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 :البحث ممخص

شالب الػعي التاريخي وعالقتو بالتجػل العقمي والكفاءة االجتساعية لجى ييجف البحث الحالي الى معخفة 
وتكػن مجتسع االرتباشي السشيج الػصفي  اختار الباحث ف البحثاىجا ولتحقيق  الرف الخابع االدبي

 رواختا (2022 – 2021في تخبية الجيػانية لمعام الجراسي ) شالب الرف الخابع االدبيالبحث مغ 
لمعام القادسية محافطة التابعة لسخكد  ي إعجادية الكخامةف شالب الرف الخابع االدبيعيشة مغ  عذػائيا  

وفيسا يتعمق بأدوات ،  لبا  ( شا125, تكػنت عيشة الجراسة مغ )االول فرل( لم2022-2021لجراسي)ا
(، لكػن السكياس حجيث 2021تبشي مكياس الػعي التاريخي لمباحث )الشائمي البحث فقج َعَسَج الباحث إلى 

ذي  26( )عجد فقخاتو 2018فقخة( ، اما التجػل العقمي فقج تبشى الباحث مكياس )الفيل  32وتكػن مغ )
فقخة(  30ة بالذكل الخساسي الستجرج والسكػن مغ )الثالث بجائل(، واعج الباحث مكياس الكفاءة االجتساعي

عيشو البحث تتستع واضيخت الشتائج ان  (0.83))الفا كخونباخ( حيث بمغ واستخخج ثبات السكياس بصخيقة 
وفي ضػء الشتائج  بالكفاءة االجتساعية  و بقجر مغ التجػل العقمي و بجرجة عالية مغ الػعي التاريخي

 .وضع الباحث عجدا مغ االستشتاجات والتػصيات والسقتخحات 

 الكفاءة االجتساعية ، التجػل العقمي، الػعي التاريخي  الكمسات السفتاحية:
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The research aimed to know the historical awareness and its relationship to 

mental wandering and social competence among students of the fourth literary 

grade. Literary in Al-Karama Preparatory School of the Qadisiyah Governorate 

Center for the academic year (2021-2022) for the first semester, the study 

sample consisted of (125) students, and with regard to the research tools, the 

researcher adopted the historical awareness scale for the researcher (Al-Naeli 

2021), because the scale is modern and consists of (32 items), and as for the 

mental wandering, the researcher adopted the (AlFeel, 2018) scale (the number 

of its items is 26 with three alternatives , the reliability of the scale was extracted 

using (Cronbach's alpha) method, where it reached (0.83). The results showed 

that the research sample enjoys a high degree of historical awareness, a degree 

of mental wandering, and social competence. In light of the results, the 

researcher made a number of conclusions, recommendations and suggestions. 

Keywords: historical awareness, mental wandering, social competence 

 
 الفرل االول: التعريف بالبحث

  Problem of  the Research:مذكمة البحث

، وىحا اتزح بشتائج استصالع الخأي  لتاريخاانصمق البحث مغ الذعػر بػجػد صعػبة في تعمع مادة 
%مشيع انيع يججون 88، اذا اتفق الجيػانيةمحافطة مخكد  جتساعيات فيمجرسي ومجرسات اال مغ 20لـ 

% مشيع ال يذعخون بالخضا 90،وصالب الرف الخابع االدبي ل التاريخفي تجريذ لجى الصالب صعػبة 
يخون ان % مشيع 95بجيجىع السبحول في التجريذ ، وان  عمى تحريل شمبتيع ويججوه مشخفس قياسا  
 التجػل العقمييخت عجم معخفة العيشة بسرصمح ، كسا اضالػعي التاريخي غيخ مػجػد لجى الصالب 

 .% ال يعخفػن الكفاءة االجتساعية  95وندبة  %،100وبشدبة 

 لحي مغ السسكغ ان يكػن بدبب انيعوا التاريخلسادة  البالص عغ سبب عجم تقبل تداؤلمسا ولج 
الكثيخ مغ العسخية مغ مخاحل نسػىع ىي مخحمة السخاىقة اذ تطيخ في ىحه السخحمة  صعبةيعيذػن فتخة 

تحجيات الحياة  ورغباتيع ، فزال  عغ ع واتجاىاتيع وحاجاتيعالسذاكل والرعػبات التي ترجم بسيػلي
، كانخفاض درجاتيع ومدتػى اجيادىع وضعف ثقتيع بأنفديع مسا ػمية ، والعكبات والزػابط الخاصةليا

ونطخا  لشجرة الجراسات التي تشاولت  يؤدي الى االنخفاض في مدتػيات ادائيع وتقميل الحافد والتفاعل
 الكيام ببحثو الحالي لإلجابة عغ الدؤال اآلتي : ات، ارتأى الباحثستغيخ بيغ ىحه العالقة ال

 ؟ شالب الرف الخابع االدبي الػعي التاريخي بالتجػل العقمي والكفاءة االجتساعية لجى ما عالقة 

 Importance of the Researchأىمية البحث: 



 Print  ISSN 2709-9199                                مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم       
 Online ISSN 2790-0185                                                            2222 - 2العدد  

 

08 
 

مادة التاريخ ليا ىجف اساسي فــي تجريديـــا ىــػ مـغ اجل الػعي باألحجاث التاريخية وادراكيــــا  ان   
واالحاشـــــة بيــــــا وربــــــط الساضــــــي بالحاضـــــخ مـــــغ اجـــــل التشبـــــؤ بالسدتقبل, فالتاريخ مميء باألحـجاث 

والستذابكة مع بعزيا البعس االخـخ , لحا فممػعي اىسية كبيخة بعجه  والسػاقف والقزايا الخالفية الستجاخمة
عبارة عغ شحشة وججانية قػية تكسغ في الكثيخ مغ مطاىخ الدمػك لجى الفخد , ويتع تكػيشو بسخاحل التعميع 
السختمفة , وكمسا كان ىشاك وعي ناضج وثابت وحدب اسذ عمسية ومشصكية كان ىــحا داعـع لمدمػك 

التػجو باالتجاه السخغػب فيو , فالػعي سمػك اجتساعــي يتدــع باإلدراك العسيـــــق وتػفـخ البريــخة الخشيج و 
 (   Nebojstka ,2005 ,31االجتسـاعية. )

جساعية , وىــي االىتسام بالقزايا الحاكخة بالباألساس ييجف الى تكػيغ ما يدسى  لػعي التاريخيان ا    
التػافق بيغ التاريخ والعالع السعاش مــسثال  في الػعي التاريخي , ولو السذتخكة وىػ ما تتبشاه نطخية 

مدتػيات عجة مشيا السدتػى الكامغ اذ يعج التاريـــخ تخاكسا  مغ الخبخات التي يعيذيا الفخد ولكغ لع يتع 
خات صياغتيا في مجسػعة مغ السعـــارف التاريخية , والتي يتع نقميا مغ جيل الى آخخ في صػر مغ الخب

الفخدية وجـــدئية مشتطسة داخل وحجات مغ السجتسع , كاألسخة والقبيمة واالصجقاء ويدســـــى بالــػعــــــي 
مــــغ قـــــبل ي يتــــكػن بذكل مـــشيجــــــي التاريخي الكامــــــغ , والسدتػى االخخ ىػ السدتػى الطاىخ والــــح

السسارسات والـــصقػس والعادات االجتساعية, والـــــتي تعــــــخف بالحاكـــــخة االجتــــساعية مجســـــــػعة معقــــــجة مــــــغ 
 ويسكغ الـــقـــــػل ان تجاربشا وخبخاتــــــشا الحاضـــــخة تعتــسج الـى حـج بعيج عمى عمسشا بالساضي .

ية والتعميع وعمع الشفذ، وىػ يعج يعج مرصمح التجػل العقمي مغ السرصمحات الحجيثة في مجال التخب    
نذاشا  عقميا  كثيخا  ما يحجث لجى الصالب اال ان حجوث ىحا الشذاط كثيخا  يزعف قجرة الصالب عمى 

: 2019كسا عجه )العسخي ورباب، ( ، 51: 2020التفكيخ والتخكيد بفاعمية في مػضػع معيغ )السخاغي، 
لالنتباه مغ مؤثخ خارجي لتفكيخ عقمي داخمي و وجج ان لو ( بأنو ضاىخة عقمية تتسيد بالتغيخ العفػي 362

تأثيخ سمبي عمى التعمع، كسا يقرج بو الفذل في االحتفاظ بالتخكيد عمى االفكار واالنذصة الخاصة 
بالسيسة الحالية بدبب بعس السثيخات الجاخمية والخارجية التي تتجخل لجحب االنتباه بعيجا  عغ السيسة أو 

 الجرس الحالي .

سكغ الصالب وتحدغ مدتػاىع السعخفي والتعميسي وىي ميسة وتأتي أىسية الكفاءة السعخفية مغ انيا ت        
في ىحه السخحمة الجراسية والعسخية حيث ان قجرة الصمبة عمى التخكيد والتفكيخ في السػاقف السختمفة يعج 

الكفاءة السعخفية ميسة ججا  فيي عسمية اساسية لمحرػل عمى السعخفة، وفي مجال التعميع الثانػي فأن 
 .تذجع عمى استخجام الصالب لسعخفتيع بصخق ابجاعية وتشسية دافعيتيع وحبيع لمتعمع ولمسػاد الجراسية 

                                                                     (Shek&yu,2016:136) 
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( بأنيا " القجرة عمى أداء عسل أو ميسة بفاعمية وبأقل ما يسكغ مغ الجيج 7: 2001وعجىا )رزق،     
 والتكمفة وبأقرى ما يسكغ مغ األثخ"

          The Objective of Researchف البحثاىدا

 ييجف البحث الحالي الى التعخف عمى :       

 . الرف الخابع االدبي الػعي التاريخي لجى شالب  -1
 . الرف الخابع االدبي التجػل العقمي لجى شالب  -2
 . الرف الخابع االدبي الكفاءة االجتساعية لجى شالب  -3
العالقـــــة االرتباشيـــــة بـــــيغ الـــــػعي التـــــاريخي والتجـــــػل العقمـــــي والكفـــــاءة االجتساعيـــــة لـــــجى شـــــالب  -4

 . الرف الخابع االدبي 

    limitations of Researchحدود البحث 

ـــــى شـــــالب  يقترـــــخ البحـــــث  ـــــيالحـــــالي عم ـــــع االدب ـــــة  الرـــــف الخاب ـــــي مـــــجارس مخكـــــد محافطـــــة الجيػاني ف
 . 2022 – 2021لمعام الجراسي 

 Bounding of The Termsتحديد المرطمحات 

  :عخفوالهعي التاريخي: 
  (Ahones,2005:699):  ىػ التفاعل بيغ ادراك الساضي وتكػيغ التػقعات السدتقبمية، ويعج

 شخيقة لخؤية العالع بشاء عمى ترػرات وأحجاث الساضي .
 وىــػ قجرة شالب عيشة البحث عمى فيع وتفديخ أحجاث الساضــي وربصيا التعريف االجرائي :

جابتيع عمى فقخات مكياس بالحاضخ وتػقعاتيع السدتقبمية والحي سػف يذخريا الباحــث خالل إ
 الػعي التاريخي.

 :عخفو : التجهل العقمي
 (Sullivan,2016: 15): .ىػ االفكار غيخ السختبصة بالسيسة التي تحجث بذكل تمقائي 
 ىػ الجرجة الكمية التي يحرل عمييا شالب الرف الخابع األدبي بعج إجابتو التعريف االجرائي :

 عمى فقخات مكياس التجػل العقمي .
 :اعخفي: الكفاءة االجتماعية
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  ،(: ىػ االحداس باالرتياح في السػاقف االجتساعية وبحل الجيج لتحقيق 480: 2004)السغازي
الخضا في العالقات االجتساعية والذعػر بالثقة تجاه الدمػك االجتساعي وتحقيق التػازن السدتسخ 

 الحاجات الذخرية واالجتساعية لمفخد . إلشباعبيغ االفخاد 
  باإلجابة عمى  الرف الخابع االدبي: الجرجة التي يحرل عمييا شالب اجرائيا  يعخفيا الباحث

 مكياس الكفاءة االجتساعية الحي أعجه الباحث ألغخاض الجراسة.

 ةنظري: جهانب الثاني الفرل

 :الهعي التاريخياوال : 
والتحميل التاريخي,  الفيعلصالب عمى قــجرة ا( الػعي التاريخي عمى انو: 16, 2014يعخف )احسج, 

يعتقج الــفخد  باألدلة السشصكية, التي تؤكج صحة ما واستقخاء االحجاث , وتػقع مــا يسكغ ان يحجث , مجعسا  
    .    مغ افكار وتػقعات

ان الػعي التاريخي ىػ ذلظ التبرخ اليادف في التاريخ القخيب و البعيج الحاتي والسػضػعي ,     
التجارب البذخية وفحريا والتجبخ بيا واكتذــــاف السؤثـــخات والدــــشغ التــــي ساىست فــــي  بالتػغل في قخاءة

حـــــجاث االبعثيا , وايجادىا بقرج التدود واالعتبــــار ومحـــاولة تفيـــــــع االســــذ الديكػلػجيـــــة لكثــــــيخ مـــــغ 
( , ألنو يعج 645,  2009والحـــــخوب عــــــبـــــخ تاريــــخ البذـــــــخية الصـــــــــػيل )قدامل ,واالنفعـــــــاالت والتأثيــــخات 

ارتباط معقج لتفديخات الساضي وترػرات الحاضخ ، والتػقعات في السدتقبل، لألحجاث يذسل االفخاد عمى 
ؤرخيـــــغ, أي اتدــــام الػعـــــــي بدســــــات مختمف الصبقات والفئات ومعخفة العيػد الفخدية والثقافـــــات والس

تاريخية محميا  وإقميسيا  التفكـــــيخ , فيعصي مجسػعة مغ السفاليع والسعارف والسعمػمات التي تتعمق باألمػر ال
, والتي تػصل الييا الفـــــخد نتيجة لخبختو وتفاعمو مع البيئة االجتساعية التي يعير بيا , وبو  ودوليا  

غ ثــع يربـــــح الفــــــخد قـــــادرا  عمـــــى فيــــــع واقــــــع مجتسعو الحي يعيــر فيــــــو , ومـا يجـخي حػلو مــغ احجاث ومـ
 (11, 2009معــــخفــة حقػقـو وواجـــــــباتو. )البيزاني, 

 

 انماط الهعي التاريخي.
ـــــتي تختبـــــط الشســــــط االيجابـــــــي الستفـــــــــائل: يدتشــــــج ىــــــحا الشســــــط الـــــى مجســـــػعة مــــغ العشـــــاصخ الـ  -1

لقرـــــػر او بذكـــــل ايجابــــي مـــــع القـــــيع االيجابــــــية, التــــي تتعــــمق بالــــػعي الشقــــــجي ألوجــــو ا
االخصـــــاء او الطــــمع فــــي الساضــــي, االمــــخ الــــحي يداعـــــج عــــمى ترحيحـــــيا والحفـــــاظ عمييــــا 
 مـــــغ مختمـــــف الصػائـــــف واليػيـــــات الثقافيـــــة االخــــــخى, ضســــــغ اشــــــار الدياســــــة الستعــــــارف

 عميــــــــيا لالمـــــــة.
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نجـــــــــــــاز الشســـــــــط الدمبــــــــي التذاؤمـــــــي: يختبــــــط بعــــــجم الخضـــــا وعـــــــــــــجم وجــــــػد تػقعـــــات لإل  -2
تػقــــــع السذــــــــــكالت والتقــــــجم عمــــــــــــى السدـــــتػى الذخرــــي والػششــــــي واالقميــــــسي باإلضـــــــــافة الــــــى 

ــــــــــيخ, وىــــــــــــحا االجتــــــساعيــــــة والرــــــخاعــــــات واالبقــــــــــــاء عـــــــمى الثػابــــــت الثقافــــــــــــــية دون تغـــــ
ػية والحـــــــــقـــــػق يـــــــــعج مـــــــــــــغ ابـــــخز قــــــزـــــــــايا الرــــــخاع فـــــي يعشـــــــــي ان الحفـــــــــاظ عمـــــــــــــــى اليـــــــــــــــ

 غ الػعـــــــــي. السدتقـــــــــــــبل لـــــــــــــجى الفئــــــــــــة الــــتـــــــي تســـــتـــــــمظ ىـــــــــــحا الشـــــسط مـــــــ
                                                                  ((Nebojstka. 2005 ,33 

ىشاك بعس السعيقـــــات التـــــي تسشــــع الػصــــػل الـــــى حالة مغ الػعي التاريخ معّهقات الهعي التاريخي: 
 وىي:

 تجاىــــــــل الـــــتاريخ: عــــجم التدـــاؤل عـــــغ جـــــحور السذكـــــمة فان كل معشـــــى يجـــــب ان يفــــــيع مـــــغ 
 تاريـــــــخ نـــــذأتو. 

 ـــــخىا اليقيغ: الذعــــــػر بعـــــجم الحاجة لمسعـــــخفة والشســـــئشان الفــــــخد بـــــــسا يسمـــــــكو مـــــغ معمػمات يعتبـــ
 حكيقـــــية.

   زـــــخورة عــــــغ الالتقــــــميج والمغة وال تعبخ بغـــــــخس عـــــغ شــــــخيق ايجلػجيــــة الفـــــخد: االيجلػجيـــــــة ت
 عـــــج الثقــــــافي لجيـــــو.الػاقـــــع بـــــل عـــــغ ترـــــػرات فـــــي ذىـــــغ الفـــــخد وتـــــػلج الب  

 ـــــػنت نتيجــــــــة تفاعــــــــل اتجـــــــاه الخرػصية الثقافية: الثقافــــــــة مــــــــغ الخرائز والدسات التي تكـــــ
ـــتقج بانيـــــــــا عػامــــــــل مخكبــــــة في لحطــــــات تاريخيـــــة معيـــــشـــــــة قــــــج يتسحــــــػر حػليـــــا الفــــــخد ويعـــــ

 (656,  2009قدامل,ـــــــــــغ ان يصالو التغييخ.)جػىـــــــخ ال يسك

 التجهل العقمي: ثانيا  

تعج مذكمة التجػل أو التجػال العقمي مغ السذكالت التخبػية الحجيثة والسيسة نطخا  النعكاساتيا عمى      
العجيج مغ الستغيخات كحل السذكالت لجى الصالب واالنجماج الشفدي والسعخفي واألداء االكاديسي لمصالب 

التفكيخ االبجاعي، وتع دراسة التجػل العقمي في عمى الخغع مغ ارتباشيا ببعس الستغيخات كسيارات 
الجراسات االجشبية كثيخا  والحي وجج انو عامال  مذتخكا  في جسيع االنذصة العقمية البذخية كسا يحجث في 

%( مغ وقتيع في التفكيخ في أشياء ذاتية تمقائية وال تعج  50 – 30الحياة اليػمية حيث يقزي الفخد مغ )
اه أو التأمل التي تتع ألشياء اخخى خارج السيسة الحالية )تجػال  عقميا ( الن الحرػل جسيع حاالت االنتب

 ألنوعمى معمػمات مغ الحاكخة شػيمة السجى او تكػيغ صػر عقمية لمسيسة الحالية ال يعج تجػل عقمي 
 (21: 2018)الفيل، . عمى السيسة الحالية باألداءيختبط 
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 انهاع التجهل العقمي

ىػ انقصاع اجباري في االنتباه ألفكار غيخ مختبصة التجهل العقمي المرتبط بالمادة الدراسة:  - أ
 والتي تحجث بذكل تمقائي. بالسيسة الحالية لكشيا مختبصة بسػضػعات السادة الجراسية

انقصاع اجباري في االنتباه ألفكار غيخ مختبصة التجهل العقمي الغير مرتبط بالمادة الدراسية:   - ب
 بالسيسة الحالية وغيخ مختبط بالسادة الجراسية وتحجث بذكل تمقائي .

 
 أسباب التجهل العقمي

التشفيحية لمحاكخة وانخفاض مصالب الدعة العقمية السحجودة لمفخد: وذلظ يخجع النخفاض الػضائف  -1
 السيسة.

السيام التي تتصمب انتباىا  مدتسخا : يؤدي ذلظ لزغػط عقمية وبالشتيجة خخوج ميكاندمات تجفع  -2
 العقل لميخوب مغ تمظ الزغػشات وبالشتيجة تذتت التفكيخ لتجشب الزغط .

 ػجبة أثشاء التفكيخ بالسيسة.الحالة السداجية: فالحالة الدمبية تؤدي لمتجػل العقمي أكثخ مغ الس -3
التفكيخ بالسدتقبل: يحجث تجػال  عقميا  عشجما يفكخ الصالب سمبيا  في مدتقبمو والتحجيات التي  -4

 ستػاجيو واالنذغال بالصسػحات .
التشبؤات الدمبية او االيجابية: كالشعاس واالجياد واالنذصة االلدامية أو كالدعادة والتستع باألشياء  -5

 (233: 2020الفخد الى التجػل العقمي .                           )دمحم، كل ذلظ يؤدي ب
 

 الكفاءة االجتماعيةثالثا : 
تعتبخ الكفاءة االجتساعية ميارة اجتساعية تتسثل بالقجرة عمى التػاصل والتفاعل والحرػل عمى        

تقبل اآلخخيغ مغ خالل الدمػك السقبػل اجتساعيا ، وتعج بكػنيا االحداس باالرتياح في السػاقف 
تجاه الدمػك االجتساعي االجتساعية وبحل الجيج لتحقيق الخضا في العالقات االجتساعية والذعػر بالثقة ا

    .         الحاجات الذخرية واالجتساعية لمصالب  إلشباعوتحقيق التػازن السدتسخ بيغ االفخاد 
 (480:2004,سغازي ال)
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 : تذتسل الكفاءة االجتساعية عمى ميارات ومكػنات عجة مشيا:مكهنات الكفاءة االجتماعية

كسذاركة اآلخخيغ فـي االنذـصة أو تقـجيع السدـاعجة ميارة العالقات االجتماعية المتبادلة مع اآلخرين:  -1
 لمغيخ او االحتخام والتعاون الستبادل .

 كإشباع قػاعج الدمػك الرفي والتكيف مع السجرسيغ والصالب . ميارة ادارة الذات: -2
 السحجد واالنتقال بيغ مختمف االنذصة التجريدية.: كعسل الػاجبات السجرسية في الػقت ميارات دراسية -3

                                                           (Shannon & Sach, 2006: 76)          

 
 : خرائص الكفاءة االجتماعية

و مـداج ايجـابي وال يكـػن معتسـجا  بذـكل كبيـخ عمـى ذالخرائز الفخدية لمصالب: عادة ما يكػن  -أ 
الغيخ ويتكيف مع رفس اآلخخيغ لصمبو ويذـتخك باألنذـصة ويطيـخ قجراتـو عمـى التعـاشف وييـتع 

 .بالعالقات االيجابية مع زمالئو
ـــخ عـــغ االشـــياء التـــي  -ب  ـــة: عشـــجما يقبـــل الفـــخد عمـــى زمالئـــو يعب الخرـــائز والسيـــارات االجتساعي

يجيــجه، يعبــخ عــغ يفزــميا ويعصــي اســبابا  لترــخفاتو ويؤكــج حقػقــو وحاجاتــو ولــيذ مــغ الدــيل ت
غزبو وانفعاالتو بجون ترعيج ويتفاعل مع اآلخخيغ بابتدامة واالشارات مع الحفاظ عمى مداجو 

 .االيجابي 
خرــائز عالقــات االقــخان: عــادة مــا يكــػن الفــخد مقبــػال  أكثــخ مــغ كػنــو مخفػضــا  ويــتع دعػتــو  -ج 

ة لمتعامــل الجيــج مــع لمعســل مــع االقــخان أو المعــب ويدــسى بالرــجيق مــغ قبــل أقخانــو وىشــاك أمثمــ
اآلخخيغ كإلقاء التحية وبجأ السحادثات وقـخاءة التمسيحـات االجتساعيـة وحـل السذـكالت واالعتـحار 

. (Hawley, 2007: 33) 
                                                                           

 الفرق بين الكفاءة االجتماعية والميارات االجتماعية 
ويحكخوا بـأن الكفـاءة يخى البعس الكفاءة االجتساعية عمى انيا أكثخ عسػمية مغ السيارات االجتساعية     

تتزسغ السيارات االجتساعية اال ان السرصمح االقخب لمكفـاءة ىـػ " مؤشـخ لسدـتػى السيـارة " وبـحلظ فيـي 
 ( .124: 2003حكع يرجره اآلخخ وفق معاييخ معيشة عمى مدتػى السيارة )الديج وآخخون، 
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ــــحكاء     ــــات ال ــــة احــــجى مكػن ــــل )جيمفــــػرد، حامــــج زىــــخان( ان الكفــــاءة االجتساعي ــــشفذ مث ويــــخى عمســــاء ال
االجتســـاعي فيـــػ ســـمػك مخكـــب مـــغ عـــجة قـــجرات ىـــي الكفـــاءة االجتساعيـــة والشجـــاح االجتســـاعي والسدـــايخة 

 ,Welsh &Bierخىــا )والتعــاشف واالدراك االجتســاعي، وبالسحرــمة تكــػن الكفــاءة االجتساعيــة كســا ذك
ىــي السيــارات االجتساعيــة والػججانيــة والسعخفيــة والدــمػكية التــي يحتاجيــا االفــخاد مــغ اجــل  (6 :2003

 التكيف االجتساعي الشاجح . 
 

 أبعاد الكفاءة االجتماعية
 ( ان مكػنات الكفاءة االجتساعية ىي :7: 2003يخى )حبيب،     

مذــــاركة اآلخـــخيغ فـــي نذــــاشات  -3عـــغ الـــحات    االفرـــاح  -2القـــجرة عمـــى تػكيـــج الــــحات    -1
 اجتساعية.

 فيع وجية نطخ اآلخخ . -5اضيار االىتسام باآلخخيغ      -4
 

 ( ان السيارات السكػنة لمكفاءة االجتساعية ىي:Kazdin, 2000:334ويخى )     
 ميارات تشطيع السعخفة والتفاعل. -4ميارات التػاصل    -3ميارات السػاجية  -2الحات    تؤكيج -1

 دراسات سابقة
مكذف عغ مدتػى الػعي التاريخي بالثػرة الجراسة لىجفت (: 4102دراسة )أحمد  الهعي التاريخي:

السرخية لجى شالب جامعة اإلسكشجرية، وتػضيح مجى تأثيخ دراسة التاريخ بالسخاحل التعميسية السختمفة 
، والػقػف عمى العالقة بيغ الػعي التاريخي اإلسكشجريةعمى تشسية الػعي التاريخي لجى شالب جامعة 

السشيج الػصفي التحميمي ، وكان مجتسع  ةالباحثاستخجمت  صة،لصالب ومسارستيع لمسػاششة الشذلجى ا
 5أناث و7وشالبة في كل مخحمة جامعية ) شالبا   12دراستيا شمبة جامعة اإلسكشجرية، وتألفت العيشة مغ 

ػجخافي الشقجي في اعجاد كميات كسا تبشت السشحى الكيفي مغ خالل السجخل االثش 6ذكػر( يشتسػن الى 
الػسائل التي استخجمتيا في الحرػل عمى نتائج الجراسة فيي السقابالت اإلثشػجخافية،  ، أما عغأدواتيا

أن السسارسات  صمت الجراسة إلى نتائج كان مشيا:وأسمػب تاريخ الحياة، و الترػيخ، وتحميل الػثائق، وتػ 
تاريخ ودراستو وقخاءتو بال لالىتسامواليدارييغ كانت الدبب في لجػئيع  الميبخالييغالشذصة ألفخاد العيشة مغ 

ريخ مغ أجل فيع الػاقع، والتعخف عمى تاريخ الذخريات التي بجأت تطيخ عمى الداحة والتعمع مغ التا
"لع يتدع أفخاد عيشة البحث مغ اإلخػان السدمسيغ والدمفيغ السذاركيغ في  لتجشب الػقػع في األخصاء،

الػعي التاريخي، كسا غابت السسارسات الشذصة الثػرة وأفخاد عيشة البحث غيخ السذاركيغ في الثػرة ب
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تػفخ أبعاد  ملجييع، وبالتالي لع تطيخ أي عالقة بيغ الػعي التاريخي، والسػاششة الشذصة لجييع، لعج
 الستغيخيغ في األساس لجييع".

 
ىجفت الجراسة لسعخفـة مدـتػى التجـػل العقمـي لـجى شمبـة جامعـة (: 4140)حدين دراسة  التجهل العقمي:

واســط كميــة التخبيــة لمعمــػم االندــانية، وتكػنــت عيشــة البحــث مــغ شمبــة جامعــة واســط ، كميــة التخبيــة لمعمــػم 
( SPSSومغ أجل الػصػل لمشتائج تع تحميل البيانات احرائيا  باالستعانة بالبخنامج اإلحرائي ) اإلندانية

ككـل كانـت غيـخ دالـة  شالب الرف الخابع االدبيوخخج البحث بشتائج ومشيا أن درجة التجػل العقمي لجى 
معشػيا ، وىحا يعشي أن أفخاد العيشـة لـيذ لـجييع تجـػل عقمـي، أمـا اىـع تػصـيات البحـث ىـي تحدـيغ االنتبـاه 

تخحات البحـث ىـي دراسـة متغيـخات ببخامج تجريبية ، اما مق شالب الرف الخابع االدبيوتشسية االنتباه لجى 
 . شالب الرف الخابع االدبي البحث عمى عيشات أخخى لجى 

 
 

(:ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى العالقة االرتباشية بيغ 2009) : دراسة فؤاد الشفيعيالكفاءة االجتماعية
درجات السيارات االجتساعية وأبعادىا بيغ درجات فاعمية الحات لجى شالب السخحمة الثانػية في السجارس 
الحكػمية التابعة إلدارة التخبية والتعميع بسحافطة ججة ، استخجم الباحث السشيج الػصفي االرتباشي والسشيج 

لػصفي السقارن، ومغ األساليب اإلحرائية السدتخجمة معامالت االرتباط بيخسػن، وتحميل التبايغ ا
(، تكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع شالب السخحمة الثانػية في .t.testو اختبار ) ANOVAاألحادي )

 جارس( والحيغ يجرسػن في الس51121السجارس الثانػية الحكػمية بسحافطة ججة، والبالغ عجدىع )
(، تكػنت عيشة 2009الحكػمية الثانػية لمبشيغ التابعة إلدارة التخبية والتعميع بسحافطة ججة لمعام الجراسي )

( شالبة مغ شالب السخحمة الثانػية الستفػقيغ والعادييغ في السجارس الثانػية الحكػمية 200الجراسة مغ )
(، وثع اختيارىع بالصخيقة 2009ججة لمعام الجراسي ) بسحافطة ججة التابعة إلدارة التخبية و التعميع بسحافطة

شالبة مغ كل مجرسة، وتع تصبيق أداة الجراسة  (25الصبكية العذػائية بػاقع مجرستيغ مغ كل مشصقة، و )
عمييع، واعتسج الباحث عمى مكياس السيارات االجتساعية مغ إعجاده و مكياس فاعمية الحات مغ إعجاد 

جراسة إلى وجػد عالقة شخدية بيغ السيارات االجتساعية وفاعمية الحات لجي ( وأسفخت ال2001العجل )
 الصمبة الستفػقيغ. 

 
 بحث ية المنيجالثالث:  الفرل

الرتباشي( في التـعخف عمى الػعي التاريخي والتجػل ا: أعتسج الباحث )السشيج الػصفي منيج البحث
 . الرف الخابع االدبي العقمي والسيارات االجتساعية والعالقة بيشيا في مادة التاريخ عشج شالب 
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 Research Sample and Population ةعينالو  المجتمع 

مجتسع البحث الحالي بجسيع شالب الرف الخابع األدبي في السجارس االعجادية  يتحجدمجتمع البحث: 
 الشيارية التابعة إلى السجيخية العامة لتخبية القادسية. 

مغ السجارس السحكػرة في ( شالبا  125(, بمغت )العذػائيةتع اختيار العيشة )بالصخيقة : عينة البحث
  ( .)السخكدالجيػانية مغ مجيخية تخبية الججول أدناه 

 ( عيشة البحث1ججول )

 عدد الطالب اسم المدرسة
 42 اعجادية الجسيػرية

 42 اعجادية الكخامة
 41 اعجادية الجػاىخي 

 125 السجسػع
 البحث أدوات

( لتجػل العقمي، الكفاءة االجتساعيةا ،الػعي التاريخيستغيخات )ات لكياس الو أدثالث ب الباحث استعان
, وفيسا يأتي تػضيح لإلجخاءات الستبعة في االشار الشطخي والجراسات الدابقة لمبحثوذلظ مغ خالل 

 ات:و األد ىحهكل مغ  اعجاد

 

 الهعي التاريخياوال : 

 باالشالع عمى الجراسات الدابقة ذات العالقة بالػعي التاريخي ، عسج الباحث لتبشي مكياس )الشائمي    
فقخة(  32، ويتكػن السكياس مغ )(، وذلظ كػن السكياس حجيث وتع اعجاده لشفذ السخحمة الجراسية2021

 .وتع عخضو عمى السحكسيغ  (3، 2، 1ودرجة السكياس ) يجاب عشيا بــ )اوافق، اوفق احيانا ، ال اوافق(

 
 ثانيا : التجهل العقمي

وبعج االشالع عمى السقاييذ  الرف الخابع االدبيلغخض اعجاد أداة لكياس التجػل العقمي لصالب     
 26( والحي يتكػن مغ )2018السعخبة والقخيبة مغ الجراسة الحالية، اعتسج الباحث عمى مكياس )الفيل 
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( مػزعيغ عمى بعجيغ ىسا )التجػل السختبط بالسػضػع، مشيا لمبعج الثاني 14مشيا لمبعج االول و 12، فقخة
عغ السكياس  لإلجابةوالغيخ مختبط بالسػضػع(، ولو ثالث بجائل )دائسا ، احيانا ، ابجا (، وتع اعجاد تعميسات 

 . لإلجابةوليكػن السكياس سيال  
 الكفاءة االجتماعية

خي لمكفاءة االجتساعية أعج الباحث باالستفادة مغ الجراسات الدابقة ذات العالقة واالشار الشط -1
والجرجات محرػرة  (كبيخة ججا ، كبيخة، متػسصة، قميمة ، قميمة ججا  السكياس بذكل خساسي متجرج )

 (.1، 2، 3، 4، 5حيث كانت الجرجات ) (150- 30ما بيغ )
فقخة( وبعج عخضو عمى السحكسيغ في العمػم التخبػية  32تكػن السكياس بريغتو االولية مغ ) -2

فقخة( وبحلظ  30%( فأكثخ وىي )80والشفدية تع االبقاء عمى الفقخات التي حرمت عمى ندبة )
 تع التحقق مغ صجق السحكسيغ .

شبق الباحث مكياس الكفاءة االجتساعية عمى عيشة مغ مجتسع البحث في اعجادية الكخامة حيث  -3
 شالبا ( . 42ب الحيغ تع تصبيق االختبار عمييع )بمغ عجد الصال

بعج استخخاج الخرائز الديكػمتخية لمسكياس، اتزح ان جسيع الفقخات دالة احرائيا  بعج ححف  -4
 فقخة . 30الفقختيغ الحي اشار عمييسا اغمب السحكسيغ وبحلظ تع االبقاء عمى 

مغ أجل التحقق مغ ثبات السكياس، فقج استخجم الباحث شخيقة )الفا كخونباخ( إذ ثبات السكياس:  -5
 (.140:2016( ويعج مؤشخ ثبات جيج ججا  )نجع وخمػد,0,83بمـغ )

 
 الفرل الرابع

 عرض النتائج ومناقذتيا
 أوال: عرض النتائج ومناقذتيا
  طالب الرف الرابع االدبي لدى  الهعي التاريخي اليدف األول : التعرف عمى 

ــػسط الحدـابي ، وتبيغ أن ال ا  ( شالب125لتحقيق ىحا اليجف تع تحميل إجابات عيشة البحث البالغة )     
 (.64( ومتػسط فخضي)12.6)(، وبانحخاف معيــاري 70.19ػعي التاريخي الكمي)لم

االختبار التائي لعيشة واحجة , ولسعخفة داللة الفخق بيغ الستػسصيغ الحدابي والفخضي تع استعسال 
(، وىي أعمى مغ الكيسة التائية الججولية 5.47الكمي ) ػعي التاريخيوتبيغ أن الكيسة التائية السحدػبة لم

بيغ الستػسصيغ الحدابي  ( وىحا يعشي وجػد فخوق دالة إحرائيا  0.05( عشج مدتػى داللة )1.96)
 .الػعي التاريخي عالية مغ والفخضي، وبيحا فان عيشو البحث تتستع بجرجة 

 الػعي التاريخي األوساط الحدابية والفخضية والكيع التائية لسكياس  (2ججول)
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الهسط   N المقياس 
 الفرضي

الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحدهبة

 Tقيمة 
 الداللة الجدولية

 دال 4..0 5.47 12.6 70.19 42 041 الهعي التاريخي 
 

)دراسة احسج  مػعي التاريخيما ذىبت اليو الجراسات الدابقة بالشدبة لوجاءت ىحه الشتيجة متفقة مع       
( حيث ذكخت أن السسارسات الشذصة ألفخاد العيشة كانت الدبب في لجػئيع لالىتسام بالتاريخ 2014

ت تطيخ عمى الداحة ودراستو وقخاءتو مغ أجل فيع الػاقع، والتعخف عمى تاريخ الذخريات التي بجأ
حكيقة مػجػدة يسارسيا األفخاد برفة مدتسخة في والتعمع مغ التاريخ لتجشب الػقػع في األخصاء لحلظ فيي 

 .ياتيع اليػمية ح

 رفيةالعػامل ال بأىسية الػعي التاريخيب شالب الرف الخابع االدبيويسكغ تفديخ سبب تستع      
السجرسة وأساليب التشذئة االجتساعية ودورىا في إكداب األفخاد ليحه الرفة , وبسا ان التجريذ و وأساليب 

ىي أولى ىحه العػامل ولكػنيا تدعى الى تػفيخ كافة اإلمكانات السادية والسعشػية التجريذ الرفي 
عالي فان ىحا يؤدي الى تكػيغ مخدون غشي مغ السفاليع والتي يكػن ليا دور في سمػكيع االنف صالبلم

والحي تؤثخ وبذكل ايجابي في تعامميع مع أفخاد السجتسع , وفي قجرتيع عمى مػاجية وحل السذكالت التي 
 يتعخضػن ليا .  

  طالب الرف الرابع االدبي لدى التجهل العقمي اليدف الثاني :التعرف عمى 

الكمي متجػل العقمي ـػسط الحدـابي ل، وتبيغ أن الحا اليجف تع تحميل إجابات العيشةلتحقيق ى     
ولسعخفة داللة الفخق بيغ الستػسصيغ  (،52( ومتػسط فخضي)7.9)(، وبانحخاف معيــاري 56.99)

متجػل الحدابي والفخضي تع استعسال االختبار التائي لعيشة واحجة , وتبيغ أن الكيسة التائية السحدػبة ل
( ، وىحا 0.05( عشج مدتػى داللة )1.96)(، وىي أعمى مغ الكيسة التائية الججولية 7.06الكمي )العقمي 

بقجر بيغ الستػسصيغ الحدابي والفخضي، وبيحا فان عيشة البحث تتستع  يعشي وجػد فخوق دالة إحرائيا  
 مغ التجػل العقمي .

 التجػل العقمي( األوساط الحدابية والفخضية والكيع التائية لسكياس 3ججول)

الهسط   N المقياس 
 الفرضي

الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحدهبة

 Tقيمة 
 الداللة الجدولية

 دال 4..0 7.06 7.9 56.99 52 125 التجهل العقمي
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أن درجة التجػل ( التي أشارت الى 2021حديغ دراسة )ال تتفق مع ة ىحه الشتيجبحلظ فأن و          
معشػيا ، وىحا يعشي أن أفخاد العيشة لجييع العقمي لجى شالب الرف الخابع االدبي ككل كانت غيخ دالة 

 تجػل عقمي .

شالب , لحلظ يسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بان  ضاىخة او سسة غيخ مدتقخةالتجػل العقمي لكػن  ونطخا       
العيشة يكػن التجػل العقمي لجييع مختبط بالسػضػع واسمػب التجريذ فيكػن التجػل العقمي مشخفزا  أثشاء 

 .لججية في التجريذ وصعػبة السػضػعاالساليب البديصة والسػاضيع الديمة والتقميجية ويتشاقز مع تدايج ا

  طالب الرف الرابع االدبي لدى الكفاءة االجتماعية  : التعرف عمىالثالثاليدف 

الكمي  لمكفاءة االجتساعيةــػسط الحدـابي يل إجابات العيشة ، وتبيغ أن اللتحقيق ىحا اليجف تع تحم     
(، ولسعخفة داللة الفخق بيغ الستػسصيغ 90( ومتػسط فخضي)18.6، وبانحخاف معيــاري )(106.6)

مكفاءة لعيشة واحجة , وتبيغ أن الكيسة التائية السحدػبة لالحدابي والفخضي تع استعسال االختبار التائي 
( 0.05( عشج مدتػى داللة )1.96(، وىي أعمى مغ الكيسة التائية الججولية )9.977الكمي ) االجتساعية

بيغ الستػسصيغ الحدابي والفخضي، وبيحا فان عيشة البحث تتستع  ، وىحا يعشي وجػد فخوق دالة إحرائيا  
 اعية .بالكفاءة االجتس

 الكفاءة االجتساعية ( األوساط الحدابية والفخضية لسكياس 4ججول)

الهسط   N المقياس ومجاالتو
 الفرضي

الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
 المحدهبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 الداللة

 دال 4..0 9.977 18.6 106.6 90 125 الكفاءة االجتماعية
 

( والتي أسفخت لػجػد عالقة شخدية بيغ السيارات 2009)فؤاد الشفيعي وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة     
 الصمبة الستفػقيغ. ىاالجتساعية وفاعمية الحات لج

ساسية كسا أنيا جدء ميع مغ شخرية الفخد الدػية , االمغ الحاجات الكفاءة االجتساعية  وبسا ان     
قج وصمػا الى مخحمة عسخية  شالب الرف الخابع االدبيان ىحه الشتيجة مشصكية لكػن  الباحثخى يلحلظ 

تسكشيع مغ التفكيخ الدميع والقجرة عمى السػازنة بيغ األفكار والكيع التي يحسمػنيا والدمػك الحي يقػمػن بو 
      في السػاقف التي يتعخضػن ليا .

طالب لدى الكفاءة االجتماعية و التجهل العقمي مع الهعي التاريخي  عالقة: التعرف عمى الرابعاليدف 
 الرف الرابع االدبي 
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القة تع التحقق مغ الع الكفاءة االجتساعيةو التجػل العقمي مع الػعي التاريخي  عالقةلسعخفة 
، وتبيغ االجتساعية(الكفاءة (، والستغيخ التابع )التجػل العقميو  االرتباشية بيغ الستغيخات )الػعي التاريخي

( عشج 1.96مغ الكيسة الججولية ) قلبعج استعسال معامل ارتباط بيخسػن ان جسيع معامالت االرتباط ا
تغيخات السدتقمة والستغيخ ( ، وىحا يعشي ان ىشاك عالقة ارتباشية مػجبة بيغ الس0.05مدتػى داللة )

 :يػضح ذلظ (5ججول )و , التابع

التجػل العقمي , وبيغ الكفاءة االجتساعيةو  الػعي التاريخي( معامالت االرتباط بيغ 5ججول)
 الكفاءة االجتساعية و 

 معامالت االرتباط المتغير
 0.422 الهعي التاريخي
 0.434 التجهل العقمي

 0.496 الكفاءة االجتماعية
ورد في اإلشار الشطخي الحي أشار الى وجػد اتداق نطخي بيغ كل  وجاءت ىحه الشتيجة متفقة مع ما    
 .الكفاءة االجتساعية و التجػل العقمي و  الػعي التاريخيمغ 

الى وجػد عالقة ارتباشية بيغ  حيث أشارت ىحه الجراسة(, 2014دراسة احسج وتتفق ىحه الشتيجة مع )    
 ومتغيخات الجراسة األخخى . الػعي التاريخي

التجػل التي اشارت الى وجػد عالقة ارتباشية بيغ (، 2021)حديغ  تتفق ىحه الشتيجة مع دراسة كسا     
 .خخى والستغيخات األالعقمي 

والستغيخات الكفاءة االجتساعية  بيغ ةفقج وججت عالقة ارتباشي(، 2009)فؤاد الشفيعي  أما دراسة     
 .األخخى لمجراسة 

 االستشتاجات اآلتية:، ضيخت ليا الباحث الى نتائج البحث التي تػصل استشادا  : : االستنتاجاتثانيا  

 . الػعي التاريخيمغ  بسدتػى عال   شالب الرف الخابع االدبييتستع   -1
سػاقف التسكشيع مغ التكيف ومػاجية  بخرائز شخرية شالب الرف الخابع االدبييترف   -2

 .وبالتالي ارتفاع الكفاءة االجتساعية لجييع وضغػط الحياة
اسمػب التجريذ وشخرية السجرس  بستغيخ االدبيشالب الرف الخابع لجى التجػل العقمي تأثخ   -3

 ومػضػع الجرس .
 بالتػازن واالندجام بيغ مكػناتيع الذخرية. شالب الرف الخابع االدبييتستع   -4
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بستغيخ التخرز ولرالح اإلنداني ,  صالب الرف الخابع االدبيلالكفاءة االجتساعية  تأثخت  -5
 , إال انو ال يتأثخ بالتفاعل بيغ الجشذ والتخرز.يتأثخ بستغيخ الجشذ لرالح الحكػركسا 

شالب الرف لجى الكفاءة االجتساعية  ختفعتمػجبة بيغ متغيخات البحث إذ  ةتػجج عالقة ارتباشي  -6
لجى  الكفاءة االجتساعيةسا يسكغ التشبؤ ب, كالتجػل العقميو  الػعي التاريخيبارتفاع  دبيالخابع اال

 لجييع .التجػل العقمي و الػعي التاريخي مغ خالل  شالب الرف الخابع االدبي
 

 باالتي: الباحثػصي يفي ضػء نتائج البحث الحالي : : التهصياتثالثا  

, وزيادة وعي الػعي التاريخي لجييعلتعديد  صالب الرف الخابع االدبيعسل دورات تجريبية ل  -1
 .شػع مغ الػعيىحه ال بأىسيةالصمبة 

لجى  الػعي التاريخيضخورة اىتسام السؤسدات التعميسية في وضع السشاىج التي تحفد وتثيخ   -2
 .شالب الرف الخابع االدبي 

والتي تداعجىع عمى تجاوز العكبات التجػل العقمي عقج نجوات تعسل عمى تػعية الصمبة بأىسية   -3
 .ولتقميل التجػل العقمي لجييع وزيادة السيارات االجتساعية الرعبةوالسػاقف 

 إمكانية استعسال مقاييذ البحث في السؤسدات التخبػية واالستفادة مشيا.  -4
الكفاءة  تػجيو السجرسيغ في السخاحل التي تدبق الجامعة عمى مداعجة الصمبة في تشسية  -5

 لجييع.االجتساعية 
   

 إجخاء الجراسات اآلتية: الباحثقتخح يلستصمبات البحث  استكساال  : : المقترحاترابعا  

 لجى الصمبة السػىػبيغ والعادييغ )دراسة مقارنة( . الػعي التاريخي  -1
 . شالب الرف الخابع االدبي وعالقتو بشػعية الحياة لجى  الػعي التاريخي  -2
حتخام , اااليجابي, التػافق الشفديميارات التفكيخ بستغيخات أخخى مثل ) وعالقتوالتجػل العقمي   -3

 . شالب الرف الخابع االدبي ( لجى , االتدان االنفعاليالحات
 . شالب الرف الخابع االدبي لجى التجػل العقمي التشذئة االجتساعية وعالقتيا ب -4
 . شالب الرف الخابع االدبي لجى  الكفاءة االجتساعيةأساليب السعاممة الػالجية وعالقتيا ب -5
 . شالب الرف الخابع االدبي وعالقتو بأساليب التفكيخ لجى  االجتساعية فاءةالك -6
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 المرادر 

لجى شالب الجامعة وعالقتيا  2011يشايخ  25(: الػعي التاريخي بثػرة 2014أحسج، لبة صابخ شاكخ )
 ، جامعة االسكشجرية.رسالة ماجدتير غير منذهرة(بسسارساتيع السػاششة الشذصة، )

(: العقل في السجتسع العخاقي بيغ الػعي التاريخي والػعي االسصػري, 2009سعيج )البيزاني, شاكخ 
 , كمية اآلداب, جامعة بغجاد, العخاق.اطروحة دكتهراه غير منذهرة

مجمة (: الخرائز الشفدية لحوي الكفاءة االجتساعية دراسة ميجانية، 2003حبيب، مججي عبج الكخيع )
 ششصا، القاىخة . . جامعة 110، العجد كمية التربية

(: التجػل العقمي وعالقتو بصالقة االشكال لجى شمبة جامعة واسط كمية 2021حديغ، حازم عبج الكاضع)
 ، الجدء الثاني .42، العجد مجمة كمية التربية في جامعة واسطالتخبية لمعمػم االندانية انسػذجا ، 

(: تحجيج االحتياجات التجريبية لسعمسي التعميع االبتجائي اثشاء الخجمة في 2001رزق، حشان عبج الحميع )
 . 1، الجدء  47، جامعة السشرػرة، عجد  مجمة كمية التربيةضػء كفاياتيع السيشية ، 

 لمشذخ،القاىخة.، دار ايتخاك عمم النفس االجتماعي المعاصر(: 2003الديج، عبج الحميع، وآخخون )

(: بخنامج مقتخح لتػضيف التعمع السشتذخ في التجريذ 2019العسخي، عائذة بميير، رباب دمحم الباسل )
مجمة وتأثيخه عمى تشسية نػاتج التعمع وخفس التجػل العقمي لجى كمية التخبية جامعة شيبة، 

 . 38، عجد دراسات وبحهث –تكنهلهجيا التربية 
في  SBL(: بخنامج مقتخح لتػضيف انسػذج التعمع القائع عمى الديشاريػ 2018)الفيل، حمسي دمحم حمسي 

التجريذ وتأثيخه في تشسية مدتػيات عسق السعخفة وخفس التجػل العقمي لجى شالب كمية التخبية 
 . 2، عجد 33، مج مجمة كمية التربية جامعة المنهفيةالشػعية جامعة االسكشجرية، 

(: معاييخ الػعي التاريخي الالزمة اخرائي االعالم التخبػي في ضػء 2009)قدامل, سػنيا ىانع عمي 
العربي الرابع , االعتماد االكاديمي  -المؤتمر الدنهي الدولي االولاالعتساد االكاديسي, )

"(, كمية التخبية لمؤسدات وبرامج التعميم العالي النهعي في مرر والعالم العربي "الهاقع والمأمهل
 سشرػرة, مرخ. الشػعية, ال

(: فعالية مجخل التعمع العسيق في تشسية التفكيخ الدابخ والبخاعة الخياضية 2020دمحم، خمف هللا حمسي )
 . 4، عجد 23، مج مجمة تربهيات الرياضياتوخفس التجػل العقمي لجى شالب الثانػية، 
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سة باسمػب تكاممي عمى (: استخجام استخاتيجية عباءة الخبيخ في تجريذ اليشج2020السخاغي, ايياب )
مجمة تربهيات التحريل وخفس التجػل العقمي والحج مغ اسبابو لجى تالميح السخحمة االبتجائية, 

 . 1، عجد/  23, مجمج الرياضيات
(: الكفاءة االجتساعية وعالقتيا بالتحريل الجراسي لجى شالب كمية التخبية، 2004السغازي، ابخاليع دمحم )

 .  3، عجد  14جمج ، مدراسات نفدية مجمة
في التحريل  5W1Hو  PECS(: فاعمية التجريذ باستخاتيجيتي 2021الشائمي، عالء حسيج محدغ )

اطروحة دكتهراه غير والػعي التاريخي لجى شالب الرف الخابع االدبي في مادة التاريخ، 
 ، الجامعة السدتشرخية كمية التخبية .منذهرة

,  2, ط القياس والتقهيم في التربية وعمم النفس(: 2016نجع, سعجون سمسان, وخمػد عديد رحيع )
 مكتب االميخ لمصباعة واالستشداخ, بغجاد.

(: السيارات االجتساعية وفاعمية الحات لجى عيشة مغ الستفػقيغ 2009الشفيعي، فؤاد بغ معتػق عبج هللا )
(، جامعة ام رسالة ماجدتير غير منذهرةبسحافطة ججة، ) والعادييغ مغ شالب السخحمة الثانػية
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