج

كتاب الصف 
الحادي عشر 

  2ج

كتاب الصف 
  الثاني عشر

عدد مرات 
  الورود

  الترتیب %

 21 1.82 12 8 4 0  التزكیة 21

  5 0.76 30 3 2  تبادل التحیة 22

  7 1.06 26 6 1  العفاف 23

 22 1.67 11 2 6 3  الزهد  24

 22 1.67 11 3 3 5  البر 25

 26 1.06 7 1 3 3  العطف  26

 10 3.34 22 6 6 10  التكافل 27

  2 2 4 0.61 31  صلة الرحم 28

 26 1.06 7 1 1 5  التوكل 29

 17 2.28 15 5 4 6  اإلحسان 30

 2 8.80 58 38 10 10  الصبر 31

 25 1.21 8 6 1 1  المواالة 32

 14 2.88 19 5 5 9  النصرة 33
 10 3.34 22 11 1 10  الشكر 34

35 
ـــــــــــى  المحافظـــــــــــة عل

  لمظهرنظافة ا
 1  1 0.15 33 

36 
اختیـــــــــار الــــــــــصحبة 

  الصالحة
  4  4 0.61 31 

         659 100%   
  

  :اأن أعلى مهارتین في الكتب كانت: یتضح من الجدول السابق
  ویعــزو الباحـــث %)10.47 ( المرتبـــة األولــى بـــوزن نــسبي قـــدرهت احتلــ"العـــدل) "6(المهــارة ،

 إحـدى قواعـد الـدنیا التـي ال انتظـام لهـا إال بـه، وال يهـف ؛ أهمیـة هـذه المهـارة القیمیـةذلك إلى
 .صالح فیها إال معه

  وقــد یرجــع ذلــك %)8.80 ( بــوزن نــسبي قــدرهثانیــة المرتبــة الت احتلــ"الــصبر) "31(المهــارة ،
السـیما فـي هـذه األزمـان التـي اشـتدت فیهـا الغربـة، إلى الحاجة الماسـة لهـذه المهـارة القیمیـة، 

 .صار القابض على دینه كالقابض على الجمروكثرت فیها الفتن، و
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  : في الكتب كانتالمهاراتوأن أدنى 
 ــــااحتل" لمحافظــــة علــــى نظافــــة المظهــــرا"، "اإلیثــــار) "35 ، 12 (تــــانالمهار ــــة  المرتبــــة ت الثالث

 یــؤثر  هــاتین المهـارتینال مثـلهمـإویـرى الباحــث أن  %).0.15 ( بـوزن نــسبي قـدرهوالثالثـون
  كمــال اإلیمــان وحــسن اإلســالم ورفعــة األخــالق علــى دلیــل"اإلیثــار"رة فمهــا ؛الفــرد علــى ًســلبا

، لـذا یوصـي االطمئنـان احترام النفس وكسب فهي ت"لمحافظة على نظافة المظهرا"أما مهارة 
  .ج أن یركزوا على هاتین المهارتینالباحث واضعي المناه

 بـــوزن نـــسبي قـــدرهخیـــرة المرتبـــة األتـــااحتل" قةاالـــصد"، "حـــسن الجـــوار) "20 ، 5 (تـــانالمهار  
 ویـــرى الباحـــث أن المنـــاهج افتقـــرت إلـــى هـــاتین المهـــارتین، لـــذا یوصـــي الباحـــث %).0.00(

  .واضعي المناهج بزیادة االهتمام والتركیز على هاتین المهارتین

  :تصال والتواصلمهارات اال: ًثانیا
  )5:3 (الجدول

  المیة للمرحلة الثانویةمهارات االتصال والتواصل المتضمنة في كتب التربیة اإلس

  المهارة  .م
كتاب الصف 
الحادي عشر 

  1ج

كتاب الصف 
الحادي عشر 

  2ج

كتاب الصف 
  الثاني عشر

عدد مرات 
  الورود

  الترتیب %

 3 10.68 11 7 4 0 مهارة التحدث   1

 4 9.71 10 2 7 1 مهارة االستماع  2

 7 3.88 4 2 2 0 مهارة طرح األسئلة  3

 13 0.97 1 0 0 1 مهارة تقبل اآلخرین 4

5 
مهـــــــــــــارة المبـــــــــــــادرة 

 بالتحدث
0 2 1 3 2.91 11 

6 
مهــــــــــــارة البــــــــــــشاشة 

 وطالقة الوجه
4 1 0 5 4.85 5 

 2 17.48 18 1 4 13 مهارة الوضوح 7

 5 4.85 5 2 2 1 مهارة التعارف  8

 1 29.13 30 16 8 6 مهارة النصح 9

 7 3.88 4 4 0 0 مهارة اإلهداء 10

11 
 مهـارة اختیـار الوقـت

 المناسب
0 0 4 4 3.88 7 
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 ١١٩

  المهارة  .م
كتاب الصف 
الحادي عشر 

  1ج

كتاب الصف 
الحادي عشر 

  2ج

كتاب الصف 
  الثاني عشر

عدد مرات 
  الورود

  الترتیب %

12 
ــــــاه  مهــــــارة إثــــــارة انتب

 السامع
0 1 3 4 3.88 7 

13 
ـــــــــــــــار  مهـــــــــــــــارة اختی

 األلفاظ
0 0 2 2 1.94 12 

 13 0.97 1 0 0 1 مهارة المصافحة 14

 13 0.97 1 1 0 0 مهارة سعة الصدر 15

16 

مهــــارة الوقــــوف مــــع 
األصـــــــــــــدقاء فـــــــــــــي 

 محنتهم
0 0 0 0 0.00 16 

 16 0.00 0 0 0 0 قاتالعال بناء مهارة 17

      103 100%  
  

  :یتضح من الجدول السابق
  :اأن أعلى مهارتین في الكتب كانت

  ویفــسر الباحــث %)29.13( المرتبــة األولــى بــوزن نــسبي قــدره تاحتلــ" النــصح) "9(المهــارة ،
دخل فـي أدق تفاصـیل حیاتنـا الیومیـة، ذلك أن المناهج الفلسطینیة راعت هذه المهـارة ألنهـا تـ

 .واستیقاظنا، في عالقاتنا مع الناس من حولنا في حركاتنا وسكناتنا، في نومنا

  ویرجــع الباحــث ،%)17.48( المرتبــة الثانیــة بـوزن نــسبي قــدره تاحتلــ" الوضــوح) "2(المهـارة 
 بعیــدة عــن االزدواجیــة تكــون علــى وفــق ةن نعــیش بشخــصیة ثابتــألــى إننــا بحاجــة أذلــك إلــى 

 .ثیر في اآلخرینأنا السعادة ولكي نستطیع التحقق لتاالخالق النبویة كي 

  : في الكتب كانتاتوأن أدنى مهار
 المرتبــــة ت احتلــــ"ســــعة الــــصدر"، "المــــصافحة"، "تقبــــل اآلخــــرین) "15 ، 14،  4 (اتالمهــــار 

 یـؤثر ات المهـار هـذهویـرى الباحـث أن إهمـال مثـل، %)0.97(الثالثة عشر بـوزن نـسبي قـدره 
جتماعیة، لذا یوصـي الباحـث واضـعي المنـاهج أن یركـزوا علـى  على عالقات الطلبة االًسلبا
 .من أجل بناء الفرد والمجتمع ات المهارهذه
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 ١٢٠

 مهـــارة بنـــاء العالقـــات"، "مهـــارة الوقـــوف مـــع األصـــدقاء فـــي محنـــتهم) "17،  16 (تـــانالمهار "
، ویــرى الباحــث أن المنــاهج افتقــرت إلــى %)0.00( المرتبــة األخیــرة بــوزن نــسبي قــدره تــااحتل

هـاتین المهـارتین، لـذا یوصـي الباحـث واضـعي المنـاهج بزیـادة االهتمـام والتركیـز علـى هـاتین 
 .المهارتین

 
  :مهارات حل المشكالت: ًثالثا

  )5:4 (الجدول
   المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویةحل المشكالتمهارات 

  المهارة  .م
كتاب الصف 
الحادي عشر 

  1ج

كتاب الصف 
 عشر الحادي
  2ج

كتاب الصف 
  الثاني عشر

عدد مرات 
  الورود

  الترتیب %

مهـــارة التوســـط لحـــل    1
 15 0.00 0 0 0 0  الخالف

مهـــــــــــــــارة الحـــــــــــــــوار   2
 5 8.78 13 6 1 6  والسؤال

 2 14.19 21 9 3 9  مهارة اإلقناع  3

 4 10.81 16 3 0 13  مهارة اللین 4

 15 0.00 0 0 0 0  مهارة التسویة 5

 1 20.95 31 12 4 15  مهارة الحكمة 6

 10 2.70 4 2 2 0  مهارة االعتذار 7

مهــــــــــــــارة التــــــــــــــوازن   8
 6 6.08 9 5 1 3  واالعتدال

9 
مهـــــارة الموضـــــوعیة 

 12 2.03 3 1 0 2  والنزاهة

10 
مهـــــــــارة اإلحـــــــــساس 

 15 0.00 0 0 0 0  بالمشكلة

11 
مهــــــــــــــارة الحلــــــــــــــول 

 8 4.73 7 7 0 0  المبتكرة

12 
مهــــــارة التــــــزام آداب 

 12 2.03 3 0 3 0  االختالف

13 
مهـــــــــــــارة معالجـــــــــــــة 

 10 2.70 4 2 2 0  األمور
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  المهارة  .م
كتاب الصف 
الحادي عشر 

  1ج

كتاب الصف 
 عشر الحادي
  2ج

كتاب الصف 
  الثاني عشر

عدد مرات 
  الورود

  الترتیب %

14 
مهـــــــــــــــارة مراعـــــــــــــــاة 

 8 4.73 7 5 0 2  الفروق الفردیة

 6 6.08 9 2 2 5  مهارة التأثیر 15

16 
مهــارة تقــدیم التغذیــة 

 14 0.68 1 1 0 0  الراجعة

 3 13.51 20 4 8 8  المعاملة بالحسنى 17

      148 100%  
  

  :اأن أعلى مهارتین في الكتب كانت: بقیتضح من الجدول السا
  ویعــزو الباحــث %)20.95( المرتبــة األولــى بــوزن نــسبي قــدره تاحتلــ" الحكمــة) "6(المهــارة ،

 . على الحكمة ال یكون إالأن مدار نجاح الدعوات  إلى أهمیة هذه المهارة إذذلك

  ویعــزو الباحــث ، )%14.19( المرتبــة الثانیــة بــوزن نــسبي قــدره تاحتلــ" اإلقنــاع) "3(المهــارة
 إلى تهـدف تـياإلسالمي الل  رکیزة مهمة من رکائز العمفهـي ذلك إلى أهمیـة هـذه المهـارة

 .إلى دین اهللا اسـدعوة الن

  : في الكتب كانتاتوأن أدنى مهار
  بـــــوزن نـــــسبي قـــــدره ةة عـــــشرالرابعـــــ المرتبـــــة ت احتلـــــ"تقـــــدیم التغذیـــــة الراجعـــــة) "16(المهـــــارة 

ًعـــامال مهمـــا عـــدی التغذیـــة الراجعـــة تقـــدیم ویـــرى الباحـــث أن، %)0.68( عـــین علـــى ی لكونـــه ً
 لــــذا .تقــــدمالتجابات الــــصحیحة ومعرفــــة مــــدى االســــ  الخاطئــــة وتكــــراراتســــتجاباالتــــصحیح 

 .اله بةطلال وتهیئة ،الحیاة من العملي الجانب على تركیزال المناهج واضعي الباحث یوصي

 ت احتلــ" اإلحــساس بالمــشكلة"، "التــسویة"، "التوســط لحــل الخــالف) "10 ، 5 ، 1 (اتالمهــار 
، ویـــرى الباحـــث أن المنـــاهج افتقـــرت إلـــى هـــذه %)0.00(المرتبـــة األخیـــرة بـــوزن نـــسبي قـــدره 

 .المهارات، لذا یوصي الباحث واضعي المناهج بزیادة االهتمام والتركیز علیها
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 ١٢٢

  :العمل ضمن الفریقمهارات : ًرابعا
  )5:5 (الجدول

  نة في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة المتضممهارات العمل ضمن الفریق

  المهارة  .م
كتاب الصف 
الحادي عشر 

  1ج

كتاب الصف 
الحادي عشر 

  2ج

كتاب الصف 
  الثاني عشر

عدد مرات 
  الورود

  الترتیب %

 4 8.93 25 7 7 11  مهارة الشورى   1

مهـــــــــارة المـــــــــسؤولیة   2
 3 9.64 27 0 8 19  الجماعیة

ــــــــــــــــــدیم   3 مهــــــــــــــــــارة تق
 7 6.43 18 8 5 5  لالزمةالتسهیالت ا

 9 6.07 17 9 4 4  مهارة التباذل  4

5 
مهـارة تحدیــد الهــدف 

 24 0.00 0 0 0 0  )الوضوح(

 10 5.71 16 0 10 6  مهارة المراقبة 6

7 
مهــــــــــارة الـــــــــــصراحة 

 12 2.86 8 1 6 1  والثقة

 24 0.00 0 0 0 0  مهارة التأقلم  8

 21 0.36 1 1 0 0  مهارة فهم اآلخرین 9

 6 6.79 19 11 2 6  رة التعلیم بالقدوةمها 10

11 
مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

 1 12.86 36 12 7 17  )الوحدة(التكتل

 12 2.86 8 1 0 7  مهارة التحالف 12

 16 1.07 3 3 0 0  مهارة الثناء 13

 2 10.36 29 3 14 12  مهارة المساواة 14

 16 1.07 3 1 1 1  مهارة الحزم 15

 14 1.79 5 0 2 3  مهارة المشاركة 16

 24 0.00 0 0 0 0  مهارة التفاؤل 17

 21 0.36 1 1 0 0  مهارة االنتماء 18

 21 0.36 1 1 0 0  مهارة قبول النقد 19

20 
مهــــارة التفاعــــل مــــع 

 15 1.43 4 3 0 1  بیئة العمل

 24 0.00 0 0 0 0مهـــــــــــــارة التحفیـــــــــــــز  21
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  المهارة  .م
كتاب الصف 
الحادي عشر 

  1ج

كتاب الصف 
الحادي عشر 

  2ج

كتاب الصف 
  الثاني عشر

عدد مرات 
  الورود

  الترتیب %

  والتشجیع
 7 6.43 18 6 6 6  مهارة التوجیه 22

 11 4.64 13 8 1 4  مهارة التزام النظام 23

 16 1.07 3 1 2 0  مهارة النقد البناء 24

 19 0.71 2 1 1 0  مهارة صنع القرار 25

26 
مهــارة كــسب تعــاون 

 19 0.71 2 0 1 1  اآلخرین

27 
مهارة الوعي بحقـوق 

 5 7.50 21 8 4 9  اآلخرین

      280 100%  

  :یتضح من الجدول السابق
  :اأن أعلى مهارتین في الكتب كانت

 ویعــزو %)12.86 ( المرتبــة األولـى بـوزن نــسبي قـدرهت احتلـ")الوحــدة(التكتـل) "11(ة المهـار ،
ـــذاتي لألمـــة،   أنالباحـــث ذلـــك إلـــى كمـــا أن الوحـــدة ًالوحـــدة ضـــرورة واقعـــا؛ إلبقـــاء الكیـــان ال

 .انتصارة وواالجتماع قو

  ذلـك رجـع ، وقـد ی%)10.36 ( بـوزن نـسبي قـدرهثانیة المرتبة الت احتل"المساواة) "14(المهارة
وذلـــك بغیـــة تحریـــر المجتمـــع  ســـالم وللنـــاس كافـــة،ًمفروضـــة فرضـــا فـــي اإلإلـــى أن المـــساواة 

 .نساني كله من االحتكام الخاطئإلا

  :وأن أدنى مهارتین في الكتب كانت
 ةالحادیـــ المرتبــة ت احتلــ"قبــول النقـــد"، "االنتمــاء"، "فهــم اآلخـــرین") 19 ، 18 ، 9 (اتالمهــار 

 هـذه المهـارات، لـذا أهملـت، ویـرى الباحـث أن المنـاهج %)0.36(ره  بوزن نسبي قدینعشروال
 .یوصي الباحث واضعي المناهج بزیادة االهتمام والتركیز علیها

 ــــد الهــــدف) "21 ، 17 ، 8 ، 5( اتالمهــــار ــــأقلم"، "تحدی "  التحفیــــز والتــــشجیع"، "التفــــاؤل"، "الت
حــث أن المنــاهج افتقــرت إلــى ، ویــرى البا%)0.00( المرتبــة األخیــرة بــوزن نــسبي قــدره تاحتلــ

 .هذه المهارات، لذا یوصي الباحث واضعي المناهج بزیادة االهتمام والتركیز علیها
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 ١٢٤

 : الثالثاإلجابة عن السؤال

  "؟ للمهارات االجتماعیة عشرالثانيطلبة الصف اكتساب مستوى ما "
ب المئویة  هذا السؤال قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسنولإلجابة ع

  :وضح ذلكی) 5:6(جدول وال
  :املهارات القيمية: ًأوال

  )5:6 (الجدول
  )158= ن  (فقرة من فقرات االختبارالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل 

 رقم
 السؤال

طـأإجابة خ  
إجابة 

وابص  

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

لترتیبا الوزن النسبي  

A1 92 66 66 0.418 0.495 41.77 23 
A2 11 147 147 0.930 0.255 93.04 2 
A5 45 113 113 0.715 0.453 71.52 15 
A10 21 137 137 0.867 0.341 86.71 4 
A11 33 125 125 0.791 0.408 79.11 12 
A12 52 106 106 0.671 0.471 67.09 18 
A13 145 13 13 0.082 0.276 8.23 29 
A14 62 96 96 0.608 0.490 60.76 20 
A15 121 37 37 0.234 0.425 23.42 25 
A17 130 28 28 0.177 0.383 17.72 27 
A18 30 128 128 0.810 0.393 81.01 10 
A19 24 134 134 0.848 0.360 84.81 5 
A20 73 85 85 0.538 0.500 53.80 22 
A21 26 132 132 0.835 0.372 83.54 7 
A22 46 112 112 0.709 0.456 70.89 16 
A23 33 125 125 0.791 0.408 79.11 13 
A24 19 139 139 0.880 0.326 87.97 3 
A25 129 29 29 0.184 0.388 18.35 26 
A26 31 127 127 0.804 0.398 80.38 11 
A27 26 132 132 0.835 0.372 83.54 8 
A28 26 132 132 0.835 0.372 83.54 9 
A29 97 61 61 0.386 0.488 38.61 24 
A30 34 124 124 0.785 0.412 78.48 14 
A31 25 133 133 0.842 0.366 84.18 6 
A32 146 12 12 0.076 0.266 7.59 30 
A33 66 92 92 0.582 0.495 58.23 21 
A34 60 98 98 0.620 0.487 62.03 19 
A35 50 108 108 0.684 0.467 68.35 17 
A36 10 148 148 0.937 0.244 93.67 1 
A37 141 17 17 0.108 0.311 10.76 28 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ١٢٥

  :ا كانتاالختبار في فقرتینأن أعلى  :یتضح من الجدول السابق
  %).93.67(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره حیث " مهارة االحترام" المتعلقة بـ )36(الفقرة  -
  %).93.04( بوزن نسبي قدره الثانیة احتلت المرتبة تي ال،"مهارة العدل" المتعلقة بـ )2(الفقرة  -

  :ا كانتفي االختبار فقرتینوأن أدنى 
  %).8.23( قدره نسبي بوزن والعشرین التاسعة المرتبة احتلت "القوة مهارة" بـ المتعلقة )13( الفقرة -
  %).7.59 ( بوزن نسبي قدرهنیالثالثاحتلت المرتبة " مهارة البر" المتعلقة بـ )32(الفقرة  -

  :االتصال والتواصلهارات م: ًثانيا
  )5:7 (الجدول

  )158= ن  (فقرة من فقرات االختبارالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل 

 رقم
 السؤال

طـأإجابة خ  
إجابة 

وابص  

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

 الترتیب الوزن النسبي

A38 82 76 76 0.481 0.501 48.10 3 
A39 96 62 62 0.392 0.490 39.24 4 
A40 123 35 35 0.222 0.417 22.15 5 
A41 23 135 135 0.854 0.354 85.44 2 
A42 17 141 141 0.892 0.311 89.24 1 

  : كانتاالختبار في ةفقرأن أعلى  :یتضح من الجدول السابق
  %).89.24(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره حیث " نصحمهارة ال" المتعلقة بـ )42(الفقرة  -

  : كانتفي االختبار ةفقروأن أدنى 
  %).22.15( بوزن نسبي قدره الخامسةاحتلت المرتبة " مهارة التحدث" المتعلقة بـ )40(الفقرة  -

  :مهارات حل املشكالت: ًثالثا
  )5:8 (الجدول

  )158= ن(یة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات االختبار  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیار

 رقم
 السؤال

طـأإجابة خ  
إجابة 

وابص  

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

 الترتیب الوزن النسبي

A3 35 123 123 0.778 0.417 77.85 3 
A4 24 134 134 0.848 0.360 84.81 2 
A9 69 89 89 0.563 0.498 56.33 7 
A43 38 120 120 0.759 0.429 75.95 4 
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 ١٢٦

 رقم
 السؤال

طـأإجابة خ  
إجابة 

وابص  

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

 الترتیب الوزن النسبي

A44 54 104 104 0.658 0.476 65.82 5 
A45 58 100 100 0.633 0.484 63.29 6 
A46 22 136 136 0.861 0.347 86.08 1 

  :ا كانتاالختبار في فقرتینأن أعلى  :یتضح من الجدول السابق
احتلــت المرتبـة األولــى بــوزن نــسبي قــدره  حیــث" مهــارة احتـرام رأي اآلخــرین" المتعلقــة بـــ )46(الفقـرة  -
)86.08.(%  
 بــوزن نــسبي الثانیــة احتلــت المرتبــة التــي، "المعاملــة الحــسنة للجمیــعمهــارة " المتعلقــة بـــ )4(الفقــرة  -

  %).84.81(قدره 
  :ا كانتفي االختبار فقرتینوأن أدنى 

  %).63.29(وزن نسبي قدره  بالسادسةاحتلت المرتبة " اإلقناعمهارة " المتعلقة بـ )45(الفقرة  -
  %).56.33( بوزن نسبي قدره السابعةاحتلت المرتبة " مهارة اللین" المتعلقة بـ )9(الفقرة  -

  :عمل ضمن الفريقمهارات ال: ًرابعا
  )5:9 (الجدول

  )158= ن  (فقرة من فقرات االختبارالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل 

 رقم
سؤالال  

طـأإجابة خ  
إجابة 

وابص  

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

 الترتیب الوزن النسبي

A6 13 145 145 0.918 0.276 91.77 2 
A7 9 149 149 0.943 0.233 94.30 1 
A8 47 111 111 0.703 0.459 70.25 11 
A16 42 116 116 0.734 0.443 73.42 10 
A47 22 136 136 0.861 0.347 86.08 5 
A48 29 129 129 0.816 0.388 81.65 7 
A49 19 139 139 0.880 0.326 87.97 4 
A50 64 94 94 0.595 0.492 59.49 12 
A51 13 145 145 0.918 0.276 91.77 3 
A52 25 133 133 0.842 0.366 84.18 6 
A53 39 119 119 0.753 0.433 75.32 9 
A54 125 33 33 0.209 0.408 20.89 13 
A55 30 128 128 0.810 0.393 81.01 8 

  :ا كانتاالختبار في فقرتینأن أعلى  :یتضح من الجدول السابق
  %).94.30(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره حیث " مهارة المساواة" المتعلقة بـ )7(الفقرة  -
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 ١٢٧

ــــت االتــــي، "مهــــارة التعلــــیم بالقــــدوة"علقــــة بـــــ  المت)6(الفقــــرة  - ــــةلمرتبــــة  احتل  بــــوزن نــــسبي قــــدره الثانی
)91.77.(%  

  :ا كانتفي االختبار فقرتینوأن أدنى 
 بـــوزن نـــسبي قـــدره ةالثالثـــة عـــشراحتلـــت المرتبـــة " مهـــارة الـــصراحة والثقـــة"  المتعلقـــة بــــ )50(الفقـــرة  -
)59.49.(%  
  %).20.89(قدره  بوزن نسبي ةالثانیة عشراحتلت المرتبة " مهارة التباذل" المتعلقة بـ )54(الفقرة  -

المتوســـطات والنــسب المئویـــة والترتیـــب مجمـــوع الــدرجات و النتـــائج قــام الباحـــث بحــساب وإلجمــال
  : یوضح ذلك )5:10(والجدول االختبار لكل بعد من أبعاد 

  )5:10 (الجدول
ن (رتیبها  وكذلك تالقائمة والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد مجموع الدرجات

=158 (  

 البعد
 عدد 

 الفقرات
مجموع 
 المتوسط الدرجات

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

الترتیب 
 في البعد

 3 61.94 3.610 18.582 2936 30 المهارات القیمیة

 4 56.84 0.941 2.842 449 5 مهارات االتصال والتواصل

  2 72.88 1.515 5.101 806 7 المشكالتمهارات حل 

 1 76.78 1.804 9.981 1577 13 ت العمل ضمن الفریقمهارا

  66.38 6.275 36.506 5768 55  الدرجة الكلیة لالختبار

یتـضح مـن الجـدول الـسابق حـصول مهـارات العمـل ضـمن الفریـق علـى المرتبـة األولـى بــوزن 
 ،%)72.88( المرتبــة الثانیــة بــوزن نــسبي يفــ المــشكالت ذلــك مهــارات حــل ي تلــ،%)76.78(نــسبي 

 جــــاءت مهــــارات ًا وأخیــــر،%)61.94( المرتبــــة الثالثــــة بــــوزن نــــسبي ي فــــیــــةالقیمالمهــــارات  ذلــــك يتلــــ
  .%)66.38( أما الدرجة الكلیة للمهارات االجتماعیة ،)%56.84(االتصال والتواصل بوزن نسبي

 سـر النجـاح فـي أن رأس اهتمامـات الطلبـة مهارات العمل ضمن الفریـق ّتصدر ویعزو الباحث
ّ، ال ســیما  العــالي والمتمیــزاألداءلقــدرة علــى تجــاوز الــصراع واالتجــاه نحــو التعــاون لبلــوغ  فــي ایكمــن

، ممــا جــراء ممارســات االحــتالل الــصهیونيطالبنــا عیــشها یالتــي قاســیة الكثیــرة والظــروف الالتحــدیات 
  .جعلهم یركزون االهتمام على مهارات العمل ضمن الفریق أكثر من غیرها من المهارات
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 ١٢٨

  : الرابع عن السؤالاإلجابة
یـصل اكتــساب طلبـة المرحلــة الثانویـة للمهــارات  هـل"  :نـص الـسؤال الرابـع مــن أسـئلة الدراسـة علــى

  ؟%)75(االجتماعیة إلى مستوى اإلتقان 
ال " : أنـهص علـىنلتـي تـا بـالتحقق مـن صـحة الفرضـیة  قام الباحـثالسؤال هذا نولإلجابة ع

  %".75نویة للمهارات االجتماعیة إلى مستوى اإلتقان یرتقي مستوى اكتساب طلبة المرحلة الثا
ٕوایجـــاد المتوســـطات الحـــسابیة ، ًوالختبـــار صـــحة هـــذه الفرضـــیة تـــم تحلیـــل البیانـــات إحـــصائیا

، لیتــهكبوكــذلك فـي االختبــار ، واالنحرافـات المعیاریــة لـدرجات الطلبــة فــي كـل بعــد مــن أبعـاد االختبــار
  : یوضح ذلك )5:11( والجدول t.test one sample لعینة واحدة) ت(استخدام اختبار و

  )5:11 (الجدول
وقیمة % 75 والمتوسط االفتراضي بةیبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتوسطات درجات الطل

  ومستوى داللتها" ت"

 المتوسط  العدد األبعاد
  المتوسط 
  االفتراضي

٧٥% 

  الفرق
   في

  المتوسط

  االنحراف
 المعیاري

 "ت"قیمة 
  قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

  دالة لصالح  0.000 13.640 3.610 3.918 22.5 18.582 30 المهارات القیمیة
 المتوسط االفتراضي

مهارات االتصال 
 والتواصل

  دالة لصالح  0.000 12.131 0.941 0.908 3.75 2.842 5
 المتوسط االفتراضي

 ًغیر دالة إحصائیا 0.219 1.234 1.515 0.149 5.25 5.101 7 المشكالتمهارات حل 

مهارات العمل ضمن 
 الفریق

 ًغیر دالة إحصائیا 0.109 1.610 1.804 0.231 9.75 9.981 13

  دالة لصالح 0.000 9.503 6.275 4.744 41.25 36.506 55  الدرجة الكلیة لالختبار
  المتوسط االفتراضي

  1.96تساوي (  ≤ 0.05 ) ى داللة  وعند مستو) 157(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 
  2.58تساوي (  ≤ 0.01 ) وعند مستوى داللة  ) 157(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 

الجدولیــة عنــد مــستوى " ت" مــن قیمــة أكبــرالمحــسوبة " ت"أن قیمــة  )5:11( یتــضح مــن جــدول
أي أنـه توجـد فـروق . ختبـار الدرجـة الكلیـة لال األول والثـاني وكـذلك فـيفـي (  ≤ 0.05 )  ة ـداللـ

 ولقـد كانـت الفـروق لـصالح المتوسـط ،المتوسـط االفتراضـيو بـة بین متوسـط الطلذات داللة إحصائیة
 وهــــذا یعنـــي أن مــــدى اكتــــساب %)36.506(  فقــــد بلـــغ متوســــط درجــــات الطلبـــة الكلــــياالفتراضـــي،

  .حد الكفایةالتي تمثل %) 75( أقل من االجتماعیة للمهاراتالطالب 
 ألن منهـاج التربیـة اإلســالمیة المتوسـط االفتراضـيإلـى  بـةالطل عـدم الفـروق بـین الباحـثویعـزو 

للــصف الثــاني عــشر غیــر مبنــي علــى تعزیــز المهــارات االجتماعیــة بــشكل كبیــر بــل بنــسبة ضــئیلة ال 
كتــب التربیــة اإلســالمیة مــن ترتقــي إلــى المــستوى المطلــوب لتعزیــز المهــارات االجتماعیــة وخاصــة أن 
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 ١٢٩

 حاجة إلى تعزیز المهارات االجتماعیة لدى الطلبـة فـالمحتوى الـذي یـتم إدخالـه فـي ثقافـة كتبأكثر ال
  . الطالب وتثبیته یجب أن یكون كجزء مكمل للحیاة المدرسیة

  :التحقق من صحة الفرض األول

توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد  ال" : یـنص علـى الـذي،صحة الفـرض األولوللتحقق من 
تعـزى لمتغیـر  اكتـساب طلبـة المرحلـة الثانویـة للمهـارات االجتماعیـةفـي ( ≤ 0.05)  مـستوى 
  )"ذكر، أنثى(الجنس 

بحـساب المتوسـطات واالنحرافـات المعیاریـة لـدرجات الطلبـة   قـام الباحـثالسؤال هذا نولإلجابة ع
 مـستقلتین ینتـینلع) ت(اسـتخدم اختبـار و، بكلیتـهوكذلك فـي االختبـار ، في كل بعد من أبعاد االختبار

t.test independent sampleیوضح ذلك )5:12(جدول ال و :  
  )5:12 (الجدول

االختبار في كل بعد من أبعاد اختبار یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتوسطات درجات 
  ومستوى داللتها) ت( تعزى لمتغیر الجنس، وقیمة المهارات االجتماعیة

 العدد الجنس األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 "ت"قیمة    المعیاري

قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 المهارات القیمیة 3.430 18.092 76 ذكر
غیر دالة  0.101 1.652  3.733 19.037 82 أنثى

 ًإحصائیا

مهارات االتصال  1.033 2.842 76 ذكر
غیر دالة  0.997 0.004  0.853 2.841 82 أنثى والتواصل

 ًإحصائیا

 المشكالتمهارات حل  1.494 4.645 76 ذكر
 0.01دالة عند  0.000 3.799  1.416 5.524 82 أنثى

مهارات العمل ضمن  1.989 9.829 76 ذكر
غیر دالة  0.309 1.020  1.613 10.122 82 أنثى الفریق

 ًإحصائیا

  الدرجة الكلیة لالختبار 6.285 35.408 76 ذكر
 6.129 37.524 82 أنثى

 0.05لة عند دا 0.034 2.142

  1.96تساوي  (  ≤ 0.05 )وعند مستوى داللة ) 156(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 
  2.58تساوي  (  ≤ 0.01 )وعند مستوى داللة ) 156(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 

المهــارات الجدولیــة فــي " ت"قــل مــن قیمــة أالمحــسوبة " ت"یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن قیمــة 
وهـــذا یــدل علـــى عــدم وجـــود  ، ومهـــارات العمــل ضـــمن الفریــق،القیمیــة ومهــارات االتـــصال والتواصــل

  .الجنسفروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر 

مهــارات حــل المــشكالت، والدرجـــة الجدولیـــة فــي " ت"مــن قیمــة أكبــر المحــسوبة " ت" قیمــة وأن
الجــنس، ولقــد كانــت الفــروق ذات داللــة إحــصائیة تعــزى لمتغیــر وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق الكلیــة 

  .لصالح اإلناث
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اإلنـــاث  الفـــروق بـــین الطـــالب والطالبـــات فـــي مهـــارات حـــل المـــشكالت إلـــى أن ویعـــزو الباحـــث
یــشعرن بالمــشكالت بــشكل أكبــر مــن الطــالب ذلــك أنهــن لــدیهن القــدرة والجــرأة علــى مراجعــة القــضایا 

  .ًا یجعلهن أكثر شعورا بتلك القضایاالعالقة أكثر من الطالب، مم
  

  :التحقق من صحة الفرض الثاني

ـــد  ال" :الـــذي یـــنص علـــى ،الفـــرضوللتحقـــق مـــن صـــحة  ـــة إحـــصائیة عن ـــروق ذات دالل توجـــد ف
تعـزى لمتغیـر  اكتـساب طلبـة المرحلـة الثانویـة للمهـارات االجتماعیـةفـي ( ≤ 0.05)  مـستوى 

  )"علميعلوم إنسانیة ، (التخصص

قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات واالنحرافـات المعیاریـة لـدرجات الطلبـة  السؤال هذا نعولإلجابة 
ینتـین مـستقلتین لع) ت(اسـتخدم اختبـار و، بكلیتـهوكذلك فـي االختبـار ، في كل بعد من أبعاد االختبار

t.test independent sampleیوضح ذلك )5:13(جدول ال و :  
  
  

  )5:13 (الجدول
االختبار في كل بعد من أبعاد اختبار بیة واالنحرافات المعیاریة لمتوسطات درجات یبین المتوسطات الحسا

  ومستوى داللتها) ت(، وقیمة التخصص تعزى لمتغیر المهارات االجتماعیة

 العدد التخصص األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 "ت"قیمة  
قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 المهارات القیمیة 3.746 17.630 81 إنسانیةعلوم 
 0.01دالة عند  0.001 3.523  3.189 19.584 77 علمي

مهارات االتصال  0.886 2.802 81 علوم إنسانیة
غیر دالة  0.592 0.537  1.000 2.883 77 علمي والتواصل

 ًإحصائیا

 المشكالتمهارات حل  1.647 4.617 81 علوم إنسانیة
 0.01دالة عند  0.000 4.347  1.172 5.610 77 علمي

مهارات العمل ضمن  1.823 9.556 81 علوم إنسانیة
 0.01دالة عند  0.002 3.124  1.681 10.429 77 علمي الفریق

  الدرجة الكلیة لالختبار 6.406 34.605 81 علوم إنسانیة
 5.498 38.506 77 علمي

 0.01دالة عند  0.000 4.098

  1.96تساوي  (  ≤ 0.05 )وعند مستوى داللة ) 156(عند درجات حریة الجدولیة " ت"قیمة 
  2.58تساوي  (  ≤ 0.01 )وعند مستوى داللة ) 156(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 

مهــارات الجدولیــة فــي " ت"قــل مــن قیمــة أالمحــسوبة " ت"یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن قیمــة 
  .التخصصجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر وهذا یدل على عدم و ،االتصال والتواصل
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القیمیـــة ومهـــارات حــــل   المهـــاراتالجدولیـــة فـــي" ت"مـــن قیمـــة أكبـــر المحـــسوبة " ت" قیمـــة وأن
وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة  ،المــشكالت، ومهــارات العمــل ضــمن الفریــق والدرجــة الكلیــة

  .صالح العلميالتخصص، ولقد كانت الفروق لإحصائیة تعزى لمتغیر 

ــــزو الباحــــث ــــین العلــــوم اإلنــــسانیة والعلمــــي فــــي المهــــاراتویع القیمیــــة ومهــــارات حــــل   الفــــرق ب
طلبـة الفـرع العلمـي هـم أكثـر ثقافـة مـن غیـرهم مـن إلـى أن المشكالت، ومهارات العمـل ضـمن الفریـق 

یــة عــن یرجــع الــسبب فــي ذلــك أن طلبــة الفــرع العلمــي لــدیهم اهتمامــات واطالعــات خارجقــد والطلبــة 
  .ما یدور حولهم أكثر من غیرهمب جماعیة وتفاعلهماالهتمام بالنشاطات الكذا نطاق المنهاج و
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  التوصیات والمقترحات
  

  :توصیات الدراسة: ًأوال
  :یةتفي ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى التوصیات اآل

 .ء المهارات االجتماعیةحل التعلیم المختلفة في ضوا تطویر أهداف التربیة اإلسالمیة في مر -

 .  اهتمام مخططي مناهج التربیة اإلسالمیة بأن یتضمن محتوى المناهج المهارات االجتماعیة -

 االهتمــام بالمهــارات االجتماعیــة بــشكل متــوازن عنــد وضــع محتــوى كتــب التربیــة اإلســالمیة، وعــدم  -
رابط المقــررات فـــي ، باإلضــافة إلـــى تكامــل وتـــلــى محـــور أو محــورین علـــى حــساب األخـــرالتركیــز ع

تنظــیم (صــفوف المرحلــة الثانویــة بحیــث یــتم طــرح القــضایا بــشكل متــدرج، وفــق تنظــیم هرمــي متــوازن 
 ).محتوى المقررات

 تطـــویر الخطـــط المدرســـیة فـــي مختلـــف المراحـــل الدراســـیة، وخاصـــة خطـــط األنـــشطة والفعالیـــات  -
 . االجتماعیة بشكل خاصوتضمینها ما یلزم في تعزیز وتنمیة المهارات بشكل عام والمهارات

 االهتمـــام باألنـــشطة العملیـــة، وربـــط المنـــاهج بالحیـــاة، وتنمیـــة قـــدرة المـــتعلم علـــى أداء المهـــارة فـــي  -
 .المواقف الحیاتیة المختلفة في المجتمع؛ لتمتد قیمة تعلمه خارج حدود المدرسة

لمهـارات االجتماعیـة،  توجیه انتباه معلمي ومـشرفي التربیـة اإلسـالمیة إلـى أهمیـة اكتـساب الطلبـة ل -
مــن خــالل عقــد دورات تدریبیــة لمعلمــي التربیــة اإلســالمیة أو عقــد النــدوات أو ورش العمــل أو األیــام 
الدراســیة؛ یــتم مــن خاللهــا زیــادة وعــیهم بالمهــارات االجتماعیــة وأهمیتهــا وتطبیــق مــا یــتم تعلمــه علــى 

 .ًأرض الواقع عملیا

  : الدراسةمقترحات: ًاثانی

 تقویمیــة لمحتــوى كتــب التربیــة اإلســالمیة فــي المراحــل الدراســیة األخــرى فــي ضــوء  إجــراء دراســات -
 .المهارات االجتماعیة

 القیام بدراسة حول إعداد برنامج مقتـرح لتنمیـة المهـارات االجتماعیـة فـي المرحلـة الثانویـة ومراحـل  -
 .دراسیة أخرى

لـة الثانویـة فـي ضـوء المهـارات  إعداد تصور مقتـرح لتـدریس محتـوى كتـب التربیـة اإلسـالمیة للمرح -
  .االجتماعیة وقیاس فعالیته التدریسیة

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ١٣٣

  قائمة المراجع
  

  القرآن الكریم   
  -:المراجع العربیة: ًأوال
 المصادر:  
دار :  بیـروت.لـسان العـرب .)ت. د (.محمـد بـن مكـرم الـدین جمـال الفـضل أبـوابـن منظـور،  - ١

 .الصادر

). 2.ط( د الـسالم هـارونبیب سیرة ابن هشام لعتهذ). 1964. (ابن هشام، محمد عبد الملك - ٢
 .المؤسسة العربیة الحدیثة: القاهرة

الزهـراء لإلعـالم :  القـاهرة.)1ج( البخـاري اإلمـام صـحیح). 2006( .سـماعیلإمحمد  البخاري، - ٣
  .العربي

 المنـاهج فـي المعرفـة التربویـة مـصطلحاتال معجـم). 2003. ( والجمـل، علـيأحمـد، اللقـاني، - ٤
  .الكتب عالم : القاهرة ).3.ط (سوطرق التدری

ــــووي). 1995. (الحجــــاج  بــــنمــــسلم النیــــسابوري، - ٥ ــــشرح الن  تحقیــــق .)8ج( صــــحیح مــــسلم ب
  .أبي حیان  دار،م محمد،عماد عامرعصام الصبابطي، حاز:

المملكـــــة العربیــــــة . المــــــستدرك علـــــى الــــــصحیحین). 2000. (النیـــــسابوري، محمـــــد عبـــــد اهللا - ٦
 .مكتبة نزار الباز: السعودیة

 الكتب العربیة:  
 . دار الشروق:عمان. االتصال الجماهیري). 1999. (أبو أصبع، صالح خلیل - ٧

دار : عمــــان. العالقــــات العامــــة واالتــــصال اإلنــــساني). 1998. (أبــــو أصــــبع، صــــالح خلیــــل - ٨
 .الشروق

:  القــــاهرة.مهــــارات إدارة اجتماعــــات العمــــل بنجــــاح). 2006. (أبــــو النــــصر، مــــدحت محمــــد - ٩
 .بیةمجموعة النیل العر

دار : عمــان. حــل المــشكالت .)2008. (أبــو ریــاش، حــسین محمــد و قطــیط، غــسان یوســف -١٠
 .وائل للنشر والتوزیع

:  األردن.االتصال اإلنساني ودوره فـي التفاعـل االجتمـاعي). 1993. (أبو عرقوب، إبراهیم -١١
 .دار محمد الوي

:  القـاهرة.ربویـةمنـاهج البحـث فـي العلـوم النفـسیة والت). 1998. (أبو عـالم، رجـاء محمـود -١٢
 .دار النشر للجامعات
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جمعیـة : عمـان). 4.ط (مبادئ القیاس النفسي والتقـویم التربـوي). 1987. (أبو لبدة، سبع -١٣
 .عمال المطابع التعاونیة

 .الشرق زهراء مكتبة: القاهرة .المهارات سیكولوجیة). 2004. (محمد السید، هاشم أبو -١٤

: غـــزة. قدمـــة فـــي تـــصمیم البحـــث التربـــويم). 2009. (األغـــا، إحـــسان واألســـتاذ، محمـــود -١٥
 .مكتبة الطالب الجامعي

مطبعـة :  غـزة.)2.ط(عناصره، مناهجـه، أدواتـه : البحث التربوي). 1997. (األغا، إحسان -١٦
 .المقداد

مكتبـة األنجلــو : القـاهرة. اضـطرابات التواصــل وعالجهـا). 2003. (، آمـال عبـد الـسمیعةباظـ -١٧
 .المصریة

). 2.ط( ة أطفــال مـا قبـل المدرســةبیـالمرجـع فــي بـرامج تر ).1996. (بهـادر، سـعدیة محمـد -١٨
 .مطبعة المدني: القاهرة

:  دمـشق.التربیة اإلسالمیة في میزان البحـث تجربة). ت.د. (البوطي، محمد سعید رمضان -١٩
 .المكتبة األمویة

دلیـل عملـي : حل المشكالت خطوة خطـوة). 2001. (كیث. وكیللي بي. تشانغ، ریتشارد إي -٢٠
ًالمشكالت حال فعااللضمان حل   .مكتبة العبیكان: الریاض. تعریب هناء العمري. ً

علـم الـنفس االجتمـاعي التربـوي وسـیكولوجیة ). 1998. (الجـابري، أسـماء، والـدیب، محمـد -٢١
 .عالم الكتب: القاهرة. التعاون والتنافس والفردیة

 واسـتراتیجیات تعلم القیم وتعلیمها تصور نظري وتطبیقي لطرائـق). 2007. (الجالد، ماجد -٢٢
 . دار المسیرة:األردن. )2.ط(تدریس القیم

ــة الــشباب ). 2005. (حبیــب، جمــال شــحاتة وآخــرون -٢٣ ــة فــي مجــال رعای الخدمــة االجتماعی
 . مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي: حلوان.والمجال المدرسي

: المـداخل األساسـیة للعالقـات العامـة). 1995. (حجاب، محمد منیـر ووهبـي، سـحر محمـد -٢٤
 .دار الفجر للنشر والتوزیع: القاهرة. المدخل االتصالي

األسـس : المهارة في إدارة األزمـات وحـل المـشكالت). 2007 (".محمد هشام"حریز، سامي  -٢٥
 .دار البدایة ناشرون وموزعون: عمان. النظریة والتطبیقیة

: اإلسـكندریة. أسـس ونمـاذج نظریـة: اعمـل مـع الجماعـات). 2007. (حسن، جابر عوض -٢٦
 .مكتب الجامعي الحدیثال

 كیـــف تكـــون فریـــق العمـــل؟: بنـــاء الفریـــق مهـــارات). 1995. (حـــسن، محمـــد عبـــد الغنـــي -٢٧
 .مركز تطویر األداء والتنمیة: القاهرة
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للتجلیـد   دار الفـتح:اإلسـكندریة. القـیم االجتماعیـة والـشباب). 2008. (نورهـان منیـر، حسن -٢٨
 . الفني

دار صـــفاء : عمـــان. ل فـــي إدارة األعمـــالاالتـــصال الفعـــا). 2010. (حمــود، خـــضیر كـــاظم -٢٩
 .للنشر والتوزیع

ــة اإلســالمیة). 2010. (حلــس، داود درویــش -٣٠ ــدریس التربی ــق ت  ).3.ط(محاضــرات فــي طرائ
 . مكتبة آفاق :فلسطین

دار الكتـــاب : اإلمــارات.  التـــدریس واســـتراتیجیاتهطرائــق). 2001. (الحیلــة، محمــد محمـــود -٣١
 .الجامعي

عمـان، ). 5.ط(ٕتصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة التعلمیـة). 2009. (الحیلة، محمد محمود -٣٢
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

). 2003. (ســـامي ،زایـــدو محمـــود ،عبـــد الــرحمنونـــصیف  ،خــاطر، أحمـــد مـــصطفى وفهمــي -٣٣
:  مـصر". اإلدمـاج- التأهیـل- الرعایـة-الحمایـة"دلیل إرشادي للعمل مع األطفـال بـال مـأوى 

 . ة العامة لحمایة األطفالالجمعیة المصری

. النظریـة والتطبیـق -علـم الـنفس التربـوي). 2005. (الجراح، عبـد الناصـر ذیـاب وآخـرون -٣٤
  .دار المسیرة: عمان

دار : عمـان). 5.ط( تعلیم التفكیر مفـاهیم وتطبیقـات).2011. (جروان، فتحي عبد الرحمن -٣٥
 .الفكر للطباعة والنشر

 .الهالل دار :القاهرة .مفاهیم وممارسات: العامة العالقات). 1996( .أحمد محفوظ ،جودة -٣٦

 النمــــو اللغــــوي لــــدى األطفــــال ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة). 1998. (هرینیــــأجوهانــــسون،  -٣٧
 . للكتابةمركز اإلسكندری: ةاإلسكندری. ، ترجمة أنس محمد قاسم"االتصال األدائي"

ـــا). 2002. (الجیوســـي، محمـــد بـــالل -٣٨ ـــي مهـــارات التواصـــ: أنـــت وأن ـــسانيمقدمـــة ف . ل اإلن
  .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج: الریاض

دار الفجـر للنـشر : القـاهرة.  وسـائله– نظریاته –تصال مفاهیمه اال). 2003. (دلیو، فـضل -٣٩
 .والتوزیع

ة). 2006. (الدیب، إبراھیم -٤٠ یم التربوی  مؤسسة أم :مصر). 2.ط (أسس ومھارات بناء الق
  .القرى

دار : الریـــاض. المبـــادئ والتطبیقـــات الحدیثـــة: اإلدارةأساســـیات ). 1992. (دیـــسلر، قـــاري -٤١
 .المریخ للنشر

 .دار الفاروق: مصر. ترجمة الطبعة الثالثة. المهام اإلداریة). 2003. (دیكسون، روب -٤٢

 .دار الصحوة: القاهرة.  و القیادیةاالجتماعیةتنمیة المهارات ). 2010. (ریاض، سعد -٤٣
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دار الیقــین : القــدس. بــوي مــن منظــور إســالميالمنهــاج التر). 2002. (ریــان، محمــد هاشــم -٤٤
 .للنشر والتوزیع

ــم الــنفس العــام). 2011. (الریمــاوي، محمــد عــودة وآخــرون -٤٥ دار المــسیرة : عمــان). 4.ط(عل
 .للنشر والتوزیع والطباعة

 .ي التربیــةمبـادئ القیــاس والتقـویم فــ). 1998. (الزیـود، نـادر فهمــي وعلیـان، هـشام عــامر -٤٦
 .عربيدار الفكر ال: القاهرة

دار : عمـــان. تعلـــیم التفكیـــر فـــي منـــاهج التربیـــة اإلســـالمیة). 2009. (الـــسبیعي، معیـــوف -٤٧
 .الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع

ــر). 2009. (ســعادة، جــودت أحمــد -٤٨ ــدریس مهــارات التفكی ــة: ت ــة التطبیقی . مــع مئــات األمثل
 .دار الشروق: عمان

عمــــان، دار الفكــــر  .ر الــــتعلمإدارة مراكــــز مــــصاد ).1995. (ســــالمة، عبــــد الحــــافظ محمــــد -٤٩
 .للطباعة والنشر والتوزیع

). 2.ط (وســائل االتــصال والتكنولوجیــا فــي التعلــیم). 1998. (ســالمة، عبــد الحــافظ محمــد -٥٠
 .عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

ـــــف شـــــوقي، والحلـــــیم محمـــــود  عبـــــد،الـــــسید -٥١ . ةالمـــــنعم شـــــحات  محمـــــود، عبـــــد، و فـــــرج، طری
 .ایتراك للنشر والتوزیع: القاهرة.  االجتماعي المعاصرعلم النفس). 2003(

. الوسـائل التعلیمیــة ومـستجدات تكنولوجیـا التعلــیم). 1999. (الـشرهان، جمـال عبـد العزیـز -٥٢
 .مطابع الحمیض: الریاض

  .غریب دار : القاهرة.االتصالیةواالجتماعیة  راتاالمه (2003). .طریف ،شوقي -٥٣
: القــاهرة. الــذات مــدخل لتنمیــة الكفــاءة الشخــصیةتوكیــد ). 1998. (شــوقي، طریــف محمــد -٥٤

 .دار غریب

 :القــاهرة. ).4ط (التربــويعلــم الــنفس ). 1994. (فــؤاد،  وأبــو حطــب مختــار،آمــال صــادق، -٥٥
 .مكتبة األنجلو المصریة

 .األقصى جامعة مكتبة :غزة. التربوي نفسال علم (2005). .محمد صادق، -٥٦

 .دار صفاء للنشر والتوزیع:  عمان.ذقالتفكیر الحا). 2011. (الصفار، رفاه محمد -٥٧

 الفكــر  دار: القــاهرة.القرآنــيالقــیم التربویــة فــي القــصص ). 1996. (طهطــاوي، ســید أحمــد -٥٨
 .العربي

دار صــفاء : عمـان. الـساقي فــي تعلـیم مهـارات التفكیـر). 2010. (فـایز عبـد الهـاديعابـد،  -٥٩
 .للنشر
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حقیبة تدریبیة لتنمیة اإلبـداع : متمیزالقیادة االبتكاریة واألداء ال). 2004. (عباس، سهیلة -٦٠
 .دار وائل للنشر والتوزیع: عمان. اإلداري

 .دار البشیر: طنطا. وراء كل عظیم مهارة). 2000. (عبد الجواد، محمد أحمد -٦١

  .عالم الكتاب: القاهرة. التأثیر واتجاهات اإلعالمنظریات ). 1997. (عبد الحمید، محمد -٦٢
 .الثقافة دار :عمان .)2.ط(م التفكیر ومهاراته تعلی (2009). .سعید ،عبد العزیز -٦٣

ــنفس االجتمــاعي والشخــصیة .)2000 (.عبــد اهللا، معتــز -٦٤ دار : القــاهرة .بحــوث فــي علــم ال
 .غریب

 .دار المسیرة: األردن. مقدمة في علم النفس المعرفي). 2004. (العتوم، عدنان -٦٥

رحمن، عدس -٦٦  : عمـان.)2.ط (فس مبـادئ اإلحـصاء فـي التربیـة وعلـم الـن).1997. (عبد ال
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

عمـان، دار المنـاهج . تكنولوجیا االتصال في التعلیم الفعال). 2008. (عطیة، محسن علي -٦٧
 .للنشر والتوزیع

 .مكتبة الیازجي: غزة .اإلحصاء التربوي واإلحصاء االستداللي). 1997. (عفانة، عزو -٦٨

 مكتـب التربیـة العربـي لـدول :الریـاض. یم السلوكیةالق). 2001. (عقل، محمود عطا حـسین -٦٩
 .الخلیج

مركـــز التربیـــة : اإلحـــساء .حقیبـــة مهـــارات االتـــصال). 2009. (العقیـــل، محمـــد عبـــد العزیـــز -٧٠
  .األسریة

). .2ط(التربیـة اإلسـالمیة المقومـات والتطبیقـات). 2005. (سـماعیل وآخـرونإعلي، سعید  -٧١
 .مكتبة الرشد

ـــصال وتكنولوجیـــا ). 2003. (س، محمـــد عبـــدعلیـــان، ربحـــي مـــصطفى و الـــدب -٧٢ وســـائل االت
 .دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان). 2.ط (التعلیم

 .الشرق زهراء مكتبة :القاهرة. الحیاتیة المهارات). 2001( وآخرون ، تغرید عمران -٧٣

أساســـیات البحـــث العلمـــي فـــي التربیـــة والعلـــوم ). 1992. (عــودة، أحمـــد وملكـــاوي، فتحــي -٧٤
 . إربد، مركز بیضون للكمبیوتر).2.ط(اإلنسانیة 

 . دار الشروق: عمان. كفایات التدریس ).2002 (.سهیلة الفتالوي، -٧٥

). 2002.( وعاشــور، یوســف وأبــو معمــر، فــارس ووادي، رشــدي وبحــر، یوســـفالفــرا، ماجــد -٧٦
 .الجامعة اإلسالمیةب قسم إدارة األعمال :غزة .اإلدارة المفاهیم والممارسات

 .دار غریب: القاهرة. المهارات االجتماعیة واالتصالیة). 2003. (فرج، طریف شوقي -٧٧

 المكتــــب :اإلســــكندریة .مــــدخل فــــي الخدمــــة االجتماعیــــة). 2002. (فهمــــي، محمــــد ســــید -٧٨
 .الجامعي الحدیث
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 ١٣٨

ــق العمــل). 2007(كلیــة هــارفرد إلدارة األعمــال،  -٧٩ ــادة فری ــراء لتحــدیات : قی ــول مــن الخب حل
 . مكتبة العبیكان: د الوالیات المتحدةمطبعة هارفر.  ترجمة ولید شحاته.الیومیة

ــة -تنمیــة المهــارات االجتماعیــة والمــشاركة الوجدانیــة ). 2008. (المخظــي، جبــران -٨٠  حقیب
 ).مركز دراسات وبحوث المعوقین( أطفال الخلیج :الریاض .)1(تدریبیة في التربیة النفسیة

  دار: عمـان.لتربـويا اإلحـصاء ).2005(. ، عـایش موسـىهغرایبـوالمنیزل، عبـد اهللا فـالح  -٨١

 .المسیرة

 .االتــــــصال االجتمــــــاعي فــــــي الخدمــــــة االجتماعیــــــة). 2005. (مهـــــدلي، محمــــــد محمــــــود -٨٢
 . المكتب الجامعي الحدیث:اإلسكندریة

أسـالیب تــدریس الـشریعة اإلســالمیة مــنهج ). 1992. (موسـى، عبـد المعطــي نمـر وآخــرون -٨٣
  .دار الكندي: إربد. وتطبیق

تعریـــب ســـرور علـــي ســـرور، . لفریـــق إســـتراتیجیة النجـــاحإدارة ا). 2005. (هـــاییس، نیكـــي -٨٤
 .دار المریخ للنشر: الریاض

ترجمـــة مـــروان طـــاهر . مهـــارات التواصـــل بـــین األفـــراد فـــي العمـــل). 2011. (هیـــز، جـــون -٨٥
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان. الزعبي

ــة  عملــي ألصــحاب األدوار ادلیــل: فــن اإلدارة المدرســیة). 2003. (ویلیــامز، جــیمس -٨٦ إلداری
  .دار الفاروق للنشر والتوزیع: القاهرة. ترجمة خالد العامري. في العملیة التعلیمیة

 دار الهــدى : الریـاض).2.ط(أهــداف التربیــة اإلسـالمیة وغایاتهــا ). 1989. (یـالجن، مقـداد -٨٧
 .للنشر والتوزیع

 .دار الشروق:  عمان.فلسفة القیم التربویة). 2007. (الیماني، عبد الكریم -٨٨

 رسائل العلمیةال:  
مستوى التنور العلمـي لـدى طلبـة الـصف التاسـع ). 2001. (أبو سلطان، عبد النبي فتحي -٨٩

ــرات فــي محافظــة شــمال غــزة ــه بــبعض المتغی  رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة ،و عالقت
 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة

طفـال المرفوضــین تعـدیل بعــض الخـصائص الــسلوكیة لأل). 1998. (أبـو قـورة، خلیـل قطــب -٩٠
من األقران باستخدام برنامج للتدریب على المهـارات االجتماعیـة وبرنـامج قـائم علـى العـالج 

 .، غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة طنطادكتوراه رسالة .السلوكي المعرفي

ـــة ســـعد -٩١ ـــسي والمهـــارات  .)2004. (البلـــوي، خول ـــالتوافق النف ـــه ب ـــالي وعالقت ـــذكاء االنفع ال
ماجـستیر غیـر رسـالة  . لدى عینة مـن طالبـات كلیـة التربیـة للبنـات بمدینـة تبـوكاالجتماعیة

 . الریاض، كلیة التربیة للبنات،منشورة
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المهـــارات الواجـــب توافرهـــا فـــي المحاســـب ومجهوداتـــه ). 2006. (بـــو فـــارس، رنـــدة عطیـــة -٩٢
درســة م. رسـالة ماجـستیر. لتطویرهـا دراسـة تطبیقیــة علـى المحاســبین العـاملین بقطـاع الــنفط

  .، لیبیاأكادیمیــة الدراســات العلیــا، قسم المحاسبة العلوم اإلداریة والمالیة

تنمیــة مهــارة تحلیــل فاعلیــة برنــامج مقتــرح فــي  ).2001. (محمــد عبــد الحلــیم،  حــسب اهللا -٩٣
ــال ــات شــعبة ریــاض األطف ــوى لــدى طالب  رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة .المحت

 .صورة جامعة المنبدمیاط،

 للمرحلـــة الثانویـــة اإلســـالمیةمـــدى تـــضمن محتـــوى التربیـــة  ).2011. (حمــد، هیـــام أحمـــد -٩٤
 .غزة الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، ،رسالة ماجستیر غیر منشورة .لقضایا فقه الواقع

 مقتــــرح لتنمیـــــة بعـــــض المهـــــارات إرشـــــاديبرنـــــامج  .)2010 (.عبـــــد الهــــادي الخطیــــب، -٩٥
رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، كلیـة التربیـة، . داء فـي قطـاع غـزة الـشهأبنـاءاالجتماعیة لدى 

 .الجامعة اإلسالمیة، غزة

المهــارات االجتماعیــة مــن منظــور إســالمي وعالقتهــا ). 2008. ( محمــدالــدغیثر، موضــى -٩٦
، هدكتـورارسـالة  .بكل من الذكاء الوجداني، والتحصیل الدراسي، والحالـة االجتماعیـة، والـسن

 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،م النفس قسم علغیر منشورة،

 االقتـصاد فـيمقتـرح لألنـشطة المدرسـیة  برنـامج). 2003 (.شعبان، فاطمـة عاشـور توفیـق -٩٧
ــي ــى تنمیــة التفكیــر االبتكــارىالمنزل ــة لــدى تلمیــذات   وأثــره عل وبعــض المهــارات االجتماعی
 . جامعة سوهاج، تربیةكلیة ال غیر منشورة، ماجستیر رسالة .اإلعدادي الثانيالصف 

ــة ). 2008(الظــاهر، دینــا  -٩٨ ــة بعــض المهــارات االجتماعی ــامج إرشــادي فــي تنمی فاعلیــة برن
 ، كلیـــة التربیـــة، جامعـــة عـــین شـــمس، دكتـــوراهرســـالة . ًوتقـــدیر الـــذات لـــدى المعاقـــات حركیـــا

 .القاهرة

ــاء بالباالتــصال الفعــال و). 2006. (عثمــان، محمــد عبــد الــسمیع -٩٩ ــاء الفریــق لالرتق خدمــة ن
 غیـر ماجـستیر رسـالة .في قـسم الخدمـة االجتماعیـة وتنمیـة المجتمـع االجتماعیة واإلنسانیة

 .منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر

اضـــطراب مهـــارات الكفـــاءة االجتماعیـــة لـــدى ذوي التعـــاطي ). 2003. (الغریــب، أســـامة -١٠٠
 .عة المنیا غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامدكتوراه رسالة المتعدد والكحولیین،

فاعلیـة برنـامج تـدریبي فـي تنمیـة المهـارات االجتماعیـة ). 2007. (غزال، مجدي فتحي -١٠١
ــة مــن األطفــال التوحــدیین فــي مدینــة عمــان رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة . لــدى عین

 .الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة
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 ١٤٠

االجتماعیـة فـي مدى فاعلیة التدریب على المهارات  .)2008 (.فرحات، سعاد مصطفى -١٠٢
، معهـــد هدكتـــورا، رســـالة تعـــدیل الـــسلوك العـــدواني لـــدى الطفـــل الكفیـــف بالجماهیریـــة اللیبیـــة

 .الدراسات التربویة، جامعة القاهرة

فاعلیـــة برنـــامج بالوســـائط المتعـــددة لتنمیـــة مهـــارات  ).2010. (مــشتهى، أحمـــد مجــدي -١٠٣
رسـالة ماجـستیر . األساسـي  لـدى طلبـة الـصف الثـامناإلسـالمیةالتفكیر البصري في التربیة 

 .، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزةغیر منشورة

 التالمیــذ ى و الثبـات االنفعــالي لــداالجتماعیــةالمهــارات ). 2001. (المطـوع، آمنــة سـعید -١٠٤
ــــاتاألمهــــات أبنــــاء رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة، قــــسم اإلرشــــاد النفــــسي، معهــــد  . المكتئب

 .جامعة القاهرةالدراسات والبحوث التربویة، 

فعالیة الدراما للتدریب على بعض المهارات االجتماعیـة وأثـره ). 2001. (منصور، أیمـن -١٠٥
، رسـالة ماجـستیر في تنمیة الثقة بـالنفس لـدى األطفـال المكفـوفین بمرحلـة مـا قبـل المدرسـة

 . مصر،غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق

جتماعیة وفاعلیة الذات لـدى عینـة مـن المتفـوقین المهارات اال). 2009. (النفیعي، فـؤاد -١٠٦
رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، كلیـة . جـدة بمحافظـة الثانویـة المرحلـة طـالب مـن والعـادیین

 .التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

ـــى ). 2000. (الـــوارفي، حـــسن نـــاجي صـــالح -١٠٧ أثـــر أســـلوب حـــل المـــشكالت والتـــدریب عل
ًیة فــي زیــادة التحــصیل لــدى الطــالب المتــأخرین دراســیا فــي مرحلــة التعلــیم المهــارات الدراســ

 .جامعة المستنصریة. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. األساسي في الیمن

 المجالت والدوریات:   
 فعالیـــة برنـــامج مقتـــرح لتنمیـــة المهـــارات ).1997ینـــایر،. (عبـــد الـــشافي أحمـــد، رحـــابأبـــو  -١٠٨

قــسم (لتالمیــذ الحلقــة الثانیــة مــن التعلــیم األساســي لــدى طــالب كلیــة التربیــة  مــةاإلمالئیــة الالز
 .1ج ،)12( جنوب الوادي، جامعة كلیة التربیة بسوهاج، ،المجلة التربویة ).العربیة اللغة

. الفریـق الفاعـل كـائن مـن نـوع مختلـف). 1995مارس، . (إدارة البحوث والدراسات والنشر -١٠٩
 . 61 – 60، )1(3. المصرفیةمجلة الدراسات المالیة و

 احتـــواء كتــب األنــشطة التربویـــة بالــصفوف الثالثـــة ىمــد). 2004فبرایـــر،  (.إیمــان، أمــین -١١٠
ـــة .  مهـــارات العلـــم األساســـیة والمهـــارات االجتماعیـــةى مـــن المرحلـــة االبتدائیـــة علـــىاألولـــ مجل

 .156 – 137 ،31 ،القراءة والمعرفة
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 ١٤١

بي مقترح ألداء بعض األنـشطة المتنوعـة علـى فاعلیة برنامج تدری). 2001. (بخش، أمیرة -١١١
ـــتعلم ـــة مركـــز البحـــوث  .ًتنمیـــة المهـــارات االجتماعیـــة لألطفـــال المعـــاقین عقلیـــا القـــابلین لل مجل

 .241 – 217، 19، التربویة

المهــــارات االجتماعیــــة كدالــــة لكــــل مــــن الجــــنس واالكتئــــاب ). 2003. (الحــــسانین، محمــــد -١١٢
ــ. وبعــض المتغیــرات النفــسیة األخــرى رابطــة اإلحــصائیین النفــسیین  -ة دراســات نفــسیة مجل

 .225 – 195، )1(13، المصریة

 بـــین دراســـة مقارنـــة بالمهـــارات االجتماعیـــة). 2009ینـــایر، . ( عبـــد الحمیـــد ســـعید،حـــسن -١١٣
مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم  .ُفــي ســلطنة عمــاناألطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم والعــادیین 

 . 112 – 69 ،)1(1 ،التربویة والنفسیة

مجلـــة . رؤیـــة سوســیولوجیة: فعالیـــة القـــیم فــي العملیـــة التربویـــة). 1998. (خــروف، حمیـــد -١١٤
 .158 -145، )10(. العلوم اإلنسانیة

المهـــارات االجتماعیـــة فـــي عالقتهـــا بالقـــدرات اإلبداعیـــة ). 1997. (خلیفـــة، عبـــد اللطیـــف -١١٥
، جامعـة الكویـت، بحولیـات كلیـة اآلدا. وبعض المتغیرات الدیموجرافیة لـدى طالبـات الجامعـة

)17( ،11 – 129. 

. رؤى تربویـــة. تنمیـــة مهــارة حــل المـــشكالت لــدى الطلبــة). 2004. (دجــاني، دعــاء جبــر -١١٦
 . 37 – 36. مركز القطان للبحث والتطویر التربوي). 14(

 بعض سمات الشخصیة ذات الـنمط الفـصامي وعالقتهـا). 2006ینایر،. (رضوان، شعبان -١١٧

 .55 – 5 ،)1(16 ،دراسات نفسیة .واالجتماعي االنفعالي التواصل بمهارات

أثـــر اســـتخدام بعـــض اســـتراتیجیات ). 2006. (ســـعید، محمـــد عـــاطف وعیـــد، رجـــاء أحمـــد -١١٨
التعلم النشط فـي تـدریس الدراسـات االجتماعیـة علـى التحـصیل وتنمیـة مهـارات حـل المـشكالت 

معیــة المــصریة  الج- دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدریس. لـدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة
 . 141 – 101 ،)111(، للمناهج وطرق التدریس

مفهوم الذات لدى أطفال مـا قبـل المدرسـة فـي ). 1994یولیو، . (السمادوني، السید إبراهیم -١١٩
ـــدین ـــسیة.عالقتـــه بالمهـــارات االجتماعیـــة للوال  اإلخـــصائیین النفـــسیین ة رابطـــ-  دراســـات نف

 .487 – 451، )3(4 المصریة،

 الــتعلم التعــاوني ســتراتیجیةافاعلیــة اســتخدام ). 2003، ســبتمبر. (لطیفــة صــالح الــسمیري، -١٢٠
  فـي مدینــةالمهـارات االجتماعیــة لـدى طالبـات كلیــة التربیـة فــي جامعـة الملـك ســعود فـي تنمیـة
  .54 – 13، )68(17، الكویت - المجلة التربویة. الریاض
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المهـــارات االجتماعیـــة فـــي عالقتهـــا بالثقـــة بـــالنفس والرضـــا ). 2006. (عبـــد العـــال، محمـــد -١٢١
، مجلـة كلیـة التربیـة بالمنـصورة. معلمـي ومعلمـات المرحلـة االبتدائیـة الوظیفي لـدى عینـة مـن

60، 3 – 50. 

 فـي أنـشطة الـتعلم الالمنهجیـة ً دور المـنهج الخفـي متمـثال).2009 (. نـوال محمـد،العثمان -١٢٢
ــة. فــي الكویــت فــي نمــو المهــارات االجتماعیــة لــدى طــالب المــدارس الثانویــة  ، المجلــة التربوی

23 )90(، 13 – 42. 

ــــین التالمیــــذ العــــادیین و ذوى ). 1998. (العــــدل، عــــادل محمــــد محمــــود -١٢٣ دراســــة مقارنــــة ب
، جامعـة عـین مجلـة كلیـة التربیـة، االجتماعیـةارات المعرفیـة وصعوبات التعلم في بعـض المهـ

 .44 – 9، )22(3شمس، 

المهـــارات االجتماعیـــة و الخجـــل و عالقتهمـــا بالتحـــصیل ). 2007. ( أحمـــد، إقبـــالعطـــار -١٢٤
: مجلـــة كلیــة التربیـــة. لــدى الطالبــات مــن مراحـــل دراســیة مختلفــة بالمملكـــة العربیــة الــسعودیة

 .84 – 57،)31(2، ) عین شمسجامعة(علم النفسالتربیة و

ون ؤ وزارة األوقـاف والـش–كتـاب األمـة . مهارات االتصال). 2004. (عیسى، راشد علي -١٢٥
 .144 – 1. 24، سنة )103. (قطربدولة اإلسالمیة 

ــــة ). 2009 (.الغریــــب، عبــــد العزیــــز -١٢٦ آراء بعــــض معلمــــي مقــــررات علــــم االجتمــــاع بالمرحل
مجلـــة جامعـــة أم القـــرى للعلـــوم . عیـــة لـــدى الطـــالبالثانویـــة ودورهـــا فـــي تـــدعیم القـــیم االجتما

 .73 – 14 ،)1(1،  السعودیة - اإلجتماعیة

ــــدائي ). 2006. (الكلیــــب، أمــــل -١٢٧ ــــذات الــــصف األول االبت ــــدى تلمی ــــة ل المهــــارات االجتماعی
ــیج العربــي. "دراســة مقارنــة"الالتــي الــتحقن والالتــي لــم یلــتحقن بریــاض األطفــال  ، رســالة الخل

101، 155 – 158 . 

ـــــة اإلســـــالمیة). 2005. (المـــــالكي، عبـــــد الـــــرحمن -١٢٨  وزارة –كتـــــاب األمـــــة . مهـــــارات التربی
 .208 – 1. 25، سنة )106. (قطربدولة ون اإلسالمیة ؤاألوقاف والش

 المـنهج المـستتر وعالقتــه ).2006(.إیمـان زكـي محمــد، أمـینو ،نائلـة حـسن فــائق، محمـود -١٢٩
مجلــــة القـــــراءة . فــــي مرحلــــة الروضــــة البالمهــــارات اإلجتماعیــــة والقــــیم الدینیــــة لــــدى األطفـــــ

   .155 - 126 ،)58(، والمعرفة

فعالیـة برنـامج إرشـادي للتـدریب علـى المهـارات االجتماعیـة فـي ). 2003. (المـزروع، لیلـى -١٣٠
 .113 – 81 ،)45(، مجلة كلیة التربیة بالزقازیق. خفض الخجل لدى األطفال

المهــارات االجتماعیــة لــدى طلبــة مــدى تــوافر ). 2010فبرایــر، . ( حــسینالمــزین، ســلیمان -١٣١
مجلـــة القـــراءة ، اإلســـالمیة بغـــزة وســـبل االرتقـــاء بهـــاة الجامعـــبكلیتـــي الـــشریعة وأصـــول الـــدین 

 .  227 – 174، )100 (، مصر- والمعرفة
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لیــل القــیم فــي تــدریس الجغرافیــا علــى حفاعلیــة اســتخدام مــدخل ت). 1998. (مــسلم، فاطمــة -١٣٢
مجلــة دراســات فــي . ة لــدى طــالب الــصف األول الثــانويتنمیــة بعــض القــیم البیئیــة االجتماعیــ

 .154 – 121، )52(جامعة عین شمس، ، المناهج وطرق التدریس

 114). 10. (الرســالة. التواصــل واالتــصال التربــوي). 2001دیــسمبر،. (نــصر اهللا، عمــر -١٣٣
– 128. 

دراســـــة میدانیـــــة آلراء : بنـــــاء الفریـــــق). 1998أغــــسطس، . (نــــصیر، نعـــــیم وعبابنـــــة، رائـــــد -١٣٤
. المــدیرین حـــول تـــوفر ســمات العمـــل كفریـــق فـــي األجهــزة الحكومیـــة لمحافظـــات شـــمال األردن

 . 571 – 325). 2(38 .اإلدارة العامة

مــدى احتــواء كتــب التربیــة االجتماعیــة المقــررة علــى طــالب ). 1996. (الــوابلي، عبــد اهللا -١٣٥
رســالة الخلــیج . ماعیــةمعاهــد التربیــة الفكریــة بالمملكــة العربیــة الــسعودیة علــى المهــارات االجت

 .94 – 45، 59، العربي

فاعلیــة برنــامج تــدریبي مقتــرح فــي المهــارات االجتماعیــة ). 2007 (. عبــد اللطیــف،مــومني -١٣٦
 )2( 8 ،مجلة العلـوم التربویـة والنفـسیة. قبل المدرسة  تنمیة مهارة المبادأة لدى أطفال ماىعل
، 141 – 165. 

 المؤتمرات العلمیة:  
ــة فــي تحقیــق " بعنــوان ورقــة عمــل. )2011. (حلــس، داود -١٣٧ دور مــشرفي التربیــة المیدانی

"  غــزة–وجهــة نظـر الطلبــة المعلمـین فــي الجامعـة اإلســالمیة مهـارات التواصــل التربـوي مــن
التواصــــل : "اإلســــالمیة المعنــــون بالجامعــــة المــــؤتمر العلمــــي الرابــــع لكلیــــة التربیــــةمقدمــــة إلــــى 

 .31/10/2011-30في الفترة ، "أفضلمجتمع فلسطیني  نحو...  والحوار التربوي

االستشارة والعمل الجمـاعي ودورهـا فـي "ورقة عمل بعنوان ). 2005. (الشمري، عواطف -١٣٨
، وذلـك ضـمن فعالیـات "تكوین عالقة عمل تكاملیة بـین العـاملین فـي بـرامج التربیـة الخاصـة

 فــي ،ات المــستقبلیةالتحــدیث والتحــدی ةكبــامو: نــدوة التربیــة الخاصــة بالمملكــة العربیــة الــسعودیة
 .30/11/2005-29الفترة 

دراســة مقدمــة  .ُّالقــیم وطــرق تعلمهــا وتعلیمهــا). 1999 (.ة، عطیــالعمــريو فــؤاد ،العــاجز -١٣٩
 والمنعقـد فـي جامعـة "القیم والتربیة في عالم متغیر"كلیة التربیة والفنون تحت عنوان مؤتمر إلى

 .29/7/1999-27 في الفترة من  باألردن،الیرموك

 دور وســائل اإلعــالم فــي تــدعیم القــیم الناشــئة لــدى الطفــل ).1993. (، فاطمــةبــيالعتی -١٤٠
 المـــؤتمر الـــسادس للطفـــل المـــصري تنـــشئته فـــي نظـــام عـــالمي جدیـــد، جامعـــة عـــین .المدرســـي

 .487 - 457شمس، مركز دراسات الطفولة، 
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األدلة :  
هــاج التربیــة الخطــوط العریــضة لمن). 1998 (.الفریــق الــوطني لمبحــث التربیــة اإلســالمیة -١٤١

  . مركز تطویر المناهج–اإلدارة العامة للمناهج : ، فلسطین)1-12(للصفوف  اإلسالمیة
لــصف الثـــاني  لالمهـــارات الحیاتیــةدلیــل ). 2008. (ُوزارة التربیــة والتعلــیم ســلطنة عمــان -١٤٢

ـــ الفـــصل األول عـــشر قـــسم تطـــویر منـــاهج  المهـــارات  - المدیریـــة العامـــة لتطـــویر المنـــاهج. ـ
 .الحیاتیة

اإلدارة العامــة . خطــة المنهــاج الفلــسطیني األول). 1998. (وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي -١٤٣
  .مركز تطویر المناهج: للمناهج التربویة، فلسطین

. 1التربیــــة اإلســــالمیة للــــصف الحــــادي عــــشر). 2010. (وزارة التربیــــة والتعلــــیم العــــالي -١٤٤
 .مركز تطویر المناهج: فلسطین

 .2التربیــــة اإلســــالمیة للــــصف الحــــادي عــــشر). 2010. (العــــاليوزارة التربیــــة والتعلــــیم  -١٤٥
 .مركز تطویر المناهج: فلسطین

: فلـسطین .التربیة اإلسالمیة للصف الثـاني عـشر). 2010. (وزارة التربیة والتعلیم العـالي -١٤٦
 .مركز تطویر المناهج

  ،نترنتإلا(الشبكة العنكبوتیة(:  
ــةمهــارات االال). 2010. (آل الحــصان، عبــد اهللا -١٤٧ ــشباباألخالقیــة  جتماعی ُاســترجعت  .وال

 rid?aspx.View/org.alfikr://http=1971                من 2011 فبرایر، 20في تاریخ 

 ُاســترجعت فــي تــاریخ. القــیم الحیاتیــة أم المهــارات الحیاتیــة؟). 2011. (الغامــدي، ماجــد -١٤٨

 Social/net.alukah.www://http/0/31915/               األلوكة  شبكة من 2011 ، مایو28
ــیم والمهــارات). 2009. (رمــضان، نــزار -١٤٩  28ُاســترجعت فــي تــاریخ . میكانیكیــة غــرس الق

   من2011مایو، 
87045/posts/60665/topics/nezarramadan/users/com.kenanaonline://http  

ُاســترجعت فــي تــاریخ  .واالتــصال تقنیــات التعلــیم). 2011مــارس، . (الــسیف، مــریم محمــد -١٥٠
 com.wordpress.learnteck://http/                                 من      2011 یونیو،12

ُاســترجعت فــي . اإلنــسانيمفهــوم وخــصائص االتــصال ). 2009 ســبتمیر،. (ّالقــیم، كامــل -١٥١
 html.2009/9/940552/archive/com.eeranj.mediacom://http    من  2011یولیو، 13 تاریخ

ُاسـترجعت  .االتـصال الفعـال ونجـاح المؤسـسات). 2009مـایو، . (كریم، مـصطفى محمـد -١٥٢
    من2011 یونیو،25في تاریخ 

html.2009/05/11/81850/Edary-Slook/darae-el-fan/cc.islammemo.www://http  
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 ).البنائیــــة االجتماعیــــة(االجتماعیــــة المهــــارات ).  دیـــسمبر20، 2010. (مـــازن، حــــسام -١٥٣
  من2011 مایو،17ُاسترجعت في تاریخ  

275676/posts/2010mdrhosa/users/com.kenanaonline://http 
 17ُاسترجعت في تاریخ  .االتصال مهارات). 2007دیسمبر، . (نور الدین، مسكي -١٥٤

 com.maktoobblog.1982nounou://http/669981/                      من 2011یونیو،

  -:المراجع األجنبیة: ًثانیا
1- Paul, V. Q danie ,H & Daniel, H (1991): cognitive behavior therapy and 

social skills training improves personality and cognitive in incarcerated 
of fender. Psychological Reports, Vol. 68, no. 1, 27-33. 

1- Cottrell, S. (1999) : The study skills handbook. London: Macmillan press Ltd. 
2- Buke, R,(1991) Temperament, Social skills and the communication of 

emotion: A developmental interactionist view in: D. Gelbert & I. 
Connolly (Eds.) Personality, social skills and psychopathology: An 
individual difference approach, New York: Plenum Press, 85-105. 

3- Kolb, S. M., & Hanley-Maxwell, C. (2003). Critical social skills for 
adolescents with high incidence disabilities: Parental perspectives. 
Exceptional Children, 69, 163-179. 

4- Lynn, P. (1999) Amulti Faceted program to improve self esteem and 
social skills while Reducing Anxiety in Emotinally handicapped 
Middel scholl Students. Florida: nova university. 

5- Merrell, W. (1998): Assessing social skills and peer relations: 
psychological Assessment of children New York: John Wiley & Sons 
Inc. 

6- Fjortoft, I.. (2001): the natural environment as a play ground for 
children, the impact of outdoor play activities in preprimary school 
children. Early Childhood Education Journal, V. 29, No. 2, p 11-17. 

7- Honey, P. (1988). Face to Face Skills, Aldershot: Gower (present a 
practical approach to shaping the behavior of others). 

8- Stenberg, R. (2003). Educational psychology. Allyn & Bacon. 
9- B.R. Compton and B. Galaway. (1998). Social Work Process. New 

York, Dolhy press. 
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 المالحقدلیل 
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  )1(ملحق 
مهمة الباحث وزارة التربیة والتعلیم لتسهیلل  الجامعة اإلسالمیةكتاب عن صورة
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  )2(ملحق 
  مهمة الباحث غرب غزة لتسهیل تعلیم كتاب وزارة التربیة والتعلیم لمدیریة عن صورة
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  )3(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

   الواجب تضمنهـاة ـالمهارات االجتماعیبة ـقائمتحكیـم 
  في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة 

  

  حفظه اهللا.....................   : .....................السید المحكم
  

المهارات االجتماعیة في كتـب التربیـة اإلسـالمیة للمرحلـة  ":یقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان
 ضــمن متطلبــات الحــصول علــى درجــة الماجــستیر فــي منــاهج "الثانویــة ومــدى اكتــساب الطلبــة لهــا

  . بغزةوطرق تدریس التربیة اإلسالمیة من الجامعة اإلسالمیة
ولتحقیــق هــذا الهــدف قــام الباحــث بإعــداد قائمــة تــضمنت أربعــة محــاور للمهــارات االجتماعیــة 

، مهـارات العمـل ضـمن المـشكالتالتواصل، مهارات حل االتصال و، مهارات القیمیة المهارات: وهي
 وجــوب تــضمنها فــي كتــب التربیــة ، ومــن خــالل إطالعــه علــى األدب التربــوي،، یــرى الباحــثالفریــق

  . وسیقوم بتحلیل المحتوى في ضوئهااإلسالمیة
  

  : هذه القائمة من حیثتحكیمیرجى 
  .مدى مالءمة المحاور األساسیة للقائمة ومدى مطابقتها لموضوع الدراسة -
 .مدى مالءمة الفقرات للمحاور التابعة لها -

 .مدى وضوح الصیاغة -

 .الصحة العلمیة والسالمة اللغویة -

ًمناسبا◌ٕإمكانیة تعدیل وحذف واضافة ما ترونه  - ً.  
  

  : ...........................اسم المحكم 
  

  : .........................الدرجة العلمیة 
  

  : ...........................مكان العمل 
  

  ًشاكرا لكم حسن تعاونكم
  

  بالل نصر البلعاوي/ الباحث 
 0599595096جوال 
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  )4( ملحق 
  أداة تحلیل المحتوى في صورتها األولیة

  المهارات القیمیة: ًالأو
  القیمة  .م  القیمة  .م
  الحب 19  الصدق   1
  االنتساب 20  التسامح  2
  الصداقة 21  الرحمة  3
  الطموح 22  االحترام 4
  العفاف 23  حسن الجوار 5
  الزهد  24  العدل 6
  البر 25  القوة 7
  العطف  26  األخوة  8
  التكافل 27  االستئذان 9
  صلة الرحم 28  الكرم 10
  التوكل 29  األمانة 11
  التزكیة 30  اإلیثار 12
  تبادل التحیة 31  التعاون 13
  اإلحسان 32  اإلخالص 14
  الصبر 33  الثبات 15
  احترام أوامر الوالدین 34  التضحیة بالنفس والمال 16
  المحافظة على نظافة المظهر 35  الوفاء 17
     التواضع 18

  
  

  مهارات االتصال والتواصل: ًثانیا
  المهارة  .م  لمهارةا  .م
  مهارة اختیار الصحبة الصالحة 15  مهارة التحدث   1
  مهارة إثارة انتباه السامع 16  مهارة االستماع  2
  مهارة األلفة 17  مهارة اإلصغاء  3
  مهارة الثقة بالنفس 18  مهارة القراءة 4
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  مهارة اختیار األلفاظ 19  مهارة طرح األسئلة 5
  هارة المصافحةم 20  مهارة تقبل اآلخرین 6
  مهارة سعة الصدر 21  مهارة المبادرة بالتحدث 7
  مهارة التباذل  22  مهارة البشاشة وطالقة الوجه  8
  مهارة بناء العالقات 23  مهارة الوضوح 9
  مهارة الوعي بحقوق اآلخرین  24  مهارة التعارف 10
  مهارة الوقوف مع األصدقاء في محنتهم 25  مهارة النصح 11
  مهارة التلمیحات 26   النصرةمهارة 12
  عامل الناس كما تحب أن تعاملمهارة  27  مهارة اإلهداء 13

 28  مهارة اختیار الوقت المناسب 14
ن وتعلم كیف یرى اآلخر(الفهم مهارة 
  ) ءاألشیا

  
  

  مهارات حل المشكالت: ًثالثا
  المهارة  .م  المهارة  .م
   الناقدمهارة التفكیر 13  مهارة التوسط لحل الخالف   1
  مهارة اإلبداع 14  مهارة قبول االختالفات  2
  مهارة الحلول المبتكرة 15  مهارة اإلقناع  3
  مهارة التزام آداب االختالف 16  مهارة الحوار والسؤال 4
  مهارة معالجة األمور 17  مهارة التسویة 5
  مهارة اختیار الحل األنسب 18  مهارة الحكمة 6

7 
لنظر بصورة مهارة التعبیر عن وجهة ا

  مالئمة 
  مهارة مراعاة الفروق الفردیة 19

  مهارة المعاملة الحسنة 20  مهارة التوازن واالعتدال  8
  مهارة التأثیر 21  مهارة الشكر 9
  مهارة إدارة الذات 22  مهارة تحمل المشاق 10
  مهارة التفاوض 23  مهارة االعتذار 11
  لتغذیة الراجعةمهارة تقدیم ا  24  مهارة اإلحساس بالمشكلة 12
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  مهارات العمل ضمن الفریق: ًرابعا
  المهارة  .م  المهارة  .م
  مهارة المشاركة 15  مهارة المسؤولیة الفردیة    1
  مهارة التفاؤل 16  مهارة المسؤولیة الجماعیة  2
  مهارة االنتماء 17  مهارة تقدیم التسهیالت الالزمة  3
  ل النقدمهارة قبو 18  مهارة توفیر الجو المناسب 4
  مهارة التفاعل مع بیئة العمل 19  )الوضوح ( مهارة تحدید الهدف  5
  مهارة المنطقیة العقلیة 20  مهارة المراقبة 6
  مهارة التحفیز والتشجیع 21  مهارة الصراحة والثقة 7
  مهارة التوجیه 22  مهارة الشورى  8
  مهارة التزام النظام 23  مهارة اللین 9
  مهارة التأقلم  24  لقدوةمهارة التعلیم با 10
  مهارة تنظیم العمل الجماعي 25  مهارة التوضیح بالممارسة العملیة 11
  مهارة صنع القرار 26  مهارة الثناء 12
  مهارة كیف تكسب تعاون اآلخرین 27  مهارة المساواة 13
     مهارة الحزم 14
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 ١٥٣

  )5(ملحق 
  أداة تحلیل المحتوى في صورتها النهائیة

  رات القیمیة المها: ًأوال
  القیمة  .م  مدى األهمیة  مدى االنتماء

  غیر مهم  مهم  ًمهم جدا  ال ینتمي  ینتمي
            الصدق   1

            التسامح  2

            الرحمة  3

            االحترام 4

            حسن الجوار 5

            العدل 6

            القوة 7

            األخوة  8

            االستئذان 9

            الكرم 10

            األمانة 11

            اإلیثار 12

            التعاون 13

            اإلخالص 14

            الثبات 15

16 
التضحیة بالنفس 

  والمال
          

            الوفاء 17

            التواضع 18

19 
حب األهل والعشیرة 

  والوطن
          

            الصداقة 20

            التزكیة 21

            تبادل التحیة 22
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 ١٥٤

  ألهمیةمدى ا  مدى االنتماء
  القیمة  .م

  غیر مهم  مهم  ًمهم جدا  ال ینتمي  ینتمي

            العفاف 23

            الزهد  24

            البر 25

            العطف  26

            التكافل 27

            صلة الرحم 28

            التوكل 29

            اإلحسان 30

            الصبر 31

            المواالة 32

            النصرة 33

            احترام أوامر الوالدین 34

35 
المحافظة على نظافة 

  المظهر
          

36 
  

اختیار الصحبة 
  الصالحة
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 ١٥٥

  مهارات االتصال والتواصل: ًثانیا
  

  المهارة  .م  مدى األهمیة  مدى االنتماء
  غیر مهم  مهم  ًمهم جدا  ال ینتمي  ینتمي

            مهارة التحدث   1

            مهارة االستماع  2

            مهارة طرح األسئلة  3

            مهارة تقبل اآلخرین 4

5 
مهارة المبادرة 

  بالتحدث
          

6 
مهارة البشاشة 
  وطالقة الوجه

          

            مهارة الوضوح 7

            مهارة التعارف  8

            مهارة النصح 9

            مهارة اإلهداء 10

11 
مهارة اختیار الوقت 

  المناسب
          

12 
مهارة إثارة انتباه 

  السامع
          

            ارة اختیار األلفاظمه 13

            مهارة المصافحة 14

            مهارة سعة الصدر 15

16 
مهارة الوقوف مع 

  األصدقاء في محنتهم
          

            مهارة بناء العالقات 17
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 ١٥٦

  مهارات حل المشكالت: ًثالثا
  المهارة  .م  مدى األهمیة  مدى االنتماء

  غیر مهم  مهم  ًمهم جدا  ال ینتمي  ینتمي

مهارة التوسط لحل    1
  الخالف

          

            مهارة الحوار والسؤال  2

            مهارة اإلقناع  3

            مهارة اللین 4

            مهارة التسویة 5

            مهارة الحكمة 6

            مهارة االعتذار 7

8  
مهارة التوازن 

  واالعتدال
          

9 
مهارة الموضوعیة 

  والنزاهة
          

10 
مهارة اإلحساس 

  ةبالمشكل
          

            مهارة الحلول المبتكرة 11

12 
مهارة التزام آداب 

  االختالف
          

            مهارة معالجة األمور 13

14 
مهارة مراعاة الفروق 

  الفردیة
          

            مهارة التأثیر 15

16 
مهارة تقدیم التغذیة 

  الراجعة
          

            المعاملة بالحسنى 17
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 ١٥٧

  فریقمهارات العمل ضمن ال: ًرابعا
  
  المهارة  .م  مدى األهمیة  مدى االنتماء

  غیر مهم  مهم  ًمهم جدا  ال ینتمي  ینتمي
            مهارة الشورى   1

مهارة المسؤولیة   2
  الجماعیة

          

مهارة تقدیم   3
  التسهیالت الالزمة

          

            مهارة التباذل  4

5 
( مهارة تحدید الهدف 

  )الوضوح 
          

            مهارة المراقبة 6

            مهارة الصراحة والثقة 7

            مهارة التأقلم  8

            مهارة فهم اآلخرین 9

            مهارة التعلیم بالقدوة 10

            )الوحدة(مهارة التكتل 11

            مهارة التحالف 12

            مهارة الثناء 13

            مهارة المساواة 14

            مهارة الحزم 15

            مهارة المشاركة 16

            مهارة التفاؤل 17

            مهارة االنتماء 18

            مهارة قبول النقد 19

20 
مهارة التفاعل مع بیئة 

  العمل
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 ١٥٨

  المهارة  .م  مدى األهمیة  مدى االنتماء
  غیر مهم  مهم  ًمهم جدا  ال ینتمي  ینتمي

21 
مهارة التحفیز 

  والتشجیع
          

  مهارة التوجیه 22
          

            لنظاممهارة التزام ا 23

            مهارة النقد البناء 24

            مهارة صنع القرار 25

26 
مهارة كسب تعاون 

  اآلخرین
          

27 
مهارة الوعي بحقوق 

  اآلخرین
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 ١٥٩

  )6(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  تحكیم اختبار المهارات االجتماعیة في كتب التربیة اإلسالمیة 
  للصف الثاني عشر 

  
  حفظه اهللا: ..........................................   كمالسید المح

  
المهارات االجتماعیة في كتـب التربیـة اإلسـالمیة للمرحلـة  ":یقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان
 ضــمن متطلبــات الحــصول علــى درجــة الماجــستیر فــي منــاهج "الثانویــة ومــدى اكتــساب الطلبــة لهــا

  . الجامعة اإلسالمیة بغزةالمیة منوطرق تدریس التربیة اإلس

ولتحقیــق هـــذا الهـــدف قـــام الباحـــث بإعـــداد اختبــار لقیـــاس مـــدى اكتـــساب طلبـــة الـــصف الثـــاني 
  .عشر للمهارات االجتماعیة بناء على تحلیل كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

  : لهذا االختبار وذلك من حیثالتحكیمولقد تم اختیار سیادتكم ضمن فریق 
 .ة فقرات االختبار للمحتوىمدى تغطی -

 .مدى صحة صیاغة فقرات االختبار -

 .مدى مناسبة فقرات االختبار لطالب الثاني عشر -

ًإمكانیة تعدیل وحذف واضافة ما ترونه مناسبا◌ - ً ٕ. 

  
  : ...........................اسم المحكم 

  

  : .........................الدرجة العلمیة 
  

  ................: ...........مكان العمل 
  

  ًشاكرا لكم حسن تعاونكم
  

  بالل نصر البلعاوي/ الباحث 
 0599595096جوال 
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 ١٦٠

  )7(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

    التربیة اإلسالمیة كتباختبار لقیاس المهارات االجتماعیة في
  في صورته األولیة

  ..................................................: اسم المدرسة . ..............................................: اسم الطالب 
  ................ : الدرجة ................ : الفرع ................ : الشعبة ................ : الصف

  
  

  :الهدف من االختبار

 االجتماعیـة یهدف هذا االختبار إلى قیـاس مـدى اكتـساب طلبـة الـصف الثـاني عـشر للمهـارات
  .المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة

  :تعلیمات االختبار

 صفحات  6 (اق االختبار رعدد أو .( 

 ة قبل البدء باإلجابة عن األسئلةامأل البیانات األولی. 

 ز اإلجابة الصحیحةمأجب عن أسئلة االختبار بوضع دائرة حول ر. 

 ل اإلجابةاقرأ األسئلة قراءة جیدة قب. 

  ر من إشارة حول السؤال الواحدأكثال تضع .  
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 ١٦١

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة 
 :التواضع صفة محببة لإلنسان ، فهي صفة یختص بها  - ١

   جمیع الكائنات-  جمیع البشر         د-  األنبیاء والمسلمون    ج- األنبیاء       ب-  أ

 : من أفضل الروابط التي تربط أبناء المجتمع المسلم  - ٢

  االنتماء الحزبي- االنتماء للوطن    د- القرابة والنسب    ج-المحبة   باألخوة و  - أ

  :عدا واحدةمن صور الوالء للمؤمنین ما یلي  - ٣

  نصح المؤمنین وحب الخیر لهم-  محبة المؤمنین ومودتهم               ب-      أ

  نصرة المؤمنین- بغض المعادین من الكافرین          د-      ج

 :لحوار مع اآلخرین من آداب ا - ٤

 راء     آ تجاهل ما یعرضونه من -رائهم واستیعابها              بآاحترام   - أ

  رائك              آ االجتهاد في إثبات صحة -رائهم                         دآ تحقیر -ج

 :اشتراك الطالب في نظافة الفصل یؤكد على  - ٥

   الصبر -  الوفاء              د-  التعاون             ج- التسامح         ب  - أ

ِلقد َأرسلنا رسلنا بالبینات"  - ٦ َ َ ََِّْ ِْ َ َُ َُ ْ ْ ِوَأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ُ ََّ َ ُُ َ َ ََ َ َْ ََ ُ َ  تشیر اآلیة  "َ
 :إلى 

  التعاون-  العدل              د-  ج  اإلخالص        - ب  العمل          -      أ

 :خطأ صدیقك في حق والدیه فإنك أ - ٧

  ال تتدخل- تشد على یده       د-  تقاطعه              ج- تنصحه         ب  - أ

 :یشیر الحدیث إلى" إنما أهلك الذین من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه" - ٨

  االحترام-  الشفاعة            د- المساواة             ج-  ب الوفاء          - أ

 : إلى انتحاد األمة اإلسالمیة ووحدة كلمتها یؤدیا - ٩

  ضعفها وهوانها وتبدید ثروتها-     ب  اتحاد القوى المعادیة ضدها       - أ

   بقائها على حالها كما هي-   د  القوة والنصر والتمكین           -ج

 :ًإذا أردت أن تعالج أمرا من األمور فإنك  -١٠

  ً تبادر بفعله فورا-  د  تؤجل األمر    - مفردك    ج تتصرف ب-  تشاور اآلخرین  ب-      أ
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 ١٦٢

  :عدا واحدةمن معاني األمانة ما یلي  -١١

  استغالل الرجل منصبه الذي عین فیه - ب  وضع كل شيء في المكان الجدیر به   -      أ

  حفظ حقوق المجالس التي نشارك فیها- د ً حرص المرء على أداء واجبه كامال -      ج

 :مشكلة االجتماعیة من طرق حل ال -١٢

   التعصب  - المقاطعة         د-فرض رأیك         ج -  بالحوار واالستشارة  -أ 

 : أخطأ أحد الناس في حقك فإنك  -١٣

   ال تبالي بخطئه-  تسامحه      د- ج  تشكوه إلى ولي األمر     - تعاقبه         ب-      أ

 :یمكن حل كثیر من مشاكلنا إذا اعتمدنا  -١٤

  االحتكار- التعصب          د-  ج           االستغالل - تحالف        ب ال-      أ

 :من التعریفات المهمة لإلخالص  -١٥

  . تفریغ القلب هللا- أن یكون سكون العبد وحركاته هللا سبحانه وتعالى     ب-      أ
  كل ما سبق-                 دةبائ اإلخالص تصفیة العمل من كل ش-      ج

  :یر تحتاج منك أن تكون مهارة التأث -١٦
  ً متدخال باستمرار أثناء العمل-  عند إبداء المالحظات                بً وحاداً حازما-  أ
  ٍ بصوت عال ًا  متحدث-ً إیجابیا وتشجع على االستقالل والتعاون            د-ج

  :إن دورك في الفصل یحتاج منك التدخل  -١٧
  عندما یتشاجر األطفال -            بباستمرار                               - أ

       ٍ بتحدثك بصوت عال- د                      في مواقف معینه تتطلب ذلك -ج
                  

  :من أهم مبادئ التوجیه  -١٨
   التخطیط مع مشاركة الزمالء- التخطیط بمفردك بدون مشاركه                    ب-      أ
   المالحظة الجیدة    - والمشاركة مع الزمالء في التخطیط        د المالحظة الجیدة-    ج
                  

ًوالذین إذا َأنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما " -١٩ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ُِ ََِّ َ َ ََ َ َ َ ُ َْ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ  : اآلیة إلى تشیر"  ِ

   اإلنفاق في سبیل اهللا-  التوازن واالعتدال             ب-  أ
   ترك مال الغیر- ترك الشح والبخل             د- ج

 

 : مهارة إلى یشیر الحدیث" فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب"  -٢٠

   التوجیه-   الحكمة       د- ج  إثارة انتباه السامع     - الوضوح           ب-      أ
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 ١٦٣

  :أفضل الطرق لكسب القلوب -٢١

      المعاملة الحسنةواالبتسامة  -ر األمور                  ب االهتمام بصغائ-      أ
  أثناء إقناع الخصم بما ترید الرفق-  اإلسراف في المدیح                      د-   ج   

 :یشیر الحدیث إلى .. " لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله "  -٢٢

   الصدق-لوفاء          د ا- ج  التضحیة           -  التوكل           ب-      أ

  :ّأغلى شيء یمكن أن یمنحه اهللا لإلنسان بعد اإلیمان والتحلي بمكارم األخالق -٢٣

   الحكمة- الصداقة           د-  ج  األخوة            -  العطف         ب-      أ

ِّیسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفر"  -٢٤ ِّ ِّ   :یشیر الحدیث إلى  "  وتطاوعااِّ
  والتبشیرر التیسی- الرحمة           د- ج  اللین            -عدل             ب ال-      أ

   : التي تستند علیها العالقات بین البشر،أحد األسس الهامة -٢٥
  التكیف-  الرحمة          د- ج  التقدیر        -     بالصراحة والثقة -      أ

ُ یقوم لیصلي حتى ترم قدماه أو ساق كان  -٢٦ َِ َ ِّ  : اه یشیر إلى ُ

  الزهد- الرحمة           د-  ج  الصبر         -  الشكر              ب-      أ

  :ى  یؤدى إلوالمهمةتماعیة المرغوبة اكتساب السلوكیات االج -٢٧
      صعوبة تكوین عالقات شخصیة قویة -         ب بحقوق اآلخرینالوعينمو  -      أ

  وتفشیهالعدوانيالسلوك  -      دسویة اجتماعیة  إقامة عالقةفيالفشل  -  ج    

  :عدا واحدة ما یلي من فوائد النظام على الفرد والمجتمع  -٢٨

    یلةالقیام باألعمال الكثیرة في األوقات القل -               بدلیل على نضوج العقل -      أ
 التھاون في استغالل الوقت -        د          یبعد الشیطان والعداوة -      ج

  :عدا واحدةیكون اإلحسان إلى الجار ما یلي  -٢٩

   احترامه وعیادته إذا مرض-  مساعدة الجار بكل ما یستطیع                  ب-      أ
 فع األذى عنه          د- رفع صوت المذیاع في أوقات راحته ونومه    د-ج      

 :إلى تشیرالعبارة  هذه "والسالم اعتزلت ٕواما عدلت شاكوك وقل شاكروك فإما كثر قد " -٣٠

  التعاون- الرحمة           د-  ج  الشورى     - المراقبة والمحاسبة     ب-      أ
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 ١٦٤

ُ إال زانه وال ینزع من شيء شفيإن الرفق ال یكون " -٣١ َ  :إلىالحدیث  یشیر"  إال شانهيءُْ

  اإلخالص- العدل           د- ج  تقدیم التسهیالت     -  اللین           ب-      أ

 :َّدعا اإلسالم إلى الكرم والجود وحث على اإلنفاق ألنه  -٣٢

   یزید المال-         بیؤدى إلى انتشار الحب والوئام في المجتمع -      أ
ً یجب شرعا وعرفا–     د  یظهر الحقد والحسد من القلوب           -      ج ً  

ْیا َأیها الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا "  -٣٣ ُْ ُُ َ َْ ً َ ََ َِ ِ َِّْ َ َِ ُ  : إلى  اآلیةتشیر" ُّ

    الصدق-   الحكمة              د- ج  التضحیة           -  الثبات      ب-      أ

 :ن هما یتقوم التزكیة على دعامت -٣٤

 والتوبة  المحاسبة-والصیام   د  الصالة-واإلیمان   ج توحید ال-والتحلیة  ب  التخلیة-      أ

 :الوفاء بمفهومه الشامل یعني  -٣٥

   الصدق واإلخالص والرحمة والبر-         بالبذل والعطاء والتضحیة والصبر -      أ
              والتضحیة والصبر الصدق واإلخالص- والرحمة والبر            دالبذل والعطاء -      ج

  :عدا واحدة في ما یلي ّفضل العفةیظهر  -٣٦

  ظلمة القلب وطمس نوره -         بّمن خصال أصحاب الشرف والمروءة -      أ
 ربمن أعظم مقامات الص -                      دمن خصال أهل اإلیمان -      ج

 :ما یصیب المؤمن في نفسه أو ماله أو منزلته أو أهله صبر على  -٣٧

     النوازل- اعة                                       ب الط-      أ
  فضول الدنیا- المعصیة                                     د-      ج

 :یشیر الحدیث إلى التكافل " ًا ن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعض المؤم" -٣٨

  رة    داخل األس-  داخل الجماعة                                ب-      أ
  بین المرء وذاته-                دبین جمیع المجتمعات اإلنسانیة -     ج

  : عدا واحدةمن صور البر ما یلي  -٣٩

  اإلحسان-        دالصبر - ج  الصوم في السفر     - األوقاف        ب-      أ

 : یشیر الحدیث إلى  "ًا أو مظلومًاانصر أخاك ظالم"  -٤٠

  اإلحسان- المواالة      د- ج  النصرة              -   ب التكافل       -      أ
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 ١٦٥

 :  مهارة االستماع تكون من قبل -٤١

   الطرفین- شخص آخر      د- ج  المستقبل           - المرسل          ب-      أ

  :عدا واحدةما یلي  عملیة اإلقناع نجاح عوامل من -٤٢

         اإلثارة والتشویق -      ب                       البساطة والوضوح -      أ
  الشعور بالخجل -     دالمصداقیة في المضمون وفي المصدر نفسه - ج     

 :من آثار صفة الرحمة  -٤٣

   تبعث على صالح العمل       -  تفتح أبواب الرجاء واألمل                    ب-      أ
 كل ما سبق  – تغلق أبواب الخوف والیأس                  د -      ج

 :من الصفات التي یحبها اهللا تعالى العطف ، فهي صفة یجب أن یتحلى بها  -٤٤

   كل المؤمنین والكافرین- كل المؤمنین فقط                              ب-      أ
  ال شيء مما سبق – جمیع مخلوقات اهللا                            د -      ج

  :التسامح یعني في اإلسالم  -٤٥

   عالقات المسلمین وغیرهم         - عالقات المسلمین بعضهم مع بعض فقط       ب-      أ
   مناصرة الكافرین على المسلمین-  المخالفة والمناصرة ضد المسلمین            د-ج      

 : على المحارم واألقارب واألصدقاء وغیرهم یكون بـ االستئذان -٤٦

   الزیارة وقت العمل الوظیفي-  واالنتظار على الباب    بن اإللحاح في االستئذا-      أ
   یكون في األوقات المناسبة ن االستئذا- وقت تناول الطعام والراحة                د-      ج

 :یشیر الحدیث إلى " لیس الشدید بالصرعة "  -٤٧

 اضع  التو- الصبر          د-  ج  التضحیة           - القوة           ب-      أ

ٌلقد كان لكم في رسول الله ُأسوة حسنة "  -٤٨ َ َ َُ ٌَ َ ْ ِ َّ ِِ َ ْ ُ ََ َْ  :تشیر اآلیة إلى مهارة " َ

    الشورى-   المراقبة          د- ج  الصراحة والثقة   -  التعلیم بالقدوة      ب-      أ

   :أنمن حقائق الزهد  -٤٩
       ًئاتملك شی ال -              بًراتكون فقی -      أ
  ءالدنیا شي  أمر عندك من لیس -د                ءیملكك شي ال -ج      
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 ١٦٦

االهتمام بمحتوى الحدیث ومضمونه ومراعاة الفروق الفردیة بین األفراد واختیار الوقت  -٥٠
  : هي مهارة المناسب للحدیث ومعرفة أثره على اآلخرین

    اإلنصات-          د  القراءة   -          ج  الكتابة   - التحدث           ب-      أ

   : یمزق أواصر األخوةمام -٥١
   من اآلخریناالستهزاء والسخریة واالنتقاص -ب     األنانیة وحب الذات – ةاألثر -      أ

   اإلحساس بالفقراء-ة           د والكذب والنمیمالغیبة -      ج

  : والبذل الجود بـ أرفع أمثلة العطاءمن  -٥٢
   العلم     -  الولد                د-         ج  المال   -  ب          النفس  -      أ

             
حادي  البیان 

 ١عشر ج
حادي عشر 

 ٢ج
ثاني 
 عشر

المجموع 
 الكلي

 656 220 244 192 عدد مرات الورود المھارات القیمیة
 %55.3 %18.5 %20.6 %16.2 الوزن النسبي 
 30 10 11 9 عدد األسئلة 

 103 45 31 27 عدد مرات الورود صال والتواصلاالتمھارات  
 %8.7 %3.8 %2.6 %2.3 الوزن النسبي 
 5 2 1 1 عدد األسئلة 

 148 59 26 63 عدد مرات الورود حل المشكالتمھارات 
 %12.5 %5.0 %2.2 %5.3 الوزن النسبي 
 7 3 1 3 عدد األسئلة 

 280 86 81 113 عدد مرات الورود العمل ضمن الفریقمھارات  
 %23.6 %7.2 %6.8 %9.5 الوزن النسبي 
 13 4 4 5 عدد األسئلة 

 1187 410 382 395 عدد مرات الورود المجموع الكلي
 %100.0 %34.5 %32.2 %33.3 الوزن النسبي 
 55 19 18 18 عدد األسئلة 
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 ١٦٧

  )8(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

    التربیة اإلسالمیة كتباختبار لقیاس المهارات االجتماعیة في
  في صورته النهائیة

  
  ................................................: اسم المدرسة   ...............................................: اسم الطالب 

   ................:  الجنس ................ : الفرع ................ : الصف
  

  :ر الهدف من االختبا

یهدف هذا االختبار إلى قیـاس مـدى اكتـساب طلبـة الـصف الثـاني عـشر للمهـارات االجتماعیـة 
  .المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة

  :تعلیمات االختبار 

  امأل البیانات األولیة قبل البدء باإلجابة عن األسئلة. 

 فقرة55 ، مكون من )  صفحات  8 (اق االختبار ورعدد أ . 

  قراءة جیدة قبل اإلجابةاقرأ األسئلة. 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة. 

  دقیقة45مدة االختبار  . 

 ة تفریغ إجابتك في بطاقة اإلجابة/ الطالبتي/َوال تنس عزیزي. 

  

ة أن إجابتـك الموضـوعیة واهتمامـك باالختبـار سیـساعد فـي / الطالـبتـي/تـذكر عزیـزي : مالحظة
االجتماعیة كما سیسهم فـي تحـسین المنهـاج إضـافة إلـى الوقوف على مستوى اكتسابك للمهارات 

  .تقدیم خدمة للبحث العلمي
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 ١٦٨

ًومن َأصدق من الله حدیثا"  - ١ ِ ِ َّ َِ َ ُ َ ْ ْ َ  :تشیر اآلیة إلى"  َ

  الصدق في األقوال      - ب الصدق في األفعال                            -أ

  الصدق مع اهللا- دً مطابقة القول والفعل معا                   -ج

ْلقد " - ٢ ََْأرسلنا ََ َ ََُرسلنا ْ ِبالبینات ُ ََِّْ َْوَأنزلنا ِ َ ْ ُُمعهم َ َالكتاب ََ َ ِ َوالمیزان لیقوم ْ ُ َ َِ َِ ْ ُالناس َ ِبالقسط َّ ِْ ْ  :إلى اآلیة تشیر " ِ

    اإلخالص        - ب     العمل          -أ

  التعاون- د   العدل              -ج

َِّوالذ " - ٣ ًین إذا َأنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما َ ُ ْ َْ َ ََ َ ْ َُِ َ َ ََ َ َ َ ُ َْ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ  : اآلیة إلىتشیر" ِ

  اإلنفاق في سبیل اهللا- ب   التوازن واالعتدال             -أ

  ترك مال اآلخرین- د   ترك الشح والبخل             -ج

ُادع " - ٤ ِسبیل َِإلى ْ ِ ِربك بالحكمة َ َِ َْ ْ ِ َ َِّوالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ِّ ِ ِ ِِ ُِْ َْ ْ َْ ََ ََ َ َ ُهي َأحسن  ْ َ ْ َ  :إلى اآلیة تشیر "ِ

  المعاملة الحسنة لغیر المسلمین- ب   المعاملة الحسنة للمسلمین-أ

 ً نترك المعاملة فضا للجدال- د  )ب + أ  ( -ج

ْیا َأیها الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا "  - ٥ ُْ ُُ َ َْ ً َ ََ َِ ِ َِّْ َ َِ ُ  : إلى اآلیةتشیر" ُّ

  التضحیة             - ب   الثبات      -أ

   البذل ، الفداء - د   الصدق-ج

ٌلقد كان لكم في رسول الله ُأسوة حسنة "  - ٦ َ َ َُ ٌَ َ ْ ِ َّ ِِ َ ْ ُ ََ َْ  :تشیر اآلیة إلى" َ

  الصراحة والثقة     - ب  ة       التعلیم بالقدو-أ

  المراقبة          - د   الشورى-ج

 :یشیر الحدیث إلى"  یدها ُقطعتل فاطمة بنت محمد سرقت ّوالذي نفسي بیده لو أن"  - ٧

  الشفاعة            - ب     الوفاء        -أ

  االحترام- د   المساواة             -ج

ِّیسرا وال تعسرا وبشرا "  - ٨ ِّ  :یشیر الحدیث إلى "  وتطاوعااِّوال تنفرِّ

    اللین            - ب   العدل             -أ

  والتبشیرر التیسی- د   الرحمة           -ج
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 ١٦٩

ُ إال زانه وال ینزع من شيء شفيإن الرفق ال یكون  "  - ٩ َ  :إلىیشیر الحدیث "   إال شانهيءُْ

          العدل       - ب     تقدیم التسهیالت     -أ

  اللین           - د   اإلخالص-ج

 :یشیر الحدیث إلى.. " لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله "  -١٠

  الرزق             - ب   التوكل           -أ

  البركة- د   الوفاء          -ج

 :یشیر الحدیث إلى التكافل" ًا ن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعض المؤم" -١١

  داخل األسرة   - بماعة                                 داخل الج-أ

  بین المرء وذاته- د  أبناء المجتمع الواحد                بین  -ج

 :یشیر الحدیث إلى" ٍأال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السالم بینكم "  -١٢

  الحب             - ب   تبادل التحیة        -أ

  األخوة             - د  حترام اال-ج

 :یشیر الحدیث إلى" لیس الشدید بالصرعة، إنما الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب "  -١٣

  الصبر          - ب   القوة           -أ

  التواضع- د   التضحیة             -ج

 : یشیر الحدیث إلى "ًا أو مظلومًاانصر أخاك ظالم"  -١٤

  النصرة                - ب   التكافل          -أ

  األخوة- د   المواالة      -ج

ُ یقوم لیصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه كان "  -١٥ َِ َ ِّ  : یشیر ذلك إلى" ُ

    التهجد         - ب   الشكر              -أ

  الزهد-  د    قیام اللیل           -ج

 :إلى تشیر هذه العبارة "والسالم  اعتزلت ٕواما عدلت شاكوك وقل شاكروك فإما كثر قد " -١٦

  القرابة- ب   المراقبة والمحاسبة     -أ

    الشورى     - د   التسامح           -ج
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 ١٧٠

 :التواضع صفة محببة لإلنسان ، فهي صفة یختص بها -١٧

  المسلمون    - ب   األنبیاء       -أ

  العلماء -  د    جمیع البشر         -ج

 :تربط أبناء المجتمع المسلممن أفضل الروابط التي  -١٨

  القرابة والنسب    - ب  ّ اُألخوة والمحبة   -  أ

  االنتماء الحزبي- د   االنتماء للوطن    -ج

 :عدا واحدةكل ما یلي من صور الوالء للمؤمنین  -١٩

  نصح المؤمنین وحب الخیر لهم- ب   محبة المؤمنین ومودتهم              -  أ

  نصرة المؤمنین- د  معادین  محبة الكفار غیر ال- ج

 : التسامح یعني في اإلسالم -٢٠

  مناصرة الكافرین على المسلمین- ب   عالقة المسلمین بعضهم مع بعض -  أ

  عالقة المسلمین وغیرهم         - د المخالفة والمناصرة ضد المسلمین            - ج

 :اشتراك الطلبة في نظافة الفصل یمثل قیمة -٢١

  التعاون             - ب          النظافة  -  أ

  الصبر- د   التحمل              - ج

 :عدا واحدةمن معاني األمانة ما یلي  -٢٢

 ُّ استغالل الرجل منصبه الذي عین فیه- بالمناسب    المكان الرجل المناسب في  وضع-  أ

 ا حفظ حقوق المجالس التي نشارك فیه- د    أداء الواجب على أكمل وجه - ج

 :من التعریفات المهمة لإلخالص -٢٣

  تفریغ القلب هللا - ب      أن یكون سكون العبد وحركاته هللا -أ

  كل ما سبق- د اإلخالص بتصفیة العمل من كل شائبة                - ج

 :عدا واحدةكل ما یلي من وسائل اإلحسان إلى الجار  -٢٤

  احترامه وعیادته إذا مرض- ب مساعدة الجار بكل ما یستطیع                 -أ

  دفع األذى عنه         - دونومه     راحته أوقات في المذیاع صوت  رفع-ج
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 ١٧١

 :تقوم التزكیة على دعامتین هما -٢٥

 واإلیمان     التوحید- ب  والتحلیة    التخلیة-أ

 والتوبة  المحاسبة- د  والصیام     الصالة-ج

 : على اإلنفاق ألنهَّدعا اإلسالم إلى الكرم والجود وحث -٢٦

  یزید المال- ب  والوئام في المجتمع         الحب  ینشر-أ

  واجب شرعي وعرفي- د یظهر الحقد والحسد من القلوب                -ج

 :ّمن أنواع العفة -٢٧

 العفة عن أموال الغیر - ب  عفة الجوارح -  أ

  كل ما سبق-د    التعفف عن سؤال الناس -ج

 :الرحمةمن آثار صفة  -٢٨

  تبعث على صالح العمل       - ب تفتح أبواب الرجاء واألمل                    -أ

  كل ما سبق- د تغلق أبواب الخوف والیأس                  -ج

 :ما یصیب المؤمن في نفسه أو ماله أو أهله صبر على -٢٩

  النوازل- ب   الطاعة-أ

  فضول الدنیا- د           المعصیة                           -ج

 :الوفاء بمفهومه الشامل یعني -٣٠

  الصبر  - ب   البذل والعطاء -أ

  كل ما سبق- د   التضحیة-ج

 :عدا واحدة ما یلي وةّخ یمزق أواصر اُألمام -٣١

 اآلخرین من واالنتقاص االستهزاء والسخریة - ب       األنانیة وحب الذاتو ةاألثر -أ

  اإلحساس بالفقراء والتكافل والترابط- د   ة           میمالغیبة والكذب والن -ج

 : رمن صور الب -٣٢

  الصوم في السفر       - ب   األوقاف        -أ

  اإلحسان- د         الصبر -ج
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 ١٧٢

 :أرقى صور البذل والعطاء الجود بـ -٣٣

  المال             - ب   النفس             -أ

 علم                 ال- د   الولد                -ج

 :العطف من الصفات التي یجب أن یتحلى بها -٣٤

 نون والكافرو المؤمن- ب  ن و المؤمن-أ

  ال شيء مما سبق- د جمیع مخلوقات اهللا                            -ج

 : على المحارم واألقارب واألصدقاء وغیرهم یكون بـاالستئذان -٣٥

  الزیارة وقت العمل الوظیفي- بعلى الباب     واالنتظار ناالستئذا  اإللحاح في-أ

  في األوقات المناسبةن االستئذا- د   وقت تناول الطعام والراحة                -ج

 :اعترافك بأخطائك بسرعة ولباقة -٣٦

      یقلل من منجزاتك - ب  ك االحترام والتقدیركسب ی-  أ

  ینقص من تقدیرك- د   یقلل من شأنك-ج

 :أنزهد من حقائق ال -٣٧

 ً تكون متواضعا- ب                      ً تكون فقیرا-أ 

     ً ال تملك شیئا - د                 ال یملكك شيء  -ج

 :عالقة األصدقاء مع بعضهم یجب أن تتصف بـ -٣٨

  اإلثارة - ب   الوضوح           -أ

  الحكمة       - د   التوجیه-ج

 : مهارة االستماع تكون من قبل -٣٩

  المستقبل             - ب  المرسل           -أ

  ال شيء مما ذكر- د   الطرفین-ج

 : هي مهارةاالهتمام بمحتوى الحدیث ومضمونه ومعرفة أثره على اآلخرین -٤٠

  التحدث           - ب   الكتابة              -أ

  القراءة             - د   اإلنصات-ج
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 ١٧٣

 :أفضل الطرق لكسب القلوب -٤١

     المعاملة الحسنةواالبتسامة  - ب  هتمام بصغائر األمور                   اال-  أ

  الرفق أثناء إقناع الخصم بما ترید- د   اإلسراف في المدیح                      -ج

 :یتحدد دوري عند وجود مشكلة في الفصل بـ -٤٢

  االنسحاب       - ب   النصح-  أ

  عدم التدخل- د       مناصرة أحد الطالب          -ج

 :مهارة التأثیر على اآلخرین تحتاج منك أن تكون -٤٣

 ً متدخال باستمرار أثناء العمل- ب عند إبداء المالحظات                ً وحاداً حازما-أ

ً إیجابیا ومشجعا على االستقالل والتعاون            -ج ٍ متحدثا بصوت عال- دً ً 

 :نهاء الخالف بـیجب أن یتحلى المصلح عند إ -٤٤

    األخوة            - ب   القسوة         -أ

  الحكمة- د   الصداقة           -ج

 :عدا واحدةما یلي  عملیة اإلقناع نجاح عوامل من -٤٥

        اإلثارة والتشویق - ب                            البساطة والوضوح -أ

 الشعور بالخجل - د  نفسه المصدر وفي المضمون في المصداقیة -ج

 :من آداب الحوار مع اآلخرین -٤٦

 راء     آ تبني ما یعرضونه من - ب  رائهم واستیعابها               احترام آ-أ

رائك              آ االجتهاد في إثبات صحة - د   الدفاع عن آرائهم                         -ج

 :لىاتحاد األمة اإلسالمیة ووحدة كلمتها یؤدي إ -٤٧

  ضعفها وهوانها وتبدید ثروتها- ب          اتحاد القوى المعادیة ضدها     -أ

  بقائها على حالها كما هي- د       القوة والنصر والتمكین           -ج

 :ًإذا أردت أن تعالج أمرا من األمور فإنك -٤٨

    تؤجل األمر    - ب   تشاور اآلخرین  -أ

 ًر بفعله فورا تباد- د   تتصرف بمفردك    -ج
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 ١٧٤

 :یمكن حل كثیر من مشاكلنا إذا اعتمدنا -٤٩

    االستغالل          - ب   التحالف        -أ

  التعصب          - د   االحتكار-ج

 : علیها العالقات بین البشرتقوممة التي همأحد األسس ال -٥٠

    التقدیر        - ب       الصراحة والثقة -أ

 التكیف - د   الرحمة          -ج

 :ى یؤدى إلوالمهمةتماعیة المرغوبة اكتساب السلوكیات االج -٥١

     صعوبة تكوین عالقات شخصیة قویة - ب            بحقوق اآلخرینالوعينمو  -أ

  وتفشیهالعدوانيالسلوك  -د        سویة اجتماعیة  إقامة عالقةفيالفشل  -ج

 :من أهم مبادئ التوجیه -٥٢

  التخطیط مع مشاركة الزمالء- ب التخطیط بمفردك بدون مشاركه                    -أ

 )ج + ب  ( - د   المالحظة الجیدة                    -ج

 :الفوضىمن أسباب  -٥٣

   القلیلة األوقات الكثیرة في عمالالقیام باأل - ب   علیهايتعدالعدم احترام حقوق اآلخرین و -أ

  بالواجبات المفروضةعلمال - د   تقدیر قیمة الوقت-ج

 :قلیل تمثل مهارة ولو بشيء  فإن الهدیة، فیما بینهمى األصدقاءأن یتهاد -٥٤

  التباذل         - ب   التناصح  -أ

  التزاور         - د   التبادل         -ج

 :لتدخلدورك في الفصل یحتاج منك ا -٥٥

 في مواقف معینه تتطلب ذلك                      - ب باستمرار                                        - أ 
 ٍ بتحدثك بصوت عال                      - د   عند التشاجر -ج
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 ١٧٥

  )9(ملحق 
  مفتاح اإلجابة

  د  ج  ب  أ  م  د  ج  ب  أ  م
١      х    ٢٩    х      
٢      х    ٣٠        х  
٣  х        ٣١        х  
٤      х    ٣٢  х        
٥  х        ٣٣  х        
٦  х        ٣٤      х    
٧      х    ٣٥        х  
٨        х  ٣٦  х        
٩        х  ٣٧      х    
١٠  х        ٣٨  х        
١١      х    ٣٩    х      
١٢  х        ٤٠    х      
١٣  х        ٤١    х      
١٤    х      ٤٢  х        
١٥  х        ٤٣      х    
١٦  х        ٤٤        х  
١٧    х      ٤٥        х  
١٨  х        ٤٦  х        
١٩      х    ٤٧      х    
٢٠        х  ٤٨  х        
٢١    х      ٤٩  х        
٢٢    х      ٥٠  х        
٢٣        х  ٥١  х        
٢٤      х    ٥٢        х  
٢٥  х        ٥٣  х        
٢٦  х        ٥٤    х      
٢٧        х  ٥٥    х      
٢٨        х            
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 ١٧٦

  )10(ملحق 
   ألدوات الدراسة المحكمین السادةأسماء

   
  

  مكان العمل  التخصص  اسم المحكم  م
تحكیم 

داة أ
  التحلیل

تحكیم 
  االختبار

  Х  Х  الجامعة اإلسالمیة  مناهج وطرق التدریس  اآلغا المعطي عبد .د.أ 1
  Х    جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق التدریس  دیاب رزق سهیل. د.أ 2
  Х  Х  الجامعة اإلسالمیة  مناهج وطرق التدریس  إبراهیم األسطل. د 3
  Х    جامعة األقصى  یسمناهج وطرق التدر  محمود األستاذ. د 4
  Х    جامعة األزهر  مناهج وطرق التدریس  عطا درویش. د 5
  Х    جامعة األزهر  مناهج وطرق التدریس  سمر أبو شعبان. د 6
  Х  Х  وزارة التربیة والتعلیم  مناهج وطرق التدریس  خلیل حماد. د 7
  Х    جامعة األقصى  مناهج وطرق التدریس  فتحي كلوب. د 8
  Х  Х  الجامعة اإلسالمیة  أصول تربیة  محمود بارود. د 9

    Х  الجامعة اإلسالمیة  أصول تربیة  حمدان الصوفي. د 10
    Х  الجامعة اإلسالمیة  أصول تربیة  فایز شلدان. د 11
  Х    مدیریة التربیة والتعلیم  ماجستیر أصول تربیة  أسامة الهباش. أ 12
  Х  Х  لیممدیریة التربیة والتع  ماجستیر أصول تربیة  مجدي بدح. أ 13
  Х    مدیریة التربیة والتعلیم  ماجستیر حدیث شریف  رندة زینو. أ 14
    Х  الثانویة جولس مدیرمدرسة  ماجستیر أصول تربیة  ریاض لبد. أ 15
  Х    مدرسة جبالیا اإلعدادیة أ  ماجستیر مناهج وطرق التدریس  هاني حرب. أ 16
    Х  و ذر الغفاريمدرسة أب  تربیة+ بكالوریوس أصول دین   محمد عكیلة. أ 17
    Х  الناصر عبد جمال مدرسة  بكالوریوس تربیة إسالمیة  نبیل حمد. أ 18
    Х  مدرسة الهدى الثانویة  بكالوریوس تربیة إسالمیة  ابتسام سمور. أ  19
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