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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

جلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
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ن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث مل -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16مة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظو /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30يق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحق

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول 
ً

و الرفض، فضال
َ
أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للت
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 قييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية و 
َ
اإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)د عن وال تزي ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تح
َ
ديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ال
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 تي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

ن   -7
َ
ن يدرك أ

َ
َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ْ
الُحك

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 به . ذلك في ِإعداد بحثه والعناية

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ن االجتماعيثر برنامج تربوي يف تنمية التضامَأ

  اإِلعدادوَّةلدى طالب املرحلة  

   محد وعد اهلل الطروا َأو   محد اواد سامل احلسنيَأ

11/11/0101 تأريخ القبول:       1/11/0101 تأريخ التقديم:     
 : المستخمص

ماعي ي تنمية التضامن االجتثر برنامج تربوي فف عمى َأالتعر   ِإلى يدف البحثي       
الصف ( طالبًا من طبلب 65, تكونت عينة البحث من )اإِلعداديَّةلدى طبلب المرحمة 

( طالبًا لممجموعة 45مجموعتين بواقع ) ِإلىبشكل عشوائي الرابع العممي وتم توزيعيم 
ريبية تمقى إفراد المجموعة التج ِإذ, ( طالبًا لممجموعة الضابطة42قع )التجريبية وبوا

فرادىا إِ  ا الضابطة لم يتمقَ مَّ أَ ( درسًا 35لتربوي الذي تكون من )التدريب عمى البرنامج ا
, قام الباحثان ببناء برنامج التضامن تحقيق ىدف البحث واختبار فرضياتو, ولأي تدريب

( درسًا واتسم بالصدق والثبات, وبعد 35االجتماعي الذي تكون بصيغتو النيائية من )
راد عينة البحث وتحميل البيانات برنامج وتطبيق المقياس قبميًا وبعديًا عمى أفتنفيذ ال

الختبار التائي لعينتين مستقمتين, اختبار مربع )ا حصائيَّةالوسائل اإلِ  باستعمالحصائيًا إِ 
 , وأظيرت النتائج ما يأتي :كاي, معامل االرتباط بيرسون, معادلة حجم االثر(

( بين متوسطي درجات 2‚27عند مستوى داللة ) ِإحصائيَّةوجود فروق ذات داللة  -3
التضامن االجتماعي في االختبار البعدي لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة 

 ولصالح المجموعة التجريبية بسبب تطبيق البرنامج التربوي عمى المجموعة التجريبية .
( بين متوسطي درجات 2‚27) عند مستوى داللة ِإحصائيَّةوجود فروق ذات داللة  -4

)تنمية( التضامن االجتماعي لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 
 التجريبية بسبب ارتفاع معدل الفرق .

                                                 

 /الموصل / جامعة لمعموم اإلنسانيةكمية التربية  / قسم العموم التربوية والنفسيةطالب ماجستير. 
 الموصل / جامعة لمعموم اإلنسانيةكمية التربية  / قسم العموم التربوية والنفسيةتاذ مساعد/ُأس. 
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( بين متوسطي درجات 2‚27عند مستوى داللة ) ِإحصائيَّةوجود فروق ذات داللة  -5
االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية  التطبيقين القبمي والبعدي في مقياس التضامن

 ولصالح درجات البعدي.
 .الموصل ،اإِلعداديَّة ،طالب ،االجتماعي ،التضامن: الكممات المفتاحية     

 مشكمة البحث :
كثر مما عانى في تاريخو الطويل أيعاني العالم في العصر الحاضر من أزمات 

بحيث , و النتائج المترتبة عمييا أضروراتيا و شدتيا و أ اأَلزمات تمكسواء من حيث تنوع 
زماتو ومشكبلتو أَ لعصور مكل عصر من اف, ومع ىذا  اأَلزماتن نصفو بعصر أَ يحق لنا 

في مختمف  اأَلزمات تمكوجو التشابو بين الكثير من أَ ىنالك بعض  نَّ أَ , ومع الخاصة بو
زمات بالغة ألن الزمن سابقة مالفترات ال فيتعرض  قد نفسو اإِلنسانن أالعصور ومن 

في عمق تأثيرىا  اأَلزماتن يفوق كل تمك ن ما يمر بو اآلأالعنف والقسوة , فالظاىر 
لىنفسو و  ِإلى اإِلنسان لنظرةا تغييرىو  لىالعالم الذي يعيش فيو و  اِ  القيم والمقدسات السائدة  اِ 

صح و عمى األَ أو التمرد عمى ذاتو وعمى انسانيت ِإلى اً بحيث يجد نفسو مضطر , والموروثة 
تفاقم مظاىر التعصب والعنف مما  ِإلى ذلك ىدَّ أَ (. وقد 92;9:3زيد, َأبوية )اإِلنسان فكرة

العبلقة باآلخر لدرجة ِإقصائو فكريًا,  احدث خمبل في االسس والمبادئ والقيم التي تحكم
 .(4236:;35)شقي,دينيًا , اجتماعيًا وانسانيًا  سياسيًا،
عنا اليوم بتحوالت شممت جوانب متعددة من حياتو االجتماعية مجتم يمر  و         

تركت تأثيرات بالغة في كثير من التي والتربوية والسياسية والثقافية و والنفسية واالقتصادية 
التي لم العادات واالتجاىات والقيم السائدة , كما أثارت العديد من السمبيات والمشكبلت 

ب من غمب عمييا, فقد تفاقمت حاالت االنانية والتير و التأَ يكن من السيل استيعابيا 
 ِإلىي وضعف الميل اإِلنسان, كما ضعفت مظاىر االلتزام المسؤولية بصورة غير معيودة

 فيالتقاليد المتعممة من  ت, ونتيجة لذلك صار وبشكل ممفت لمنظر اأَلفرادالتضامن بين 
 امل متعددة وشديدة التعقيدالتنشئة االجتماعية ميددة بالتفكك والتبلشي نتيجة عو 

 . (;422::42)قطامي,
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 اآلخرينفي حياتو وتحكم عبلقتو ب اإِلنسانفينالك مواقف متعددة ومختمفة يتعرض ليا 
ية والمتمثل بقدرتو عمى قدراتو الذاتل د  مام تحأَ بًا , ونتيجة لذلك فقد وجد نفسو سمبيًا او ايجا

ذلك بحيث ال يتعارض مع ارادة الجماعة ,  لىإِ و مغايرة المواقف التي تحتاج أَ مسايرة  
 .  (4:4234رادتو قوية وقراراتو صائبة )سمور , إِ  وبذلك ستكون

عن المدرسة التي  فضبًل ، اأُلسرة في العصر المعموماتي الحاليفقد انحسر دور إذ      
 نَّ أَ  الَّ إِ كاديمية االساسية األَ  لممياراتمازالت تمارس دورىا التقميدي في تمقين الطالب 

ذ إِ  ؛ية والروحيةاإِلنسانال وىو تعميمو القيم أَ ا عن المدرسة مازال غائبً  ميماً  اىنالك دورً 
ىم أَ الدور الروحي والنفسي من  نَّ أَ  (: )َأفبلطون, ابن خمدونمثالأَ  يعتقد العديد من المربين

في عصر  سيَّماالن في القرن الحادي والعشرين و ن يقوم بيا المربو أَ دوار التي يمكن األَ 
 نَّ ألَ ف المغة السائدة فيو لغة الخبلف والعن صارتيكتنفو الغموض والقمق والبليقين و 

ساسيا المجتمع لذلك يتطمب َأجتماعية الثانية التي يبنى عمى المدرسة ىي المؤسسة اال
 ميعندما يكون منيج فالطمبة ,بناءىا وجود تنمية تربوية ونفسية ودينية واجتماعية وفكرية

ىذا يأخذ جتمع قد سار عمى المنيج القويم و سس سميمة يكون المأُ السموكي نابع من 
  .(:9;45:3مم )نور,المجتمع دوره  الصحيح بين األُ 

لقضايا المحورية في العصر قضية الحفاظ عمى تماسك وتضامن المجتمع من ا عد  وتُ      
: )اوغست كونت مثالتماعي أَ متخصصين في عمم النفس االجذ يرى الكثير من الالراىن, إِ 

مثل في معالجة الكثير حبًل أَ  فراد المجتمع الواحد يمثلواميل دوركايم( َأن التضامن بين أَ 
, فالفرد إذا ما شعر بوجوده في الجماعة التي بلت التي تواجو الفرد في المجتمعمن المشك

كامبًل من القيم تعمل عمى حل مشكبلتو وتساعده في إشباع حاجاتو وتوفر لو نظامًا مت
في المجتمع  اآلخرينواالخبلق واالتجاىات والمعايير التي تسيل لو عممية تفاعمو مع 

 (.2:;434:3)توق, 
يجاد إِ  ِإلىا و يعيش في خضم ىذه التغيرات ويسعى دائمً نَّ يمثل قيمة عميا ألَ  اإِلنسانف     

ن الوصول أَ وىذا يعني ن يحيا حياة نفسية سميمة, أَ  َأجلمستوى من الرضا النفسي من 
ن يستمتع بالحياة أَ  َأجلمستوى مناسب من الصحة النفسية ىو ما يسعى إليو من  ِإلى

 .(::;69:3المواءمة مع متطمباتيا )رجب ,  من ثُمَّ الذين يشاركونو فييا و  اآلخرينومع 
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برى يعتو يمثل الغاية الكالحر المتسامح الذي يرفض التعصب بطب اإِلنسانبناء و         
البرامج التعميمية السياسات و  نَّ إِ الحر المتسامح ف اإِلنسانبناء ىذا  َأجللمتربية, ومن 

وحتى الجامعة  اأَلطفالا من رياض والتربوية وعمى مختمف المستويات والمراحل بدءً 
فضبًل عن ,  اأَلفرادتضمينيا برامج تعزيز التضامن والتفاىم والوئام بين  ِإلىبحاجة ماسة 

ن يثري الحياة أَ واختبلف طبيعي وكوني يفترض فيو  ما بينيا من تباينات و الجماع
, ختراق والتناحر والصراع )الحارثية ويحقق انسجاميا وتناغميا وال يكون سببًا لبلاإِلنسان

7:4229). 
 َأجلجراء العديد من الدراسات من ما سبق فقد برزت الحاجة الماسة إلِ ونتيجة ل        

مخاطر التي تيدد البنية النفسية والتربوية واالجتماعية لممجتمع العراقي مواجية تمك ال
الكشف  ِإلى( التي ىدفت :422عموما والطمبة خصوصا ومنيا دراسة )الميداوي وعبد, 

االجتماعي لدى طالبات المرحمة رشادي في تنمية قيمة التسامح إِ عن فاعمية برنامج 
 .(:527:422وي , )الميدا في مدينة بعقوبة اإِلعداديَّة
 في ارشادي برنامج ثرأَ  عمى التعرف ِإلى ىدفت التي( 4237، حامد) ودراسة        
 .)567:4237، حامد (اإِلعداديَّة المرحمة طمبة من عينة لدى االجتماعي التطرف خفض
 خفض في النزاع حل استراتيجيات ثرَأ معرفة ِإلى ىدفت التي( ;423,العباجي) ودراسة
 .(;5:4:423، العباجي)الموصل مدينة في المتوسطة المرحمة طبلب لدى العنف

ال تشخيصًا موضوعيًا لممشكبلت الواقعية التي أَ فكل تمك الدراسات وغيرىا ماىي          
كفئة ميمة من فئات المجتمع العراقي الذي تعرض لمعديد من التغيرات  يعاني منيا الطمبة

ثار سمبية نفسية واجتماعية واثنية . ذلك من آ ىِإل( وما 4225التي حصمت منذ العام )
 دناه :َأفي التساؤلين ومما تقدم فقد تبمورت مشكمة البحث 

 ؟ اإِلعداديَّةما مستوى التضامن االجتماعي لدى طبلب المرحمة  -3
ىل يوجد حاجة ماسة لبناء وتطبيق برنامج تربوي لتنمية التضامن االجتماعي لدى  -4

بعد االحداث ا لمظروف واالحداث التي يعيشيا الطبلب وفقً  داديَّةاإِلعطبلب المرحمة 
( وما تبلىا من آثار نفسية واجتماعية وتربوية وسياسية في مدينة 4236-4239)

 ؟ الموصل
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 :أىمية البحث
جماعات, وكان عمى شكل التكتل  ِإلىذ يمجأ إِ  ؛كائنًا اجتماعيًا بطبعو اإِلنسان عد  يُ        
, خطر الحيوانات المفترسة والضارة لذلك ىو القيام بالدفاع عن نفسو من لاأَلوَّ السبب 

لىالزراعة و  ِإلىونتيجة لمتطور المتمثل بميمو  لخدمتو معرفة قوانين الطبيعة لتسخيرىا  اِ 
 من  الَّ إِ من معادن ثمينة كالحديد وغيرىا, وكل ذلك ال يأتي رض واالستفادة مما تكتنزه األَ 

بعد ف ,ن يكونوا عمى رأي واحدأَ وتعاونيم وتضامنيم و قرانو وَأ إِلنساناجيود خبلل تكافل 
 لكل فرد وظيفتو الخاصة بو صارتالتطور المذىل الذي حدث في مجال التكنولوجيا 

وجود نظام دولي  ِإلى(. ولذلك فقد بات العالم اليوم في حاجة ماسة 42:4232, جمال)
تماعية شعوب في المجاالت االقتصادية واالجيحقق العدالة االجتماعية والمساواة بين ال

 بالتضامن والتعاون بين كافة الشعوب والدول ومن ىذا الَّ إِ والثقافية وىذا لن يتحقق 
بيدف الحفاظ عمى بقائو نسان ئلِ لحقوق التضامن ل ئالمنطق يتبمور رأي عام قوي يناو 

 .(9:4226;يباري , حقق الخير والرفاىية لممجتمع )اإلِ وت
زيادة المشاكل والضغوطات  ِإلىى دَّ أَ طور المذىل في مجال التكنولوجيا الت نَّ إِ         

النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجو الفرد مع التقدم الحضاري والتطور 
يعتقد التي  اإِلنسانالحياة مميئة بالضغوط النفسية التي تعصف ب نَّ إِ حيث  , التكنولوجي

 .(4:4236;3)النادر واخرون ,  اإِلنسانبدأت مع خمق ىذه الضغوط قد  نَّ أَ 
التطور التكنولوجي وتخميص  ذلكفقد قدم أميل دوركايم نوعين من التضامن لمتعامل مع 

لالنوع  . فقد كان التقدم ذلكىذه الضغوط التي اثارىا تمك من  اإِلنسان ىو التضامن  اأَلوَّ
الذي يتصف بصغر حجمو وقمة عدد  لبسيط, ذلك المجتمع اي المجتمع الميكانيكيأَ ي لاآل

 ِإلى, تقدمو التكنولوجي محدود  سكانو , وانخفاض تشعبو ومستويات انتاجيتو االقتصادية 
ا النوع الثاني فيو مَّ أَ بعبلقات اجتماعية قوية ومتماسكة,  يتسم ىذا المجتمع ذإِ  ,درجة كبيرة

و مجتمع نَّ , ومن صفاتو أَ يسود في مجتمعات الدول المتقدمة التضامن العضوي الذي
متشعب ومعقد يعتمد عمى نظام دقيق من تقسيم العمل والتخصص فيو والتطور 

ما زاد درجة كبيرة وىو نسق ديناميكي سيل التغير , وبالتالي كمَّ  ِإلىالتكنولوجي فيو متقدم 
ن من التضامنوع  ِإلىى ذلك دَّ أَ  ,ابعضً د الجماعة واعتمادىم عمى بعضيم فراأَ تماسك 

 .(97;786:3,غيث) اأَلفرادوالتكامل بين 
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التضامن عممية اجتماعية تقوم عمى التآزر واالعتماد المتبادل الذي يظير في ف        
 ِإلىتصل  ِإذ, والعمل معًا بروح الفريق اأَلفرادالحياة االجتماعية , ويتطمب ذلك تعاون 

كائن اجتماعي  اإِلنسانواحد , فأن تعمل كفرد  ِإلىدرجة عالية من الوحدة تدفع الجماعة 
 اكي يعيشو  اأَلفراد, والبد أن يكون ىنالك رابطة بين ن يعيش في المجتمعأَ  الَّ إِ ال يمتمك 

لتعاون وتبادل الخدمات  بالمشاركة واالَّ إِ م حاجات مشتركة ال يمكن تحقيقيا لي نَّ معًا ألَ 
 .(334:4233, ِإبراىيممجميع )فضل لبما يكفل االستمرارية والحياة األَ دوار وتوزيع األَ 
يدل عمى مدى  ِإذ ؛ىمية التضامن فيما يعود بو من نفع عمى المجتمعأَ وتكمن        

مساعدة اآلخر, وترسيخ روح الفريق, يز بالتضامن و مُ جودة الحياة في المجتمع , والذي ي
توافق عن الحياة وال فراد المجتمع قادرين عمى التعايش المستمر ورضاً أَ التي تجعل 
 .(4238::4)سماح ,  االجتماعي

 أىميا : ومن كما تبرز اىمية التضامن , فيما يحققو من فوائد       
فكار ووجيات , ويمده بأَ مع الجماعة واالشتراك مع أفكارىايساعد الفرد عمى التضامن  -3

م القيم الفرد يتمسك بنظا نَّ ألَ  ؛فكاره وتصوراتو الخاطئةأَ نظر جديدة, ويعينو عمى تصحيح 
حداث عام وأَ  موربو األُ  ما ضاقتإذا  باستمرارخبلق الذي فيو سند قوي يمجأ إليو واألَ 
 . خير مثال عن ذلك في العراق عمومًا والسيَّما الموصل (4236)
من خبلل دمجيم في  العام وذلكيبرر اتصال الفرد تجاه المجموعة أو بالصالح  -4

 مشتركة.أعمال ذات قيم وأىداف 
ساليب إنجاز  من الصبلبة والتشدد في أَ بداًل التعميم يسيم في مرونة مؤسسات قد  -5

و يركز عمى اليوية والعمل الجماعي والثقة العامة دون المغاالة في الرقابة نَّ , ألَ العمل
 الرسمية والحوافز الفردية.

 في جعل العمل الجماعي أكثر كفاءة . قد يسيم -6
توفر نوع من  يم في تحقيق االستقرار االجتماعي نتيجةالتضامن يس نَّ إِ وبذلك ف       

 ,نفسيًا, تربوياً  , وتحسين نوعية الحياةالعدالة االجتماعية, وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص
ووحدة اليدف وىذا يساعد في  باالنتماء, مع وجود شعور ا واجتماعياً ثقافيً ا, اقتصاديً 

 .(595:4236مواجية التحديات والصعوبات )الجبوري,
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وكمما زاد  اإِلنسانكثر فاعمية نحو حماية التضامن االجتماعي وسيمة أَ  عد  ويُ          
لو حاجات كثيرة ال يمكن إشباعيا  اإِلنسانف ,واتسعت صوره زاد االىتمام واحترام الحقوق

ون , ومن ثم كان لزامًا أن ينشد كل من اآلخر العالناس بعضيم بعضاً  يّكمل حين الَّ إِ 
ن العمل قوى أثرًا مأَ  عد  ن العمل الجماعي يُ أَ  يمبعضى , وير والتكافل االجتماعي والمساعدة

و يتولد عن ذلك سياج من الحماية يحفظ نَّ إِ حقوقو ف ىنسان عمإِ الفردي فاذا ما حافظ كل 
ن الحفاظ عمى كّ يمالذي  اأَلفرادليا فاعميتيا وتأثيرىا من خبلل التضامن االجتماعي بين 

 .(8:;3::38)شوقي,  يةاناإِلنسالحقوق 
فراد المجتمع جميعًا في المحافظة عمى اتحاد أَ  ِإلىيشير التضامن االجتماعي و         

ضرار المادية والمعنوية , بحيث يشعر كل عامة والخاصة , ودفع لممفاسد واألَ المصالح ال
ن ليس ألولئك الذي اجبات لآلخرين تقابل حقوقو لدييم, والسيَّمافرد فيو أن عميو و 

, وذلك عن طريق توفير تمك المنافع ليم ودفع باستطاعتيم تحقيق حاجاتيم الخاصة
 (.   -   :Barbat,    ,pاألضرار عنيم )

ن يرو فرادىا يصأَ لفة بين سرة مترابطة تسود المودة واألُ أُ الفرد الذي ينشأ وسط  نَّ إِ        
التضامن االجتماعي  نَّ فإِ لذا  ؛يةفرادًا قادرين عمى تحمل المسؤولية ولدييم صفات قيادأَ 

, من المعاناة النفسية في حياتو االجتماعية يقملحباط و اومة اإلِ من قدرة الفرد عمى مق يزيد
في الشفاء من االضطرابات النفسية  مميًزادورًا  ؤدِّيتن عن المساندة التي يمكن أَ  فضبًل 

ثر الناتج من األَ  وتقيولمفرد  يجابي والنمو الشخصيما تساىم في التوافق والتضامن اإلِ ك
ىنالك عنصرين  نَّ إِ ثر, وعميو فة ذلك األَ يا تخفض من حدنَّ أَ حداث الضاغطة و عن األَ 

شخاص ا من األَ ا كافيً ىناك عددً  نَّ أَ دراك الفرد أَ خذىما في االعتبار وىما أَ ىامين ينبغي 
لدرجة دراك الفرد إِ ن ا الثاني فيتضممَّ أَ  ،ن يعتمد عمييم عند الحاجةأَ في حياتو يمكن 

التضامن من الرضا عن المساندة المتاحة لو واعتقاده في كفاية وكفاءة وقوة  مناسبة
ويعتمدان في  ابعضً ىذين العنصرين يرتبطان ببعضيما  نَّ أَ معو مع مبلحظة  والمساندة
لالمقام   دور المدرسة ِإلىويمتد ذلك  ،ائص الشخصية التي يتم بيا الفردعمى خص اأَلوَّ

ة في التطور مفاتيح الرئيسالحد أَ  عد  الذي يُ  تحقيق التضامن َأجلفي التربية والتعميم من 
, وغاية تحقيق التكامل االجتماعي ِإلىو ييدف نَّ , وسيمة ألَ تنمية, فيو وسيمة وغاية معاً وال
ر ثا لو األَ , ممَّ يشية لؤلفراد وتوفير فرص متكاممةتحسين الظروف المع ِإلىو ييدف نَّ ألَ 
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من خبلل المعرفة التي يتم  كبر في تعزيز المصمحة االجتماعية ومواجية المشكبلتاألَ 
 .(5:4234)ىبة , اكتسابيا عن طريق التعميم

, كما يواجيون مجموعة من مبة بعوامل محمية وقومية وعالميةيتأثر الط ِإذ         
, والمرتبطة بتحقيق  دراتيم, التي تؤثر عمى ق ةالتحديات الثقافية واالقتصادية واالجتماعي

 .(:39:422ا قد يحدث بعض المشكبلت لدييم )امنية ,, ممَّ مطالب نموىم
سو المؤسسات التربوية والتعميمية, في حماية وتحصين وىنا يأتي الدور الذي تمار        
يمارس الحوار والتعاون  , وتربية جيلز قيم الحوار والوسطية واالعتدال, عبر تعزيالطبلب

التربية عمى مفيوم التضامن عن  فضبًل , قصاءإِ و أَ خر, من غير تعصب ول اآلوقب
 .(378:4239والتسامح والتعايش )الطيار, 

تحقيق التضامن االجتماعي  وليحقق التعميم الثانوي العام في المدرسة ىدفو في        
 :يةتن تتوفر فيو الشروط اآلأَ ينبغي 

 ن يبنى عمى االحترام لمجميع .أَ  -
, بما في ذلك وسععيش معًا , كأفراد في المجتمع األَ تطوير ميارات الطبلب عمى ال -

 احترام التنوع وحل النزاعات والمواطنة .
الوصول العادل لمفرص  َأجلتمكن الطبلب من جمع المجموعات الثقافية والمغوية من  -

 .منية توفر مواد تعميمية بمغتيا األُ التعميمية من خبلل تعميم وط
و أَ الحصول عمى جميع مستويات التعميم, بغض النظر عن اليوية توفير االنصاف في  -

    (.  :Unesco,    ,p)و الموقع الجغرافي أَ و المغة أَ و الدين أَ الجنس 
 دم تكمن أىمية البحث في مايأتي :ومما تق  

 :األىمية النظرية
الطالب  جعل ِإلىيؤدي  ةاإِلعداديَّ تنمية التضامن االجتماعي لدى طبلب المرحمة  -3
 فراد المجتمع .أَ ذي يعيش فيو ومتعاون ومتسامح مع ا في المجتمع الكثر تأثيرً أَ 
ساليب الصحيحة الخاصة تحقيق الصحة النفسية لمطالب من خبلل تزويده باألَ  -4

 بالتعامل مع مواقف الحياة والضغوط النفسية الناتجة عنيا.
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من خبلل تبني أسس التفكير  اآلخرينلتعاون مع مساعدة الطالب عمى تنمية روح ا -5
 .اإليجابي

عمى مستويات التوافق الشخصي أَ تحقيق  َأجلتبني أساليب التفاوض واالقناع من  -6
 وجو التضامن االجتماعي .أَ حد َأ عد  الذي يُ 

 :ىمية التطبيقيةاألأ 
  وتكمن في النقاط َأدناه :

م مع  طبيعة المستوى النفسي ءماعي يتبلبة لقياس التضامن االجتمناس أداةيوفر  -3
بالخصائص القياسية المناسبة المتمثمة  تمثللمطمبة وت واالجتماعية والتربوي والعقمي
 بالصدق والثبات .

الجتماعي لدى طبلب المرحمة ابناء برنامج تربوي يساعد في تنمية التضامن  -4
 .اإِلعداديَّة

برنامج التربوي واليادف في تنمية التضامن لمالمتوقع  يجابياإلِ ألثر االكشف عن  -5
تحقيق الصحة النفسية واالرتقاء بالمستوى التعميمي والثقافي  َأجلاالجتماعي من 

 . واالجتماعي لممتعممين
 ىدف البحث :

ثر البرنامج التربوي في تنمية التضامن االجتماعي لدى طبلب َأ" التعرف عمى  -3
 " . اإِلعداديَّةالمرحمة 

 : اآلتيةالبحث تم وضع الفرضيات  ىدف تحقيق جلوألَ 
بين متوسطي درجات  (27,2)عند مستوى داللة  ِإحصائيَّةداللة  فرق ذواليوجد  -3

 لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة. البعدي التضامن االجتماعي
( في الفرق بين 27,2)عند مستوى داللة  ِإحصائيَّةذات داللة  فرق ذواليوجد  -4
المجموعتين التجريبية توسطي درجات )تنمية( التضامن االجتماعي لدى أفراد م

 .والضابطة
( بين متوسطي درجات 27,2)عند مستوى داللة  ِإحصائيَّةداللة  واليوجد فرق ذ -5

 .التجريبيةالقبمي والبعدي في مقياس التضامن االجتماعي لدى أفراد المجموعة  التطبيقين
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 حدود البحث :
بمدينة  في مركز محافظة نينوى اإِلعداديَّةطبلب المرحمة ب الحالي البحث ديتحدَّ         
 ( ويستثنى منيم طبلب الدراسة المسائية.4242-;423لمعام الدراسي ) الموصل

 تحديد المصطمحات :
 : عرفو كاًل من :. البرنامج التربوي1
سس ة القائمة عمى أُ " سمسمة منظمة من االستراتيجيات واألنشط( 0112الدليمي ,) -

عممية تقدم ضمن جمسات مخططة وموزعة عمى دروس معنونو تتناسب مع مستوى العينة 
نشطة لدييم من خبلل تفاعميم مع تمك األَ كثر أَ  وتنمية ميارة أَ  ِإلىوقابمياتيم وتيدف 

, تحقيق نتائج جيدة " )الدليمي َأجلالنشاط والعمل من  ِإلىمشوق يدفعيم  ُأسموبوب
54:422;.) 

ة " مجموعة من الدروس واالنشطة المستقمة عن المناىج الدراسي (0112, الحياني) -
عدىا الباحث لغرض تحقيق ىدف محدد مسبق خبلل فترة زمنية محددة ")الحياني , أَ  التي

35:4236). 
نشطة او الفعاليات المخطط جميع الخبرات أو الميارات أو األَ  " (0112,الحمداني ) -

يمية لتحقيق الطبلب تحت ظروف توفرىا المؤسسة التعم ِإلىيقدميا المدرس  ليا مسبقاً 
 .(39:4239مدة زمنية محددة ")الحمداني, فيىدف محدد مسبقًا 

 وسيتبنى الباحثان التعريف النظري لمبرنامج التربوي المعد من قبل )الحياني(.
تي الَّ والمواقف القصصية  وعة من الدروسمجم وُ " بأنَّ ويعرف البرنامج التربوي إجرائيًا: 

توظيفيا كمتغير تجريبي )مستقل( لغرض التحقق من تنمية  َأجلىا الباحثان من عدَّ أَ 
ذي تم قياسو وفقًا لبلختبار المعد الَّ  اإِلعداديَّةالتضامن االجتماعي لدى طبلب المرحمة 

 من قبل الباحثين".
 عرفو كاًل من : :التضامن االجتماعي -0
الذي عن طريقو يمكن فيم العبلقة " الشعور او الوعي الجماعي ( 0110,دوركايم ) -

و يتفاعل معو الفرد أَ لتنظيم االجتماعي الذي يعيش فيو المتبادلة بين الفرد او الجماعة او ا
 (.444:4228لمحفاظ عمى تماسك المجتمع بصورة مستمرة ")عبد الرحمن ,
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فراد أَ لعبلقات االجتماعية التي تشد وا " شبكة من الروابط(     ,Jeffries,جيفريز) -
ىداف المشتركة التي تعود بالنفع عمى لتحقيق المصالح واألَ  ابعضً بعضيم  ِإلىالمجتمع 

 (.  - :Jeffries,    ,pالفرد والمجتمع ")
 اأَلفراد" سموك انساني مبني عمى التعاون بين  (     ,sukyat,سوكيا) -

, ويتمثل في تخفيف آالم ومعاناة و منظماً أَ عفويًا  ماديًا او معنويًا ويكونوالمجتمعات 
 (.   :sukyat,    ,pالناس , وتقديم المساعدات لؤلخرين عند الحاجة ")

وبعد االطبلع عمى المصطمحات ذات العبلقة بمفيوم التضامن االجتماعي فقد        
 و يرتبط بالعديد من المصطمحات وكما موضح في ادناه :نَّ تبين َأ
)ابن يرى  ِإذفمصطمح )التضامن االجتماعي( يستخدم لمتعبير عن )العصبية(       

تربط أبناء القبيمة أو اي جماعة تمك الرابطة االجتماعية التي  ىيالعصبية  نَّ أَ خمدون( 
ىذه  نَّ أَ ونون ويتكاتفون في الشدة والرخاء, والحظ , وتجعميم يتعابعضيم خرى معأُ 

برز في التنازع بين القبائل المختمفة)عبد وىي السبب األَ  العصبية تكون قوية في البداوة
 .(383:4232القادر , 

كما استخدم مصطمح )التضامن االجتماعي( لمتعبير عن )التماسك االجتماعي(           
بروابط  ابعضً بعضيم  اأَلفرادتماسك الجماعات الصغيرة كأسرة التي يرتبط فييا نظرًا ل

تي تؤمن الَّ لمتفسير العبلقة القائمة بينيم  يضاً وقد استخدم َأ اجتماعية وحضارية مشتركة
, شمل في بعض الخصائص والصفاتَأكًا ليم تحقيق افضل ألماني واالىداف , واشترا

قوى باألخبلقيات أَ عم بالمصالح المشتركة وتمسك أَ ام وتمثل أحسن لمقيم والتقاليد والتز 
 .(4228:;35مصمح ,  َأبو)  والسموكيات المشتركة 

 ي لمتضامن االجتماعي المعد منوسيتبنى الباحثان التعريف النظر         
 (.4228)دوركايم,
 :جرائياً ويعرف التضامن االجتماعي إ       

الذي عن طريقو يمكن فيم العبلقة المتبادلة و الوعي الجماعي أالشعور و نَّ " بأَ          
الذي يعيش فيو او يتفاعل معو الفرد لمحفاظ بين الفرد او الجماعة او التنظيم االجتماعي 

, وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب عمى تماسك المجتمع بصورة مستمرة
 بعد استجابتو عمى فقرات مقياس التضامن االجتماعي" . 
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 طار نظري ودراسات مفيدة( :)أأ 
 النظريات المفسرة لمتضامن االجتماعي         

 : ة التحليل النفسينظري –واًل أأ 

فراد أَ التماسك والتضامن بين التي حاول فييا تفسير قدَّم ىذه النظرية )فرويد(         
 َأعضاءمتماسك االجتماعي بين وقد قدم تفسيرًا ل(, المبيدية النرجسية)ساس أَ الجماعة عمى 
 :ا عمى االفتراضيين اآلتيينالجماعة قائمً 

نماط العبلقات المبكرة التي كانت َأيعتمد عمى  اآلخرينتماسك وتضامن الفرد مع  نَّ إ -3
 م .األ السيَّماتربط الفرد مع الوالدين و 

 اآلخرينالتماسك مع ة المبكرة تؤثر في تكوين الشخصية, و ساليب التغذيأَ خبرات  نَّ إ -4
و مِّ أُ حاجات الطفل الذي يحصل عمييا من شباع الفمي ل ناتج عن عممية اإلالَّ إِ  ما ىو

 .(:33-;33: 4:;3جايل , )ار 
رضاء حاجاتو إِ و ىو مِّ ساس ارتباط الطفل بأُ َأ نَّ أَ ويأتي تفسير فرويد من اعتقاده          

وجود عبلقة ارتباطية بين الفطام المتأخر  ِإلى(     ,Goldmanالفمية فقد توصل )
,  )ارجايل والرضاعة اآلخرينوبين االعتماد عمى  اآلخرينالتمسك ب ِإلىوالميل 

68:3;:4). 
في تكوين الجماعة المتماسكة  عضاءين األَ بىمية كبرى لموجدانية أَ فرويد  يويول     

ن تكون جماعة أي جماعة ليا روابط وجدانية بينيما ال يمكن أَ  نَّ إِ " ويؤكد ذلك بقولو 
ذا كانت تجمعيم إِ الجماعة متماسكة  تكون ن من الممكن انأَ ولكنو يرى  ", متماسكة
 .(        , Freudو حاجات مشتركة )أت اىتماما

جتماعي يمثل اليدف المشترك بين التماسك والتضامن اال نَّ أَ ويرى فرويد          
عمى الذي يتمثل بو عضائو محل المثل األَ أَ الجماعة الواحدة الذي حل لدى  َأعضاء

يحمل كل عضو في الجماعة ذي يجعل الَّ ن لتحقيقو ا ويسعون جاىديجميعً  عضاءاألَ 
, وينتج عن ذلك تحول االتجاىات االنفعالية من خوةالقيمة االنفعالية لؤلَ  عضاءلسائر األَ 

العبلقات الجماعية البلحقة التي تمثميا الجماعة حاممة اليدف وىذا ما يقره  ِإلى اأُلسرة
(Murphy )حسن فرويد بيذه الحقيقة وتعمق فيو ويعزو فرويد التماسك َألقد " ذ يقول , إ
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فيقول ,  من الروابط الميبيدية عوامل نرجسية و يرى فيو بدالً نَّ َأ ِإلىالعوامل االنفعالية  ىِإل
و قد يكون نتيجة أَ لنرجسية الفرد من الزىو بالجماعة, ن تماسك الجماعة قد يكون امتداد أ

ويرى فرويد , الخطر "  ِإلىعند التعرض  واالرتباط بجماعة قوية تحمي ِإلىلحاجة الفرد 
ال مظير إفي الجماعات المتماسكة ما ىو  عضاءبالمساواة بين األَ  اأَلفرادمناشدات ان 

ىداف ىمية بالغة لوحدة األَ أَ , كما يعطي فرويد ابعضً بعضيم  عضاءمن مظاىر توحد األَ 
وتماسكيم)معوض ,  اأَلفرادواالىتمامات ودورىما في تحقيق عممية التوحد بين 

;9:4222). 
 (Learning Observation Theoryمم بالمالحظة : )نظرية التع –ثانيًا 
 ِإلى شيرتالتي (      Bandura & Waltersلتر وباندورا( )ام ىذه النظرية )و قدَّ       

ذوي التماسك االجتماعي العالي لدييم عبلقة حميمية مع الوالدين , فعندما  اأَلفراد نَّ أَ 
د ن يقمِّ أَ ي سموكيما , فمن المحتمل تماسك فيكون الوالدان دافئين ومشجعين ويظيران ال

     ,Bandura) ويؤكد ) (   :Mussen & others,    ,pالطفل ىذا السموك )
مع الجماعة التي ينتمون  عمى تماسكيم االجتماعي اآلخرينمن  اأَلفرادن يعزز أَ و بعد نَّ بأَ 
وذلك بمقدار الرضا  ,نفسيمىذا بأَ  اآلخرينن يعزو سموكيم تجاه أَ و من الممكن نَّ إِ لييا فإِ 

, وكذلك قد يقوي جة لتماسكيم وتضامنيم مع الجماعةعن الذات الذي يشعرون بو نتي
تماسك الفرد مع الجماعة نتيجة لمبلحظة شخص يحصل عمى تعزيز نتيجة لتماسكو مع 

نظرية التعمم بالمبلحظة تؤكد عمى الدور الذي تقوم بو  نَّ إِ وخبلصة القول  ،جماعتو
والظروف المبلئمة التي تساعد عمى  اأَلفرادعزيز التماسك االجتماعي بين النمذجة في ت

 &Raven)كضرب من ضروب التضامن االجتماعي  تقوية ىذه الظاىرة االجتماعية
Rubin,    ,p:   ). 

 : ميل دوركايمإ  نظرية  –ثالثًا 

جتماع شير عمماء االَأ( من 3:7:-3;39) Emile Durkheimإميل دوركايم  عد  يُ      
ومؤلفات وذلك لما قدمو من إسيامات نظرية ومنيجية وما قام بو من دراسات  الفرنسيين

في النظرية االجتماعية المعاصرة , وما حظيت بو من اىتمام  عممية كان ليا أثر كبير
وقد كان شديد الولع بأفكار  . دمن بعو الذين عاصروه  منمنظرين المفكرين و الكبير من 
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عن )سان  فضبًل وير من أمثال )جان جاك روسو ومونتسكيو( , فبلسفة عصر التن
 .(;9-:9: 3:;3ستاذه في عمم االجتماع)عبد المعطي ,أُ  كانسيمون( الذي 

تأثر دوركايم بكتابات وتعاليم عالم االجتماع الفرنسي )أوكست كونت( فقد استعار و       
مفيوم اعية الجمعية تممنو عدة مفاىيم استطاع تطويرىا واعتمادىا في نظريتو االج

 نَّ أَ الفارق الرئيس بين كل منيما ىو  لكن (االجتماعية)الظاىرة ومفيوم  (الوضعية)
أوكست كونت قد ركز اىتماماتو عمى مشكبلت التغير والديناميكية االجتماعية , في حين 
ركز دوركايم اىتمامو األساسي عمى دراسة المشكبلت السكونية لمبناء االجتماعي 

 .(373:4228طرة االجتماعية )الحسن , والسي
عقاب إجازة أَ ( في 7;:3/فو )قواعد المنيج في عمم االجتماع نشر دوركايم مؤلَّ         

التي نشرت عام )تقسيم العمل االجتماعي(  لمعنونةطروحتو المثيرة لمخبلف مباشرة واأُ 
بالتعميم  ادرسً مو من شغف العيش إبان سنوات عممو ( التي كتبيا خبلل معانات5;:3)

د في كتاب )قواعد كَّ ميز بين التضامن اآللي والتضامن العضوي وقد أَ فيو الثانوي , و 
و نَّ أَ مبيريقي ال الظواىر النفسية , و عمم االجتماع يتميز كعمم بطابعو اإل نَّ أَ " المنيج( عمى 

بعاد ددة األَ طبق تمك المبادئ في دراستو المتع قد, و  " يطور تفسيرات وظيفية ونسبية معاً 
فعال كثر األَ أَ  نَّ أَ يوضح  نالتي حاول فييا أَ ( 9;:3نتحار )التي صدرت عام حول اال

خبلق فضت اىتماماتو التي الزمتو طول حياتو باألَ أَ ا, وقد فردية تتحدد في النياية اجتماعيً 
لي والتضامن سبيل المثال في تصوره لمتضامن اآلوالسمطة األخبلقية )التي تبتدئ عمى 

الكتابة عن الدين بعد  ِإلىبصورة تكاد تكون حتمية و العضوي في رسالتو لمدكتوراه(, 
تي عبر عنيا في أكثر الَّ  " )الجمعيين( يعبدون المجتمع اأَلفراد" االستخبلص القائل بأن 

لصورىا وضوحًا في كتاب )اإلشكالية  الذي ( 24;3حياة الدنية( الصادر عام )ية لماأَلوَّ
ساسية حول االشتراكية عمال األَ لو عدد من األَ  وقد نشر ,ىد بميغ عمى عممويعد بمثابة شا

 .(63-62: 4232خبلق والتربية بعد وفاتو )جمال ,واألَ 
برزت النزعة الوظيفية عند دوركايم بشكل واضح من خبلل كتاباتو حول كما         

, وميز من لجمعيلتضامن االجتماعي والشعور ا, وعبلقتو با(تقسيم العمل االجتماعي)
 عين من التضامن ىما :خبلل كتاباتو بين نو 
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 اًل: التضامن االجتماعي اآللي :وَّ أأ 
ات البدائية والجماعات يسود ىذا النوع من التضامن في العادة في المجتمع       

لغير المتمدنة و الصغيرة  ية يسود فييا نظام تقسيم عمل مبسط غير معقد ويقوم اأَلوَّ
, ووجود الضبط القوي والوالء لتراث القرابة ي فيو عمى تجانس القيم والسموكمعالضمير الج

دوار االجتماعية المحددة عمل والتخصص الضئيل لمغاية , واألَ التي تتميز ببساطة تقسيم ال
 .(;34-9:: 8:;3, دوركايم) والفردية والمقيدة

العادات والتقاليد وتتمحور وسائل الضبط بالنسبة ليذا المجتمع حول الدين و        
و أساسيا المودة ئبناو االنفعال والروح المسيطرة عمى عقول أَ أَ القيم واالنفعاالت و عراف األَ و 

ل تعقيدًا مثل قمنتشرة في المجتمعات البسيطة واألَ  , وىذه الصفاتوالرحمة والشفقة
عميو  عمى ما تعارف, فالفرد في ىذه المجتمعات ال يستطيع الخروج المجتمعات القروية

توطيد  ِإلىمما يؤدي  اأُلولىو يراعي في سموكو المحيط بالدرجة نَّ , كما أَ قومو من القيم
 .(34-33: ;;;3حسن ,الالعبلقات ضمنو )

و )دوركايم( آلية التضامن في المجتمع البدائي بميكانيكية الجزئيات التي وقد شبَّ       
رادية يا حركة آلية ال إِ نَّ ألَ عضوية, جسام غير التدور في أفبلك ومسارات داخل بنية األَ 

, قبيمتو َأعضاءداخل عشيرتو من خبلل تصرفاتو وسموكو مع  اإِلنسانتشبو تمامًا حركة 
منظمة لمسموك الثابت في  فضميره ىنا يستند لما يقّره الضمير الجمعي من قواعد

ازدادت  المجتمع بساطة ما زاد, وكمَّ الفرد يسمك سموكًا آلياً  نَّ , وليذا السبب نجد أَ المجتمع
يزداد الضمير الجمعي قوة في ىذه المجتمعات , والشعور الجمعي  ِإذ ؛آلية التضامن

يكون عادة واضحًا ولو وظيفة محددة تتمثل في الربط بين األجيال , فيو يعيش داخل 
الفرد ويحدد سموكو االجتماعي ويكون لو فاعمية أكثر عندما يكون التشابو الخاصية 

 (.72-68: 97;3المجتمع األلي)غيث, عضاءة ألَ المميز 
 جتماعي العضوي:ثانيًا: التضامن اال

ت ذات التضامن العضوي عمى يسود في المجتمعات المتقدمة وتسند المجتمعا        
, فتتألف بنية المجتمع من كتمة متماسكة من النظم جزائوعضائو وتماسك أَ أَ تضامن 
ئف وىو نسق معقد وقائم عمى مجموعة متداخمة من , فينالك نسقًا من الوظاواالتساق

, ومن ثم فيي شبكة من العبلقات ابعضً تعتمد عمى بعضيا  العبلقات المتشابكة التي
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المترابطة ومجموعة من الوظائف المتعامدة , فينجم عن التضامن العضوي نوع من 
تماعي , كما أن التكامل الذي يتعقد ويتشابك كمما تعقد وتشابك نظام تقسيم العمل االج

ة ويمارس كثر قدرة ومبادر أَ  يروي يتيح لمفرد التعبير والمشاركة, فيصالتضامن العض
جيود  ِإلى, ويحتاج إمكانياتو ويحقق ذاتيتو, ويعبر عن فردانيتو, ويعمل وفق قدراتو

-353: 8:;3, دوركايما)بعضيم بعضً  اأَلفرادوىنا ينشأ االتحاد والتضامن بين  اآلخرين
376). 

التضامن العضوي ينجم عنو نوع من التكامل الذي يتعقد  نَّ كما يرى )دوركايم( أَ        
ازداد اعتمادىم عمى  اأَلفرادما ازداد تضامن كمَّ شابك كمما تعقد نظام تقسيم العمل, و ويت

بعضيم البعض , وىذا ينتج نوع من التكامل االجتماعي الذي يتيح لمفرد الحرية في 
ا الضمير الجمعي فتقل وطأتو ويزداد ضعفًا مَّ أَ  (،;;758:3)الحسن, عبير والمشاركةالت

 (.93;448:3كمما ازدادت وتعقدت ظواىر التقدم في تقسيم العمل االجتماعي)اسماعيل,
 :نظرية دوركايم والتربية

يا " تبميغ الشيء كمالو " , وىي تنمية نَّ يقرىا بَأ ِإذ)دوركايم( بالتربية  وقد اعتنى     
, وتكون في النواحي الجسمية والعقمية والخمقية لنفسية بالتمرين حتى بموغ كمالياف االوظائ

 , والتربية ىي ظاىرة اجتماعية ليا طريقان ىما :
ل  ربى الطفل بواسطة المربي.ن يُ : أَ اأَلوَّ

 ربى نفسو بنفسو.ن يُ الثاني: أَ 
لففي            وفقًا لفمسفة معينة , وفي  التربية ىي عمل موجو يتم في بيئة معينة اأَلوَّ

الثاني التربية ىي عمل ذاتي يترك فيو الطفل عمى سجيتو ليتعمم نشاطو القصدي)صميبا, 
3;:5 :488-489.) 

التربية " عبارة عن عممية تنشئة اجتماعية منظمة  نَّ كما يرى )دوركايم( أَ           
جيال الراشدة تؤثر عمى األَ يا نَّ ( , وىذا يعني أَ :47:422" . )صوكو,لؤلجيال الصاعدة 

استيعاب  نَّ لحياة االجتماعية ويبين دوركايم أَ وعمى تمك التي لم تتييأ في المشاركة با
عمى  اساسً خبلق االجتماعية توجد أَ خبلق االجتماعية يكون عن طريق )التربية( فاألَ األَ 

خبلق األَ  نَّ ده بقولو " إِ كَّ وم باستيعابيا وتمثيميا وىذا ما أَ المستوى الثقافي والفرد ىو الذي يق
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خبلق الجمعية ىي جزء ال يتجزأ األَ  نَّ الجمعية تنفذ ِإلينا وتشكل جزءًا منا ", وىذا يعني أَ 
 (.423:4228وىي نوع من التربية )جورج, اأَلفرادمن 

 وسيتبنى الباحثان نظرية )اميل دوركايم( في ىذا البحث.       
 :دراسات مفيدة

ن عمى الدراسات السابقة التجريبية الخاصة بالتضامن صول الباحثينظرًا لعدم ح       
 ناه :داالجتماعي فقد تم عرض مجموعة من الدراسات المفيدة وكما موضح أَ 

 الدراسات العربية:
 (0112دراسة )عبد اليادي , -1

)فاعمية برنامج الدعم النفسي االجتماعي المبني عمى المدارس االساسية في تنمية 
 لمعب والثقة بالنفس والتسامح(بنائية ا

التعرف عمى مدى فاعمية برنامج الدعم النفسي االجتماعي في إلى الدراسة  تيدف        
تنمية بنائية كل من المعب والثقة بالنفس والتسامح لدى مرحمة التعميم األساسي في 

بالنفس  ناث في درجة الثقةالتعرف عمى الفرق بين الذكور واإلِ محافظات قطاع غزة , و 
عن التعرف عمى مدى استمرارية تأثير البرنامج لتنمية مفيوم كل من  فضبًل والتسامح , 

المعب والثقة والتسامح لدى طمبة التعميم األساسي في محافظات قطاع غزة , ولتحقيق 
 وطالبة ( طالب772دراسة التي تكونت من )اىداف البحث قامت الباحثة باختيار عينة لم

-4234ساسي في محافظات غزة لمعام الدراسي )لخامس والسادس األَ من طمبة الصف ا
4235.) 
تم استخدام استمارة لقياس مستوى الثقة بالنفس  ِإذ ؛ت الباحثة المنيج التجريبيوتبنَّ        

 :النتائج اآلتية ِإلىوالتسامح وبطاقة المبلحظة وتوصمت الدراسة 
 رجات المجموعة التجريبية قبلطات دبين متوس ِإحصائيَّةوجود فروق ذات داللة  -3

 , لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي .وبعده تطبيق البرنامج
 ناث .اإلِ تعزى لمتغير الجنس ولصالح  ِإحصائيَّةوجود فروق ذات داللة  -4
 تعزى لمتغير المنطقة التعميمية . ِإحصائيَّةوجود فروق ذات داللة  -5
ات درجات المجموعة التجريبية بين بين متوسط ِإحصائيَّةة وجود فروق ذات دالل -6

 (.8:4235التطبيق البعدي والتتبعي )عبد اليادي , 
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 (0112دراسة )جوامير , -0
 ين إرشاديين في تنمية التماسك االجتماعي لدى طمبة جامعة بغداد(ُأسموب)أثر 

ك االجتماعي لدى ين إرشاديين في تنمية التماسُأسموبىدفت البحث التعرف عمى أثر 
 ِإحصائيَّةطمبة جامعة بغداد من خبلل التحقق من الفرضية ))ال توجد فروق ذات داللة 

في متوسط رتب درجات التماسك االجتماعي بين مجموعات البحث الثبلثة )المجموعة 
بعدي , المجموعة التجريبية الثانية , المجموعة الضابطة(( في االختبار ال اأُلولىالتجريبية 

, فقد تبنت الباحثة التصميم التجريبي ذا المجموعتين ولغرض اختبار فرضية البحث .
ا وطالبة من طمبة جامعة ( طالبً 52الضابطة( إذ تكونت عينة البحث من ) –)التجريبية 

الذين حصموا عمى درجات دون المتوسط ية( اإِلنسانبغداد )كمية التربية ابن رشد لمعموم 
ثبلث مجموعات  ِإلىا سك االجتماعي وتم توزيعيم عشوائيً الفرضي عمى مقياس التما

 ُأسموب, و اأُلولىالعبلج بالواقع مع المجموعة التجريبية  ُأسموبت الباحثة كما تبنَّ  متساوية،
التدريب عمى الميارات االجتماعية مع المجموعة التجريبية الثانية, ولم تتعرض المجموعة 

 ىداف البحث فقد اعتمدت الباحثة مقياسولتحقيق أَ ِإرشادي،  ُأسموبي أَ  ِإلىالضابطة 
, )التدريب عمى ي )العبلج بالواقع(ُأسموبرشادي بالتماسك االجتماعي والبرنامج اإلِ 

حصائيًا ( جمسة عولجت البيانات إِ 35الميارات االجتماعية( وبمغ عدد الجمسات )
وتني ,  –, اختبار مان يزنة واحدة , اختبار كروسكال وال) االختبار التائي لعي باستعمال

مربع كاي , معادلة الفاكرونباخ , االختبار التائي لعينتين مستقمتين , معامل ارتباط 
 :اآلتيةالنتائج  ِإلىبيرسون ( وتوصمت الباحثة 

 اأُلولىبين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية  ِإحصائيَّةوجود فروق ذات داللة  -3
بطة عمى مقياس التماسك االجتماعي في االختبار ومتوسط درجات المجموعة الضا

 البعدي ولصالح المجموعة التجريبية .
بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية الثانية  ِإحصائيَّةوجود فروق ذات داللة  -4

ومتوسط درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس التماسك االجتماعي في االختبار 
 جريبية .البعدي ولصالح المجموعة الت
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بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية  ِإحصائيَّةال توجد فروق ذات داللة  -5
ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية عمى مقياس التماسك االجتماعي في  اأُلولى

 (. 489:4236االختبار البعدي )جوامير,
 (0112دراسة )العبايجي وجياد , -2

ية تقبل االخر لدى طمبة المرحمة المتوسطة في مدارس )أثر برنامج تربوي في تنم
 مدينة الموصل(

خر لدى طمبة ر برنامج تربوي في تنمية تقبل اآلثيدف البحث التعرف عمى َأي      
المرحمة المتوسطة  من خبلل التحقق من الفرضية )ال توجد فروق دالة احصائيا بين 

ء ختبار فرضية البحث ارتأت الباحثتان بنانسبة تقبل االخر وفقًا لمتغير الجنس( ولغرض ا
( طالبًا وطالبة 82تكونت عينة البحث من ) ِإذ, برنامج تربوي في تنمية تقبل اآلخر

وتم ِإجراء التكافؤ بين  ( ضابطة4( تجريبية و)4( مجاميع وبواقع )6موزعين عمى )
نحو القوميات والديانات مثل )اأَلكراد  خر لدييمالمجاميع اأَلربعة وقد تم قياس تقبل اآل

ذلك طبق عمييم برنامج عن تقبل زيدية والعرب والشبك( وبعد والتركمان والمسيح واألي
 تحسن كبير في ِإلىاالختبار البعدي وتوصمت الدراسة  ( َأسابيع وُأجري7اآلخر لمدة )

 (. ;684:423خرى )العبايجي وجياد , نسب تقبل القوميات والديانات األُ 
 جنبية : الدراسات األأ 

 (    ,Luestein ,لويستين)دراسة  -1
 )تنمية المسؤولية االجتماعية لدى جماعات الرفاق في المدارس(

, ية االجتماعيةمعرفة تأثير البرنامج االرشادي في تنمية المسؤول ِإلىالدراسة  يدفت    
تأثير ظيرت النتائج وجود وأَ ة, وطالبة من المرحمة الثانوي اً ( طالب42وتكونت العينة من )

داللة , ووجود فروق ذات الطمبةاالجتماعية لدى  ؤوليةإيجابي لمبرنامج عمى تنمية المس
طمبة المجموعة التجريبية ولصالح في درجات المسؤولية االجتماعية لصالح  ِإحصائيَّة

 .(  :Luestein,    ,p)طمبة المناطق الحضرية
 (    ,Qasmi ,قساميدراسة)  -0
أفغانستان: دراسة  بناء التضامن والتماسك االجتماعي من خالل التواصل التشاركي في)

 (حالة لبرنامج التضامن الوطني
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( الذي يروج Nspتعزيز التضامن والتماسك االجتماعي من خبلل برنامج )ىدف البحث 
 انظريً  اطارً إِ استخدم الباحث التطوير والتواصل  ِإذ, فغانيالمشاركة بين الشعب األَ  ِإلى

. لفيم دور االتصال التشاركي في تعزيز التضامن والتماسك االجتماعي في أفغانستان 
المقاببلت شبو المنظمة عبر اعتماد ب ولتحقيق َأىداف البحث اعتماًدا منيج دراسة الحالة

( يعزز NSPنتائج ان برنامج )الظيرت أَ ( مشاركين, و 32وني والياتف مع )لكتر البريد اإلِ 
الذي يعزز التضامن ركة الجماعية بين الشعب األفغاني, شاالم

 .( :Qasmi,    ,p)اعياالجتم
تحقيق ىداف البحث  َأجلتتضمن اإلجراءات التي اتبعيا الباحثان من إجراءات البحث: 

 جراءات:ما يأتي توضيح لتمك اإلِ والتحقق من فرضياتو وفي
ذي الَّ تجريبي لتحقيق ىداف البحث نيج الالباحثان الم استعمل: أواًل: منيجية البحث

ثر برنامج تربوي في تنمية التضامن االجتماعي لدى طبلب المرحمة )معرفة أَ  ِإلىييدف 
 . (اإِلعداديَّة

يتكون مجتمع البحث من طبلب الصف الرابع والخامس والسادس ثانيًا: مجتمع البحث : 
 ( طالب45699ي )الطبلب الكمِّ  دبي وبمغ عددحيائي والتطبيقي( واألَ بفرعيو العممي )األَ 

مركز محافظة نينوى /  الموجودين جميعيم في المدارس الحكومية التابعة لمدينة الموصل
 (.4242-;423يسر( لمعام الدراسي )الساحل )األَيمن واألَ 

مجموعتين  ِإلى( طالبًا تم تقسيميم 65تكونت عينة البحث من )ثالثًا: عينة البحث : 
 بًا لممجموعة الضابطة اختيروا( طال42بواقع )لممجموعة التجريبية  ( طالباً 45)بواقع 

 بطريقة عشوائية طبقية غير متساوية من طبلب الصف الرابع العممي . 
البحث )التجريبية , الضابطة( من مدرستي  اختيرت مجموعتان: رابعًا: التصميم التجريبي

جريت عمييم عممية الرابع العممي , وقد أُ  بية , الصفالغر  اإِلعداديَّة –الشرقية  اإِلعداديَّة
( 3التكافؤ بين المجموعتين , وبناء عمى ذلك يمكن تمثيل التصميم التجريبي والشكل )

 يبين ذلك :
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(1الشكل )  
 التصميم التجريبي الذي اعتمده الباحث

 الفرق نوع االختبار المتغير المستقل نوع االختبار المجموعة
المقارنة بين  االختبار البعدي تطبيق البرنامج تبار قبمياخ المجموعة التجريبية

 االختبار البعدي _________ اختبار قبمي المجموعة الضابطة المجموعتين

 فراد المجموعتين التجريبية والضابطة:خامسًا: تكافؤ أأ 
وقبل البدء بتطبيق التجربة أجرى  ختيرت العينة قسمت عمى مجموعتين،ن ابعد أَ       

الضابطة( في عدد من المتغيرات التي -احثان عممية التكافؤ بين المجموعتين )التجريبيةالب
الضبط االحصائي  ُأسموبقد تؤثر في المتغير التابع )التضامن االجتماعي(  واستخدام 

لتحقيق التكافؤ وتم تحديد المتغيرات التالية: )االختبار القبمي , العمر الزمني , مستوى 
, التحصيل الدراسي لمصف الثالث المتوسط , الصف  اأُلسرة, عدد افراد  تحصيل الوالدين

 الدراسي , التخصص الدراسي(. 
 سادسًا: أداتا البحث :

 مقياس التضامن االجتماعي : -أ
بناء مقياس  ِإلىنظرًا لعدم وجود مقياس لمتضامن االجتماعي اقتضت الضرورة        

التأكد من الخصائص السيكومترية المتعمقة الباحثين بعد االجتماعي من لمتضامن 
لتكون المقياس بصيغتو  ِإذبالصدق والثبات ,  بعدين  ( فقرة توزعت عمى66ية من )اأَلوَّ

   العضوي(.  و , ىما: )اآللي
 صدق المقياس: -أوالً 

لبعرض المقياس بصيغتو  انقام الباحث :الصدق الظاىري -أ ية عمى عدد من الخبراء اأَلوَّ
م التربوية والنفسية والقياس والتقويم إلبداء مبلحظاتيم حول مدى صبلحية فقرات في العمو 

جراء بعض إِ وآرائيم قبمت جميع الفقرات بعد  المقياس، وبعد االطبلع عمى مبلحظاتيم
 %( فأعمى. 2:التعديبلت عمى بعضيا نظرًا لحصوليا عمى نسبة اتفاق )

يتناول العبلقة  ِإذطار النظري لممقياس يشكل ىذا النوع من الصدق اإلِ : صدق البناء -ب
تم التحقق  ( . وقد77:4227بين نتائج المقياس وبين المفيوم النظري لممقياس نفسو )لبد,

 دناه :منو عن طريق الخطوات أَ 
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لحساب قوة تمييز الفقرات لمقياس )التضامن القوة التمييزية لفقرات المقياس:  -أ
 : تيةاآلاالجتماعي( فقد اجريت الخطوات 

لطبق المقياس بصيغتو  -3 قية ( فقرة عمى عينة عشوائية طب66ية والمكون من )اأَلوَّ
سحبت من الصفين الرابع والخامس موزعين عمى فرعي ( طالب 542متساوية مؤلفة من )

 دبي.العممي )اأَلحيائي والتطبيقي( واألَ 
دنى أَ  ِإلىعمى درجة مارات تنازليًا بحسب الدرجات من أَ صحح المقياس ورتبت االست -4

%( من الدرجات 49%( من الدرجات العميا وتحديد نسبة )49درجة , وحددت نسبة )
وبواقع  ( طالب394د بمغ حجم المجموعتين )( وبذلك فق99;3::4الدنيا )البياتي وزكريا, 

 ا في كل مجموعة من المجموعتين.( طالبً 8:)
بت القوة التمييزية لمفقرات من خبلل بعد تحديد حجم المجموعتين العميا والدنيا حس -5

االختبار التائي لعينتين مستقمتين وعند مقارنتيا بالقيمة  باستعمالاحتساب القيم التائية ليا 
( فقد 392( وبدرجة حرية )2.27( عند مستوى داللة )8;.3التائية الجدولية البالغة )

: ستثناء قيم الفقراتية الجدولية بابر من القيمة التائكالقيم التائية المحسوبة أَ  نَّ تبين أَ 
فقد كانت اصغر من القيمة التائية الجدولية ولذلك فقد (  59,53,48,39,33,5,;66,5)

 يا.حذفتم 
من خبلل احتساب قيم معامبلت االرتباط بين  وقد تم التحقق مناالتساق الداخمي:  -ب

, ولمتعرف عمى مستوى ية باستعمال معامل ارتباط بيرسوندرجات الفقرات والدرجات الكم
داللة قيم معامبلت االرتباط تم احتساب القيمة التائية لداللة معامبلت االرتباط وعند 

كبر أَ القيم التائية المحسوبة  نَّ َأظيرت النتائج أَ يمة التائية المحسوبة والجدولية مقارنة بالق
( وبدرجة حرية 2.27( عند مستوى داللة )8;.3من القيمة التائية الجدولية البالغة )

صغر من القيمة أَ ( فقد كانت 59,53,48,39,33,5,;66,5( باستثناء الفقرات ):53)
 ( يوضح ذلك.3يا والجدول )حذفتم التائية الجدولية ولذلك فقد 

 
 

 (1الجدول )
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 االتساق الداخمي )عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية( لمقياس التضامن االجتماعي

 الفقرة
معامل 
 الفقرة tيمة ق االتساق

معامل 
 الفقرة tقيمة  االتساق

معامل 
 tقيمة  االتساق

                                           

                                           

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                            
   

 المفاىيم ومن القياسية السيكومترية صائصالخ ىمأَ  من عد  : يُ ثبات المقياس -اثانيً 
 : خبلل من الثبات استخرج فقد, القياس في ساسيةاألَ 
 عينة عمى االجتماعي( )التضامن مقياس الباحثان طبقاالختبار:  عادةإِ  طريقة -أ

( ادبي -عممي) الرابع الصف من سحبت( 2;) من فةمؤلَّ  متساوية طبقية عشوائية
 عينة خارج من عينة وىي( النيل) عداديةإِ  من( حيائيأَ  -بيقيتط) عممي -دبيأَ  والخامس
 التطبيق عيدوأُ ( 6/4/4242) بتاريخ عمييم المقياس وطبق ساسيةاألَ  البحث وعينة التميز
 قدره زمني بفاصل يَأ( 4/4242/:3) بتاريخ نفسيا الظروف في نفسيمأَ  اأَلفراد عمى

 مستوى لمعرفة بيرسون ارتباط معاممة الباستعم التطبيقين درجات حساب وتم,  سبوعينأُ 
 يعد وىو( 2,2:) بمغ قد الثبات معامل نَّ أَ  النتائج ظيرتَأ وقد التطبيقين بين االتساق
 . لمثبات جيد مستوى
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 :الفاكرونباخ طريقة/ ب
 فقرات جميع درجات بين االرتباطات حساب عمى الطريقة ىذه فكرة وتقوم         
 داءأَ  اتساق الثبات معامل ويؤشر ذاتو بحد قائم مقياس عن عبارة ةالفقر  نَّ ؛ ألَ المقياس

 الثبات حساب تم وقد(.676:4224, عودة) المقياس فقرات بين التجانس يأَ  الفرد
 فقد وبذلك.  جيد ثبات مستوى وىو( 5,2:) بمغ ِإذ ؛االجتماعي( )التضامن لمقياس
 لمتطبيق. جاىز المقياس صارت

 : يةالنيائ بصيغتو المقياس
 تنطبق) ىي بدائل( 6) ذات فقرة( 58) من النيائية بصيغتو المقياس يتكون           

 بعدين عمى توزعت( نادراً  عمي تنطبق, احيانً أَ  عمي تنطبق, اغالبً  عمي تنطبق, ادائمً  عمي
( العضوي االجتماعي التضامن)و,  فقرة( 38) وبواقع( لياآل االجتماعي التضامن) ىما

( 2;) فرضي وبمتوسط درجة( 58-366) الدرجات مدى بمغ وقد, فقرة( 42) وبواقع
 .درجة

 :البرنامج التربوي -ب
ثر البرنامج التربوي لتنمية التضامن االجتماعي لدى " َأ ِإلىىدف البحث التعرف          

دبيات ذلك اطمع الباحثان عمى عدد من األَ " ولمتحقيق  اإِلعداديَّةطبلب المرحمة 
)عبد  عم النفسي االجتماعي المعد منالبرامج التربوية كبرنامج الدوالدراسات و 

( وبرنامج 4239)قداوي, ج التسامح االجتماعي المعد من( وبرنام4235اليادي,
( وبرنامج حل النزاع الذي عده كبًل من :423)حمدان, لمسؤولية االجتماعية المعد منا

( ;423الذي عده )البجاري,( وبرنامج تعزيز سموك المواطنة 4239)زيدان وقاسم,
( وبرنامج التوافق النفسي 4234)الجبوري,االنسحاب االجتماعي المعد من وبرنامج 

(  4237( وبرنامج التفاوض الذي عده )حبيب,4235االجتماعي الذي عده )العطوي,
ا ونظرية ِإميل دوركايم والسيَّما طر النظرية عمومً عن اطبلع الباحث عمى األُ  فضبًل 

 نشطة والفعاليات ذات العبلقة التي جسدتيا تمك الدراسات.من األَ االفادة 
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 خطوات بناء البرنامج
 اواًل: تحديد اىداف البرنامج :

وضوح اأَلىداف  نَّ ؛ ألَ ىدافو وتسمسميا وتحديدىاَأبرز معالم َأي برنامج وضوح أَ  نَّ أَ     
(. 2;;57:3خرون , وآ يمثل محتوى لتحديد اإِلطار العام لمبرنامج التربوي )اإِلمام

 وتضمنت :
  اليدف العام: -1

 فراد عينة البحث .ىو تنمية التضامن االجتماعي لدى أَ لمبرنامج ىدف عام واحد          
 اليدف الخاص: -0

ىدافًا خاصة لتحقيقيا من خبلل البرنامج في ضوء اليدف العام حدد الباحثان أَ        
ي , وقد وضعت يم في تنمية التضامن االجتماعة تسساسيَّ الذي يحتوي عمى محاور َأ

 ىداف الخاصة في مقدمة كل درس من دروس البرنامج .األَ 
 ثانيُا: تحديد محتوى البرنامج:

ليتكون البرنامج بصيغتو           ( دقيقة ويحتوي كل 67( درسًا وبواقع )35ية من )اأَلوَّ
 درس عمى مجموعة من المحاور وىي:

المنطقي الذي ينسجم مع طبيعة  رتيبتمعنوان الدرس وفقًا ليحدد  عنوان الدرس : -1
 . التربوي البرنامج

 ىدافو .نظريًا يتناسب مع عنوان الدرس وَأ اً يتضمن تعريف التعريف : -0
الدرس وفقًا لخصائصو ومحتوياتو التي ستعرض عمى  ىدافأَ يحدد  اليدف : -2

 . المجموعة التجريبية
 فكار والمواقف السموكية التربوية والنفسيةواألَ : تمثل مجموعة من القواعد  المبادئ -2

لي وبعديو )اآل التضامن االجتماعيمضمون ذات العبلقة ب واالجتماعية المتعددة
 والعضوي(.

مثمة والمواقف والقصص القصيرة ذات عبلقة بعنوان : تتضمن األَ األمثمة والقصص  -5
 .ىدافو المبتغاة وبما يتناسب مع خصائصو وأَ  الدرس

 فكار يتم مناقشتيا مع الطبلب .أَ سئمة و أَ مجموعة  والمناقشات : االسئمة -0
  . طبلب المجموعة التجريبيةيطالب بيا  و مقترحاتأَ سئمة َأوتضم التمارين :  -2
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سئمة التي ن األَنشطة التي تضم مجموعة من األَ وتتضمن مجموعة م :الواجب البيتي -8
 جابة عمييا .المجموعة التجريبية ومطالبتيم اإلِ طبلب  ِإلىستقدم 

 صدق البرنامج :
اعتمد الباحثان الصدق الظاىري في معرفة صدق البرنامج فقد عرض البرنامج       

لبصيغتو  ا عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين في العموم ( درسً 35ية المتكونة من )اأَلوَّ
برنامج ومدى ( خبيرًا  لبيان آرائيم في كل درس من دروس ال42التربوية والنفسية وبواقع )

تم  , وقدحذف أي درس من الدروس وضافة أَ و إِ ا أَ متو وتعديل ما يرونو مناسبً مبلء
ا عمى بعض دروس جراء بعض التعديبلت الطفيفة جدً التحقق من صدق البرنامج بعد إِ 

%( 2:التي بمغت )لبرنامج عمى نسبة اتفاق الخبراء البرنامج التربوي , وبذلك فقد حصل ا
 فأعمى.
 البرنامج :تطبيق 

وتوقف الدوام في نتشار فايروس )كورونا( االمتمثمة ب الحالية نظرًا لمظروف         
تماشيًا مع توجييات وزارة التعميم العالي مدارس مدينة الموصل مركز محافظة نينوى , و 

للكتروني كتقديم المحاضرات لطمبة الدراسات فيما يتعمق بالتعميم اإلِ  والبحث العممي ية اأَلوَّ
جراء االمتحانات النيائية ليم والعميا عمى موافقة المجنة العممية  بالحصول انقام الباحث, وا 

جامعة الموصل لتطبيق ية باإِلنسان/ في كمية التربية لمعموم في قسم العموم التربوية والنفسية
بعد أنشاء صفين ( Classroom Googleمنصة ) باستعمالالبحث الكترونيًا  تاأدا

( عممًا ان الباحث قد 6/4242/;يًا لممجموعتين )التجريبية , الضابطة( بتاريخ )الكترون
المدارس عبر مواقع التواصل  جموعتين من خبلل التواصل مع مديرين وَأساتيذحدد الم

االجتماعي والدخول في كروبات الطبلب في مواقع الماسنجر المستخدمة من قبل 
الغربية لمبنين(. وطبق  اإِلعداديَّةالشرقية لمبنين و  اديَّةاإِلعداالساتذة ومدراء المدرستين في )

عداد الصيغة الورقية ثم الصيغة االلكترونية لو , ياس بصيغتو النيائية بعد إِ الباحث المق
عن البرنامج . وقد عد ىذا التطبيق اختبارًا قبميًا لممجموعتين )التجريبية ,  فضبًل 

المجموعة التجريبية عمى تطبيق البرنامج يوميًا الضابطة( . كما اتفق الباحث مع طبلب 
عن االتفاق عمى موعد الدروس والوقت المناسب حسب رغبتيم , وبدأ التطبيق  فضبًل 
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الدرس قد تضمن العديد من  نَّ ( دقيقة عممًا أَ 57-52(  وبواقع )8/9/4242بتاريخ )
ستفسارات التي سئمة واالوبوربوينت وطرح بعض األَ   pdfالصيغ لممشاىدة من فيديو و

تضمنت عرض الدرس واستبلم الواجب البيتي من الطبلب بعد مشاىدة الدرس وقراءة 
( عمى أفراد المجموعتين التجريبية 9/4242/:3مضامينو وطبق االختبار البعدي بتاريخ )

 ( يوضح تواريخ ووقت اجراءات تطبيق دروس البرنامج .4والضابطة والجدول )
 (0الجدول)

 واوقات تطبيق البرنامج أيام وتواريخ
 الوقت التاريخ اليوم عنوان الدرس رقم الدرس

 م 2:11 08/0/0101 االحد االختبار القبمي 
ل  ص11:15 0/2/0101 األثنين التعارف األأوَّ
 م 8:08 2/2/0101 الثالثاء (1التضامن االجتماعي ) الثاني
 م 8:11 8/2/0101 االربعاء (0التضامن االجتماعي ) الثالث
 م 8:12 2/2/0101 الخميس اآلخرينلنجعل التفاعل االجتماعي اإليجابي منطمقًا لعالقتنا مع  الرابع

 م 8:12 11/2/0101 الجمعة تعاونك مصدر قوتك ونجاحك الخامس
 م 8:11 11/2/0101 السبت بحاجة لمدعم اآلخرينلنتعمم اننا و  السادس
 م 8:11 10/2/0101 االحد مساندتك لمن حولك سر من أسرار نجاحك السابع
 م 2:51 12/2/0101 االثنين لنجعل من التسامح رسالتنا في الحياة الثامن
 م 2:12 12/2/0101 الثالثاء فراد المجتمعسس التضامن بين أأ حد أُ التفاوض أأ  نَّ لنتعمم أأ  التاسع
 م 2:52 15/2/0101 ءاالربعا التماسك النفسي والتربوي واالجتماعي احد ركائز قوة المجتمع العاشر

 م 2:28 10/2/0101 الخميس لنعرف اننا بحاجة لمسايرة ما ىو مفيد الحادي عشر
 م 2:01 12/2/0101 الجمعة لتكن المواطنة رمز وحدتنا الثاني عشر
 م 2:12 18/2/0101 السبت الختامي الثالث عشر

 م 2:15 18/2/0101 السبت االختبار البعدي 
 : ةحصائيَّ الوسائل اإلِ 

معادلة ,  معامل ارتباط بيرسون,  اختبار مربع كاي , االختبار التائي لعينتين مستقمتين) 

 (. 4:3:4232) عبلم ،( ثرحجم الأ 
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 تفسير نتائج البحث: 
أثر برنامج تربوي في تنمية لغرض التحقق من ىدف البحث المتمثل بالتعرف عمى )

عدد من  ِإلى(, فقد توصل الباحثان يَّةاإِلعدادالتضامن االجتماعي لدى طالب المرحمة 
 النتائج وىي :

 : اأُلولىاًل / النتائج المتعمقة بالفرضية وَّ أأ 
بين متوسطي درجات  (15,1)عند مستوى داللة  ِإحصائيَّةاليوجد فروق ذات داللة " 

 " لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي التضامن االجتماعي
حقق من ىذه الفرضية أستخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات ولمت

التضامن االجتماعي لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة , ثم طبق االختبار التائي 
نحراف ( با325.9:48لعينتين مستقمتين وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )

( 222:.6:وسط الحسابي لممجموعة الضابطة فقد بمغ )ا المتمَّ (, أَ ::;98.;معياري )
( وىي اكبر من 9.264( وبمغت القيمة التائية المحسوبة )9.78668بانحراف معياري )

( 63( ودرجة حرية )27,2( عند مستوى داللة )4,;23القيمة التائية الجدولية والبالغة )
لتضامن االجتماعي لدى انخفاض المتوسط الحسابي لدرجات ا ِإلىوتشير ىذه النتيجة 

المجموعة الضابطة مقارنًة بارتفاع المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية وتنسب ىذه 
زيادة التضامن االجتماعي لدى افراد المجموعة التجريبية نتيجة تطبيق برنامج  ِإلىالنتيجة 

 ( يوضح ذلك . 5والجدول) التضامن االجتماعي عمييم
(2الجدول )  

ابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في المتوسطات الحس
 االختبار البعدي

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (15,1عند )

 2.20288 112.2800 02 تجريبية
2.120 112,0 

 دال لصالح
المجموعة 

 جريبيةالت
 2.50220 82.8111 01 ضابطة
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ودراسة جوامير  (4235) عبد الياديوتتفق ىذه النتيجة مع  نتائج دراسة        
 ( .4:;3) لويستينودراسة  (;423العبايجي وجياد )( ودراسة :4236)

 النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية : ثانًيا: 
( في الفرق بين 15,1)مستوى داللة عند  ِإحصائيَّةيوجد فروق ذات داللة  ال" 

 التجريبية تينمتوسطي درجات )تنمية( التضامن االجتماعي لدى أفراد المجموع
 " والضابطة 
ولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحثان المتوسط الحسابي واالنحراف         

ية والضابطة المعياري لدرجات تنمية التضامن االجتماعي )الفرق بين المجموعتين التجريب
لدرجات التنمية( ثم طبق االختبار التائي لعينتين مستقمتين فقد بمغ المتوسط الحسابي 

( وبمغ 37;34.:نحراف معياري لمفرق )( با;44.2:8لمفرق لممجموعة التجريبية )
نحراف معياري لمفرق ( با5.4222المتوسط الحسابي لمفرق لممجموعة الضابطة )

كبر من القيمة التائية ( وىي أَ 4:4.:)لتائية المحسوبة وبمغت القيمة ا( 47:;8.7)
وتشير ىذه ( 63( ودرجة حرية )27,2( عند مستوى داللة )4,;23الجدولية البالغة )

بين متوسطي درجات تنمية التضامن االجتماعي  ِإحصائيَّةداللة النتيجة وجود فروق ذات 
بذلك ترفض الفرضية الصفرية , و لتجريبية بسبب ارتفاع معدل الفرقلصالح المجموعة ا

 ( يوضح ذلك.6وتقبل الفرضية البديمة والجدول )
(2الجدول )  

 الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة بدرجات التنمية
 المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 لمفرق
 االنحراف المعياري

 لمفرق
 الداللة القيمة التائية

 عند مستوى
(27,2) 

 ليةالجدو  المحسوبة

 8.10215 00.1802 02 تجريبية
8.080 112,0 

 دال لصالح
المجموعة 
 التجريبية

 0.52805 2.0111 01 ضابطة

( :4236ودراسة جوامير ) (4235) عبد الياديوتتفق ىذه النتيجة مع  نتائج دراسة 
 ( .4:;3) لويستينودراسة  (;423العبايجي وجياد )ودراسة 
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( طبق الباحث معادلتي المؤشرين أظيرت  d–ر )ثولمتحقق من مؤشري حجم األَ 
( يوضح 7النتائج تأثير كبير لمبرنامج التربوي ولصالح المجموعة التجريبية والجدول )

 ذلك.
(5الجدول )  

 ثر لمبرنامج التربوي لتنمية التضامن االجتماعيحجم األأ 
القيمة  العامل

 المحسوبة
 التأثير المعايير  

 كبيرة وسطةمت صغيرة
 كبير 1.12 1.10 1.11 1.000 مربع ايتا

 كبير 1.8 1.5 1.0 0.582 حجم التأثير

 النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة : لثًا:ثا
( بين متوسطي درجات 15,1)عند مستوى داللة  ِإحصائيَّةيوجد فروق ذات داللة  ال" 
ي لدى أفراد المجموعة القبمي والبعدي في مقياس التضامن االجتماع تطبيقينال

 " التجريبية
ولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحثان المتوسط الحسابي لمقياسين القبمي         

والبعدي في التضامن االجتماعي ثم احتساب الفرق بينيما )التنمية( واالنحراف المعياري 
سط الحسابي لممجموعة لو , ثم تطبيق االختبار التائي لعينتين مترابطتين , فقد بمغ المتو 

( والمتوسط الحسابي لبلختبار البعدي 79;3.8:التجريبية في االختبار القبمي )
( ;44.2:8( والمتوسط الحسابي لمفرق بين االختبارين القبمي والبعدي )325.9:48)
( 35.252)وبمغت القيمة التائية المحسوبة ( 37;34.:نحراف معياري لدرجات الفرق )با

ودرجة  (27,2)( عند مستوى داللة 4.296القيمة التائية الجدولية البالغة )كبر من وىي أَ 
بين التطبيقين  ِإحصائيَّةداللة وجود فروق ذات  ِإلى(  وتشير ىذه النتيجة 44حرية )

القبمي والبعدي ولصالح درجات البعدي , أي بمعنى أن القياس القبمي كان أصغر من 
ي لدى أفراد المجموعة التجريبية وبذلك ترفض ىذه القياس البعدي في التضامن االجتماع

 ( يوضح ذلك . 8الفرضية وتقبل الفرضية البديمة والجدول )
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(0الجدول )  

نتيجة االختبار التائي بين القياسين القبمي والبعدي في التضامن االجتماعي لدى أفراد 
 المجموعة التجريبية

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد
 المعياري

ات لدرج
 الفرق

 الداللة القيمة التائية
 عند مستوى

(15,1) 
 الجدولية المحسوبة الفرق البعدي القبمي

02 81.0252 112.2800 00.1802 8.10215 12.121 0.122 
دال 

 إحصائياً 

( :4236ودراسة جوامير ) (4235) عبد الياديوتتفق ىذه النتيجة مع  نتائج دراسة 
 ( .4:;3) لويستينودراسة  (;423العبايجي وجياد )ودراسة 

ك تأثيرًا فاعبًل لمبرنامج الجداول المعروضة سابقًا أن ىنا يتضح من مناقشة النتائج :
التربوي في تنمية التضامن االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بأفراد 
 المجموعة الضابطة وىذا يدل عمى أن البرنامج التربوي قد ساعد طبلب المجموعة
التجريبية في تنمية التضامن االجتماعي لدييم نتيجة لمدروس واالنشطة والفعاليات 

دارة وتنظيم عن حسن إِ  فضبًل , لتربوي واالستراتيجيات اإِليجابيةالخاصة بالبرنامج ا
قامة عبلقات أنتباه الطبلب نحو دروس البرنامج, وا ِ وعرض البرنامج بصيغ مختمفة لجذب 

ثر الكبير في تنمية التفاعل االيجابي الذي كان لو األَ ب و جيدة بين الباحث والطبل
 التضامن االجتماعي لدى افراد المجموعة التجريبية .

 -النتائج التي تم التوصل الييا تم تحديد االستنتاجات أدناه : ِإلىاستنادًا االستنتاجات: 
 ب المرحةة أمكانية تطبيق البرنامج التربوي لتنمية التضامن االجتماعي لدى طال -3

عن توافر الخصائص السايكومترية  فضاًل بنسختيه )الورقية وااللكترونية(  اإلِعداديَّة
 المتمثةة بالصدق والثبات فيه.

وجود أثر ايجابي كبير لمبرنامج التربوي في تنمية التضامن االجتماعي لدى طبلب  -4
 .اإِلعداديَّةالمرحمة 

 يوصي الباحثان بما يمي : التوصيات: 
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لعامة لمتربية في محافظة نينوى مديرية االعداد والتدريب في المديرية ا ِإلىيعاز اإلِ  -3
قامة الدورات التدريبية لممبلكات التدريسية عمى البرنامج التربوي لتنمية التضامن إلِ 

 اأَلزماتكيفية التعامل مع الطمبة في أوقات الكوارث و  َأجلاالجتماعي وذلك من 
 و الطبلب.والضغوطات التي تواج

رشاد النفسي والتربوي في البرنامج التربوي ضمن توصيات اإلِ  تضمين دروس -4
 المدارس وتطبيقيا في جمسات االرشاد التربوي.

 دناه :في َأن إجراء الدراسات يقترح الباحثيالمقترحات: 
 . اإِلعداديَّةالتضامن االجتماعي وعبلقتو بأزمة اليوية لدى طبلب المرحمة  -3
 . اإِلعداديَّةبرنامج تربوي في تنمية التضامن االجتماعي لدى طالبات المرحمة  أثر -4

 المصادر:
, دار وائل لمنشر   3, ط عمم االجتماع التربوي( , 4233, عبد اهلل ناصر ) ِإبراىيم -3

 . اأُلردن, والطباعة
 , 3, العدد3, المجمد مجمة عالم الفكر,  اأَلزمات(: عصر 92;3زيد , احمد ) َأبو -4

 الكويت.
, دار اسامة المشرق  3, ط معجم عمم االجتماع(: 4228مصمح , عدنان ) َأبو -5

 .اأُلردنالثقافي لمنشر , عمان , 
, ترجمة عبد  عمم النفس ومشكالت الحياة االجتماعية(: 4:;3اراجيل , ميشل ) -6

 , مكتبة مدبولي , القاىرة. ِإبراىيمالستار 
, منشأ المعارف ,  النثروبولوجيا العامةاصول ا(: 93;3اسماعيل , قباري محمد ) -7

 االسكندرية , مصر.
, وزارة التعميم العالي  التقويم والقياس النفسي(: 2;;3االمام , مصطفى واخرون ) -8

 والبحث العممي , دار الحكمة لمطباعة والنشر , جامعة بغداد , بغداد .
االرشادية :  مشكالت طمبة المرحمة الثانوية وحاجاتيم( , :422امنية , رزق ) -9

, مجمة جامعة دمشق ,  دراسة ميدانية عمى عينة من الطمبة في محافظة دمشق
 ( .4( , ع)46مج)
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 . , القاىرة , مصر اإِلنسان( , حقوق 4226األيباري , محمد حسن ) -:
(: فاعمية برنامج ارشادي في تعزيز سموك ;423البجاري , احمد يونس محمود ) -;

مجمة تكريت ية في جامعة الموصل , اإِلنسانة لمعموم المواطنة لدى طمبة كمية التربي
 ( , تكريت.48, العدد ) يةاإِلنسانلمعموم 

 الوصفي اإلحصاء(: 99;3) أثناسيوس وزكريا توفيق الجبار عبد,  البياتي -32
 مؤسسة مطبعة ، المستنصرية الجامعة,  النفس وعمم التربية في واالستداللي

 . بغداد,  الثقافة
المستوى االقتصادي واالجتماعي والترتيب الوالدي م( : 2:;3ن )توق , محي الدي -33

, دراسة تجريبية , يين اأُلردن األأطفالوتأثيرىا عمى النمو الخمقي عند عينة من 
 مجمة العموم االجتماعية , العدد الثالث .

أثر برنامج تربوي في خفض (: 4234الجبوري , رقية خمف عباد محمد ) -34
رسالة ماجستير, كمية التربية  ى طمبة المرحمة المتوسطة ,االنسحاب االجتماعي لد

 , جامعة تكريت , العراق , تكريت.
التسامح الفكري وعالقتو بكل من ( , 4236الجبوري , مناف فتحي عبد الرزاق ) -35

, المجمة  االغتراب وازمة اليوية والقيم االخالقية لدى طالبات المرحمة الثانوية
 (.5( , ع)8ة , مج)الدولية التربوية المتخصص

مايو  01الكوارث الطبيعية والتضامن االجتماعي زلزال ( , 4232بوربيع ) , جمال -36
ية والعموم االجتماعية , جامعة اإِلنسان, كمية العموم  بيومرداس نموذجاً  0112

 منتوري قسنطينة , الجزائر .
ك ين ارشاديين في تنمية التماسُأسموبأثر (: 4236جوامير , جوان خسرو ) -37

 -, )اطروحة دكتوراه غير منشورة(, كمية التربية االجتماعي لدى طمبة جامعة بغداد 
 ابن رشد , بغداد , العراق.

, دار 3, مراجعة محمد الجوىري , طرواد عمم االجتماع (: 4228جورج , ريتزر ) -38
 المعرفة الجامعية , القاىرة , مصر.
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بوية والنفسية واالجتماعية االبعاد التر ( , 4229الحارث , عبد الحميد حسين ) -39
والمجتمع ,  اأُلسرة, موقع منتديات المشيد المورتاني , مشيد  لثقافة التسامح

38/6/4229 . 
اثر برنامج إرشادي في خفض التطرف االجتماعي ( , 4237حامد , قصي حميد ) -:3

 ( العدد44ية , مجمد )اإِلنسان, مجمة تكريت لمعموم  اإِلعداديَّةلدى طمبة المرحمة 
ل( كانون 4( )ج/34)  , تكريت . اأَلوَّ

(: أثر استراتيجية التفاوض في تحصيل طبلب الصف 4237حبيب , ميدي جادر ) -;3
مجمة كمية التربية الخامس االدبي في مادة التاريخ وتنمية تفكيرىم الشمولي , 

 (, جامعة بابل.44, العدد ) يةاإِلنساناالساسية لمعموم التربوية و 
, دار وائل لمنشر  عمم االجتماع ِإلىالمدخل (: 4228) مد ,الحسن , إحسان مح -42

 . اأُلردنوالتوزيع , عمان , 
, الدار العربية  الموسوعة في عمم االجتماع(: ;;;3),  ---------- -43

 لمموسوعات , بيروت .
برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية  فاعمية(: :423حمدان , صالح عبد اليادي ) -44

( , 46, مجمد) مجمة كمية التربية االساسية,  اإِلعداديَّة االجتماعية لدى طبلب
 ( , بغداد.323العدد )

اثر برنامج تعميمي في تنمية عوامل ( , 4239الحمداني , احبلم محمد ذيب ) -45
,  (اطروحة دكتوراه غير منشورة), القمق االدراكي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية 

 اق .كمية التربية , جامعة الموصل , العر 
أنموذج رينزولي  ِإلىاثر برنامج تعميمي مستند ( , 4236الحياني , صالح محمد ) -46

 في تنمية االبداع التنبؤي والتفكير الكالمي لدى طمبة مدارس الموىوبين في العراق
 , )اطروحة دكتوراه غير منشورة( , جامعة تكريت , العراق .

مج تعميمي في تنمية الضحكات ( , اثر استخدام برنا;422الدليمي , ياسر محفوظ ) -47
, المجمد مجمة ابحاث كمية التربية االساسية المتعددة لدى طبلب جامعة الموصل , 

 ( , جامعة الموصل .4( العدد )8)
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, المكتبة  ِإبراىيم, ترجمة حافظ  تقسيم العمل االجتماعي(: 8:;3دوركايم , اميل ) -48
 الشرقية , بيروت , لبنان .

 , منشأة المعارف , القاىرة , مصر .االغتراب ( ,::;3رجب , محمود ) -49
(: أثر برنامج تربوي في تنمية 4239زيدان , ندى فتحي , وميساء يحيى قاسم ) -:4

,  شبكة المؤتمرات العربيةاستراتيجيات حل النزاع لدى طمبة جامعة الموصل , 
 اربيل , العراق.

أبعاد التماسك وحدة مقترح في ضوء ( , 4238اسماعيل ) ِإبراىيمسماح , محمد  -;4
, مجمة  االجتماعي لتنمية الوعي بيا وجودة الحياة لدى طالب المرحمة الثانوية

 ( .437دراسات في المناىج وطرائق التدريس , ع)
المغايرة وعالقتيا بالتوكيدية  –(,المسايرة 4234سمور , أحبلم نعيم عبد اهلل ) -52

ماجستير, كمية التربية , , رسالة واالتزان االنفعالي لدى طمبة الصف الحادي عشر
 الجامعة االسبلمية , غزة .

, مجمة جامعة تشرين  تفعيل مفيوم التسامح فمسفيا( , 4236شقي , رضوان ) -53
 . 7, العدد 58لمبحوث والدراسات العممية , المجمد 

, رسالة كمية الحقوق  اإِلنسانالجوانب الدستورية لحقوق ( , 8:;3شوقي , احمد ) -54
 القاىرة , مصر . , جامعة عين شمس ,

 , دار الكتاب المبناني , بيروت.3, ط المعجم الفمسفي(: 5:;3صمبيا , جميل ) -55
دور المدرسة الثانوية في تعزيز الوعي االمني ( , 4239الطيار , ميند عمي ) -56

 ( , جامعة االزىر .395, مجمة كمية التربية , ع)لموقاية من التطرف الفكري 
( , أثر برنامج تربوي قائم عمى استراتيجيات ;423العبايجي , ندى فتاح زيدان ) -57

حل النزاع في خفض العنف لدى طبلب المرحمة المتوسطة في مدينة الموصل , 
 تكريت . -جامعة تكريت( , 48, العدد )ية اإِلنسانمجمة تكريت لمعموم 

(: أثر برنامج تربوي في تنمية تقبل ;423ورنا كمال جياد ) , ---------- -58
مجمة كمية التربية مبة المرحمة المتوسطة في مدارس مدينة الموصل , االخر لدى ط

 ( , العراق , الموصل .8( , العدد )48, مجمد )ية اإِلنسانلمعموم 
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 , جامعة االسكندرية , النظرية في عمم االجتماع(: 4228عبد الرحمن , عبد اهلل ) -59
 داب , االسكندرية , مصر.دار المعرفة الجامعية , كمية اآل

منيجية ابن خمدون في تدوين السيرة (: 4232بد القادر , سالمة محمود محمد )ع -:5
 , دار الكتب العممية , بيروت .3, طالنبوية وتفسيرىا 

, سمسمة  تجاىات نظرية في عمم االجتماعا(: 3:;3عبد المعطي , عبد الباسط ) -;5
 عمم المعرفة , المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب , الكويت .

فاعمية برنامج لدعم النفسي (: 4235د اليادي , نيفين محمد صالح )عب -62
االجتماعي المبني عمى المدارس االساسية في تنمية بناء المعب والثقة بالنفس 

, الجامعة االسبلمية بغزة , قسم عمم  غير منشورة( رسالة ماجستير),  والتسامح
 النفس , فمسطين.

ج ارشادي معرفي سموكي لرفع مستوى فاعمية برنام(: 4236العطوي , محمد ) -63
التوافق النفسي االجتماعي وخفض الرغبة في التسرب الدراسي لطالب المرحمة 

, جامعة طيبة , المممكة  غير منشورة( اطروحة دكتوراه),  الثانوية بمنطقة تبوك
 العربية السعودية.

 المعرفة دار,  االجتماعية العالقات سيكولوجية(: 4224) سميمان احمد,  عودة -64
 . مصر,  القاىرة,  الجامعية

دراسات في تاريخ الفكر واتجاىات النظرية في ( , 97;3غيث , محمد عاطف ) -65
 ., دار النيضة لمطباعة والنشر , بيروت عمم االجتماع

أثر برنامج تربوي في تنمية قيمة التسامح (: 4239قداوي , ماجد قاسم خالد ) -66
اطروحة ),  اإِلعداديَّةطالب المرحمة  والتحقق من حدة االغتراب النفسي لدى

ية , قسم العموم التربوية والنفسية , اإِلنسان, كمية التربية لمعموم (دكتوراه غير منشورة 
 الموصل.

, عمان , دار المسيرة لمنشر  3, ط  تفكير وذكاء الطفل( , ;422قطامي , نايف ) -67
 والتوزيع.
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 المستخدمة المنيجية جراءاتاإل بعض تقويم(: 4227) محمود احمد خميل,  لبد -68
,  بغزة الفمسطنية الجامعات في التربية لكميات المقدمة الماجستير رسائل في
 .غزة,  االسبلمية الجامعة( , منشورة غير ماجستير رسالة)

 , دار الفكر الجامعي . عمم النفس االجتماعي(: 4222معوض , خميل ميخائيل ) -69
, فاعمية برنامج ارشادي في تنمية التسامح  (:422الميداوي , عدنان وعبد حسناء ) -:6

 , بغداد . 99, العدد  مجمة االستاذ,  اإِلعداديَّةاالجتماعي لدى طالبات المرحمة 
( , مصادر الضغط النفسي لدى طمبة كمية 4236النادر , ىيثم محمد واخرون ) -;6

اء التربية الرياضية وطمبة الكميات االخرى في كل من جامعة مؤتو وجامعة البق
مجمة دراسات , العموم التطبيقية وعبلقتيا ببعض المتغيرات : دراسة مقارنة , 

 .3, العدد 63,  التربوية
, دار المعرفة ,  3, ط  ومجتمعو اإِلنسان( , :9;3نور , محمد عبد الحميد ) -72

 القاىرة , مصر .
, التعميم والتماسك االجتماعي في مصر ( , 4234ىبة , صبحي جبلل اسماعيل ) -73

اسة تحميمية لمعائد االقتصادي االوسع لمتعميم قبل الجامعي , اطروحة دكتوراه , در 
 معيد الدراسات التربوية , جامعة القاىرة .
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The Impact of an Educational Program on Developing 

Social Solidarity among Middle School Students 

Ahmed Iyad Salem Al Hussein 

 Ahmed Waad Allah Altaria 

Abstract 

         The aim of the research is to identify the impact of an 

educational program on developing social solidarity among 

middle school students. The research sample consisted of (  ) 

students of the fourth grade of scientific branch and they were 

randomly distributed into two groups of (  ) students for the 

experimental group and (  ) students for the control group. 

The members of the experimental group received training on 

the educational program which consisted of (  ) lessons; while 

the control group did not receive any training , In order to 

achieve the goal of the research and test its hypotheses, the two 

researchers built a social solidarity program, which was 

finalized in (  ) lessons and was characterized by honesty and 

stability. After implementing the program and applying the 

scale before and after the individuals of the research sample 

and analyzing the data statistically using statistical means (T-

test for two independent samples, a square test. Kay, Pearson 

Correlation Coefficient, Impact Size Equation), and the results 

showed the following  : 

- The presence of statistically significant differences at the 

level of significance (  ‚ ) between the mean scores of social 

solidarity in the post test for members of the experimental and 

control groups and in favor of the experimental group due to 
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the application of the educational program to the experimental 

group. 

 - The presence of statistically significant differences at the 

level of ( ,  ) between the average degrees of (development) 

social solidarity among members of the experimental and 

control groups in favor of the experimental group due to the 

high rate of difference. 

 - The presence of statistically significant differences at the 

level of significance (  ‚ ) between the mean scores of the pre 

and post applications in the social solidarity scale among the 

members of the experimental group and in favor of the scores 

of the post. 

    Key words (solidarity - social - students - middle school – 

Mosul). 
 
 


