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دادإـع

 قسم مناهج وطرق تدريس العلوم
 الزقازيقكلية الرتبية، جامعة 

 

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

( تلميةةذام مةة  تالميةةذ اللةةإل ااوى اإلعةةدادى مةة  مدرسةةة م ةةتوى ال ا ةةى 60عينةةة منو ةةة مةة   
تجريبيةة و ةاب ة بالتوةاوى إدارة غرب الزقازيق التعليمية، موزعي  على مجموعتي   –االعدادية 

، كما استخدمت مقياس المهارات االجتماعية اعد خليلا لهذا الغرض، وتم إستخدام كل مة   
المةةنها الوىةةىى فةةى إعةةداد االرةةار النوةةرى للبحةةث ورلةةج ةتحدرةةد إسةةتراتيجية الةةرؤوس المرقمةةة، 

ا، وت ةديم التوىةيات والمهارات االجتماعية، وفةى إعةداد أدواتةك وكةذلج فةى تحليةل النتةايا وتىوةيره
والم ترحات ، والمةنها بةبك التجريبةى فةى التجرلةة الميدا يةة للبحةث، وتةم ت بيةق أداة البحةث علةى 

( ةةةةي  متوسةةة ى 0,05العينةةةة، وجةةةاتت النتةةةايا م كةةةدة وجةةةود فةةةر  داى احلةةةاييام عنةةةد موةةةتوى  
ارات درجةةةةةات التالميةةةةةذ فةةةةةى الت بي ةةةةةي  ال بلةةةةةى والبعةةةةةدى   مجموعةةةةةة البحةةةةةث( فةةةةةى مقيةةةةةاس المهةةةةة

االجتماعيةةة للةةالت الت بيةةق البعةةدى، وهةةذا ر كةةد تةةةثير إسةةتراتيجية الةةرؤوس المرقمةةة فةةى تةةدريس 
 العلوم فى تنمية المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االعدادية.

 الرؤوس المرقمة، المهارات اإلجتماعية،  المرحلة اإلعدادية. :الكلمات املفتاحية
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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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ي ةةةةةهد العلةةةةةر الحةةةةةدرث ت ةةةةةورام واسةةةةةل الن ةةةةةا  فةةةةةى مختلةةةةةإل مجةةةةةاالت الحيةةةةةاة العلميةةةةةة 
والتكنولوجيةةةة، ومةةة  أجةةةل موالبةةةة هةةةذا الت ةةةور والوةةةعى لبنةةةات موةةةت بل ال ةةةعوب، كةةةا  الةةةةد مةةة  
اإلهتمام بال اقات الب رية والع وى المىكره ال ةادرة علةى الوىةوى بمجتمعاتهةا إلةى موةتويات عليةا 

 الرقى والت دم.م  
وا  الع ةةل الب ةةرى هةةو قةةوام الثةةروه العلميةةة والتكنولوجيةةة الحدرثةةة، أىةةبت مةة  ال ةةرورى 
أ  ينةةو  هةةةو االسةةةتثمار الرييوةةةى فةةى مجةةةاى التعلةةةيم وت ةةةوير المهةةارات الب ةةةرية وتنميةةةة الكةةةوادر 

ف مةةةل وال ةةةدرات التةةةى يوةةةت يل ةهةةةا الىةةةرد التعامةةةل مةةةل مخرجةةةات هةةةذه الثةةةوره التكنولوجيةةةك والتكيةةة
 (513، 2005 تايجها.  محي ال رلينى، 

ولكى تعمل الترلية ب نل حقي ةى علةى موةاررة الت ةدم العلمةى والت نةى، فةا  عليهةا التوجةك 
 حو إلواب المهارات االجتماعية الالزمك للموار  المتنورعلميام وت نيام، حيث أىةبت مة  ااهميةك 

عةةداد مةةوار  قةةادر علةةى المواجهةةة فةةى كةةل دمةةا المهةةارات اإلجتماعيةةة فةةى المنةةاها التعليميةةة إل
 (34، 2002الوروف والموتجدات  حوام ماز ، 

"سلوةةلة متلةةلة، ومتكاملةةة مةة  اا مةةا، الوةةلوكية، وتعةةرف المهةةارات اإلجتماعيةةة بة هةةا  
جتماعيةةة أخةةرى ألثةةر إخةةر، وييوةةر إلتوةةاب مهةةارة والوجدا يةةة، والمعرةيةةة، كةةل منهةةا رةة ثر فةةى اا

 (117، 2010  سليما  اةراهيم،م  الواب ة.  تع يدام 
لما أ  اافراد الذر  لدرهم مهارات إجتماعية يمننهم إستخدام مهارات اإلقنةا  والتىةاوض 
المناسةةةبك لموقةةةإل مةةةا و سةةةتخدامها فةةةى حةةةي  أ  أول ةةةج الةةةذر  ال يمتلكةةةو  مةةةدى واسةةةعام مةةة  تلةةةج 

تالى مة  عةزلتهم،  تيجةة المهارات، غالبا ما تلإل سلوكياتهم بالعلبيك والعنإل، التى قد تزيد بال
 (206، 2018لعدم رغبة أقرا هم بالتعامل معهم. أحمد خ اب، 

( أ  اافةةةةراد الةةةةذر  يجيةةةةدو  paul& Daniel,1991,27-33ويةةةةذكر ةةةةةوى ودا يةةةةل  
المهةارات اإلجتماعيةةة رتوةمو  بىاعليةةة فةةى العالقةات االجتماعيةةة، والتةةةثر ةةيم  رتىةةاعلو  معهةةم، 

 حياتهم.ويح  و   جاحام كبيرام فى 
ومة  هنةا إسةتلزم تحوةي  أسةاليت و سةتراتيجيات التعلةةيم، مة  أجةل إ تةاا جةيالم قةادرام علةةى 
تنمية قدرتك على إلتواب المهارات االجتماعية المتنوعة، والتعارإل مل االخري ، و ةب  الةذات 

 والتواىل مل ااخري  والتعاو  معهم.
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لحةةافز الجةةوهرى ااساسةةى الةةذى وحتةةى ينتوةةت المةةتعلم المهةةارات اإلجتماعيةةة التةةى هةةى ا
الغنةةةى فةةةى أى عمةةةل يوةةةعى اال وةةةا  لتحقي ةةةك ب ري ةةةك سةةةهلك ومبوةةة ك، بحيةةةث يوةةةت يل المةةةتعلم 
التغلت على ما رواجهك فى حياتك اليوميك كا  الةد م  إستخدام رر  ألثر حيوية و  ةا، بحيةث 

 يجيات الةةةتعلم الن ةةة  تثيةةةر داقةةةل المةةةتعلم للةةةتعلم، ممةةةا وجةةةك أ وةةةار الترلةةةويي  إلةةةى إسةةةتخدام إسةةةترات
 فى التدريس.

فالتعلم الن   يعتمد على مجموعات ىغيرة ومتحاورة، بحيث أ  المتعلمي  يعملةو  معةام 
فى مجموعات لزيادة تعلمهم وتىاعلهم، حيةث يحتةاا إلةى كثيةر مة  قواعةد العمةل، وتنوةيم الةتعلم، 

لتةدريس ألثةر ميمةة مة  لما يحتاح إلى ممارسات وا حك للعمةل بةك، وهةذا يجعةل إسةتخدامك فةى ا
 (10، 2012التعلم الت ليدى ال ايم على الحىظ والتل ي .  ع يل رفاعى ، 

وتعد إسةتراتيجية الةرؤوس المرقمةة كاحةدى إسةتراتيجيات الةتعلم الن ة  إسةتراتيجية تعاو يةة 
يعمل فيها ال لبة سوية ل ما  أ  كل عنلر فى المجموعة يعرف الجواب اللحيت للو اى أو 

 (.131، 2004التى ي رحها المعلم  يحي أةو حرب وأخرو ، ااس لة 
ت ةةجل علةةى اادات المتواىةةل واال جةةاز  ومةة  أهةةداف إسةةتراتيجية الةةرؤوس المرقمةةة أ هةةا 
تجعةل المتعلمةي  يمارسةو  حيةاة واق يةة ، الموتمر م  جا ت المتعلمي   ةم  المجموعةة الواحةدة
 عةاو  اللةحيت والتعامةل البنةات مةل ا خةةري داخةل الحجةرة الدراسةية ممةا يوةبت فةي ةنةةات أسةس الت

تجعةةل المةةتعلم محةةور العمليةةة الترلويةةة مةة  خةةالى إبةةرالهم فةةي جميةةل اا  ةة ة والىعاليةةات وكةةذلج 
(،  ايمةةةةةا  103 -2008،100  جةةةةةودت سةةةةةعادة، ةدرجةةةةةة كبيةةةةةرة ولعيةةةةةدا عةةةةة  التل ةةةةةي  والوةةةةةلبية

 . (45، 2013الخىاف،

 احثة بوجود مشكله من خالل: أستشعرت الب
عمل الباحثة فى الميدا  الترلوى كمعلمة الحوت أ  تدريس مادة العلوم رواجةك كمةا مة   -1

اللةةعولات والم ةةنالت، والتةةى مةة  اةرزهةةا  ةةعإل التىاعةةل ةةةي  المةةتعلم والمةةاده، وميةةام 
يرا مة  المتعلم بحىظ مادة العلوم دو  الرل  والتىكير ةي  منو اتها،لما أ  هناك عددا كب

المتعلمي  ي عرو  با  مادة العلوم ى بة ومجردة ومع دة حيةث المعلةم الملةدر الوحيةد 
، وهةةةةذا رنةةةةاقض االتجاهةةةةات الترلويةةةةة الحدرثةةةةك  والرييوةةةةى للمعرفةةةةة والمةةةةتعلم مجةةةةرد متلةةةةقا
ومت لبةةةات العلةةةر الحةةةالى التةةةى تةةةدعو إلةةةى إيجاةيةةةة المةةةتعلم وتعزيةةةز الةةةتعلم ال ةةةايم علةةةى 
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لمةةا أ  هنةةاك  ةةعىام رتمثةةل فةةى عةةدم قةةدرة المةةتعلم علةةى ممارسةةة  رإعمةةاى الع ةةل والتىكيةة
و ةب  الةنىس والتعةارإل  المهارات االجتماعية م  اتلةاى وتواىةل وتعةاو  مةل زماليةك

 .مل االخري  وغيرها
الدراسات الواب ة التى أبارت الى وجةود  ةعإل فةى المهةارات االجتماعيةة لةدى التالميةذ  -2

( وماريةةا   معةةوض 2018دراسةةة أحمةةد خ ةةاب ( و 2018منهةةا دراسةةة سةةماح وبةةاحى  
 ( 2017( ودراسة حنا   جم الدر   2017 

لةةدى تالميةةذ  المهةةارات اإلجتماعيةةةتمثلةةت م ةةنلة الدراسةةة الحاليةةة فةةي وجةةود  ةةعإل فةةي 
 لدراسةةةةةة فةةةةةى الوةةةةة اىالمرحلةةةةةة اإلعداديةةةةةة، وللتلةةةةةدى لهةةةةةذه الم ةةةةةنلة حةةةةةددت الباحثةةةةةة م ةةةةةنلة ا

   التالىالرييوى  
  الرؤوس المرقمة على تنمية بعض المهارات اإلجتماعيةة لةد  ستخدام إستراتيجية إما أثر

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

 ؟ الرؤوس المرقمة( باستخدام إستراتيجية ال اقةماىورة وحدة   -1
تالميةةةذ لةةةدى  المهةةةارات اإلجتماعيةةةة تنميةةةة   الةةةرؤوس المرقمةةةة علةةةىإسةةةتراتيجية  مةةةا أثةةةر -2

 المرحلة اإلعدادية؟

بعةةةد االرةةةال  علةةةى اإلرةةةار النوةةةرى والدراسةةةات الوةةةاب ة تةةةم تحدرةةةد ملةةة لحات الدراسةةةة 
 لالتالي  

  Numbered Heads Strategyإسرتاتيجية الرؤوس املرقمة   -1

ةت وةيم المتعلمةي  إلةى مجموعةات وتوزيةل  ىةذها المعلةم إجراييةام رري ة تعلةم رن: تعرف بة ها
لكةل مةتعلم فةى المجموعةة  ( فى كل مجموعة، ويع ةى المعلةم رقمةام 5-4المتعلمي  عليها بحدود  

والمجموعةةةات كلهةةةا، وي ةةةرح المعلةةةم   المىهةةةوم (الن ةةةا، (المهمةةةة( الم لةةةوب دراسةةةتها باالسةةةتعا ة 
، وي لت م  المتعلمي  مناق ةتك معةام فةى ام، وي رح المعلم س االم بالوبورة وأورا  العمل المعدة سلى

عةد رلةج يختةار وللل مجموعك حتى رتةلدوا أ  كل متعلم فى المجموعة تم تعلمك وعرف الجةواب 
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المعلةةم رقمةةام ع ةةواييام وعلةةى كةةل مةة  يحمةةل هةةذا الةةرقم مةة  المجموعةةات كلهةةا أ  ي ةةدم أو يعةةرض 
عتك وهنذا رةتم التىاعةل االجتمةاعى واإلعتمةاد اإليجةاةى حتةى اإلجابة المتىق عليها م  قبل مجمو 
  .(571، 2007 عايش زيتو ،  رتم  ما  التعلم وتح يق الهدف
إحةةدى إسةةتراتيجيات الةةتعلم الن ةة  التةةى  رةةتم خاللهةةا ت وةةيم المعلةةم  وتعةةرف إجراييةةام بة هةةا 

معلةةم رقمةةام لكةةل للمتعلمةةي  إلةةى مجموعةةات تتكةةو  مةة  سةةتك متعلمةةي  فةةى كةةل مجموعةةة ويع ةةى ال
مةةتعلم فةةى المجموعةةة، وي ةةرح المعلةةم سةة االم أومهمةةة أو  ةةا، وعنةةدما توةةمل المجموعةةات الوةة اى 
ي عو  رؤوسهم سويك حتى رتةلدوا أ  كةل مةتعلم فةى المجموعةة تةم تعلمةك وعةرف الجةواب ولعةد 

ي ةدم  رلج يختةار المعلةم رقمةام ع ةواييام، وعلةى كةل مة  يحمةل رلةج الةرقم مة  المجموعةات كلهةا أ 
اإلجابةةةةك المتىةةةةق عليهةةةةا مةةةة  قبةةةةل مجموعتةةةةك وهنةةةةذا تخلةةةةق هةةةةذه االسةةةةتراتيجية التةةةةراب  االيجةةةةاةى 
والمواتلة الىردية  م  المجموعات، كما تعزز التعلم الىردى ا  كةل مةتعلم علةى حةدى يحتمةل 

 . أ  ينو  مو والم ع   جاح جماعتك

   Social skillsاملهارات اإلجتماعية  -2

جموعةةةةة مةةةة  الوةةةةلوكيات التةةةةى تعنةةةةى إلتوةةةةاب ال ىةةةةل لمهةةةةارات تحمةةةةل موتعةةةةرف بة هةةةةا  
المو ولية وتوكيد الذات و ب  ا ىعاالتك فى مواقإل التىاعل مل االخري  ولما رتناست مل ربيعة 
. الموقةةإل، وكةةذلج إلتوةةاب ال ىةةل لمهةةارات التعةةاو  والتعةةارإل والتواىةةل اللىوةةى وغيةةر اللىوةةى

 (.122، 2012 محمود عنابة ، أما ى عبد المجيد، 
مجموعة الولوكيات االجتماعية التى ينتوبها المتعلم وع  رري ها وتعرف إجراييام بة ها  

يح ق التكيف والتىاعل االيجةاةى مةل ااخةري  فةى إرةار ررت ةيك المجتمةل مثةل  التعةاو ،  ةب  
 النىس، التواىل اإلجتماعى، التعارإل(

تنميةةة المهةةارات اإلجتماعيةةة لةةدى تالميةةذ المرحلةةة اإلعداديةةة  إلةةى  هةةدفت الدراسةةة الحاليةةة
 باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة.

 تمثلت أهمية الدراسة الحالية فيما يمكن أن تسهم به في: 
فةةةي ةةةةراما  إسةةةتراتيجية الةةةرؤوس المرقمةةةةتوجيةةةك أ وةةةار البةةةاحثي  إلةةةى االهتمةةةام ةتو يةةةف  -1

 المعلم.إعداد 
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 لتالميةةذ اللةإل ااوى اإلعةةدادى( ال اقةة  وحةدةإعةداد دليةل للمعلةةم يوةاعده علةى تةةدريس  -2
و يمنةة  اسةةتخدامك فةةي إعةةداد أدلةةة لةةدروس أخةةرى  الةةرؤوس المرقمةةةباسةةتخدام إسةةتراتيجية 

 ستىادة الباحثي  منك. و 

 خرى مماثلة.أ م اريسقد ُيوتىاد منك في إعداد  المهارات اإلجتماعية لقياس  مقياس ت ديم  -3

فةةةي المرحلةةةة  لعلةةةومفةةةي تخ ةةةي  مو ةةةوعات االعلةةةوم قةةةد ُتىيةةةد الدراسةةةة مخ  ةةةي منةةةاها  -4
 .الرؤوس المرقمةباستخدام  عداديةاإل
موةةةاررة االتجاهةةةات الحدرثةةةة فةةةي إتبةةةا  إسةةةتراتيجيات تعليميةةةة حدرثةةةة ُتركةةةز علةةةى المةةةتعلم  -5

 وليس المعلم.

 ى الحدود التالية: قتصرت الدراسة الحالية علأ
 تالميةةةذ اللةةةإل ااوى اإلعةةةدادى مةةة  مدرسةةةة م ةةةتوى ال ا ةةةى اإلعداديةةةة مةةة   مجموعةةةة

التابعةةةة إلدارة غةةةرب الزقةةةازيق التعليميةةةة،  وةةةرا ا هةةةا منةةةا  عمةةةل الباحثةةةك وتعةةةاو  إدارة 
المدرسةةة ممةةا ريوةةر لهةةا ت بيةةق تجرلةةة الدراسةةة، ومجموعةةة الدراسةةة مةة  مرحلةةة رتميةةزو  

  والحيوية وزيادة النمو الع لى.فيها بالن ا، 
 العلةةوم الم ةةرر علةةى تالميةةذ اللةةإل ااوى اإلعةةدادى الىلةةل ( مةة  مةةنها وحةةدة  ال اقةةة

 وةةةةرما ا  مو ةةةةةوعاتها مناسةةةةةبة  ، ( 2019 -2018الدراسةةةةى ااوى، العةةةةةام الدراسةةةةةى  
  .المهارات اإلجتماعية وم  الممن  تدريوها باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمةلتنمية 

  التواىةةةةةل  - التعةةةةةارإل     المهةةةةةارات اإلجتماعيةةةةةة  اإلقتلةةةةةار علةةةةةى أرلعةةةةةة أبعةةةةةاد مةةةةة
 (. التعاو   -  ب  الذات - اإلجتماعى

 (.ة إعداد الباحث مقياس المهارات اإلجتماعية

 :ثـــــــالبحج ـــــــمنه (أ
 أدةيةات الدراسةة والدراسةات الوةاب ة و عةداد اادوات ومناق ةة   الست رات الوصفي التحليلي

 النتايا وتىويرها.

  التجريبي رو المجموعتي  المتكاف تي   التجريبية وال اب ة(.ببك 
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   Numbered Heads Strategyاحملور األول : إسرتاتيجية الرؤوس املرقمة 
 ماهية إستراتيجية الرؤوس المرقمة أواًل:

أحد أ ما، إستراتيجيات التعلم الن ة  التةى جةاتت ةهةا الحركةة الترلويةة المعاىةرة، والتةى 
أثبتةةت البحةةول والدراسةةات أثرهةةا االيجةةاةى فةةى التحلةةيل الدراسةةى للمتعلمةةي ، وت ةةوم علةةى ت وةةيم 

مهةم اللةىى، إ  مثةل هةذا المتعلمي  إلى مجموعات ىغيرة تعمل معام م  أجةل تح يةق هةدف تعل
ولذلج هدفت االستراتيجية إلى إيجاد هينةل تنويمةى  المىهوم ليس بجدرد على المرلي  والمعلمي ،

لعمةةل مجموعةةة المتعلمةةي ، بحيةةث رةةنغمس كةةل أع ةةات المجموعةةة فةةى الةةتعلم وفةةق أدوار وا ةةحة 
 ومحددة، مل التةليد أ  كل ع و فى المجموعة رتعلم المادة التعليمية.

   دت مفاهيم هذه االستراتيجية نتناولها فيما يلىوتعد
سةوية ل ةما  أ  كةل عنلةر فةى  المتعلمةي إستراتيجية تعاو ية يعمل فيهةا  :بة ها تعرف

ويةةةتم ت بيةةةق هةةةذه ، المجموعةةةة يعةةةرف الجةةةواب اللةةةحيت للوةةة اى أوااسةةة لة التةةةى ي رحهةةةا المعلةةةم
ت ةةةنيل مجموعةةةات رلاعيةةةة   الىكالتةةة االسةةةتراتيجية مةةة  خةةةالى أرلةةةل خ ةةةوات متراب ةةةة ومتولوةةةلة

وعنةةةدما توةةةمل  وي ةةةرح المعلةةةم سةةة االم  ،( فةةةى كةةةل مجموعةةةة4-1مةةة    أرقامةةةام  المتعلمةةةي ويع ةةةى 
جابةةة إويتى ةةو  علةةى  المجموعةةات الوةة اى ي ةةعو  رؤوسةةهم سةةوية ويتحةةدثو  مةةل بع ةةهم بع ةةام 

ىةحاب هةذا الةةرقم فيرفةل أ  ،ع ةواييام  ثةم رنةادى المعلةم رقمةام  ،للوة اى يعرفةك جميةل أفةراد المجموعةة
جابةةة علةةى الوةة اى الم ةةروح فةةارا إلمةة  المجموعةةات ل المتعلمةةي يختةةار المعلةةم أحةةد ، رةةدرهم عاليةةام أ

م  االجابة على الو اى ي لت م  ااخري  التوسةل فةى االجابةة إ  كةا  لةدرهم أى  المتعلمتمن  
وفةةق  المتعلمةةي جابةةات مةة  وهنةةذا يوةةتمر المعلةةم فةةى رةةرح االسةة لة ويتل ةةى اإل معلومةةات إ ةةاةية،

  (131، 2004.  يحيى أةو حرب، وأخرو ، أرقامهم
بةةةراك عةةةدد ألبةةةر مةةة  إل 1993الةةةنها الةةةذى و ةةةعك سبنوةةةر كاجةةةا   لمةةةا تعةةةرف بة هةةةا 

 هةةا أفةةى الةةدرس وللتح ةةق مةة  فهمهةةم لمحتةةوى الةةدرس و  تعليميةةةسةةتعراض المةةواد الإفةةى  المتعلمةةي 
متنوعةةة مةة  المنةةاها والمةةواد علةةى كةةل  ةجموعةةمةةل م وتكةةرارام  سةةتخدامها مةةرارام إت نيةةة بوةةي ة يمنةة  

التىاعةةةةل  المتعلمةةةةي ى ف ةةةةره فةةةةى الةةةةدرس رت لةةةةت مةةةة  أوفةةةةى ، فةةةةى اللةةةةإل المتعلمةةةةي موةةةةتويات 
 هةةةا الةةةى رلةةةج فإ ك ةةةافإليجاةيةةةة ةةةةي  أع ةةةات المجموعةةةة للحلةةةوى علةةةى الجةةةواب بااوالم ةةةاركك ب
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 لةةةةةةى تعزيةةةةةةز الةةةةةةتعلم.إتت لةةةةةت االعتمةةةةةةاد المتبةةةةةةادى والموةةةةةاتلك الىرديةةةةةةة والجماعيةةةةةةة ممةةةةةةا رةةةةةدفعهم 
 Arends, 2004, 33)  

( أع ةةات ويتخةةذ كةةل 5-3إلةةى فةةر    المتعلمةةي رةةتم خاللهةةا ت وةةيم  رري ةةة وتعةةرف بة هةةا 
ثةةةم رةةةتم رةةةرح الوةةة اى علةةةى المتعلمةةةي  ثةةةم ي ةةةل المتعلمةةةو   (5-1  رتةةةراوح مةةةا ةةةةي  ع ةةةو رقمةةةام 
علةةةم علةةةى رقةةةم فيرفةةةل جابةةةة ثةةةم رنةةةادى المإليعةةرف امةةةتعلم لكةةةى رتةلةةةدوا مةةة  أ  كةةةل  رؤوسةةهم معةةةام 

 (34، 2010،  زاهر ع وة. المرقمو  ةهذا الرقم أردرهم وي دموا إجابات لللإل كنل

 ثانيًا: خطوات االسرتاتيجية
 وتتمثل خطوات اإلستراتيجية فيما يلى :

 ي وم المعلم المتعلمي  إلى مجاميل م  أرلعة متعلمي  وقد تزيد إلى خماسية وسداسية. -1

( أو حوةةةةت عةةةةدد أفةةةةراد 4إلةةةةى 1عةةةةة رقةةةةم مةةةة  االرقةةةةام  يع ةةةةى كةةةةل ع ةةةةو فةةةةى المجمو  -2
 المجموعة.

 ي رح المعلم س االم أو   ا، أو م نلة.  -3

رنةةاقش المتعلمةةي  بةةىويام ويتى ةةو  علةةى االجابةةة بحيةةث ينةةو  فةةى النهايةةة كةةل مةةتعلم قةةادرام  -4
 على االجابة.

ري ة ت م  موتخدمام رري ة ع وايية باستخدام النرد أو أى ر 2رنادى المعلم مثال الرقم  -5
  . الع وايية ثم ي رح الو اى مرة أخرى 

لي ةدم إجابةة مجموعتةك أمةام المتعلمةي ، وي ةوى  أتى نةا جميعةام فةى  2ي وم كل مةتعلم رقمةك  -6
.. (، لو إختلىت إجابة المتعلم ااخر فى مجموعة أخرى . المجموعك أ  االجابة كالتالى

 ىوير رلج.أو جات بةفكار أخرى جدردة رو ت لللإل الوبت ويذكر ت

....الةةو وقةةد تكةةو  . ت ةةمل ااسةة لة أى مةةاده، الريا ةةيات، العلةةوم، االجتماعيةةات، اللغةةة -7
ااسةة لة رات موةةتويات ع ليةةة د يةةا أو عليةةا، ويى ةةل دايمةةام االسةة لة التةةى تنمةةى مهةةارات 

 التىكير الناقد واالةداعى 

 .تعلمي ي دم المعلم تغذية راجعك للىلل بةلملك على االجابات الواردة م  الم -8
، (kagan&kagan,2009,19  .ينةةةةةرر المعلةةةةةم هةةةةةذه العمليةةةةةة للوىةةةةةوى اخةةةةةر سةةةةة اى -9

 Hunter,et al, 2010, 229-230  ،)، 95، 2011مابةةةةةةى ال ةةةةةةمرى) ، 
.  (Maiz, 2015, 41 
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 :: أهداف اسرتاتيجية الرؤوس املرقمة ثالثًا
 :راتيجية الرؤوس المرقمة، كما يلىتتمثل أهداف إست

 الواحدة. المجموعة  م  المتعلمي  جا ت م  الموتمر واال جاز لمتواىلا اادات على ت جل -1
 .الدراسية المراحل ولمعوم المباحث جميل في التحليل زيادة على تعمل -2
 المتعلمةةي  تهيةة  جدرةةدة معلومةةات رولةةد الخبةةرات تبةةادى وكةةذلج ااع ةةات ةةةي  تزيةةد الن ةةا  -3

 .وبرحها تىويرها إلى
 اا  ةةة ة جميةةةل فةةةي إبةةةرالهم خةةةالى مةةة  ورلةةةج رلويةةةة،الت العمليةةةة المةةةتعلم محةةةور تجعةةةل -4

 .والولبية التل ي  ع  ولعيدام  لبيرة ةدرجة والىعاليات
 ا  والمعرفةةةة، العلةةةم ملةةةادر مةةة  مهمةةةام  ملةةةدرام  المعلةةةم ي ةةةنلها التةةةي المجموعةةةات تمثةةةل -5

 ورلةج الةبعض، بع ةهم م  المتعلمو   رتعلم حيث للمعرفة، الوحيد الملدر يعد لم المعلم
 ومرالةز المنتبةات فةي الالمحةدودة والمعةارف المعلومةات ملادر على إرالعهم  وت في

 الدولية. اال تر ت وببنات المعلومات ملادر
 الةةرأ  و ةةةدات والتعليةةق والتع يةةت والتحةةدل االسةةتما  بةةاداب االلتةةزام علةةى المتعلمةةي  تةةدرب -6

 ةنتةةايا والخةةروا والن ةةا  الم ةةاركة تىعيةةل فةةي أهميةةة مةة  لهةةا لمةةا الراجعةةة التغذيةةة وت ةةديم
 .هادفة ايجاةية

 أ هةا لمةا للةتعلم، وم ةوقة مثيةرة التعليمية المادة وتجعل المتعلمي ، ةي  الملل على ت  ى -7
 بالنجاح.  المتعلمو   بعور إلى ت د 

 أسةس ةنةات فةي يوةبت ممةا الدراسةية، الحجةرة داخل واق ية حياة يمارسو   المتعلمي  تجعل -8
 .ا خري  مل البنات والتعامل اللحيت التعاو  

 .الواحد اللإل في المجموعات أ   ة  م  اافراد ميوى إلت اف على تواعد -9
 أرات إحتةرام إلى ر د  مما ال لبة، ةي  الجماعي والعمل التعاو   روح تنمية على تعمل -10

(  ايمةةةةةةا  103  100، 2008 وةةةةةةرهم  جةةةةةةودت سةةةةةةعادة،  وجهةةةةةةات ا خةةةةةةري  وت بةةةةةةل
 (45، 2013الخىاف،

 سرتاتيجية الرؤوس املرقمة  إ يف  املعلم رابعًا : دور
على الرغم م  أ  مو ولية التعلم  م  هذه االستراتيجية ت ل علةى عةاتق المتعلمةي  إال 
أ  للمعلةةةةةم أدوارام متعةةةةةددة فهةةةةةو مخ ةةةةة  ومربةةةةةد وميوةةةةةر وموجةةةةةك لعمليةةةةةات الةةةةةتعلم، ولةةةةةيس مل نةةةةةام 
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ولةي  المتعلمةي  فةى  للمعلومات،  وليس الملةدر الوحيةد للمعرفةة، فهةو يوةعى إلةى التواىةل ةينةك
جميل االتجاهات، ويومت لهم باالدارة الذاتية، ويواعدهم على فهم رواتهم والت اف  ةواحى ال ةوة 

 (.156، 2008 لوثر كوجج، وأخرو ، . وال عإل لدرهم
 أدوار المعلم فى إستراتيجية الرؤوس المرقمة كالتالى   ويت ت أ 

 .و دارتك اللإل تنويم ااهداف، وتحدرد المو و  إختيار -1
 تكوي  المجموعات و ختيار بنل المجموعة. -2

 . تحدرد المهمات الرييوية والىرعية للمو و  وتوجيك التعلم -3

 اإلعداد لعمل المجموعات والمواد التعليمية وتحدرد الملادر واا   ة الملاحبة. -4

تزويةةد المتعلمةةي  باإلربةةادات الالزمةةة للعمةةل و ختيةةار منوةةق كةةل مجموعةةة ول ةةنل دورى  -5
 درد دور المنوق ومو ولياتك.وتح

 . ت جيل المتعلمي  على التعاو  ومواعدة بع هم -6

 . إع ات رقم لكل ع و فى المجموعة -7

 تلخيص اإلجابات على الوبورة. -8

 إسةةةةةةتخدام النةةةةةةرد أو رري ةةةةةةة ال رعةةةةةةة أو الوةةةةةةحت عنةةةةةةد اسةةةةةةتدعات رقةةةةةةم أحةةةةةةد ااع ةةةةةةات -9
  زاهةةةةةر ع ةةةةةوة،(، Kagan, 1995, 3-4 ل ةةةةةما  الع ةةةةةوايية فةةةةةى االختيةةةةةار والحياديةةةةةة 

                                                                                                  .(35 ، 2010 وأخرو ،
ونظرًا لما تحظى به الرؤوس المرقمة من أهميةة فةى التةدرفق فأةد أهتمةت بهةا العديةد 

 من الدراسات منها:
  هةةدفت إلةةى التعةةرف إلةةى أثةةر تو يةةف إسةةترتيجية ( التةةى 2018  محمةةد ع ةةد الأةةادردراسةةة

الرؤوس المرقمة فى تنمية مهارات التىكير البلرى فى الريا يات والميل  حوها لدى رالب 
( رالبةةةا مةةة  اللةةةإل الرابةةةل 80اللةةةإل الرابةةةل ااساسةةةى بغةةةزة، وتكو ةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةة   

ار مهةةارات التىكيةةر ااساسةةى ووزعةةت العينةةة علةةى فلةةلي ، وتمثلةةت أدوات الدراسةةة فةةى إختبةة
البلةةةرى ومقيةةةةاس الميةةةةل  حةةةو الريا ةةةةيات، وتوىةةةةلت  تةةةةايا الدراسةةةة إلةةةةى فعاليةةةةة الةةةةرؤوس 

 المرقمة فى تنمية مهارات التىكير البلرى فى الريا يات والميل  حوها.
  سةةتخدام إسةةتراتيجيتي  للةةةتعلم إ( التةةى هةةدفت إلةةى معرفةةةة أثةةر 2017  فاطمةةة األرةةةأردراسةةة

رات الحياتيةةة بةةالعلوم لةةدى رالبةةات اللةةإل الوةةادس ااساسةةى بغةةةزة، الن ةة  فةةى تنميةةة المهةةا
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 ةةاب ة(،  ( رالبةة تةم تةوزيعهم علةةى مجمةوعتي   تجريبيةة،114وتكو ةت عينةة الدراسةة مةة   
وتمثلةةةت أدوات الدراسةةةة فةةةى إختبةةةار المهةةةارات الحياتيةةةة وتوىةةةلت  تةةةايا الدراسةةةة إلةةةى تىةةةو  

االست لةةات العلمةةى و سةةتراتيجية الةةرؤوس  رةةالب المجموعةةة التجريبيةةة التةةى درسةةت باسةةتخدام
 المرقمة على رالب 

  والتةةةى هةةةدفت إلةةةى الك ةةةإل عةةة  أثرتو يةةةف إسةةةتراتيجية 2015  محمةةةد أبوسةةةليمةدراسةةةة )
الةةرؤوس المرقمةةة فةةى تنميةةة المىةةاهيم العلميةةة ومهةةارات التىكيةةر العلمةةى بةةالعلوم لةةدى رةةالب 

( رالةت تتمثةل فةى المجموعةة 40اللإل الخامس ااساسى بغزة، وتكو ت عينة الدراسة مة  
( رالةةت تتمثةةل فةةى المجموعةةة ال ةةاب ة، وتمثلةةت أدوات الدراسةةة فةةى إختبةةار 39التجريبيةةة ، 

للمىةةاهيم العلميةةة و ختبةةار لمهةةارات التىكيةةر العلمةةى، وقةةد أو ةةحت النتةةايا فاعليةةة إسةةتراتيجية 
أوىةةةةت الدراسةةةةة الةةةةرؤوس المرقمةةةةة فةةةةى تنميةةةةة المىةةةةاهيم العلميةةةةة ومهةةةةارات التىكيةةةةر العلمةةةةى و 

باالهتمةةام بممارسةةة إسةةتراتيجية الةةرؤوس المرقمةةة وخلوىةةا فةةى الوحةةدات التةةى تحتةةوى علةةى 
 م نالت وتجارب علمية.

  أسةةةتوتىدراسةةةة  Astuti,2014 هةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى معرفةةةة فاعليةةةة إسةةةتخدام إسةةةتراتيجية )
للغةةةةة الةةةةرؤوس المرقمةةةةة علةةةةى تنميةةةةة ال ةةةةدرة علةةةةى ال ةةةةراتة لةةةةدى رةةةةالب اللةةةةإل الثةةةةام  فةةةةى ا

( رالبةةام مةة  رةةالب اللةةإل الثةةام ، 79اال جليزيةةة فةةى جالرتةةا، وتمثلةةت عينةةة الدراسةةة فةةى  
( رالبام درسوا بال ري ةة المعتةاده، 39( رالبام منهم درسوا باستراتيجية الرؤوس المرقمة،  40 

ختبةةةار لقيةةةاس قةةةدرة ال ةةةالب علةةةى ال ةةةراتة، وقةةةد ك ةةةىت  تةةةايا إوتمثلةةةت أدوات الدراسةةةة فةةةى 
ع  فعالية رري ة الرؤوس المرقمة فى تحوي  قدرة ال الب على ال راتة ورلج حوت الدراسة 

 اإلختبار الذى تم ت بي ك.

  بيكةةةردراسةةة  baker,2013 والتةةةى هةةدفت إلةةةى التعةةرف علةةةى أثةةةر ت بيةةق الةةةتعلم التعةةةاو ى )
موتخدمام هينل الرؤوس المرقمة فى تةدريس الكيميةات لةدى رةالب المرحلةة الثا ويةة، وتكو ةت 

( رالبةةةةام، تمثلةةةةت أدوات الدراسةةةة فةةةةى إختبةةةار التحلةةةةيل االةةةةاديمى، 24ينةةةة الدراسةةةةة مةةة   ع
وتوىةةةلت  تةةةةايا الدراسةةةة إلةةةةى أ  إسةةةتخدام الةةةةرؤوس المرقمةةةة فةةةةى تةةةدريس الكيميةةةةات ل ةةةةالب 
المرحلةةةة الثا ويةةةة فعالةةةة مثةةةل الةةةتعلم الىةةةردى لجميةةةل ال ةةةالب وأبةةةارت إلةةةى المزيةةةد مةةة  التمتةةةل 

 ادة الكيميات.والم اركة فى اللإل فى م
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  ميلتةةةى، ميشةةةيلدراسةةةة  mallette&michiell,2006)  هةةةدفت هةةةذه الدراسةةةة إلةةةى التعةةةرف
علةةةى أثةةةر ت بيةةةق الةةةرؤوس المرقمةةةة فةةةى دروس الكيميةةةات لةةةدى رةةةالب اللةةةإل الوةةةادس فةةةى 
الح ر لغرض إلت اف االختالفات ةي  تح يق الرؤوس المرقمة لألهداف باستخدام الحوافز 

حةةةوافز، وتمثلةةةت أدوات الدراسةةةة فةةةى إختبةةةار التحلةةةيل االةةةاديمى، والةةةرؤوس المرقمةةةة ةةةةدو  
وتوىةةلت  تةةايا الدراسةةة إلةةى أ  اسةةتخدام الةةرؤوس المرقمةةة فعالةةة فةةى تح يةةق أهةةداف دروس 
الكيميات، وأبارت إلى المزيد م  الم اركة ةي  ال الب، وموةتوى أعلةى مة  التنةافس بلةورة 

 إيجاةية باال افة للحوافز.

   Social Skillsاملهارات االجتماعية      احملور الثانى :
 أوال : ماهية المهارات االجتماعية

ت حةوى مىهةوم المهةارات  ذكر ةيما رلى بعض اارات التى قدمها المرلةو  العةرب وااجا ة
  - االجتماعية

 سةتقباى وتنوةيم و ةب   رسةاى و إ"منو  متعةدد االبعةاد رت ةم  المهةاره فةى  :تعرف بأنها
 لةةةةةةةةةةةةةةية فةةةةةةةةةةةةةةى مواقةةةةةةةةةةةةةةإل التواىةةةةةةةةةةةةةةل اللىوةةةةةةةةةةةةةةى وغيةةةةةةةةةةةةةةر اللىوةةةةةةةةةةةةةةى"المعلومةةةةةةةةةةةةةةات ال خ

 Riggio,et al,1990,801)). 
 رةةار إال ةةدرة علةةى التىاعةةل الم بةةوى ةةةي  الىةةرد وغيةةره مةة  اافةةراد فةةى  :كمةةا تعةةرف بأنهةةا

 (.54، 1995،  إسماعيلالمع يات الث اةية العامك  للمجتمل.  محمد 
 خةةري  والتعبيةةر عةة  الم ةةاعر اا "قةةدرة الىةةرد علةةى المبةةادأه بالتىاعةةل مةةل :وتعةةرف بأنهةةا

و ب  إ ىعاالتك فى مواقةإل التىاعةل االجتمةاعى بمةا رتناسةت ، ازاتهمإااليجاةية والولبية 
 (. 16، 1998مل ربيعة الموقإل "  محمد عبد الرحم ، 

 لوت ااىدقات، والتةثير فى ا خري ، والتىاهم والتعاو  معهةم، وحةل " :كما تعرف بأنها
 (. 2001،130ة "  أحمد الل ا ى، الم نالت االجتماعي

  عة  م ةاعره وأرايةك  يكوغير لىو كقدرة الىرد على أ  يعبر بلورة لىوي :بأنهاكما تعرف
اللةادرة عةنهم  خري  وأ  ردرك فى الوقت  ىوك الرسايل اللىويك وغير اللىويةكوأفكاره لأل

 .(52، 2003،فراويىورها على  حو يواعده على تح يق أهدافك   رريف 
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 يا : أهمية إكتساب المهارات االجتماعية ثان
المهارات االجتماعية م  أهم ااهداف التى توعى ااسةرة والمدرسةة والمجتمةل لتحقي هةا، 
لمةةةةا تعةةةةد عمليةةةةة التىاعةةةةل االجتمةةةةاعى أساسةةةةام لعمليةةةةة التن ةةةة ة االجتماعيةةةةة  حيةةةةث رةةةةتعلم الىةةةةرد 

الواحةةد، وهةةذا الوةةلوك االجتمةةاعى  الوةةلوكيات المتنوعةةة التةةى تةةنوم العالقةةات ةةةي  أفةةراد المجتمةةل
مةةاهو إال  ةةاهرة تنةةتا عةة  التىاعةةل الموةةتمر مةةل ااخةةري ، ولهةةذا تعةةد المهةةارات االجتماعيةةة أحةةد 
العوامةةل المهمةةة والمحةةددة لتىاعةةل الىةةرد مةةل ااخةةري ، وقدرتةةك علةةى اإلسةةتمرار فةةى هةةذا التىاعةةل 

   فتؤد  إلى ما يأتى(. 625، 2016هالة العمودى،(
ةنةةات علةةى تعلةةم تبةةادى الم ةةاعر مةةل ااخةةري ، و سةةتخدام أسةةاليت فعالةةة للتوافةةق توةةاعد اا -1

 . مل المواقإل واللراعات اليومية فى الحياة

 . ت دى إلى  مو الوعى بح و  االخري  -2

 . تحو  التوافق ال خلى لدى ااةنات -3

إلةى  روفر لتواب المهارات االجتماعية وسايل وأساليت لألفةراد يمنةنهم إسةتثمارها، فتة دى -4
 . أ  يلبت اإل وا  ألثر سعادة

تجعةةل العمليةةة التعليميةةة مرغولةةا فيهةةا  حيةةث رنخةةر، ااةنةةات فةةى سةةلوكيات م ةةجعة علةةى  -5
 . التعلم بالود والحت والحرية

تكىل للىرد التىاعل والتكيةف مةل الةنىس ومةل ا خةري ، اامةر الةذى رةنعنس إيجاةيةام علةى  -6
 . المجتمل

وية التةةةةةى ينتوةةةةةبها ااةنةةةةةات عةةةةة  رريةةةةةق المهةةةةةارات تعمةةةةةل التىةةةةةاعالت االجتماعيةةةةةة الوةةةةة -7
  لتكيف مل البي ة  ا ها تعمل علىاالجتماعية على ا

 . تحوي  وت وير إحترام الذات (أ 

 تدعم منزلة الىرد داخل مجموعة ااىدقات. (ب 

 . ت وير ااحنام ااخالمية والقيم ااجتماعية (ا 

 . إتبا  سلوك إيجاةى ي بك سلوك الكبار (د 

اؤم والتكيةف مةةل الثةورة التكنولوجيةة واإل ىجةارالمعرفى، حيةث رنبغةةى أ  تكوةت اافةراد التةو  -8
رتعلمةةةوا المهةةةارات التةةةى ي ةةةيش النةةةاس بم ت ةةةاها، ويحترموهةةةا وي ةةةدروها،  كمةةةا يجةةةت أ  

 تكو  لغتهم مهذبة، وأ  يولكوا ال ر  والعادات وال وا ي  التى رتبعها المجتمل. 
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 . يك تىاعالتهم مل البي ة المحي ةتىيد اافراد فى التغلت على م نالتهم وتوج -9

توةةةاعد االفةةةراد علةةةى تح يةةةق فةةةوز كبيةةةر مةةة  االسةةةت الى الةةةذاتى واالعتمةةةاد علةةةى الةةةنىس  -10
 . واالستمتا  بةوقات الىراغ

 . تحافظ على التحنم فى الذات و ب ها -11

 . تزيد م  موتويات النجاح فى المجاى االلاديمى -12

لتةةزام بالمعةةارير اإلجتماعيةةة الم بولةةة توةةاعد الىةةرد علةةى إلتوةةاب الوةةلوكيات الوةةوية واال -13
 . وتكوي  عالقات إجتماعية جيدة مل المحي ي 

تزيةةد مةة  بةةعور الىةةرد ةذاتةةك وتنميةةة الث ةةة بةةالنىس والتلةةرف فةةى المواقةةإل االجتماعيةةة  -14
 . ب نل سوى 

 . تواعد المتعلم لكى ي يش حياتك هاديام م م نام   -15

 ات التى رنتمى إليها الىرد.تواهم فى تح يق التكيف االجتماعى داخل الجماع  -16

 . تواعد ال الت فى إيجاد الوبل الماليمة للتغلت على م نالتك وحلها  -17

توةةةاعد فةةةى التعامةةةل مةةةل المواقةةةإل الحياتيةةةة و لتوةةةاب الخبةةةرات ال ةةةرورية فةةةى تعةةةدرل   -18
 . الولوك بما رتمابى والمواقإل المتجددة

توةةمت بةةك مةة  الم ةةاركة تعتبةةر مةة  أهةةم عوامةةل إبةةبا  الحاجةةات النىوةةية للمةةتعلم بمةةا   -19
االيجاةية مل ااخري  فى تةدية أعمالهم بما رتىق مل قدراتهم مة  جهةة وممةا رتةاح لهةم 

 . م  فرىة االةدا  وتةليد الذات

تزيد م  عوامل التىاهم والتعاو  وتمن  الىرد م  التجاوب مل أفراد المجتمةل وتوةاعد   -20
 . م  أفراد وماديات على التكيف والتوافق مل  روف ةي ة العمل بما فيها

 . تعزز التىاعل االيجاةى مل ااخري  والبي ة  -21

(،  سةةةةةةةةةةةةليما  36، 2009  عبةةةةةةةةةةةةاس عةةةةةةةةةةةةالم،  ،(4، 2006،  الوةةةةةةةةةةةةيد عبةةةةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةةةةاى
،  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدخيل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  (Sharon&Cynthia,2010,6)(، 118، 2010اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراهيم،
 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماح  (،44، 2016 فارميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خليىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، (،52، 2014عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ،
 (.2018،252خ اب ،(،  أحمد 309،2018وباحى،
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  . ثالثًا : مراحل إكتساب المهارات االجتماعية وتحديدها
   هارة االجتماعية يمر بةرلل مراحل، هىإلتواب المتعلم للم

 .   التعلم بة  هناك رري ة جدردة للتلرف ب ري ة أف لةداية الوعى -1

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

لبراعةةة والتمهةةر  مواىةةلة التغلةةت علةةى موةةاهر عةةدم االت ةةا  مةة  إرتبةةاك وعةةدم إرتيةةاح ا -3
 . ع  رريق التىكير والتخ ي  و حراز االيجاةى م  النتايا

 .   إت ا  االتيا  بالتلرف دو  حاجة للتىكير فى كيفية إتيا كالتكامل -4

        Adler& Towne, 1999,35) 
ية على ربيعةة المتعلمةي  وربيعةة المرحلةة التعليميةة ويتوقإل إلتواب المهارات االجتماع

 ىعاليةة  رتلإل بخلةايص جوةمية معينةة وع ليةة و  المرحلة االعدادية فالمتعلم فى  الموجود ةها،
لةى إد ةى أو ااعلةى لةذلج يحتةاا المةتعلم تميزه ع  غيةره مة  المتعلمةي  فةى المراحةل التعليميةة اا

  أ والواقةل جماعة توتجيت لموتوى  موه ومواهر   ارك ولهذا يجةد منا تةك الحقيقيةة ةةي  أترابةك
جماعة ااتراب تواعده على النمو االجتماعى ا ها تهيت لك الجةو الماليةم ليتةدرب علةى الحةوار 

 .(26، 1997  ىبرى الدمردا  ،  االجتماعى وليبنى عالقاتك االجتماعية ومهاراتك
لباحثةةة المهةارات االجتماعيةةة التةى يحتةةاا إليهةا تالميةةذ اللةإل االوى االعةةدادى وحةددت ا

ةيمةةا رلةةى  التعةةاو ، التعةةارإل،  ةةب  الةةنىس، التواىةةل اإلجتمةةاعى وهةةذه المهةةارات تتناسةةت مةةل 
 المرحلة العمرية التى يمر ةها التالميذ كما تناست موتوى  موهم الع لى والمعرفى

             إجتماعيًا: سمات المتعلم الماهر رابعًا
المةةةةتعلم الماهر جتماعيةةةةام هوالةةةةذى رةةةةتعلم أدات المهةةةةارات االجتماعيةةةةة ويةةةةتم دعمةةةةك  يعتبةةةةر

وت جيعك على إ هار المهارات االجتماعية م  خالى العدرد م  المت ةمنات اإليجاةيةة، كمةا أ  
ماعيةام   إيمةا  كابةإل، المتعلم هو االثر تلقيام للمعززات التى ردركها أغلبنا على أ ها م بولة إجت

 (. 79، 2007ه ام عبد  ،  
 و رتلإل أي ام المتعلم را المهارة االجتماعية  بالولوكيات ااتية  

 . إحترام م اعر االخري  -1

 . التعاو  فى المدرسة -2

 . إ هار إهتمامك بااخري  -3
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 . إتبا  التعليمات المدرسية -4

 . ال درة على التحدل واالستما  الجيد -5

 . دود أفعالك إتجاه ااخري التحنم فى ر  -6

 . المبادرة بالحدرث -7

 قبوى إقتراحات زماليك. -8

 قرا ك ومعلميك.أمحبوب م  قبل  -9

   . (141، 1993تكوي  أىدقات بوهولك  عبد المنعم الدردرر، -10

وهنةةاب بعةةض الدراسةةات اهتمةةت بتنميةةة المهةةارات اإلجتماعيةةة لةةد  الطةةال  بالمراحةةل 
  التعليمية المختلفة، منها:

التعةةرف علةةى فاعليةةة ةر ةةاما للتةةدخل   لةةىإ( التةةى هةةدفت 2018  سةةماو ورةةاحى دراسةةة
سةةتخدام الحاسةةوب فةةى تحوةةي  المهةةارات االجتماعيةةة وخىةةض درجةةة الوةةلوك اال وةةحاةى االمبنةةر ب
 ال  إ( 20  ( ركور،20( رىل توحدى  40وتكو ت عينة الدراسة م    ،رىاى التوحدري لدى اا

وع ةةت  بالتوةةاوى  ةةاب ة و م ت وةةيم العينةةة لمجمةةوعتي  تجريبيةةة تةةو  ،اللةةىا بال ةةاهرة ةمةة  ح ةةا 
 هةةرت النتةةايا وجةةود أالتةةدريت ربةةق مقيةةاس المهةةارات االجتماعيةةة ومقيةةاس الوةةلوك اال وةةحاةى و 

فةةةراد المجموعةةةة التجريبيةةةة وال ةةةاب ة علةةةى مقيةةةاس أ درجةةةات ةةةةي  متوسةةة ى حلةةةاييام إفةةةر  داى 
 .فراد المجموعة التجريبيةأت المهارات االجتماعية والولوك اال وحاةى للال

سةةتخدام مةةدخل التةةدريس إثةةر ألةةى التعةةرف علةةى إ( 2018  حمةةد خطةةا أبةةارت دراسةةة أو 
المتمارز فى تدريس الريا يات على تنمية مهارات التىكير المت عت والمهارات االجتماعيةة لةدى 

يال للمعلةةم لتةةدريس عةةد الباحةةث مقياسةةام لةةنم  الةةتعلم المى ةةل ودلةةأ تالميةةذ المرحلةةة االةتداييةةة. وقةةد 
، الم ررة على تالميذ اللإل الخامس االةتدايى وفق مدخل التدريس المتمارز (المجموعات وحدة 
وتكو ةت عينةة الدراسةة ، ختبةارام للتىكيةر المت ةعت ومقياسةام للمهةارات االجتماعيةةإعد الباحث أ لما 
وتةةةم ت وةةةةيمهما إلةةةةى مةةة  تالميةةةةذ اللةةةإل الخةةةةامس االةتةةةةدايى بمحافوةةةة الىيةةةةوم  ( تلميةةةةذام 96مةةة   

لةةى تىةةو  تالميةةذ المجموعةةة التجريبيةةة إوتوىةةلت الدراسةة مجمةوعتي  تجريبيةةة و ةةاب ة بالتوةةاوى 
ختبةار التىكيةر المت ةعت وكةذلج لمقيةاس على تالميذ المجموعةة ال ةاب ة فةى الت بيةق البعةدى إل

تدريوةةية سةةاليت السةةتخدام مجموعةةة مةة  ااإلةةى  ةةرورة إوىةةت الدراسةةة أالمهةةارات االجتماعيةةة و 
 ستخدام مهارات التىكير المت عت والمهارات االجتماعيةإالتى تواعد المتعلم على 
( إلةةى التعةةرف علةةى فعاليةةة ةر ةةاما تةةدريبى قةةايم 2017  مارفةةان معةةو وهةةدفت دراسةةة 

علةةى الن ةةا، ال للةةى فةةى تنميةةة المهةةارات االجتماعيةةة لل ىةةل البينةةى، ورب ةةت الباحثةةة مقيةةاس 
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علةةةةى اارىةةةةاى، وأ هةةةةرت النتةةةةايا فاعليةةةةة الن ةةةةا، ال للةةةةى فةةةةى تنميةةةةة المهةةةةارات االجتماعيةةةةة 
 المهارات اإلجتماعية لدى اارىاى البيني .

( التةةى هةةدفت إلةةى ميةةاس أثةةر اسةةتخدام  مةةارا كةةيج  2017  حنةةان نجةةم الةةدينودراسةةة 
 Kagan على تنمية التحليل الدراسى والمهارات االجتماعية فةى م ةرر الدراسةات االجتماعيةة )
رالبةة وتةنم  57ورنية لدى رالبةات اللةإل ااوى المتوسة  بجةدة، وتكو ةت عينةة الدراسةة مة  وال

ت وةةيمهم الةةى مجمةةوعتي  تجريبيةةة و ةةاب ة وقةةد أعةةدت الباحثةةة دليةةل للمعلمةةة تو ةةت ةيةةك رري ةةة 
التدريس وفق  مارا كيج  وتم ت بيةق إختبةار التحلةيل الدراسةى ومقيةاس المهةارات االجتماعيةة 

على المجموعتي  وتوىل الدراسة إلى وجةود أثةر لنمةارا كةيج  فةى تنميةة التحلةيل قبليا ولعديا 
 والمهارات االجتماعية. الدراسى

( إلةى التعةرف علةى فاعليةة إسةتراتيجية الةتعلم الخلةي  2017  أمينة لطفىوهدفت دراسة 
المرحلةة على تحليل مادة العلوم والمهارات االجتماعية لدى التالميذ روى ىةعولات ال ةراتة فةى 

االةتداييةةة وأوىةةت الباحثةةة ب ةةرورة اإلهتمةةام باسةةتراتيجيات الةةتعلم التعةةاو ى والتنويةةل فةةى أسةةاليت 
 التدريس والخروا م  النم ية والت ليدية.

 أواًل : إعداد أدوات البحث
  بالخ وات التالية ول د مر إعدادهتمثل اداة الدراسة فى مقياس المهارات اإلجتماعية، 

 تحديد الهدف من المقياس :أ( 

رهةةدف المقيةةاس إلةةى التعةةرف علةةى مةةدى إلتوةةاب تالميةةذ اللةةإل ااوى اإلعةةدادى 
 للمهارات اإلجتماعية والتى تم تحدردها ساب ام.

 تحديد أبعاد المقياس:ب( 

دادى، تم تحدرد أرلعة أبعاد لمقياس المهارات اإلجتماعية لدى تالميذ اللإل ااوى اإلعة
  -لما تم ىياغة التعريف اإلجرايى لكل بعد م  اابعاد  كالتالى  

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

يعنةةةةى قةةةةدرة التالميةةةةذ علةةةةى التىاعةةةةل مةةةةل زماليهةةةةم فةةةةى المواقةةةةإل  :التواصةةةةل اإلجتمةةةةاعى -2
 االجتماعية وقدرتهم على تكوي  ىداقات معهم.

يعنةةى تحنةةم التالميةةذ فةةى اال ىعةةاالت، و تبةةا  ال واعةةد، وال ةةدرة علةةى فةةض   :ضةةبا الةةذات -3
 المنازعات وت بل الن د.
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 يعنى م اركة التالميذ لبع هم البعض م  أجل إ جاز مهمة أو مو ولية ما. :لتعاون ا -4
 صياغة عبارات مقياس المهارات اإلجتماعية:ج( 

ر التةةى يجةةت أ  تتةةوافر فةةى قامةةت الباحثةةة بلةةياغة عبةةارات المقيةةاس فةةى  ةةوت المعةةاري
 ( عبارة.20ىياغة ال بارات، وفى  وت التعريىات اإلجرايية لألبعاد، تم ىياغة  

 مارلى -وقد راعت الباحثة عند ىياغة عبارات مقياس  المهارات االجتماعية   
 .ارتبا، ال بارات باالبعاد التى تقيوها 

 .و وح ال بارات والبعد ع  الغموض 

 ارات ال ويلة التى قد ت دى إلى ت تت التلميذتجنت إستخدام ال ب . 

 وضع تعليمات المقياس :د( 
 -تم و ل تعليمات قبل ت بيق المقياس على التالميذ وقد إبتملت التعليمات على ااتى 

تم تو يت الهدف مة  المقيةاس والتةليةد علةى أهميةة اإلجابةة علةى المقيةاس ةدقةة وعنايةة  -1
 ة ةدرجات المدرسة و  ما اغراض البحث العلمى.وأ   تايا المقياس ليس لها عالق

 التةليد على عدم الكتابة على ورقة ااس لة وكتابة اإلجابة فى ورقة اإلجابة المنىللة. -2

( عبارة  م   و  اإلختيار مة  متعةدد لكةل عبةارة 20تم تو يت أ  المقياس رتكو  م    -3
(  درجةة 3ال بةارة يةخةذ  ( ةدايل ولكل ةدرل درجة خاىك بك حيث البدرل الذى يقيس 3 

 . ( درجة1، 2ةينما باقى البدايل تةخذ  

( فةى مرلةل الرمةز الةداى تم تو يت كيفية اإلجابة ع  المقياس ورلةج ةو ةل عالمةة   -4
 على اإلجابة اللحيحة وتم و ل مثاال تو يحيا لإلجابة على المقياس.

 عرض المقياس على مجموعة من المحكمين  ( ه
الترليةةةة واللةةةحة ىةةةورتك ااوليةةةة علةةةى المحنمةةةي  مةةة  أسةةةاتذه تةةةم عةةةرض المقيةةةاس فةةةى 

      حنم ورلج إلةدات أرايهم ةيما رلى( م15 النىوية وعددهم 
 بعاد المحددة.لأل مقياسمدى بمولية ال -1
 . بعاد المحددة لموتوى تالميذ اللإل ااوى االعدادىامدى مناسبة ا -2
 رتبا، كل عبارة بالبعد التى رندرا تحتها.إمدى  -3
 ى دقة اللياغة اللغويك لل بارات.مد -4
 . مقياسو وح تعليمات ال -5



 / علياء حممد أمحد علىأ
 

 464 

 إعداد مفتاح تصحيح المقياس:و( 
( مىردة مة   ةو  االختيةار 20تم التوىل إلى اللورة ااولية للمقياس والتى تمثلت فى  
( عبةارات، التواىةل االجتمةاعى 5م  متعدد وم ومة على أرلعة أبعاد   التعةارإل ويتكةو  مة   

( 5( عبةةةارات، التعةةةاو  ويتكةةةو  مةةة   5( عبةةةارات،  ةةةب  الةةةذات ويتكةةةو  مةةة   5 ويتكةةةو  مةةة  
عبارات، وم  هنا تم و ل مىتاح تلحيت المقياس على حوةت رري ةة لينةرت حيةث لكةل عبةارة 

 . ( حوت إختيار التلميذ1، 2، 3ثالل ةدايل ولكل ةدرل درجة كالتالى  
 يةالتجريب االستطالعى لمقياس  المهارات اإلجتماع  ز(

بعةةد التةلةةد مةة    ىةةد  المحنمةةي ( قامةةت الباحثةةة ةت بيةةق المقيةةاس فةةى ىةةورتك االوليةةة 
 -على عينة إست العية، ورلج لتح يق ااهداف التالية 

 حواب ثبات مقياس  المهارات االجتماعية. -1

 تحدرد ىد  مقياس  المهارات االجتماعية. -2

 حواب زم  ت بيق المقياس. -3

  حسا  ثبات المقياس 

حثةةة  بحوةةاب ثبةةات عبةةارات مقيةةاس المهةةارات االجتماعيةةة ب ةةري تي  ااولةةى   قامةةت البا
حواب معامل ألىا كرو باخ  ابعاد مقياس المهارات اإلجتماعية مل تو يت معامل كل مىةردة ، 

  . والثا ية حواب معامالت اإلرتبا، ةي  المىردة ودرجة البعد الذى تنتمى اليك
معامالت االرتبا،  باستخدام معادلة سبيرما  ةراو ( ثم تم حواب معامل ألىا كرو باخ و 

، ووجةةةةد أ  معامةةةةل ثبةةةةات االمقيةةةةاس كنةةةةل   (SPSS.V.20)للمقيةةةةاس كنةةةةل باسةةةةتخدام ةر ةةةةاما 
 وهذا يعنى أ  المقياس رتمتل ةدرجة عالية م  الثبات.  ( 0,914 
 حسا  صدق المقياس: 
 صدق المحتو   -1

رات االجتماعيةة علةى مجموعةة مة  وللتح ق م  ىد  المحتوى تم عرض مقيةاس المهةا
المحنمةةي  إلةةةدات أرايهةةم حةةوى  مةةدى مناسةةبة مىةةردات المقيةةاس لألبعةةاد المةةراد مياسةةها و تىةةق علةةى 

وهةةذا رةةدى علةةى إرتىةةا  ىةةد  المقيةةاس  ٪85ماليمةةة المىةةردات لألبعةةاد الم لةةوب مياسةةها ةنوةةبة 
 وىالحيتك للت بيق.

 صدق األبعاد الفرعية للمقياس  -2

( ورلج SPSS.V.20د  االبعاد الىرعية للمقياس باستخدام ةر اما  حيث تم حواب ى
حيث كا ةت ع  رريق حواب معامل االرتبا، ةي  درجة البعد الىرعى والدرجة الكلية للمقياس ، 
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( مما ردى على إرتىا  ىد  المقياس وهو يقةيس مةا 0,05معامالت اإلرتبا، دالة عند موتوى  
 و ل م  أجلك.

 زمن تط يق المقياس  

 تم حواب الزم  المناست  لإلجابة على مىردات المقياس م  خالى ما رلى 

حوةةةاب الةةةزم  التجريبةةةى   الةةةزم  الةةةذى اسةةةتغرقك أوى تلميةةةذ والةةةزم  الةةةذى إسةةةتغرقك أخةةةر 
 ( دمي ة.20تلميذ( ثم حواب متوس  الزم ، وهو ما يومى بالزم  التجريبيى وقد ةلغ  

  . ( دمي ة25لمقياس وأىبت زم  المقياس  ( دقايق ل راتة تعليمات ا5وتم إ افة  

 وتتضمن التاىل: البحث: تنفيذ جتربة ثانيًا
 تحديد الهدف من التجربة  -1

سةةةتراتيجية إعلةةةى فعاليةةةة التةةةدريس باسةةةتخدام  إلةةةى التعةةةرف يةةةةالحال دراسةةةةتهةةةدف تجرلةةةة ال
دى، ورلةج عة  الرؤوس المرقمة فى تنمية المهارات اإلجتماعية لدى تالميةذ اللةإل ااوى اإلعةدا

   .رريق م ار ة  تايا التدريس باستراتيجية الرؤوس المرقمة ةنتايا التدريس بال ري ة المعتادة
 تحديد منهج البحث والتصميم التجريبى لها:  -2

 ربيعة الدراسة الحالية إستخدام  اقت ت
 المنها الوىىى (أ 

 المنها التجريبى   (ب 

 :متغيرات البحث تحديد -3

 :المتغيرات المستألة (أ 

 .إستراتيجية الرؤوس المرقمة 

 .ال ري ة المعتادة 

 التابعة  المتغيرات (  

 .المهارات اإلجتماعية 

 ثالثًا: خطوات التطبيق امليدانى  

 المرحلة األولى: اإلعداد لتجربة البحث.

  دراسة التجريبية تم مراعاة مارلىبعد اختيار عينة ال
 .توفير المواد الالزمة للتدريس (أ 
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  اة البحث المتمثلة فىال بلى اد الت بيق (ب 
 .مقياس المهارات اإلجتماعية 

  قامةت الباحثةة باسةتخدام ةر ةاما  نتائج التط يق الأ لى لمقياس المهةارات اإلجتماعيةة
(SPSS V.20)  بعد ت بيق المقياس قبليا وحواب المتوسة ات الحوةاةية واال حرافةات الم ياريةة

 ت( لم ار ةةة الىةةرو  ةةةي  متوسةة ات درجةةات  لةةدرجات أفةةراد المجمةةوعتي  وميةةاس التكةةاف  باختبةةار
 ( كما يةتى  1أفراد عينة الدراسة فى الت بيق ال بلى والتى رو حك جدوى  

 الضابطة(  –نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني )التجريبية  (1جدول )
 (30ن ) الفرعية كل على حدة.ككل وأبعادة  فى التطبيق القبلى ملقياس املهارات اإلجتماعية

 العدد اجملموعة البعد
املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 احلرية

 قية )ت(
مستوى 
 الداللة

 التعاطف
 1,14 7,73 30 الضابطة

58 
1,46 

 
غري دالة عند 

 0,958 7,71 30 التجريبية (0,05)
التواصل 

 االجتماعى
 0,860 6,86 30 الضابطة

58 1,12 
دالة عند  غري

 0,973 7,13 30 التجريبية (0,05)

 ضبط الذات
 0,764 7,36 30 الضابطة

58 1,08 
غري دالة عند 

 0,899 7,13 30 التجريبية (0,05)

 التعاون
 0,915 7,30 30 الضابطة

58 0,565 
غري دالة عند 

 0,912 7,16 30 التجريبية (0,05)

 املقياس ككل
 1,906 29,43 30 الضابطة

58 
1,36 

 
غري دالة عند 

 1,88 28,76 30 التجريبية (0,05)

( أ ةةةةك ال توجةةةةد فةةةةرو  رات داللةةةةة احلةةةةايية عنةةةةد موةةةةتوى داللةةةةة 1رت ةةةةت مةةةة  جةةةةدوى  
( ةةةةي  المجموعةةةة ال ةةةاب ة والمجموعةةةة التجريبيةةةة فةةةى الت بيةةةق ال بلةةةى لمقيةةةاس المهةةةارات 0,05 

مةةةةوعتي  فةةةةى كةةةةل مةةةة   التعةةةةارإل، التواىةةةةل اإلجتماعيةةةةة ممةةةةا يعنةةةةى أ  هنةةةةاك تكةةةةاف  ةةةةةي  المج
  . اإلجتماعى،  ب  الذات، التعاو (، وكذلج فى المقياس كنل

 المرحلة الثانية: تنفيذ تجربة البحث
ةينمةةةةا  تةةةةم التةةةةدريس للمجموعةةةةة التجريبيةةةةة وفةةةةق خ ةةةةوات إسةةةةتراتيجية الةةةةرؤوس المرقمةةةةة، 

للمجموعتي  ال اب ة والتجريبيةة المجموعة ال اب ة درست بال ري ة الت ليدية، وأستمر التدريس 
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ةواقةل أرلةل حلةص أسةبوعيام، ةواسة ة الباحثةة حيةث أ هةا  2018(12(2إلى  2018(11(4م  
 تعمل معلم علوم بالمدرسة.

 المرحلة الثالثة: بعد التدريس لعينة البحث 
، قامةت الباحثةة بةالت بيق البعةةدى 2018(12(2تةم اال تهةات مة  التةدريس رةوم االحةد الموافةق 

دوات البحةةةث المتمثلةةةةة فةةةى مقيةةةةاس المهةةةةارات اإلجتماعيةةةة، ومقيةةةةاس التىكيةةةةر اإليجةةةاةى ورلةةةةج رةةةةوم ا
 ، ولعد رلج قامت الباحثة ةتلحيت المقياس ورىد الدرجات.2018(12(3ااثني  الموافق 

وس لإلجابةةةة عةةة  الوةةة اى التةةةالى والةةةذى رةةةنص علةةةى " مةةةا أثةةةر إسةةةتخدام إسةةةتراتيجية الةةةرؤ 
المرقمةةةة فةةةى تةةةدريس العلةةةوم لتنميةةةة المهةةةارات اإلجتماعيةةةة لةةةدى تالميةةةذ اللةةةإل ااوى اإلعةةةدادى؟  

( ةي  0,05وللتح ق م  ىحة الىرض الذى رنص على " روجد فر  داى إحلاييام عند موتوى  
متوس ات درجات تالميذ المجموعتي  التجريبية وال اب ة فى الت بيق البعدى لمقياس المهارات 

 ماعية كنل وفى أبعاده الىرعية كال على حده للالت المجموعة التجريبية".اإلجت
 Independent Samplesإستخدمت الباحثة إختبار "ت" فةى حالةة عينتةي  موةت لتي  

T- Test  لتحدرةةةد الىةةةرو  ةةةةي  متوسةةة ات درجةةةات المجموعةةةة التجريبيةةةة ومتوسةةة ات درجةةةات
لمهةارات اإلجتماعيةة، ورلةج باسةتخدام ةر ةاما المجموعة ال ةاب ة فةى الت بيةق البعةدى لمقيةاس ا

(spss.ver,20) 2، ويو ت رلج جدوى)     
 (، ومقدار حجم تأثري املعاجلة التجريبية d(، )2اقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية، وقيم )إيت (2جدول )

 الفرعية كاًل على حدة لدى تالميذ ا أبعادهو املهارات االجتماعية ككل فى تنمية
 .التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى جملموعتني

 البيان                                      
 البعد 

الدرجة 
 العظمى

 اجملموعة الضابطة
 30ن=

 اجملموعة التجريبية
قيمة  قيمة ت 30ن=

 2ايتا
 قيمة

d 

حجم 
 التأثري

 2ع 2م 1ع 1م
 كبري  4,102 0,807 **15,62 1,43 13,4 0,84 8,6 15 التعاطف

 كبري  4,035 0,803 **15,37 1,57 12,76 1,2 7,2 15 التواصل االجتماعى
 كبري  5,824 0,895 **22,18 1,28 13,46 0,73 7,5 15 ضبط الذات 

 كبري  4,321 0,824 **16,45 1,59 13,47 1,09 7,6   15 التعاون 
  كبري 6,844 0,921 **26,06 4,29 53,1 1,7 31,03 60 املقياس ككل

  ( ما يلى2يتضح من جدول )
( ةةةي  متوسةة ات درجةةات تالميةةذ المجمةةوعتي  0,05وجةةود فةةر  داى إحلةةاييا عنةةد موةةتوى   -1

التجريبيةةة وال ةةاب ة فةةى الت بيةةق البعةةدى لمقيةةاس المهةةارات االجتماعيةةة كنةةل وجميةةل أبعةةاده 
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تيجية للةةالت تالميةةذ المجموعةةة التجريبيةةة، ويت ةةت مةة  رلةةج أ ةةك روجةةد تةةةثير لت بيةةق إسةةترا
 . الرؤوس المرقمة على تنمية المهارات االجتماعية لدى التالميذ

( ألبر م  ميمةة  ت( 26,06ميمة  ت( المحوولة للمقياس كنل دالة إحلاييام حيث ةلغت   -2
(، جميةةل مةةيم  ت( المحوةةولة 0,05( ولةةذلج تكةةو  دالةةك عنةةد موةةتوى داللةةة  2,01الجدوليةةة  

( ممةا ي ةير إلةى تميةز تالميةذ 0,05اييا عند موةتوى  لكل بعد م  أبعاد المقياس  دالة إحل
 المجموعة التجريبية ع  تالميذ المجموعة ال اب ة فى الت بيق البعدى.

لتحدرةد موةتويات حجةم التةةثير  جةد أ  حجةم التةةثير كبيةر فةى كةل بعةد مة    dولم ار ةة ميمةة -3
جةةة إسةةتخدام الةةرؤوس أبعةةاد المهةةارات االجتماعيةةة وكةةذلج النتيجةةة الكليةةة للمقيةةاس، ورلةةج  تي

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

  حسا  قوة تأثير الرؤوس المرقمة على تنمية المهارات االجتماعية
ولبيةةةا  قةةةوة تةةةةثير إسةةةتخدام الةةةرؤوس المرقمةةةة فةةةى تنميةةةة المهةةةارات االجتماعيةةةة بالنوةةةبة 

 . ( رلج3ة ثم حواب مرلل أوميجا ويو ت جدوى  للمجموعة التجريبي
 قيمة مربع أوميجا لبيان قوة تأثري إسرتاتيجية الرؤوس املرقمة على تنمية (3جدول)

 املهارات االجتماعية بالنسبة جملموعة الدراسة بني التطبيقني القبلى والبعدى. 

 البعد
 التطبيق القبلى

 (30)ن=
 التطبيق البعدى

 2ت قيمة قيمة ت (30)ن=
قيمة مربع 

wأوميجا 
2

 

قوة 
 التأثري

 2ع 2م 1ع 1م
 كبري 0,853 348,5 18,67 1,43 13,4 0,96 7,33 التعاطف

 كبري 0,812 258,1 16,06 1,57 12,76 0,97 7,13 التواصل االجتماعى
 كبري 0,908 594,8 24,39 1,28 13,47 0,89 7,13 ضبط الذات

 كبري 0,829 291,9 17,09 1,59 13,47 0,91 7,16 التعاون
 كبري 0,926 759,003 27,55 4,29 53,1 1,9 28,77 املقياس ككل

( أ  ميمةةةةةةة مرلةةةةةةل أوميجةةةةةةا للمجموعةةةةةةة التجريبيةةةةةةة فةةةةةةى مقيةةةةةةاس 3رت ةةةةةةت مةةةةةة  الجةةةةةةدوى 
( وهةةةةةةةى ميمةةةةةةةة مرتىعةةةةةةةة تةةةةةةةدى علةةةةةةةى قةةةةةةةوة تةةةةةةةةثير 0,926المهةةةةةةةارات االجتماعيةةةةةةةة كنةةةةةةةل ةلغةةةةةةةت  

 –ماعيةةةةةةةة وفةةةةةةةى بعةةةةةةةض أبعادهةةةةةةةا  التعةةةةةةةارإل الةةةةةةةرؤوس المرقمةةةةةةةة علةةةةةةةى تنميةةةةةةةة المهةةةةةةةارات اإلجت
التعةةةةةةةاو ( كا ةةةةةةةت كبيةةةةةةةرة حيةةةةةةةث تتةةةةةةةرواح مةةةةةةةا ةةةةةةةةي   – ةةةةةةةب  الةةةةةةةذات  -التواىةةةةةةةل االجتمةةةةةةةاعى

( ممةةةةةا رةةةةةدى علةةةةةى قةةةةةوة تةةةةةةثير الةةةةةرؤوس المرقمةةةةةة علةةةةةى تنميةةةةةة هةةةةةذه اابعةةةةةاد، 0,926 -0,812 
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ويالحةةةةةةظ أ  قةةةةةةوة تةةةةةةةثير الةةةةةةرؤوس المرقمةةةةةةة علةةةةةةى بعةةةةةةد التواىةةةةةةل اإلجتمةةةةةةاعى أقةةةةةةل مةةةةةة  بةةةةةةاقى 
 د ويرجل رلج إلى أ  هذا البعد يوتغر  وقت رويل لتنميتك.اابعا

 :ثـــــات البحـــــتوصي

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

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

إعةةةةادة النوةةةةر فةةةةى رةةةةر  و سةةةةتراتيجيات التةةةةدريس المتبعةةةةة فةةةةى تةةةةدريس العلةةةةوم بالمرحلةةةةة  -3
اإلعدادية، و ستخدام أساليت و سةتراتيجيات تةدريس حدرثةة ت ةجل علةى ممارسةة اا  ة ة 

 التعليمية وتنمى المهارات اإلجتماعية لدرهم.

ا تةدريت لل ةةالب المعلمةي  فةةى كليةةات الترليةة بةة بة علةوم علةةى إسةةتراتيجيات إعةداد ةةةرام -4
 التدريس الحدرثة ومنها الرؤوس المرقمة.

 :ثـــــات البحـــــمقرتح 

إسةةتامااًل لمةةا بةةدأه البحةةث الحةةالي، إقترحةةت الباحثةةة مجموعةةة مةةن البحةةو  المكملةةة 
 للبحث الحالي:

غيةةرات غيةةر التةةى وردت فةةى هةةذا البحةةث مثةةل فعاليةةة إسةةتراتيجية الةةرؤوس المرقمةةة فةةى مت -1
تنميةةةة أ ةةةوا  أخةةةرى مةةة  التىكيةةةر مثةةةل التىكيةةةر الناقةةةد، التىكيةةةر االةتكةةةارى واالةةةةداعى لةةةدى 

 التالميذ فى مختلإل المواد الدراسية ااخرى.

فاعليةةةةةة إسةةةةةتراتيجية الةةةةةرؤوس المرقمةةةةةة فةةةةةى تنميةةةةةة مهةةةةةارة حةةةةةل الم ةةةةةنالت واالسةةةةةتيعاب  -2
 المىاهيمى فى مادة العلوم.

فاعليةةة إسةةتخدام إسةةتراتيجية الةةرؤوس المرقمةةة فةةى تنميةةة التىكيةةر المنوةةومى لةةدى تالميةةذ  -3
 المرحلة اإلعدادية.
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 أواًل: املراجع العربية 
، مناهج التعلةيم بةين الواقةا والمسةتأ ل   (2001أحمد حوي  الل ا ى، فارعة حو  محمةد   -1

 . ال اهرة، عالم الكتت
ستخدام مدخل التدريس المتمارز فى تدريس إ(   أثر 2018ةراهيم على خ اب  إعلى أحمد  -2

الريا يات على تنمية مهارات التىكير المت ةعت والمهةارات االجتماعيةة لةدى تالميةذ المرحلةة 
 .305-201،  ص ص 2،   21 ا،  ممجلة تربوفات الرفاضياتااةتدايية، 

سةةةتراتيجية الةةةتعلم الخلةةةي  علةةةى تحلةةةيل مةةةادة (  فاعليةةةة إ2017أمينةةةك يحيةةةي محمةةةد ل ىةةةى   -3
العلوم والمهارات االجتماعية لةدى التالميةذ روى ىةعولات ال ةراتة  الدسلكوةيي ( فةى المرحلةة 

 .907 -875، ص ص 172،   2، جامعة اازهر، ا مجلة كلية التربيةاالةتدايية، 
 للن ر.، عما  ، دار المناها التعلم التعاونى(  2013يما  عباس الخىاف  إ -4
تنميةةة المهةةارات االجتماعيةةة ل طفةةال (  2007إيمةةا  فةة اد كابةةإل، ه ةةام إةةةراهيم عبةةد     -5

 ، ال اهرة، دار الكتاب الحدرث.ذو  االحتياجات الخاصه

القيةاس النفسةى واالجتمةاعى تأةوفم   (2012،  ه ةام اةةراهيم عبةد    إيمةا  فة اد الكابةإل -6
 ، ال اهرة، دار الكتاب الحدرث للن ر تياجات الخاصةوتنمية المهارات االجتماعية لذو  االح

، عمةا ، دار التعلم التعةاونى نظرفةات وتط يأةات ودراسةات   (2008جودت أحمد سةعادة،   -7
 .وايل للن ر والتوزيل

(   مةةةورا م تةةةرح لت ةةةمي  بعةةةض المهةةةارات الحياتيةةةة فةةةى 2002حوةةةام الةةةدر  محمةةةد مةةةاز    -8
المةةؤتمر العلمةةى الرابةةا اادات والجةةودة ال ةةاملة،  منوومةةة المةةنها التعلةةيم فةةى إرةةار مىةةاهيم

، الجم ية الملرية للمنةاها ورةر  التةدريس، عشر) مناهج التعليم فى ضوء مفهوم األداء(
 .72 -69رومى الرابل والع ري  والخامس والع ري  م  بهر روليو ، ص ص 

كةةةةةةيج   (  أثةةةةةر إسةةةةةتراتيجية  مةةةةةارا2017حنةةةةةا  عبةةةةةد الجليةةةةةل عبةةةةةد الغىةةةةةور  جةةةةةم الةةةةةدر    -9
 kegan علةةةةةةى تنميةةةةةةة التحلةةةةةةيل الدراسةةةةةةى والمهةةةةةةارات االجتماعيةةةةةةة فةةةةةةى م ةةةةةةرر الدراسةةةةةةات)

كليةةة  مجلةةة الطفولةةه والتربيةةة،االجتماعيةةة والورنيةةة لةةدى رالبةةات اللةةإل ااوى المتوسةة  ، 
 .293 -247، ص ص 31،   9رياض اارىاى، جامعة ااسنندرية، ملر، ما 
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المهارات االجتماعية )تعلةيم وتةدرفق المهةارات   ( 2014دخيل ة  عبد   الةدخيل     -10
   . ، الرياض ، منتبة العبينا االجتماعية والقيم (

دليةةةةل طرائةةةةق (   2010زاهةةةةر ع ةةةةوة، زيةةةةاد مباجةةةةة، فهمةةةةى عبوبةةةةى ،حةةةةازم أةةةةةو جةةةةزر   -11
 فلو ي .   ،التدرفق

ر المهارات الحياتية ضرورة حتمية فى عص(   2010ةراهيم  إسليما  عبد الواحد روسإل  -12
 . رتراك لل باعك والن ر والتوزيلإ، ال اهرة، المعلوماتية

(  فاعلية ةر اما للتدخل المبنر باستخدام الحاسةوب فةى 2018سماح  ور الدر  وباحى   -13
تحوةةي  المهةةارات االجتماعيةةة وخىةةض درجةةة الوةةلوك اال وةةحاةى لةةدى اارىةةاى التوحةةدري ، 

 . 355 -299، ص ص 2،  34،  م مجلة كلية التربية بأسيوط
 ة(   المهةةارات االجتماعيةةة فةةى عالقتهةةا بالث ةة2006الوةةيد محمةةد عبةةد المجيةةد عبةةد العةةاى   -14

مجلةةة كليةةة بةةالنىس والر ةةا الةةو يىى لةةدى عينةةة مةة  معلمةةى ومعلمةةات المرحلةةة االةتداييةةة، 
 .47 -3،  ص ص 60  ،  2ا ، المنلورة، التربية

 .دار المعارف، ال اهرة ، 2،  ،أساسيات تدرفق العلوم(   1997ىبرى الدمردا    -15
، ال اهرة، دار غريت المهارات االجتماعية واالتصالية(  2003رريف بوقى محمد فرا   -16

 . للن ر والتوزيل
، عمةةا ،  سةةتراتيجيات تةدرفق العلةةومإالنظرفةة ال نائيةةة و  (  2007عةايش محمةود زيتةةو    -17

 . دار ال رو  للن ر والتوزيل
، المنيةةا، دار جتماعيةةة فةةى حياتنةةا المعاصةةرةالمهةةارات اال(  2009عبةةاس راغةةت عةةالم   -18

 فرحة للن ر والتوزيل.
(   المهةةارات االجتماعيةةةة لةةدى تالميةةذ روى ىةةعولات الةةةتعلم 1993عبةةد المةةنعم الةةدردرر   -19

 .155-138،  ص ص9،  جامعة اسوا ،   ،  مجلة كلية التربيةبالمرحلة االةتدايية
ة بةةارر فةةى تنميةةة ال ةةدره علةةى حةةل (  أثةةر تو يةةف اسةةتراتيجي2012ع يةةل محمةةود رفةةاعى   -20

رسالة ماجستير غير الموةلك العلميك والمهارات الحياتيك لدى رالبات اللإل التاسل بغزه، 
 الجامعك االسالميك، غزه. منشوره،

(  أثةر إسةتخدام إسةتراتيجيتي  للةتعلم الن ة  فةى 2017فارمك عليا  عبةد الةرحم  اابة ر   -21
رسةةةالة دى رالبةةةات اللةةةإل الوةةةادس ااساسةةةى بغةةةزه، تنميةةةة المهةةةارات الحياتيةةةك بةةةالعلوم لةةة

 ، كلية الترلية ، الجامعك اإلسالميك بغزه.ماجستير غير منشوره
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مجلةة جيةل العلةوم (  ىةعولات الةتعلم والمهةارات االجتماعيةة ، 2016فارمية ةة  خليىةك   -22
 .49 -37،  ص ص 18،   االنسانية واالجتماعية

فةةى الفصةةل دليةةل المعلةةم لتحسةةين طةةرق تنوفةةا التةةدرفق (  2008لةةوثر حوةة  كوجةةج   -23
،  ةيةروت،  منتةت اليو وةنواالقليمى للترليةة فةى التعليم والتعلم فةى مةدارس الةوطن العربةى

 الدوى العرلية.
(   فعالية ةر اما تدريبى قايم على الن ا، ال للى 2017ماريا  عارد إةراهيم معوض   -24

، ملةر،    يةة التربيةة ب ورسةعيدمجلةة كلفى تنمية المهةارات االجتماعيةك لل ىةل البينةى، 
 .551 -528، ص ص 22

االدارة  ،السعودية إستراتيجية فى التعلم النشا 101(  2011مابى ة  محمد ال ةمرى   -25
 العامة للترلية والتعليم بمن  ة حايل  ةني (.

" المهةارات االجتماعيةة  دراسات فى الصةحة النفسةية(  1998محمد الويد عبد الرحم    -26
 . ، ال اهرة،  دار مبات لل باعة والن ر 2،  ا الهوفة " –النفسى االستأالل  –
(  أثر تو يف استراتيجية الرؤوس المرقمة فى تنمية 2018محمد خالد فارز عبد ال ادر  -27

مهارات التىكير البلرى فى الريا يات والميل  حوها لةدى رةالب اللةإل الرابةل ااساسةى 
 معة االسالمية بغزة.، كلية الترلية، الجارسالة ماجستيربغزة، 

(  أثر تو يف استراتيجية الرؤوس المرقمة فى تنميةة 2015محمد سليم محمد أةو سليمة   -28
المىةةاهيم العلميةةة ومهةةارات التىكيةةر العلمةةى بةةالعلوم لةةدى رةةالب اللةةإل الخةةامس االةتةةدايى 

 ، كلية الترلية،  الجامعة االسالمية  غزه(.رسالة ماجستيربغزه، 
متكاملةةةك فةةةى تعلةةةم بعةةةض  ةسةةةتراتيجيإ  فعاليةةةة  (1995سةةةماعيل  إمحمةةةد عبةةةد الم لةةةود  -29

مةا ،  مجلةة المسةتأ ل للتربيةةالمهارات االجتماعية لةدى تالميةذ اللةإل ااوى ااساسةى، 
1   ،2. 
(  تنميةة المهةارات االجتماعيةة 2012محمود فتحةى عنابةة ، أمةا ى فرحةات عبةد المجيةد   -30

، المجلةةة العربيةةة لتطةةوفر التفةةوق المدرسةية، لألرىةاى الموهةةولي  روى الم ةةنالت الوةةلوكية 
 .147 -116، ص ص 4،   3ا م
المةةةؤتمر العربةةةى الخةةةامق حةةةول المةةةدخل المنظةةةومى فةةةى (   2005محةةةى ال ةةةرلينى   -31

 جامعة جنوب الوادى.  -، أسوا  التدرفق والتعلم
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(   فاعليةةةةة اسةةةةتراتيجية م ترحةةةةة قايمةةةةة علةةةةى 2016هالةةةةة سةةةةعيد أحمةةةةد باقةةةةادر العمةةةةودى   -32
 ات التعليمية اإللكترو ية فى تدريس الكيميات على تنمية التىكير المت ةعت والمهةارات المدو 

االجتماعيةةةة  حةةةو دراسةةةة الكيميةةةات لةةةدى رالبةةةات الترليةةةة الخاىةةةة بنليةةةة الترليةةةة بجامعةةةة أم 
 .661 -611،  ص ص 3،    9 ا،  م،  مجلة العلوم التربوفة والنفسيةال رى 
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