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 الزقازيق كلية التربية، جامعة 

 ثـــلبحص اـــمستخل

وس المرقمة فى تدريس العلوم هدف البحث الحالي إلى التعرف على أثر إستراتيجية الرؤ 
لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، ولهذا الغرض اختاارت الباحثاة 

( تلميااذام ماا  تالميااذ اللااف ااوى اإلعاادادى ماا  مدرسااة م ااتوى ال ا ااى 60عينااة منونااة ماا   
تجريبياة و ااب ة بالتسااوى إدارة غرب الزقازيق التعليمية، موزعي  على مجموعتي   –االعدادية 

، نما استخدمت م ياس المهارات االجتماعية اعد خليلا لهذا الغرض، وتم إستخدام نى ما   
الماانها الولااىى فااى إعااداد اال ااار النواارى للبحااث وذلااج بتحديااد إسااتراتيجية الاارؤوس المرقمااة، 

ا، وت اديم التولايات والمهارات االجتماعية، وفاى إعاداد أدواتاك وناذلج فاى تحلياى النتاايا وتىسايره
والم ترحات ، والمنها  ابك التجريباى فاى التجرباة الميدانياة للبحاث، وتام ت بياق أداة البحاث علاى 

( باااي  متوسااا ى 0،05العيناااة، وجااااتت النتاااايا مؤنااادة وجاااود فااارق داى احلااااييام عناااد مساااتوى  
ارات درجاااااات التالمياااااذ فاااااى الت بي اااااي  ال بلاااااى والبعااااادى   مجموعاااااة البحاااااث( فاااااى م يااااااس المهااااا 

االجتماعيااة للااالت الت بيااق البعاادى، وهااذا يؤنااد تااةثير إسااتراتيجية الاارؤوس المرقمااة فااى تاادريس 
 العلوم فى تنمية المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االعدادية.

 الرؤوس المرقمة، المهارات اإلجتماعية،  المرحلة اإلعدادية. :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The objective of the current research is to identify the effect of the 

strategy of numbered heads in teaching science to develop some social 

skills among the preparatory students. For this purpose, the researcher 

chose a sample of (60) students of the first grade preparatory school 

from Mashtoul Al Qadi Preparatory School - Zaqaziq Educational 

Administration, distributed equally to both experimental and control 

groups. And the use of the social skills scale was prepared specifically 

for this purpose. The descriptive approach was used in preparing the 

theoretical framework for the research by defining the strategy of 

numbered heads, social skills, preparation of tools, As well as in the 

analysis and interpretation of the results, and make recommendations 

and proposals, and semi-experimental approach in the field experience of 

research. The results were found to be statistically significant at the level 

of (0.05) among the average grades of students in the pre- post 

application (the research group) in favor of the post application in the 

scale of social skills, and this confirms the impact of the strategy of 

heads numbered in the teaching of science in the development of social 

skills of preparatory stage pupils.                                       

Key words: 
Numbred heads strategy – Social skills – preparatory stage.                                    
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 :مقــــدمـــــة

ي اااااهد العلااااار الحاااااديث ت اااااورام واسااااال الن ااااااق فاااااى مختلاااااف مجااااااالت الحيااااااة العلمياااااة 
والتننولوجياااة، ومااا  أجاااى موانباااة هاااذا الت اااور والساااعى لبناااات مسااات بى ال اااعوب، ناااا  الباااد مااا  
اإلهتمام بال اقات الب رية والع وى المىنره ال اادرة علاى الولاوى بمجتمعاتهاا إلاى مساتويات علياا 

 الرقى والت دم.م  
وا  الع ااى الب اارى هااو قااوام الثااروه العلميااة والتننولوجيااة الحديثااة، ألاابت ماا  ال اارورى 
أ  يناااو  هاااو االساااتثمار الرييساااى فاااى مجااااى التعلااايم وت اااوير المهاااارات الب ااارية وتنمياااة الناااوادر 

ف مااال وال ااادرات التاااى يسااات يل بهاااا الىااارد التعاماااى مااال مخرجاااات هاااذه الثاااوره التننولوجياااك والتنيااا 
 (513، 2005نتايجها.  محي ال ربينى، 

ولنى تعمى التربية ب انى ح ي اى علاى مساايرة الت ادم العلماى والت ناى، فا   عليهاا التوجاك 
نحو إنساب المهارات االجتماعية الالزمك للموا   المتنورعلميام وت نيام، حيث ألابت ما  ااهمياك 

عااداد مااوا   قااادر علااى المواجهااة فااى نااى دمااا المهااارات اإلجتماعيااة فااى المناااها التعليميااة إل
 (34، 2002الوروف والمستجدات  حسام ماز ، 

"سلساالة متلاالة، ومتناملااة ماا  اانمااا  الساالونية، وتعاارف المهااارات اإلجتماعيااة بةنهااا  
جتماعيااة أخاارى أنثاار إخاار، وييساار إنتساااب مهااارة والوجدانيااة، والمعرفيااة، نااى منهااا يااؤثر فااى اا

 (117، 2010  سليما  ابراهيم،م  الساب ة.  تع يدام 
نما أ  اافراد الذي  لديهم مهارات إجتماعية يمننهم إستخدام مهارات اإلقناا  والتىااوض 
ساااتخدامها فاااى حاااي  أ  أولياااج الاااذي  ال يمتلناااو  مااادى واساااعام مااا  تلاااج  المناسااابك لموقاااف ماااا وا 

تالى ما  عازلتهم، نتيجاة المهارات، غالبا ما تلف سلونياتهم بالعلبيك والعنف، التى قد تزيد بال
 (206، 2018لعدم رغبة أقرانهم بالتعامى معهم. أحمد خ اب، 

( أ  اافااااراد الااااذي  يجياااادو  paul& Daniel,1991,27-33ويااااذنر بااااوى ودانيااااى  
المهااارات اإلجتماعيااة يتساامو  بىاعليااة فااى العالقااات االجتماعيااة، والتااةثر فاايم  يتىاااعلو  معهاام، 

 حياتهم.ويح  و  نجاحام نبيرام فى 
ساتراتيجيات التعلاايم، ما  أجاى إنتااا جايالم قاادرام علااى  وما  هناا إساتلزم تحساي  أسااليب وا 
تنمية قدرتك على إنتساب المهارات االجتماعية المتنوعة، والتعا ف مل االخاري ، و اب  الاذات 

 والتوالى مل ااخري  والتعاو  معهم.
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لحااافز الجااوهرى ااساسااى الااذى وحتااى ينتسااب المااتعلم المهااارات اإلجتماعيااة التااى هااى ا
الغناااى فاااى أى عماااى يساااعى االنساااا  لتح ي اااك ب ري اااك ساااهلك ومبسااا ك، بحياااث يسااات يل الماااتعلم 
التغلب على ما يواجهك فى حياتك اليوميك نا  البد م  إستخدام  رق أنثر حيوية ون اا  بحياث 

 يجيات الاااتعلم الن ااا  تثيااار داقااال الماااتعلم للاااتعلم، مماااا وجاااك أنواااار الترباااويي  إلاااى إساااتخدام إساااترات
 فى التدريس.

فالتعلم الن   يعتمد على مجموعات لغيرة ومتحاورة، بحيث أ  المتعلمي  يعملاو  معاام 
فى مجموعات لزيادة تعلمهم وتىاعلهم، حيث يحتااا إلاى نثيار ما  قواعاد العماى، وتنوايم الاتعلم، 

لتادريس أنثار قيماة ما  نما يحتاح إلى ممارسات وا احك للعماى باك، وهاذا يجعاى إساتخدامك فاى ا
 (10، 2012التعلم الت ليدى ال ايم على الحىو والتل ي .  ع يى رفاعى ، 

وتعد إساتراتيجية الارؤوس المرقماة ن حادى إساتراتيجيات الاتعلم الن ا  إساتراتيجية تعاونياة 
يعمى فيها ال لبة سوية ل ما  أ  نى عنلر فى المجموعة يعرف الجواب اللحيت للساؤاى أو 

 (.131، 2004التى ي رحها المعلم  يحي أبو حرب وأخرو ، ااسيلة 
ت ااجل علااى اادات المتوالااى واالنجاااز  وماا  أهااداف إسااتراتيجية الاارؤوس المرقمااة أنهااا 
تجعاى المتعلماي  يمارساو  حيااة واقعياة ، المستمر م  جانب المتعلماي   ام  المجموعاة الواحادة
 عااو  اللاحيت والتعاماى البناات مال ا خااري داخاى الحجارة الدراساية مماا يسابب فاي بنااات أساس الت

تجعااى المااتعلم محااور العمليااة التربويااة ماا  خااالى إ اارانهم فااي جمياال اان اا ة والىعاليااات ونااذلج 
(،  ايماااااا  103 -2008،100  جاااااودت ساااااعادة، بدرجاااااة نبيااااارة وبعيااااادا عااااا  التل اااااي  والسااااالبية

 . (45، 2013الخىاف،
 ة:ـــــاس باملشكلـــــاالحس 

 احثة بوجود مشكله من خالل: أستشعرت الب
عمى الباحثة فى الميدا  التربوى نمعلمة الحوت أ  تدريس مادة العلاوم يواجاك نماا ما   -1

اللااعوبات والم ااانالت، والتااى مااا  ابرزهاااا  ااعف التىاعاااى باااي  المااتعلم والمااااده، وقياااام 
يرا ما  المتعلم بحىو مادة العلوم دو  الرب  والتىنير بي  منوناتها،نما أ  هناج عددا نب

المتعلمي  ي عرو  با  مادة العلوم لعبة ومجردة ومع ادة حياث المعلام الملادر الوحياد 
والرييسااااى للمعرفااااة والمااااتعلم مجاااارد متلااااقا، وهااااذا يناااااقض االتجاهااااات التربويااااة الحديثااااك 
ومت لباااات العلااار الحاااالى التاااى تااادعو إلاااى إيجابياااة الماااتعلم وتعزياااز الاااتعلم ال اااايم علاااى 
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نمااا أ  هناااج  ااعىام يتمثااى فااى عاادم قاادرة المااتعلم علااى ممارسااة  رإعماااى الع ااى والتىنياا 
و اب  الانىس والتعاا ف  المهارات االجتماعية ما  اتلااى وتوالاى وتعااو  مال زمالياك

 .مل االخري  وغيرها

الدراسات الساب ة التى أ ارت الى وجاود  اعف فاى المهاارات االجتماعياة لادى التالمياذ  -2
( وماريااا   معااوض 2018دراسااة أحمااد خ اااب ( و 2018منهااا دراسااة سااماح و اااحى  

 ( 2017( ودراسة حنا  نجم الدي   2017 

 ة:ــــد املشكلــديــتح

لاادى تالميااذ  المهااارات اإلجتماعيااةتمثلاات م اانلة الدراسااة الحاليااة فااي وجااود  ااعف فااي 
 لدراساااااة فاااااى الساااااؤاىالمرحلاااااة اإلعدادياااااة، وللتلااااادى لهاااااذه الم ااااانلة حاااااددت الباحثاااااة م ااااانلة ا

   التالىالرييسى  
  الرؤوس المرقمة على تنمية بعض المهاارات اججتماعياة لاد  ستخدام إستراتيجية إما أثر

  تالميذ المرحلة اجعدادية ؟
 وتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 

 ؟ الرؤوس المرقمة( باستخدام إستراتيجية ال اقةمالورة وحدة   -1
تالمياااذ لااادى  المهاااارات اإلجتماعياااة تنمياااة   الااارؤوس المرقماااة علاااىإساااتراتيجية  ماااا أثااار -2

 المرحلة اإلعدادية؟
 : ثــــالبحات ــــد مصطلحــــتحدي

بعاااد اال اااال  علاااى اإل اااار النوااارى والدراساااات السااااب ة تااام تحدياااد ملااا لحات الدراساااة 
 نالتالي  

  Numbered Heads Strategyإستراتيجية الرؤوس المرقمة   -1

بت سايم المتعلماي  إلاى مجموعاات وتوزيال  ىاذها المعلام إجرايياام  ري ة تعلام ين: تعرف بةنها
لناى ماتعلم فاى المجموعاة  ( فى نى مجموعاة، ويع اى المعلام رقماام 5-4المتعلمي  عليها بحدود  

والمجموعاااات نلهاااا، وي ااارح المعلااام   المىهاااوم (الن اااا  (المهماااة( الم لاااوب دراساااتها باالساااتعانة 
، وي لب م  المتعلماي  مناق اتك معاام فاى ام، وي رح المعلم سؤاالم بالسبورة وأوراق العمى المعدة سلى

عاد ذلاج يختاار وبنى مجموعك حتى يتةندوا أ  نى متعلم فى المجموعة تم تعلمك وعارف الجاواب 
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المعلاام رقمااام ع ااواييام وعلااى نااى ماا  يحمااى هااذا الاارقم ماا  المجموعااات نلهااا أ  ي اادم أو يعاارض 
عتك وهنذا ياتم التىاعاى االجتمااعى واإلعتمااد اإليجاابى حتاى اإلجابة المتىق عليها م  قبى مجمو 
  .(571، 2007 عايش زيتو ،  يتم  ما  التعلم وتح يق الهدف
إحاادى إسااتراتيجيات الااتعلم الن اا  التااى  يااتم خاللهااا ت ساايم المعلاام  وتعاارف إجراييااام بةنهااا 

معلاام رقمااام لنااى للمتعلمااي  إلااى مجموعااات تتنااو  ماا  سااتك متعلمااي  فااى نااى مجموعااة ويع ااى ال
مااتعلم فااى المجموعااة، وي اارح المعلاام سااؤاالم أومهمااة أون ااا  وعناادما تساامل المجموعااات السااؤاى 
ي عو  رؤوسهم سويك حتى يتةنادوا أ  ناى ماتعلم فاى المجموعاة تام تعلماك وعارف الجاواب وبعاد 

ي ادم  ذلج يختاار المعلام رقماام ع اواييام، وعلاى ناى ما  يحماى ذلاج الارقم ما  المجموعاات نلهاا أ 
اإلجابااااك المتىااااق عليهااااا ماااا  قبااااى مجموعتااااك وهنااااذا تخلااااق هااااذه االسااااتراتيجية التااااراب  االيجااااابى 
والمساتلة الىردية  م  المجموعات، نما تعزز التعلم الىردى ا  ناى ماتعلم علاى حادى يحتماى 

 . أ  ينو  مسيوالم ع  نجاح جماعتك

   Social skillsالمهارات اإلجتماعية  -2

جموعاااة ماااا  السااالونيات التااااى تعناااى إنتساااااب ال ىاااى لمهااااارات تحمااااى موتعااارف بةنهااااا  
المسيولية وتونيد الذات و ب  انىعاالتك فى مواقف التىاعى مل االخري  وبما يتناسب مل  بيعة 
. الموقااف، ونااذلج إنتساااب ال ىااى لمهااارات التعاااو  والتعااا ف والتوالااى اللىوااى وغياار اللىوااى

 (.122، 2012 محمود عنا ة ، أمانى عبد المجيد، 
مجموعة السلونيات االجتماعية التى ينتسبها المتعلم وع   ري ها وتعرف إجراييام بةنها  

يح ق التنيف والتىاعاى االيجاابى مال ااخاري  فاى إ اار يرت ايك المجتمال مثاى  التعااو ،  اب  
 النىس، التوالى اإلجتماعى، التعا ف(

 : ــــــثالبحداف ـــــأه

تنميااة المهااارات اإلجتماعيااة لاادى تالميااذ المرحلااة اإلعداديااة  إلااى  هاادفت الدراسااة الحاليااة
 باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة.

 : ـــــثالبحة ــــأهمي

 تمثلت أهمية الدراسة الحالية فيما يمكن أن تسهم به في: 
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فاااي باااراما  إساااتراتيجية الااارؤوس المرقماااةتوجياااك أنواااار البااااحثي  إلاااى االهتماااام بتووياااف  -1
 المعلم.إعداد 

 لتالمياذ اللاف ااوى اإلعادادى( ال اقاة  وحادةإعداد دلياى للمعلام يسااعده علاى تادريس  -2
و يمناا  اسااتخدامك فااي إعااداد أدلااة لاادروس أخاارى  الاارؤوس المرقمااةباسااتخدام إسااتراتيجية 

 ستىادة الباحثي  منك.ا  و 

 خرى مماثلة. أ   م اييس قد ُيستىاد منك في إعداد   المهارات اإلجتماعية  ل ياس    م ياس  ت ديم   -3

فاااي المرحلاااة  لعلاااومفاااي تخ اااي  مو اااوعات االعلاااوم قاااد تُىياااد الدراساااة مخ  اااي منااااها  -4
 .الرؤوس المرقمةباستخدام  عداديةاإل

مساااايرة االتجاهاااات الحديثاااة فاااي إتباااا  إساااتراتيجيات تعليمياااة حديثاااة ُترناااز علاااى الماااتعلم  -5
 وليس المعلم.

 : ــــثالبحدود ـــــح

 ى الحدود التالية:  قتصرت الدراسة الحالية علأ
تالمياااذ اللاااف ااوى اإلعااادادى مااا  مدرساااة م اااتوى ال ا اااى اإلعدادياااة مااا   مجموعاااة ▪

التابعاااة إلدارة غااارب الزقاااازيق التعليمياااة، نوااارا انهاااا مناااا  عماااى الباحثاااك وتعااااو  إدارة 
المدرسااة ممااا ييساار لهااا ت بيااق تجربااة الدراسااة، ومجموعااة الدراسااة ماا  مرحلااة يتمياازو  

  والحيوية وزيادة النمو الع لى.فيها بالن ا  
العلااوم الم اارر علااى تالميااذ اللااف ااوى اإلعاادادى الىلاااى ( ماا  ماانها وحاادة  ال اقااة ▪

نواااارما ا  مو ااااوعاتها مناساااابة  ، ( 2019 -2018الدراسااااى ااوى، العااااام الدراسااااى  
  .المهارات اإلجتماعية وم  الممن  تدريسها ب ستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمةلتنمية 

التوالاااااى  - التعاااااا ف     المهاااااارات اإلجتماعياااااة  اإلقتلاااااار علاااااى أربعاااااة أبعااااااد مااااا  ▪
 (. التعاو  -  ب  الذات  - اإلجتماعى

 : ــــثبحال اةأد

 (.ة إعداد الباحث م ياس المهارات اإلجتماعية
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 والتصميم التجريبي:  البحثمنهج 

 :ثـــــــالبح ج ـــــــمنه (أ

عاداد اادوات ومناق اة   الست رات الوصفي التحليلي ▪ أدبيات الدراساة والدراساات السااب ة وا 
 النتايا وتىسيرها.

 التجريبي ذو المجموعتي  المتنافيتي   التجريبية وال اب ة(. بك  ▪
 ة:ــــات السابقــــرى والدراســــار النظــــاالط 

ــة  ــرؤوس المرقمـ ــتراتيجية الـ ــور ا و  : إسـ  Numbered Headsالمحـ

Strategy   

 ماهية إستراتيجية الرؤوس المرقمة أوالً:

أحد أنما  إستراتيجيات التعلم الن ا  التاى جااتت بهاا الحرناة التربوياة المعالارة، والتاى 
أثبتاات البحااوث والدراسااات أثرهااا االيجااابى فااى التحلاايى الدراسااى للمتعلمااي ، وت ااوم علااى ت ساايم 

مهام اللاىى، إ  مثاى هاذا المتعلمي  إلى مجموعات لغيرة تعمى معام م  أجاى تح ياق هادف تعل
ولذلج هدفت االستراتيجية إلى إيجااد هيناى تنويماى  المىهوم ليس بجديد على المربي  والمعلمي ،

لعمااى مجموعااة المتعلمااي ، بحيااث ياانغمس نااى أع ااات المجموعااة فااى الااتعلم وفااق أدوار وا ااحة 
 ومحددة، مل التةنيد أ  نى ع و فى المجموعة يتعلم المادة التعليمية.

   دت مفاهيم هذه االستراتيجية نتناولها فيما يلىوتعد
ساوية ل اما  أ  ناى عنلار فاى  المتعلماي إستراتيجية تعاونية يعمى فيهاا  :بةنها تعرف

وياااتم ت بياااق هاااذه ، المجموعاااة يعااارف الجاااواب اللاااحيت للساااؤاى أوااسااايلة التاااى ي رحهاااا المعلااام
ت ااانيى مجموعاااات رباعياااة   الىنالتااا  االساااتراتيجية مااا  خاااالى أربااال خ اااوات متراب اااة ومتسلسااالة

وعنااادما تسااامل  وي ااارح المعلااام ساااؤاالم  ،( فاااى ناااى مجموعاااة4-1مااا    أرقاماااام  المتعلماااي ويع اااى 
جابااة إويتى ااو  علااى  المجموعااات السااؤاى ي ااعو  رؤوسااهم سااوية ويتحاادثو  ماال بع ااهم بع ااام 

لاحاب هاذا الاارقم فيرفال أ  ،ع ااواييام  ثام يناادى المعلام رقماام  ،للساؤاى يعرفاك جميال أفاراد المجموعااة
جابااة علااى السااؤاى الم ااروح فاا ذا إلماا  المجموعااات ل المتعلمااي يختااار المعلاام أحااد ، يااديهم عاليااام أ

م  االجابة على السؤاى ي لب م  ااخري  التوسال فاى االجاباة إ  ناا  لاديهم أى  المتعلمتمن  
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وفااق  المتعلمااي جابااات ماا  وهنااذا يسااتمر المعلاام فااى  اارح االساايلة ويتل ااى اإل معلومااات إ ااافية،
  (131، 2004.  يحيى أبو حرب، وأخرو ، أرقامهم

 اااراج عااادد أنبااار مااا  إل 1993الااانها الاااذى و اااعك سبنسااار ناجاااا   نماااا تعااارف بةنهاااا 
نهااا أفااى الاادرس وللتح ااق ماا  فهمهاام لمحتااوى الاادرس و  تعليميااةسااتعراض المااواد الإفااى  المتعلمااي 

متنوعااة ماا  المناااها والمااواد علااى نااى  ةجموعاا ماال م وتناارارام  سااتخدامها ماارارام إت نيااة بسااي ة يمناا  
التىاعااااى  المتعلمااااي ى ف ااااره فااااى الاااادرس يت لااااب ماااا  أوفااااى ، فااااى اللااااف المتعلمااااي مسااااتويات 
نهاااا الاااى ذلاااج فإ ك اااافإليجابياااة باااي  أع اااات المجموعاااة للحلاااوى علاااى الجاااواب با والم اااارنك ب

 لاااااى تعزياااااز الااااااتعلم.إتت لاااااب االعتمااااااد المتباااااادى والمساااااااتلك الىردياااااة والجماعياااااة مماااااا ياااااادفعهم 
 Arends, 2004, 33)  

( أع اات ويتخااذ نااى 5-3إلااى فاارق   المتعلماي ياتم خاللهااا ت ساايم   ري ااة وتعارف بةنهااا 
ثااام ياااتم  ااارح الساااؤاى علاااى المتعلماااي  ثااام ي ااال المتعلماااو   (5-1  يتاااراوح ماااا باااي  ع اااو رقماااام 
علااام علاااى رقااام فيرفااال جاباااة ثااام يناااادى المإليعااارف اماااتعلم لناااى يتةنااادوا مااا  أ  ناااى  رؤوساااهم معاااام 

 (34، 2010،  زاهر ع وة. المرقمو  بهذا الرقم أيديهم وي دموا إجابات لللف ننى

 ثانياً: خطوات االستراتيجية

 وتتمثل خطوات اجستراتيجية فيما يلى :
 ي سم المعلم المتعلمي  إلى مجاميل م  أربعة متعلمي  وقد تزيد إلى خماسية وسداسية. -1

( أو حسااااب عاااادد أفااااراد 4إلااااى 1عااااة رقاااام ماااا  االرقااااام  يع ااااى نااااى ع ااااو فااااى المجمو  -2
 المجموعة.

 ي رح المعلم سؤاالم أو ن ا  أو م نلة.  -3

يناااقش المتعلمااي   ااىويام ويتى ااو  علااى االجابااة بحيااث ينااو  فااى النهايااة نااى مااتعلم قااادرام  -4
 على االجابة.

ري ة ت م  مستخدمام  ري ة ع وايية باستخدام النرد أو أى   2ينادى المعلم مثال الرقم  -5
  . الع وايية ثم ي رح السؤاى مرة أخرى
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لي ادم إجاباة مجموعتاك أماام المتعلماي ، وي اوى  أتى ناا جميعاام فاى  2ي وم نى ماتعلم رقماك  -6
.. (، لو إختلىت إجابة المتعلم ااخر فى مجموعة أخرى .  المجموعك أ  االجابة نالتالى

 ىسير ذلج.أو جات بةفنار أخرى جديدة يو ت لللف السبب ويذنر ت

....الااو وقااد تنااو  . ت اامى ااساايلة أى ماااده، الريا اايات، العلااوم، االجتماعيااات، اللغااة -7
ااساايلة ذات مسااتويات ع ليااة دنيااا أو عليااا، ويى ااى دايمااام االساايلة التااى تنمااى مهااارات 

 التىنير الناقد واالبداعى 

 .تعلمي ي دم المعلم تغذية راجعك للىلى بةنملك على االجابات الواردة م  الم -8

، (kagan&kagan,2009,19  .ينااااارر المعلااااام هاااااذه العملياااااة للولاااااوى اخااااار ساااااؤاى -9
 Hunter,et al, 2010, 229-230  ،)، 95، 2011ما ااااااى ال اااااامرى) ، 
.  (Maiz, 2015, 41 

 :: أهداف استراتيجية الرؤوس المرقمة ثالثاً 

 :راتيجية الرؤوس المرقمة، كما يلىتتمثل أهداف إست
 الواحدة.   المجموعة    م    المتعلمي    جانب   م    المستمر   واالنجاز   لمتوالى ا   اادات   على   ت جل  -1
 .الدراسية المراحى ولمعوم المباحث  جميل في التحليى زيادة على تعمى -2

 المتعلمااي  تهياا  جدياادة معلومااات  يولااد  الخباارات  تبااادى ونااذلج ااع ااات بااي  تزيااد الن اااش -3
 .و رحها تىسيرها إلى

 اان ااا ة جميااال فاااي إ ااارانهم خاااالى مااا  وذلاااج ربوياااة،الت العملياااة الماااتعلم محاااور تجعاااى -4
 .والسلبية التل ي  ع  وبعيدام  نبيرة بدرجة والىعاليات 

 ا  والمعرفاااة، العلااام ملاااادر مااا  مهماااام  ملااادرام  المعلااام ي ااانلها التاااي المجموعاااات  تمثاااى -5
 وذلاج الابعض، بع اهم م  المتعلمو  يتعلم حيث  للمعرفة، الوحيد  الملدر يعد  لم المعلم
 ومراناز المنتباات  فاي الالمحادودة والمعاارف المعلوماات  ملاادر على إ العهم  وت في

 الدولية. االنترنت  و بنات  المعلومات  ملادر
باادات والتعليااق والتع يااب  والتحاادث  االسااتما  باااداب  االلتاازام علااى المتعلمااي  تاادرب  -6  الاارأ  وا 

 بنتااايا والخااروا والن اااش الم ااارنة تىعيااى فااي أهميااة ماا  لهااا لمااا الراجعااة التغذيااة وت ااديم
 .هادفة ايجابية
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 أنهاا نماا للاتعلم، وم اوقة مثيارة التعليمية المادة وتجعى المتعلمي ، بي  الملى على ت  ى -7
 بالنجاح.  المتعلمو   عور إلى تؤد 

 أساس بناات فاي يسابب  مماا الدراساية، الحجارة داخى واقعية حياة يمارسو  المتعلمي  تجعى -8
 .ا خري  مل البنات والتعامى اللحيت التعاو 

 .الواحد  اللف في المجموعات  أن  ة  م  اافراد  ميوى إنت اف على تساعد  -9
 أرات إحتارام إلى يؤد  مما ال لبة، بي  الجماعي والعمى التعاو  روح تنمية على تعمى -10

(  ايمااااااا  103  100، 2008نواااااارهم  جااااااودت سااااااعادة،  وجهااااااات  ا خااااااري  وت بااااااى
 (45، 2013الخىاف،

 ستراتيجية الرؤوس المرقمة إ في  المعلم رابعاً : دور

على الرغم م  أ  مسيولية التعلم  م  هذه االستراتيجية ت ل على عااتق المتعلماي  إال 
أ  للمعلاااام أدوارام متعاااااددة فهاااااو مخ اااا  ومر اااااد وميسااااار وموجاااااك لعمليااااات الاااااتعلم، ولااااايس مل ناااااام 

وباي  المتعلماي  فاى  للمعلومات،  وليس الملادر الوحياد للمعرفاة، فهاو يساعى إلاى التوالاى بيناك
جميل االتجاهات، ويسمت لهم باالدارة الذاتية، ويساعدهم على فهم ذواتهم وانت ااف ناواحى ال اوة 

 (.156، 2008 نوثر نوجج، وأخرو ، . وال عف لديهم
 أدوار المعلم فى إستراتيجية الرؤوس المرقمة نالتالى   ويت ت أ 

دارتك اللف تنويم ااهداف، وتحديد  المو و  إختيار -1  .وا 
ختيار  نى المجموعة. -2  تنوي  المجموعات وا 

 . تحديد المهمات الرييسية والىرعية للمو و  وتوجيك التعلم -3

 اإلعداد لعمى المجموعات والمواد التعليمية وتحديد الملادر واان  ة الملاحبة. -4

ختيااار منسااق نااى مجموعااة وب اانى دورى  -5 تزويااد المتعلمااي  باإلر ااادات الالزمااة للعمااى وا 
 ديد دور المنسق ومسؤولياتك.وتح

 . ت جيل المتعلمي  على التعاو  ومساعدة بع هم -6

 . إع ات رقم لنى ع و فى المجموعة -7

 تلخيص اإلجابات على السبورة. -8
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 إسااااااتخدام الناااااارد أو  ري ااااااة ال رعااااااة أو السااااااحب عنااااااد اسااااااتدعات رقاااااام أحااااااد ااع ااااااات -9
  زاهااااار ع اااااوة،(، Kagan, 1995, 3-4 ل اااااما  الع اااااوايية فاااااى االختياااااار والحيادياااااة 

                                                                                                  .(35 ، 2010 وأخرو ،
ونظرًا لما تحظى به الرؤوس المرقمة من أهمياة فاى التادريس فأاد أهتمات بهاا العدياد 

 من الدراسات منها:
هاادفت إلااى التعاارف إلااى أثاار توويااف إسااترتيجية ( التااى 2018  محمااد عبااد الأااادردراسااة  ▪

الرؤوس المرقمة فى تنمية مهارات التىنير البلرى فى الريا يات والميى نحوها لدى  الب 
(  الباااا مااا  اللاااف الرابااال 80اللاااف الرابااال ااساساااى بغااازة، وتنونااات عيناااة الدراساااة مااا   

ار مهااارات التىنياار ااساسااى ووزعاات العينااة علااى فلاالي ، وتمثلاات أدوات الدراسااة فااى إختباا 
البلرى وم ياس الميى نحو الريا يات، وتوللت نتايا الدراسة إلى فعالية الرؤوس المرقمة 

 فى تنمية مهارات التىنير البلرى فى الريا يات والميى نحوها.
سااتخدام إسااتراتيجيتي  للاااتعلم إ( التااى هاادفت إلااى معرفااة أثاار 2017  فاطمااة األشااأردراسااة  ▪

رات الحياتيااة بااالعلوم لاادى  البااات اللااف السااادس ااساسااى بغاازة، الن اا  فااى تنميااة المهااا
 اااب ة(،  (  البااة تام تااوزيعهم علاى مجمااوعتي   تجريبياة،114وتنونات عيناة الدراسااة ما   

وتمثلااات أدوات الدراساااة فاااى إختباااار المهاااارات الحياتياااة وتولااالت نتاااايا الدراساااة إلاااى تىاااوق 
سااتراتيجية الاارؤوس   ااالب المجموعااة التجريبيااة التااى درساات باسااتخدام االست لااات العلمااى وا 

 المرقمة على  الب 

( والتاااى هااادفت إلاااى الن اااف عااا  أثرتووياااف إساااتراتيجية 2015  محماااد أبوساااليمةدراساااة  ▪
الاارؤوس المرقمااة فاااى تنميااة المىاااهيم العلمياااة ومهااارات التىنياار العلماااى بااالعلوم لاادى  اااالب 

(  الاب تتمثاى فاى المجموعاة 40اللف الخامس ااساسى بغزة، وتنونت عينة الدراسة ما  
(  الااب تتمثااى فااى المجموعااة ال اااب ة، وتمثلاات أدوات الدراسااة فااى إختبااار 39التجريبيااة ، 

ختبااار لمهااارات التىنياار العلمااى، وقااد أو ااحت النتااايا فاعليااة إسااتراتيجية  للمىاااهيم العلميااة وا 
أولاااات الدراسااااة الاااارؤوس المرقمااااة فااااى تنميااااة المىاااااهيم العلميااااة ومهااااارات التىنياااار العلمااااى و 

باالهتمااام بممارسااة إسااتراتيجية الاارؤوس المرقمااة وخلولااا فااى الوحاادات التااى تحتااوى علااى 
 م نالت وتجارب علمية.
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( هااادفت الدراساااة إلاااى معرفاااة فاعلياااة إساااتخدام إساااتراتيجية Astuti,2014  أساااتوتىدراساااة  ▪
للغااااة الاااارؤوس المرقمااااة علااااى تنميااااة ال اااادرة علااااى ال ااااراتة لاااادى  ااااالب اللااااف الثااااام  فااااى ا

(  البااام ماا   ااالب اللااف الثااام ، 79االنجليزيااة فااى جانرتااا، وتمثلاات عينااة الدراسااة فااى  
(  البام درسوا بال ري اة المعتااده، 39(  البام منهم درسوا ب ستراتيجية الرؤوس المرقمة،  40 

ختبار ل ياس قدرة ال الب على ال راتة، وقد ن ىت نتايا الدراسة إوتمثلت أدوات الدراسة فى 
عااا  فعالياااة  ري اااة الااارؤوس المرقماااة فاااى تحساااي  قااادرة ال اااالب علاااى ال اااراتة وذلاااج حساااب 

 اإلختبار الذى تم ت بي ك.

( والتاااى هااادفت إلااى التعااارف علاااى أثاار ت بياااق الاااتعلم التعااااونى baker,2013  بيكاااردراسااة  ▪
مستخدمام هينى الرؤوس المرقمة فاى تادريس النيمياات لادى  االب المرحلاة الثانوياة، وتنونات 

(  الباااام، تمثلااات أدوات الدراساااة فاااى إختباااار التحلااايى اانااااديمى، 24يناااة الدراساااة مااا   ع
وتولااالت نتاااايا الدراساااة إلاااى أ  إساااتخدام الااارؤوس المرقماااة فاااى تااادريس النيمياااات ل اااالب 
المرحلاااة الثانوياااة فعالاااة مثاااى الاااتعلم الىاااردى لجميااال ال اااالب وأ اااارت إلاااى المزياااد مااا  التمتااال 

 ادة النيميات.والم ارنة فى اللف فى م

هااادفت هاااذه الدراساااة إلاااى التعااارف  (mallette&michiell,2006  ميلتاااى، ميشااايلدراساااة  ▪
علاااى أثااار ت بياااق الااارؤوس المرقماااة فاااى دروس النيمياااات لااادى  اااالب اللاااف الساااادس فاااى 
الح ر لغرض إنت اف االختالفات بي  تح يق الرؤوس المرقمة لألهداف ب ستخدام الحوافز 

حاااوافز، وتمثلااات أدوات الدراساااة فاااى إختباااار التحلااايى اانااااديمى، والااارؤوس المرقماااة بااادو  
وتولاالت نتااايا الدراسااة إلااى أ  اسااتخدام الاارؤوس المرقمااة فعالااة فااى تح يااق أهااداف دروس 
النيميات، وأ ارت إلى المزيد م  الم ارنة بي  ال الب، ومستوى أعلاى ما  التناافس بلاورة 

 إيجابية باال افة للحوافز.

   Social Skillsالمهارات االجتماعية      المحور الثانى :

 أوال : ماهية المهارات االجتماعية

ب حاوى مىهاوم المهاارات نذنر فيما يلى بعض اارات التى قادمها المرباو  العارب وااجانا 
  - االجتماعية
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سات باى وتنوايم و اب  ا  رسااى و إ"مناو  متعادد االبعااد يت ام  المهااره فاى  :تعرف بأنها ▪
 لاااااااااااااية فاااااااااااااى مواقاااااااااااااف التوالاااااااااااااى اللىواااااااااااااى وغيااااااااااااار اللىواااااااااااااى"المعلوماااااااااااااات ال خ

 Riggio,et al,1990,801)). 

 ااار إال اادرة علااى التىاعااى الم بااوى بااي  الىاارد وغيااره ماا  اافااراد فااى  :كمااا تعاارف بأنهااا ▪
 (.54، 1995،  إسماعيىالمع يات الث افية العامك  للمجتمل.  محمد 

خااري  والتعبياار عاا  الم اااعر اا "قاادرة الىاارد علااى المبااادأه بالتىاعااى ماال :وتعاارف بأنهااا ▪
و ب  إنىعاالتك فى مواقاف التىاعاى االجتمااعى بماا يتناساب ، ازاتهمإااليجابية والسلبية 

 (. 16، 1998مل  بيعة الموقف "  محمد عبد الرحم ، 
نسب االدقات، والتةثير فى ا خري ، والتىاهم والتعاو  معهام، وحاى " :كما تعرف بأنها ▪

 (. 2001،130ة "  أحمد الل انى، الم نالت االجتماعي

عا  م ااعره وأراياك  يكوغير لىو كقدرة الىرد على أ  يعبر بلورة لىوي :بأنهاكما تعرف  ▪
اللاادرة عانهم  خري  وأ  يدرج فى الوقت نىسك الرسايى اللىويك وغير اللىوياكوأفناره لأل

 .(52، 2003،فراويىسرها على نحو يساعده على تح يق أهدافك    ريف 
 يا : أهمية إكتساب المهارات االجتماعية ثان

المهارات االجتماعية م  أهم ااهداف التى تسعى ااسارة والمدرساة والمجتمال لتح ي هاا، 
نمااااا تعااااد عمليااااة التىاعااااى االجتماااااعى أساسااااام لعمليااااة التن ااااية االجتماعيااااة  حيااااث يااااتعلم الىاااارد 

الواحااد، وهااذا الساالوج االجتماااعى  الساالونيات المتنوعااة التااى تاانوم العالقااات بااي  أفااراد المجتماال
ماااهو إال واااهرة تنااتا عاا  التىاعااى المسااتمر ماال ااخااري ، وبهااذا تعااد المهااارات االجتماعيااة أحااد 
العوامااى المهمااة والمحااددة لتىاعااى الىاارد ماال ااخاااري ، وقدرتااك علااى اإلسااتمرار فااى هااذا التىاعاااى 

   فتؤد  إلى ما يأتى(. 625، 2016هالة العمودى،(
سااتخدام أساااليب فعالااة للتوافااق تساااعد اا -1 بنااات علااى تعلاام تبااادى الم اااعر ماال ااخااري ، وا 

 . مل المواقف واللراعات اليومية فى الحياة

 . تؤدى إلى نمو الوعى بح وق االخري  -2

 . تحس  التوافق ال خلى لدى اابنات -3
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نتساب المهارات االجتماعية وسايى وأسااليب لألفاراد يمنانهم إساتثمارها، فتاؤدى -4 إلاى  يوفرا 
 . أ  يلبت اإلنسا  أنثر سعادة

تجعااى العمليااة التعليميااة مرغوبااا فيهااا  حيااث ينخاار  اابنااات فااى ساالونيات م ااجعة علااى  -5
 . التعلم بالود والحب والحرية

تنىى للىرد التىاعى والتنياف مال الانىس ومال ا خاري ، اامار الاذى يانعنس إيجابياام علاى  -6
 . المجتمل

وية التاااااى ينتسااااابها اابناااااات عااااا   رياااااق المهاااااارات تعماااااى التىااااااعالت االجتماعياااااة السااااا  -7
  لتنيف مل البيية  انها تعمى علىاالجتماعية على ا

 . تحسي  وت وير إحترام الذات  (أ

 تدعم منزلة الىرد داخى مجموعة االدقات. (ب 

 . ت وير ااحنام ااخالقية وال يم ااجتماعية (ا

 . إتبا  سلوج إيجابى ي بك سلوج النبار (د 

اؤم والتنيااف ماال الثااورة التننولوجيااة واإلنىجااارالمعرفى، حيااث ينبغااى أ  تنساب اافااراد التااو  -8
يتعلماااوا المهاااارات التاااى يعااايش النااااس بم ت ااااها، ويحترموهاااا وي ااادروها،  نماااا يجاااب أ  

 تنو  لغتهم مهذبة، وأ  يسلنوا ال رق والعادات وال واني  التى يتبعها المجتمل. 

 . يك تىاعالتهم مل البيية المحي ةتىيد اافراد فى التغلب على م نالتهم وتوج -9

تسااااعد االفاااراد علاااى تح ياااق فاااوز نبيااار مااا  االسااات الى الاااذاتى واالعتمااااد علاااى الااانىس  -10
 . واالستمتا  بةوقات الىراغ

 . تحافو على التحنم فى الذات و ب ها -11

 . تزيد م  مستويات النجاح فى المجاى االناديمى -12

لتاازام بالمعااايير اإلجتماعيااة الم بولااة تساااعد الىاارد علااى إنتساااب الساالونيات السااوية واال -13
 . وتنوي  عالقات إجتماعية جيدة مل المحي ي 

تزيااد ماا   ااعور الىاارد بذاتااك وتنميااة الث ااة بااالنىس والتلاارف فااى المواقااف االجتماعيااة  -14
 . ب نى سوى
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 . تساعد المتعلم لنى يعيش حياتك هاديام م مينام   -15

 ات التى ينتمى إليها الىرد.تساهم فى تح يق التنيف االجتماعى داخى الجماع  -16

 . تساعد ال الب فى إيجاد السبى الماليمة للتغلب على م نالتك وحلها  -17

نتسااااب الخبااارات ال ااارورية فاااى تعاااديى   -18 تسااااعد فاااى التعاماااى مااال المواقاااف الحياتياااة وا 
 . السلوج بما يتما ى والمواقف المتجددة

تساامت بااك ماا  الم ااارنة تعتباار ماا  أهاام عوامااى إ اابا  الحاجااات النىسااية للمااتعلم بمااا   -19
االيجابية مل ااخري  فى تةدية أعمالهم بما يتىق مل قدراتهم م  جهاة ومماا يتااح لهام 

 . م  فرلة االبدا  وتةنيد الذات 

تزيد م  عوامى التىاهم والتعاو  وتمن  الىرد م  التجاوب مل أفراد المجتمال وتسااعد   -20
 . م  أفراد وماديات  على التنيف والتوافق مل وروف بيية العمى بما فيها

 . تعزز التىاعى االيجابى مل ااخري  والبيية  -21

(،  ساااااااااااليما  36، 2009  عبااااااااااااس عاااااااااااالم،  ،(4، 2006،  السااااااااااايد عباااااااااااد العااااااااااااى
،  الاااااااااااااااااااااادخيى باااااااااااااااااااااا  (Sharon&Cynthia,2010,6)(، 118، 2010ابااااااااااااااااااااااراهيم،
 ساااااااااااااااااااااماح  (،44، 2016 فا مياااااااااااااااااااااة بااااااااااااااااااااا  خليىاااااااااااااااااااااة، (،52، 2014عبااااااااااااااااااااادا ،

 (.2018،252خ اب ،(،  أحمد 309،2018و احى،
   . ثالثاً : مراح  إكتساب المهارات االجتماعية وتحديدها

   هارة االجتماعية يمر بةربل مراحى، هىإنتساب المتعلم للم
 .   التعلم بة  هناج  ري ة جديدة للتلرف ب ري ة أف ىبداية الوعى -1

 .   االرتباج وعدم االرتياح فى ممارسة المهارةغياب البراعة واالت ا  -2

لبراعااة والتمهاار  موالاالة التغلااب علااى مواااهر عاادم االت ااا  ماا  إرتباااج وعاادم إرتياااح ا -3
حراز االيجابى م  النتايا  . ع   ريق التىنير والتخ ي  وا 

 .   إت ا  االتيا  بالتلرف دو  حاجة للتىنير فى نيىية إتيانكالتنامى -4

        Adler& Towne, 1999,35) 
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ية علاى  بيعاة المتعلماي  و بيعاة المرحلاة التعليمياة ويتوقف إنتساب المهارات االجتماع
نىعالياة ا  يتلاف بخلاايص جسامية معيناة وع لياة و  المرحلة االعدادية فالمتعلم فى  الموجود بها،

لاى إدناى أو ااعلاى لاذلج يحتااا الماتعلم تميزه ع  غياره ما  المتعلماي  فاى المراحاى التعليمياة اا
  أ والواقال جماعة تستجيب لمستوى نموه ومواهر ن اا ك ولهاذا يجاد منانتاك الح ي ياة باي  أتراباك

جماعة ااتراب تساعده على النمو االجتماعى انها تهيت لك الجاو الماليام ليتادرب علاى الحاوار 
 .(26، 1997  لبرى الدمرداش ،  االجتماعى وليبنى عالقاتك االجتماعية ومهاراتك

لباحثااة المهااارات االجتماعيااة التااى يحتاااا إليهااا تالميااذ اللااف االوى االعاادادى وحااددت ا
فيمااا يلااى  التعاااو ، التعااا ف،  ااب  الاانىس، التوالااى اإلجتماااعى وهااذه المهااارات تتناسااب ماال 

 المرحلة العمرية التى يمر بها التالميذ نما تناسب مستوى نموهم الع لى والمعرفى
              إجتماعياً : سمات المتعلم الماهر رابعاً 

جتماعيااااام هوالااااذى يااااتعلم أدات المهااااارات االجتماعيااااة ويااااتم دعمااااك  يعتباااار المااااتعلم الماهرا 
وت جيعك على إوهار المهارات االجتماعية م  خالى العديد ما  المت امنات اإليجابياة، نماا أ  

ماعياام   إيماا  نا اف، المتعلم هو اانثر تل يام للمعززات التى يدرنها أغلبنا على أنها م بولة إجت
 (. 79، 2007ه ام عبد ا ،  

 و يتلف أي ام المتعلم ذا المهارة االجتماعية  بالسلونيات ااتية  
 . إحترام م اعر االخري  -1

 . التعاو  فى المدرسة -2

 . إوهار إهتمامك بااخري  -3

 . إتبا  التعليمات المدرسية -4

 . ال درة على التحدث واالستما  الجيد  -5

 . دود أفعالك إتجاه ااخري التحنم فى ر  -6

 . المبادرة بالحديث  -7

 قبوى إقتراحات زماليك. -8

 قرانك ومعلميك.أمحبوب م  قبى  -9

   . (141، 1993تنوي  ألدقات بسهولك  عبد المنعم الدردير، -10
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وهناااب بعااض الدراسااات اهتماات بتنميااة المهااارات اججتماعيااة لااد  الطااال  بالمراحاال 
  التعليمية المختلفة، منها:

التعاارف علااى فاعليااة برناااما للتاادخى   لااىإ( التااى هاادفت 2018  سااماو وشاااحى دراسااة
سااتخدام الحاسااوب فااى تحسااي  المهااارات االجتماعيااة وخىااض درجااة الساالوج االنسااحابى  المبناار ب
ناث  إ( 20  ( ذنور،20(  ىى توحدى  40وتنونت عينة الدراسة م     ، ىاى التوحديي لدى اا

وع ااب  بالتساااوى اااب ة و م ت ساايم العينااة لمجمااوعتي  تجريبيااة تاا و  ،اللااىا بال اااهرة ةماا  ح ااان
وهاارت النتااايا وجااود أالتاادريب  بااق م ياااس المهااارات االجتماعيااة وم ياااس الساالوج االنسااحابى و 

فاااراد المجموعاااة التجريبياااة وال ااااب ة علاااى م يااااس أ درجاااات  باااي  متوسااا ى حلااااييام إفااارق داى 
 .فراد المجموعة التجريبيةأت المهارات االجتماعية والسلوج االنسحابى للال

سااتخدام ماادخى التاادريس إثاار ألااى التعاارف علااى إ( 2018  حمااد خطااا أ ااارت دراسااة أو 
المتمايز فى تدريس الريا يات على تنمية مهارات التىنير المت عب والمهاارات االجتماعياة لادى 

يال للمعلاام لتاادريس عااد الباحااث م ياسااام لاانم  الااتعلم المى ااى ودلاا أتالميااذ المرحلااة االبتداييااة. وقااد 
، الم ررة على تالميذ اللف الخامس االبتدايى وفق مدخى التدريس المتمايز (المجموعات  وحدة 
وتنونات عيناة الدراساة ، ختباارام للتىنيار المت اعب وم ياساام للمهاارات االجتماعياةإعد الباحث أنما 
وتااام ت سااايمهما إلاااى مااا  تالمياااذ اللاااف الخاااامس االبتااادايى بمحافواااة الىياااوم  ( تلمياااذام 96مااا   

لااى تىااوق تالميااذ المجموعااة التجريبيااة إوتولاالت الدراسااة مجمااوعتي  تجريبيااة و اااب ة بالتساااوى 
ختباار التىنيار المت اعب وناذلج لم يااس على تالمياذ المجموعاة ال ااب ة فاى الت بياق البعادى إل

تدريسااية ساااليب السااتخدام مجموعااة ماا  ااإلااى  اارورة إولاات الدراسااة أالمهااارات االجتماعيااة و 
 ستخدام مهارات التىنير المت عب والمهارات االجتماعيةإالتى تساعد المتعلم على 
( إلااى التعاارف علااى فعاليااة برناااما تاادريبى قااايم 2017  ماريااان معااوضوهاادفت دراسااة 

علااى الن ااا  ال للااى فااى تنميااة المهااارات االجتماعيااة لل ىااى البينااى، و ب اات الباحثااة م ياااس 
علااااى اا ىاااااى، وأوهاااارت النتااااايا فاعليااااة الن ااااا  ال للااااى فااااى تنميااااة المهااااارات االجتماعيااااة 

 المهارات اإلجتماعية لدى اا ىاى البيني .
( التااى هاادفت إلااى قياااس أثاار اسااتخدام نماااذا ناايج  2017  حنااان نجاام الاادينودراسااة 

 Kagan على تنمية التحليى الدراسى والمهارات االجتماعياة فاى م ارر الدراساات االجتماعياة )
 الباة وتانم  57و نية لدى  الباات اللاف ااوى المتوسا  بجادة، وتنونات عيناة الدراساة ما  وال

ت ساايمهم الااى مجمااوعتي  تجريبيااة و اااب ة وقااد أعاادت الباحثااة دليااى للمعلمااة تو اات فيااك  ري ااة 
التدريس وفق نماذا نايج  وتام ت بياق إختباار التحلايى الدراساى وم يااس المهاارات االجتماعياة 
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على المجموعتي  وتولى الدراسة إلى وجاود أثار لنمااذا نايج  فاى تنمياة التحلايى قبليا وبعديا 
 والمهارات االجتماعية. الدراسى

( إلاى التعارف علاى فاعلياة إساتراتيجية الاتعلم الخلاي  2017  أمينة لطفىوهدفت دراسة 
المرحلاة على تحليى مادة العلوم والمهارات االجتماعية لدى التالميذ ذوى لاعوبات ال اراتة فاى 

االبتداييااة وأولاات الباحثااة ب اارورة اإلهتمااام باسااتراتيجيات الااتعلم التعاااونى والتنوياال فااى أساااليب 
 التدريس والخروا م  النم ية والت ليدية.

 ه:ـــــث وإجراءاتــــأدوات البح

 أوالً : إعداد أدوات البحث

  بالخ وات التالية ول د مر إعدادهتمثى اداة الدراسة فى م ياس المهارات اإلجتماعية، 

 تحديد الهدف من المقياس :أ( 

يهاادف الم ياااس إلااى التعاارف علااى ماادى إنتساااب تالميااذ اللااف ااوى اإلعااادادى 
 للمهارات اإلجتماعية والتى تم تحديدها ساب ام.

 تحديد أبعاد المقياس:ب( 

دادى، تم تحديد أربعة أبعاد لم ياس المهارات اإلجتماعية لدى تالميذ اللاف ااوى اإلعا 
  -نما تم لياغة التعريف اإلجرايى لنى بعد م  اابعاد  نالتالى  

حترامها. :التعاطف -1  يعنى قدرة التالميذ على تىهم م اعر زماليهم وا 

يعنااااى قاااادرة التالميااااذ علااااى التىاعااااى ماااال زماليهاااام فااااى المواقااااف  :التواصاااال اججتماااااعى -2
 االجتماعية وقدرتهم على تنوي  لداقات معهم.

تبااا  ال واعااد، وال اادرة علااى فااض   :ضاابط الااذات -3 يعنااى تحناام التالميااذ فااى االنىعاااالت، وا 
 المنازعات وت بى الن د.

 يعنى م ارنة التالميذ لبع هم البعض م  أجى إنجاز مهمة أو مسيولية ما. :لتعاونا -4
 صياغة عبارات مقياس المهارات اإلجتماعية:ج(  

ر التااى يجااب أ  تتااوافر فااى قاماات الباحثااة بلااياغة عبااارات الم ياااس فااى  ااوت المعااايي
 ( عبارة.20لياغة العبارات، وفى  وت التعريىات اإلجرايية لألبعاد، تم لياغة  

 مايلى -وقد راعت الباحثة عند لياغة عبارات م ياس  المهارات االجتماعية   
 ارتبا  العبارات باالبعاد التى ت يسها. ▪
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 و وح العبارات والبعد ع  الغموض. ▪

 . ارات ال ويلة التى قد تؤدى إلى ت تت التلميذ تجنب إستخدام العب ▪

 وضع تعليمات المقياس :د( 

 -تم و ل تعليمات قبى ت بيق الم ياس على التالميذ وقد إ تملت التعليمات على ااتى  
تم تو يت الهادف ما  الم يااس والتةنياد علاى أهمياة اإلجاباة علاى الم يااس بدقاة وعناياة  -1

نما اغراض البحث العلمى.وأ  نتايا الم ياس ليس لها عالق  ة بدرجات المدرسة وا 

 التةنيد على عدم النتابة على ورقة ااسيلة ونتابة اإلجابة فى ورقة اإلجابة المنىللة. -2

( عبارة  م  ناو  اإلختياار ما  متعادد لناى عباارة 20تم تو يت أ  الم ياس يتنو  م    -3
(  درجاة 3العباارة يةخاذ  ( بدايى ولنى بديى درجة خالك بك حيث البديى الذى ي ايس 3 

 . ( درجة1، 2بينما باقى البدايى تةخذ  

( فاى مربال الرماز الاداى ✓تم تو يت نيىية اإلجابة عا  الم يااس وذلاج بو ال عالماة   -4
 على اإلجابة اللحيحة وتم و ل مثاال تو يحيا لإلجابة على الم ياس.

 عرض المقياس على مجموعة من المحكمين  (ه

التربياااة واللاااحة لاااورتك ااولياااة علاااى المحنماااي  مااا  أسااااتذه تااام عااارض الم يااااس فاااى 
      حنم وذلج إلبدات أرايهم فيما يلى( م15 النىسية وعددهم 

 بعاد المحددة.لأل م ياسمدى  مولية ال -1
 . بعاد المحددة لمستوى تالميذ اللف ااوى االعدادىامدى مناسبة ا -2
 رتبا  نى عبارة بالبعد التى يندرا تحتها.إمدى  -3
 ى دقة اللياغة اللغويك للعبارات.مد  -4
 . م ياسو وح تعليمات ال -5

 إعداد مفتاح تصحيح المقياس:و( 

( مىاردة ما  ناو  االختياار 20تم التولى إلى اللورة ااولية للم ياس والتى تمثلت فى  
( عباارات، التوالاى االجتمااعى 5م  متعدد وم سمة على أربعة أبعااد   التعاا ف ويتناو  ما   

( 5( عباااارات، التعااااو  ويتناااو  مااا   5( عباااارات،  اااب  الاااذات ويتناااو  مااا   5 ويتناااو  مااا  
عبارات، وم  هنا تم و ل مىتاح تلحيت الم ياس علاى حساب  ري اة لينارت حياث لناى عباارة 

 . ( حسب إختيار التلميذ 1، 2، 3ثالث بدايى ولنى بديى درجة نالتالى  
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 يةالتجريب االستطالعى لمقياس  المهارات اإلجتماع  ز( 

بعااد التةنااد ماا    لاادق المحنمااي ( قاماات الباحثااة بت بيااق الم ياااس فااى لااورتك االوليااة 
 -على عينة إست العية، وذلج لتح يق ااهداف التالية 

 حساب ثبات م ياس  المهارات االجتماعية. -1

 تحديد لدق م ياس  المهارات االجتماعية. -2

 حساب زم  ت بيق الم ياس. -3

 حسا  ثبات المأياس  ▪

حثااة  بحساااب ثبااات عبااارات م ياااس المهااارات االجتماعيااة ب ااري تي  ااولااى   قاماات البا
حساب معامى ألىا نرونباخ  ابعاد م ياس المهارات اإلجتماعية مل تو يت معامى ناى مىاردة ، 

  . والثانية حساب معامالت اإلرتبا  بي  المىردة ودرجة البعد الذى تنتمى اليك
معامالت االرتبا   باستخدام معادلة سبيرما  براو ( ثم تم حساب معامى ألىا نرونباخ و 

، ووجااااد أ  معامااااى ثبااااات االم ياااااس ننااااى   (SPSS.V.20)للم ياااااس ننااااى باسااااتخدام برناااااما 
 وهذا يعنى أ  الم ياس يتمتل بدرجة عالية م  الثبات.  (0،914 
 :حسا  صدق المأياس ▪
 صدق المحتو   -1

رات االجتماعياة علاى مجموعاة ما  وللتح ق م  لدق المحتوى تم عارض م يااس المهاا
تىااق علااى  المحنمااي  إلباادات أرايهاام حااوى  ماادى مناساابة مىااردات الم ياااس لألبعاااد المااراد قياسااها وا 

وهااذا ياادى علااى إرتىااا  لاادق الم ياااس  ٪85ماليمااة المىااردات لألبعاااد الم لااوب قياسااها بنساابة 
 ولالحيتك للت بيق.

 صدق األبعاد الفرعية للمأياس  -2

( وذلاج SPSS.V.20دق االبعاد الىرعية للم ياس باستخدام برناما  حيث تم حساب ل
حياث نانات ع   ريق حساب معامى االرتبا  بي  درجة البعد الىرعى والدرجة النلية للم ياس ، 

( مما يدى على إرتىا  لدق الم ياس وهو ي ايس ماا 0،05معامالت اإلرتبا  دالة عند مستوى  
 و ل م  أجلك.

  زمن تطبيق المأياس ▪

 تم حساب الزم  المناسب  لإلجابة على مىردات الم ياس م  خالى ما يلى 
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حسااااب الااازم  التجريباااى   الااازم  الاااذى اساااتغرقك أوى تلمياااذ والااازم  الاااذى إساااتغرقك أخااار 
 ( دقي ة.20تلميذ( ثم حساب متوس  الزم ، وهو ما يسمى بالزم  التجريبيى وقد بلغ  

  . ( دقي ة25لم ياس وألبت زم  الم ياس  ( دقايق ل راتة تعليمات ا5وتم إ افة  
 وتتضمن التالى: البحث: تنفيذ تجربة ثانياً 

 تحديد الهدف من التجربة  -1

ساااتراتيجية إعلاااى فعالياااة التااادريس ب ساااتخدام  إلاااى التعااارف ياااةالحال دراساااةتهااادف تجرباااة ال
دى، وذلاج عا  الرؤوس المرقمة فى تنمية المهارات اإلجتماعية لدى تالمياذ اللاف ااوى اإلعادا

   . ريق م ارنة نتايا التدريس ب ستراتيجية الرؤوس المرقمة بنتايا التدريس بال ري ة المعتادة
 تحديد منهج البحث والتصميم التجريبى لها:  -2

  بيعة الدراسة الحالية إستخدام  اقت ت 
 المنها الولىى (أ

 المنها التجريبى   (ب 

 :متغيرات البحث تحديد -3

 :المتغيرات المستألة (أ

 إستراتيجية الرؤوس المرقمة. ▪

 ال ري ة المعتادة. ▪

 التابعة  المتغيرات ( 

 المهارات اإلجتماعية. ▪

 ثالثاً: خطوات التطبيق الميدانى 

 المرحلة ا ولى: اإلعداد لتجربة البحث. 

  دراسة التجريبية تم مراعاة مايلىبعد اختيار عينة ال
 .توفير المواد الالزمة للتدريس (أ

  اة البحث المتمثلة فىال بلى اد  الت بيق (ب 

 م ياس المهارات اإلجتماعية. ▪

  قامات الباحثاة باساتخدام برنااما  نتائج التطبيق الأبلاى لمأيااس المهاارات اججتماعياة
(SPSS V.20)  بعد ت بيق الم ياس قبلياا وحسااب المتوسا ات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة
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 ت( لم ارنااة الىااروق بااي  متوساا ات درجااات  لاادرجات أفااراد المجمااوعتي  وقياااس التنااافؤ باختبااار
 ( نما يةتى  1أفراد عينة الدراسة فى الت بيق ال بلى والتى يو حك جدوى  

  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين )التجريبية   (1جدو  ) 
 الضابطة(  

 ( 30ن )   الفرعية ك  على حدة. كك  وأبعادة  فى التطبيق القبلى لمقياس المهارات اإلجتماعية 

 العدد  المجموعة البعد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

درجة  
 الحرية 

 قية )ت(
مستوى 
 الداللة 

 التعاطف
 1،14 7،73 30 الضابطة 

58 
1،46 
 

غير دالة  
عند 

(0،05 ) 
 0،958 7،71 30 التجريبية

التواص   
 االجتماعى

 0،860 6،86 30 الضابطة 
58 1،12 

دالة   غير
عند 

(0،05 ) 
 0،973 7،13 30 التجريبية

ضبط 
 الذات 

 0،764 7،36 30 الضابطة 
58 1،08 

غير دالة  
عند 

(0،05 ) 
 0،899 7،13 30 التجريبية

 التعاون
 0،915 7،30 30 الضابطة 

58 0،565 
غير دالة  
عند 

(0،05 ) 
 0،912 7،16 30 التجريبية

المقياس 
 كك 

 1،906 29،43 30 الضابطة 
58 

1،36 
 

غير دالة  
عند 

(0،05 ) 
 1،88 28،76 30 التجريبية

( أنااااك ال توجااااد فااااروق ذات داللااااة احلااااايية عنااااد مسااااتوى داللااااة 1يت اااات ماااا  جاااادوى  
( باااي  المجموعاااة ال ااااب ة والمجموعاااة التجريبياااة فاااى الت بياااق ال بلاااى لم يااااس المهاااارات 0،05 

مااااوعتي  فااااى نااااى ماااا   التعااااا ف، التوالااااى اإلجتماعيااااة ممااااا يعنااااى أ  هناااااج تنااااافؤ بااااي  المج
  . اإلجتماعى،  ب  الذات، التعاو (، ونذلج فى الم ياس ننى

 المرحلة الثانية: تنفيذ تجربة البحث 

بينمااااا  تاااام التاااادريس للمجموعااااة التجريبيااااة وفااااق خ ااااوات إسااااتراتيجية الاااارؤوس المرقمااااة، 
للمجموعتي  ال اب ة والتجريبياة المجموعة ال اب ة درست بال ري ة الت ليدية، وأستمر التدريس 

بواقال أربال حلاص أسابوعيام، بواسا ة الباحثاة حياث أنهاا  2018(12(2إلاى  2018(11(4م  
 تعمى معلم علوم بالمدرسة.
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 المرحلة الثالثة: بعد التدريس لعينة البحث  

، قاماات الباحثاة باالت بيق البعاادى  2018( 12( 2تام االنتهاات ما  التاادريس ياوم االحاد الموافاق  
دوات البحث المتمثلة فى م ياس المهارات اإلجتماعية، وم ياس التىنير اإليجابى وذلاج ياوم ااثناي   ا 

 ، وبعد ذلج قامت الباحثة بتلحيت الم ياس ورلد الدرجات. 2018( 12( 3الموافق 
 ث:ــــج البحـائــــــنت

وس لإلجاباااة عااا  الساااؤاى التاااالى والاااذى يااانص علاااى " ماااا أثااار إساااتخدام إساااتراتيجية الااارؤ 
المرقماااة فاااى تااادريس العلاااوم لتنمياااة المهاااارات اإلجتماعياااة لااادى تالمياااذ اللاااف ااوى اإلعااادادى؟  

( بي  0،05وللتح ق م  لحة الىرض الذى ينص على " يوجد فرق داى إحلاييام عند مستوى  
متوس ات درجات تالميذ المجموعتي  التجريبية وال اب ة فى الت بيق البعدى لم ياس المهارات 

 ماعية ننى وفى أبعاده الىرعية نال على حده للالت المجموعة التجريبية".اإلجت
 Independent Samplesإستخدمت الباحثة إختبار "ت" فاى حالاة عينتاي  مسات لتي  

T- Test  لتحدياااد الىاااروق باااي  متوسااا ات درجاااات المجموعاااة التجريبياااة ومتوسااا ات درجاااات
لمهاارات اإلجتماعيااة، وذلاج ب سااتخدام برناااما المجموعاة ال اااب ة فاى الت بيااق البعادى لم ياااس ا

(spss.ver,20) 2، ويو ت ذلج جدوى)     
(، ومقدار حجم تأثير المعالجة  d(، )2اقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية، وقيم )إيت (2جدو  ) 

 التجريبية  
 الفرعية كالً على حدة لدى تالميذ ا  أبعادهو المهارات االجتماعية كك   فى تنمية

 . التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لمجموعتين 

                                      
 البيان

 البعد 

الدرجة  
 العظمى

المجموعة  
 الضابطة 

 30ن=

المجموعة  
 التجريبية

 قيمة ت 30ن=
قيمة 
 2ايتا

 قيمة
d 

حجم 
 التأثير

 2ع 2م 1ع 1م

 15 التعاطف
8،6 

0،8
4 

13،4 
1،4
3 

15،62
** 

0،8
07 

4،10
2 

 كبير  

 15 التواص  االجتماعى
7،2 1،2 12،76 

1،5
7 

15،37
** 

0،8
03 

4،03
5 

 كبير  

 15 ضبط الذات 
7،5 

0،7
3 

13،46 
1،2
8 

22،18
** 

0،8
95 

5،82
4 

 كبير  

  15 التعاون 
7،6 

1،0
9 

13،47 
1،5
9 

16،45
** 

0،8
24 

4،32
1 

 كبير  

4،2 53،1 1،7 31،03 60 المقياس كك 
9 

26،06
** 

0،9
21 

6،84
4 

   كبير

  ( ما يلى2يتضح من جدول )
( بااي  متوساا ات درجااات تالميااذ المجمااوعتي  0،05وجااود فاارق داى إحلاااييا عنااد مسااتوى   -1

التجريبيااة وال اااب ة فااى الت بيااق البعاادى لم ياااس المهااارات االجتماعيااة ننااى وجمياال أبعاااده 
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تيجية للااالت تالميااذ المجموعااة التجريبيااة، ويت اات ماا  ذلااج أنااك يوجااد تااةثير لت بيااق إسااترا
 . الرؤوس المرقمة على تنمية المهارات االجتماعية لدى التالميذ 

( أنبر م  قيماة  ت( 26،06قيمة  ت( المحسوبة للم ياس ننى دالة إحلاييام حيث بلغت   -2
(، جميال قايم  ت( المحساوبة 0،05( وباذلج تناو  دالاك عناد مساتوى داللاة  2،01الجدولية  

( مماا ي اير إلاى تمياز تالمياذ 0،05اييا عند مستوى  لنى بعد م  أبعاد الم ياس  دالة إحل
 المجموعة التجريبية ع  تالميذ المجموعة ال اب ة فى الت بيق البعدى.

لتحدياد مساتويات حجام التاةثير نجاد أ  حجام التاةثير نبيار فاى ناى بعاد ما    dوبم ارناة قيماة -3
جااة إسااتخدام الاارؤوس أبعاااد المهااارات االجتماعيااة ونااذلج النتيجااة النليااة للم ياااس، وذلااج نتي

 المرقمة فى التدريس للمجموعة التجريبية مما أدى الى تنمية المهارات االجتماعية لديهم.

  حسا  قوة تأثير الرؤوس المرقمة على تنمية المهارات االجتماعية
ولبياااا  قاااوة تاااةثير إساااتخدام الااارؤوس المرقماااة فاااى تنمياااة المهاااارات االجتماعياااة بالنسااابة 

 . ( ذلج3ة ثم حساب مربل أوميجا ويو ت جدوى  للمجموعة التجريبي
 قيمة مربع أوميجا لبيان قوة تأثير إستراتيجية الرؤوس المرقمة على تنمية  ( 3جدو )
 المهارات االجتماعية بالنسبة لمجموعة الدراسة بين التطبيقين القبلى والبعدى.  

 البعد

 التطبيق القبلى
 (30)ن=

التطبيق 
 البعدى
 (30)ن=

قيمة 
 ت

 قيمة
 2ت

قيمة مربع 
 2wأوميجا 

قوة 
 التأثير

 2ع 2م 1ع 1م

 7،33 التعاطف
0،9
6 

13،4 
1،4
3 

18.6
7 

 كبير 0،853 348،5

 7،13 التواص  االجتماعى 
0،9
7 

12،7
6 

1،5
7 

16،0
6 

 كبير 0،812 258،1

 7،13 ضبط الذات 
0،8
9 

13،4
7 

1،2
8 

24.3
9 

 كبير 0،908 594،8

 7،16 التعاون
0،9
1 

13،4
7 

1،5
9 

17،0
9 

 كبير 0،829 291،9

 المقياس كك 
28،7
7 

1،9 53،1 
4،2
9 

27،5
5 

759،0
03 

 كبير 0،926

( أ  قيمااااااة مرباااااال أوميجااااااا للمجموعااااااة التجريبيااااااة فااااااى م ياااااااس 3يت اااااات ماااااا  الجاااااادوى 
( وهااااااى قيمااااااة مرتىعااااااة تاااااادى علااااااى قااااااوة تااااااةثير 0،926المهااااااارات االجتماعيااااااة ننااااااى بلغاااااات  

 –ماعياااااااة وفاااااااى بعاااااااض أبعادهاااااااا  التعاااااااا ف الااااااارؤوس المرقماااااااة علاااااااى تنمياااااااة المهاااااااارات اإلجت
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التعااااااااو ( نانااااااات نبيااااااارة حياااااااث تتااااااارواح ماااااااا باااااااي   – اااااااب  الاااااااذات  -التوالاااااااى االجتمااااااااعى
( ممااااا ياااادى علااااى قااااوة تااااةثير الاااارؤوس المرقمااااة علااااى تنميااااة هااااذه اابعاااااد، 0،926 -0،812 

ويالحااااااو أ  قااااااوة تااااااةثير الاااااارؤوس المرقمااااااة علااااااى بعااااااد التوالااااااى اإلجتماااااااعى أقااااااى ماااااا  باااااااقى 
 د ويرجل ذلج إلى أ  هذا البعد يستغرق وقت  ويى لتنميتك.اابعا

 ات:ـــــــات واملقترحـــــــالتوصي

 :ثـــــات البح ـــــتوصي 

 فى ضوء ما أشارت إليه نتائج البحث الحالي يمكن تأديم التوصيات التالية:
  رورة إستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة فى تدريس مناها العلوم. -1

 مام بتنمية المهارات اإلجتماعية فى تدريس مناها العلوم. رورة االهت -2

سااااتراتيجيات التاااادريس المتبعااااة فااااى تاااادريس العلااااوم بالمرحلااااة  -3 إعااااادة النواااار فااااى  اااارق وا 
ساتراتيجيات تادريس حديثاة ت اجل علاى ممارساة اان ا ة  ستخدام أساليب وا  اإلعدادية، وا 

 التعليمية وتنمى المهارات اإلجتماعية لديهم.

ا تادريب لل االب المعلماي  فاى نلياات التربياة  اعبة علاوم علاى إسااتراتيجيات إعاداد بارام -4
 التدريس الحديثة ومنها الرؤوس المرقمة.

 :ثـــــات البح ـــــمقترح  

إسااتكمااًل لمااا باادأه البحااث الحااالي، إقترحاات الباحثااة مجموعااة ماان البحااوث المكملااة 
 للبحث الحالي:

غياارات غياار التااى وردت فااى هااذا البحااث مثااى فعاليااة إسااتراتيجية الاارؤوس المرقمااة فااى مت -1
تنميااة أنااوا  أخاارى مااا  التىنياار مثااى التىنياار الناقاااد، التىنياار االبتنااارى واالبااداعى لااادى 

 التالميذ فى مختلف المواد الدراسية ااخرى.

فاعلياااااة إساااااتراتيجية الااااارؤوس المرقماااااة فاااااى تنمياااااة مهاااااارة حاااااى الم ااااانالت واالساااااتيعاب  -2
 المىاهيمى فى مادة العلوم.

فاعليااة إسااتخدام إسااتراتيجية الاارؤوس المرقمااة فااى تنميااة التىنياار المنوااومى لاادى تالميااذ  -3
 المرحلة اإلعدادية.
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 عـــــــة املراجـــــــقائم

 أوالً: المراجع العربية  

، مناهج التعلايم باين الواقاا والمساتأبل   (2001أحمد حسي  الل انى، فارعة حس  محماد   -1
 . ال اهرة، عالم النتب 

ستخدام مدخى التدريس المتمايز فى تدريس إ(   أثر 2018براهيم على خ اب  إعلى أحمد  -2
الريا يات على تنمية مهارات التىنير المت اعب والمهاارات االجتماعياة لادى تالمياذ المرحلاة 

 .305-201،  ص ص 2،   21 ا،  ممجلة تربويات الرياضياتاابتدايية، 
ساااتراتيجية الاااتعلم الخلاااي  علاااى تحلااايى ماااادة (  فاعلياااة إ2017أميناااك يحياااي محماااد ل ىاااى   -3

العلوم والمهارات االجتماعياة لادى التالمياذ ذوى لاعوبات ال اراتة  الدسلنسايي ( فاى المرحلاة 
 .907 -875، ص ص 172،   2، جامعة اازهر، ا مجلة كلية التربيةاالبتدايية، 

 للن ر.، عما  ، دار المناها التعلم التعاونى(  2013يما  عباس الخىاف  إ -4
تنميااة المهااارات االجتماعيااة ل طفااال (  2007إيمااا  فااؤاد نا ااف، ه ااام إبااراهيم عبااد ا    -5

 ، ال اهرة، دار النتاب الحديث.ذو  االحتياجات الخاصه

الأيااس النفساى واالجتمااعى تأاويم   (2012،  ه اام اباراهيم عباد ا   إيما  فاؤاد النا اف -6
 ، ال اهرة، دار النتاب الحديث للن ر تياجات الخاصةوتنمية المهارات االجتماعية لذو  االح

، عماا ، دار التعلم التعااونى نظرياات وتطبيأاات ودراساات   (2008جودت أحمد سعادة،   -7
 .وايى للن ر والتوزيل

(  نماااوذا م تااارح لت ااامي  بعاااض المهاااارات الحياتياااة فاااى 2002حساااام الااادي  محماااد مااااز    -8
المااؤتمر العلمااى الرابااا اادات والجااودة ال اااملة،  منوومااة الماانها التعلاايم فااى إ ااار مىاااهيم

، الجمعية الملارية للمنااها و ارق التادريس، عشر) مناهج التعليم فى ضوء مفهوم األداء(
 .72 -69يومى الرابل والع ري  والخامس والع ري  م   هر يوليو ، ص ص 

نااااايج   (  أثااااار إساااااتراتيجية نمااااااذا2017حناااااا  عباااااد الجلياااااى عباااااد الغىاااااور نجااااام الااااادي    -9
 kegan علااااااى تنميااااااة التحلاااااايى الدراسااااااى والمهااااااارات االجتماعيااااااة فااااااى م اااااارر الدراسااااااات)

نليااة  مجلااة الطفولااه والتربيااة،االجتماعيااة والو نيااة لاادى  البااات اللااف ااوى المتوساا  ، 
 .293 -247، ص ص 31،   9رياض اا ىاى، جامعة ااسنندرية، ملر، ما 
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المهارات االجتماعية )تعلايم وتادريس المهاارات   ( 2014دخيى ب  عبد ا  الدخيى ا    -10
   . ، الرياض ، منتبة العبينا االجتماعية والأيم (

دلياااال طرائااااق (   2010زاهاااار ع ااااوة، زياااااد قباجااااة، فهمااااى عبو ااااى ،حااااازم أبااااو جاااازر   -11
 فلس ي .   ،التدريس

المهاااارات الحياتياااة ضااارورة حتمياااة فاااى (   2010باااراهيم  إساااليما  عباااد الواحاااد يوساااف  -12
 . يتراج لل باعك والن ر والتوزيلإ، ال اهرة، ر المعلوماتيةعص

(  فاعلية برناما للتدخى المبنر باستخدام الحاساوب فاى 2018سماح نور الدي  و احى   -13
تحسااي  المهااارات االجتماعيااة وخىااض درجااة الساالوج االنسااحابى لاادى اا ىاااى التوحااديي ، 

 . 355 -299، ص ص 2،  34،  م مجلة كلية التربية بأسيوط
 ة(   المهااارات االجتماعيااة فااى عالقتهااا بالث اا 2006الساايد محمااد عبااد المجيااد عبااد العاااى   -14

مجلااة كليااة بااالنىس والر ااا الااوويىى لاادى عينااة ماا  معلمااى ومعلمااات المرحلااة االبتداييااة، 
 .47 -3،  ص ص 60  ،  2ا ، المنلورة، التربية

 .دار المعارف، ال اهرة ، 2،   أساسيات تدريس العلوم(   1997لبرى الدمرداش   -15

، ال ااهرة، دار غرياب المهارات االجتماعية واالتصالية(  2003 ريف  وقى محمد فرا   -16
 . للن ر والتوزيل

، عمااا ،  ساتراتيجيات تاادريس العلاوما  النظريااة البنائياة و  (  2007عاايش محماود زيتاو    -17
 . دار ال روق للن ر والتوزيل

، المنيااا، دار جتماعيااة فااى حياتنااا المعاصاارةالمهااارات اال(  2009عباااس راغااب عااالم   -18
 فرحة للن ر والتوزيل.

(   المهااارات االجتماعياااة لااادى تالميااذ ذوى لاااعوبات الاااتعلم 1993عبااد المااانعم الااادردير   -19
 .155-138،  ص ص 9،  جامعة اسوا ،   ،  مجلة كلية التربيةبالمرحلة االبتدايية

ة باااير فااى تنميااة ال اادره علااى حااى (  أثاار توويااف اسااتراتيجي2012ع يااى محمااود رفاااعى   -20
رسالة ماجستير غير المسةلك العلميك والمهارات الحياتيك لدى  البات اللف التاسل بغزه، 

 الجامعك االسالميك، غزه. منشوره،
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(  أثار إساتخدام إساتراتيجيتي  للاتعلم الن ا  فاى 2017فا مك عليا  عباد الارحم  اا ا ر   -21
رساااالة دى  الباااات اللاااف الساااادس ااساساااى بغااازه، تنمياااة المهاااارات الحياتياااك باااالعلوم لااا 

 ، نلية التربية ، الجامعك اإلسالميك بغزه.ماجستير غير منشوره

مجلاة جيال العلااوم (  لاعوبات الاتعلم والمهااارات االجتماعياة ، 2016فا مياة با  خليىاك   -22
 .49 -37،  ص ص 18،   االنسانية واالجتماعية

فااى الفصاال دلياال المعلاام لتحسااين طاارق تنويااا التاادريس (  2008نااوثر حساا  نوجااج   -23
،  بياروت،  منتاب اليونسانواالقليمى للتربياة فاى التعليم والتعلم فاى مادارس الاوطن العرباى

 الدوى العربية.
(   فعالية برناما تدريبى قايم على الن ا  ال للى 2017ماريا  عايد إبراهيم معوض   -24

، ملار،    ياة التربياة ببورساعيدمجلاة كلفى تنمية المهاارات االجتماعياك لل ىاى البيناى، 
 .551 -528، ص ص 22

االدارة  ،السعودية إستراتيجية فى التعلم النشط 101(  2011ما ى ب  محمد ال امرى   -25
 العامة للتربية والتعليم بمن  ة حايى  بني (.

" المهاارات االجتماعياة  دراسات فاى الصاحة النفساية(  1998محمد السيد عبد الرحم    -26
 . ، ال اهرة،  دار قبات لل باعة والن ر 2،  ا الهوية " –النفسى االستأالل  –
(  أثر توويف استراتيجية الرؤوس المرقمة فى تنمية 2018محمد خالد فايز عبد ال ادر  -27

مهارات التىنير البلرى فى الريا يات والميى نحوها لادى  االب اللاف الرابال ااساساى 
 معة االسالمية بغزة.، نلية التربية، الجارسالة ماجستيربغزة، 
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