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 املشتخلص :

استراتيجية عباءة الخبير في ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى أثر استخدام 
تنمية الميارات تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية ميارات القدرة عمى حل المشكالت و 

االجتماعية لدى طالبات الصف الثاني متوسط , ولتحقيق ىذا اليدف تم إعادة الوحدة 
( طالبة واعتمدت ٓٙوتكونت عينة الدراسة من )المختارة باستخدام استراتيجية عباءة الخبير 

وتوصمت قياس لمميارات االجتماعية ,ومميارات حل المشكالت لر باادوات الدراسة عمى اخت
الدراسة الى أن استخدام استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الدراسات االجتماعية كان لو 
أثر فعال في تنمية ميارات حل المشكالت وبعض الميارات االجتماعية لدى طالبات الصف 

 الثاني المتوسط .

الميارات  ,ميارات حل المشكالت ,الكممات المفتاحية : استراتيجية عباءة الخبير 
 الصف الثاني المتوسط . ,الدراسات االجتماعية  ,جتماعية اال

Conclusion: The goal of the current research to identify the impact of 

the use of the strategy of the mantle expert in the teaching of social studies in 

the development of skills ability to solve problems and develop social skills in 

the second grade students average, to achieve this goal was re-selected using 

the strategy of the mantle of the expert and the study sample consisted of (60) 

students and adopted the study tools on a test of problem solving skills, and a 

measure of social skills and the study found that the use of the mantle of expert 

in the teaching of social studies had an effective effect in the development of 

problem-solving skills. And some of the social skills of middle second graders.                                                                                                                                

 Keywords: Expert mantle strategy, problem solving skills, social 

skills, social studies, middle grade 

 
  



 .............................................. االجتماعية أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الدراسات

- ٖٔٓٗ - 

 املكدمة 

ل متكامل الشخصية متزن قادر جيييتم القائمين عمى التربية والتعميم عمى إيجاد 
وال يتحقق ذلك اال  ,احدات التغيير اإليجابي بالمجتمع وتحقيق خطط التنمية الطموحة عمى 

دد القادر عمى تطوير ميارات الطالب من خالل جبالتركيز عمى اعداد المعمم المتمايز المت
التعميمية وتساعد عمى مياراتو التدريسية المتنوعة الحديثة التي تقنع المتعمم في المواقف 

غنية بالمثيرات التي تزيد الفي تحقيق أىداف منظومة التعميم من خالل البيئة النشطة اشراكو 
 من دافعية المتعمم وتنمي كافة الميارات التفكيرية لديو لموصول الى التعمم وبقاء أثر التعمم .

التي اثبتت الدراسات التدريسية الحديثة لذا يجب التركيز عمى الطرق واالستراتيجيات 
 فاعميتيا في البيئة التعميمية وتنمية قدرات وميارات المتعممين المختمفة .

لتبني أحد  ةولعل النظرية البنائية تشجع ىذا التوجو في التخطيط وىذا ما دفع الباحث
لقياس اثرىا في تنمية قدرة الطالب عمى حل  , يراستراتيجية عباءة الخباستراتيجياتيا وىي 

مشكالت وتنمية مياراتيم االجتماعية وىذه من المتغيرات التي نحرص عمى تنميتو لدى ال
المتعممين لتوليد الجيل القادر عمى التعايش مع المشكالت بإيجاد الحمول المناسبة ليا والذي 

 يمتمك الميارات االجتماعية الضرورية لتكيف مع متغيرات المجتمع السريعة بفعالية .
ميدان تدريس المواد  فيترجمة ألفكار البنائية  ة عباءة الخبيراستراتيجيوتعد 

من  ي( وىDorothy heathcoteكوت )ثي ىثدور  اليويعود الفضل في وضعيا ,المختمفة 
حيث تؤكد أن المتعمم في ظل استراتيجية عباءة الخبير ينخرط  ,مؤيدي البنائية االجتماعية 

مجموعات يعمل معيم في فريق إليجاد حمول مناسبة لممشكالت المطروحة وبذلك يكون في 
ويمعب المعمم في داخل عباءة الخبير دور الموجو والمرشد لسموك  ,لو فيمًا ذا معنى 

والمتعممين داخل عباءة الخبير يكونون ليم المتعممين ويكون خارج عباءة الخبير مساعدًا , 
خمو ويسيطرون عميو ويعبرون عن احساسيم وكل فرد منيم مسؤول دافي عالمًا ينسجمون 

عن تصرفاتو أثناء اندماجو في الميمات واألنشطة بما لديو من ميارات اجتماعية وخيال 
وتتكون عباءة الخبير من أربعة عناصر ىي : فريق  ,عممي ومعمومات وخبرات سابقة 

( , commissionوالتفويض ) , (clientوالزبون ) (Responsible teamمسؤول )
 (ٖٙ-ٜ٘, ٕٕٔٓ)ىيثكوت,. (missionوالميمة )
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وانما ىي القيادة  ,ليست بعباءة الشخص لتغطيتو "وتعرف عباءة الخبير بأنيا : 
     ."واألساس الفكري لجميع األعمال  ,والمسؤولية  ,التي تحمل معايير السموك , واألخالق 

(Aitken , 2013,p.35 وتعتمد عبا ) ءة الخبير كاستراتيجية بنائية عمى عدة مكونات
تتعاون معًا في سياق درامي يعمل عمى تفعيل  ,مصدرىا مجاالت المعرفة والحياة المختمفة 

أسئمة تدفع  حيتضمنو بحث واستكشاف وطر ,بشكل متكامل ياج موضوعات متنوعة في المن
يعمل في وسط اجتماعي يقوم بميام قصيرة  ,الوصول إلى أعمى مستويات التعمم  المتعمم إلى

 تساعده عمى حل المشكالت بطريقة حيوية وبشكل تعاوني .
وتعتبر استراتيجية عباءة الخبير احدى االستراتيجيات التي تساعد عمى تنمية ميارات 
حل المشكالت من خالل تدريب الطالب اثناء اندماجيم في اداور الخبراء عمى الميارات 

المشكالت مثل تحديد المشكمة,وجمع المعمومات ,وفرض الفروض ,اختبار صحة  الفرعية لحل
 الفروض,والتوصل في النياية الى استنتاج اوحل لممشكمة او القضية المطروحة.

كما اكدت العديد من نتائج الدراسات والبحوث السابقو التي اطمعت عمييا الباحثة 
ديثة تيدف لتنمية ميارات حل المشكالت لدى عمى أىمية التركيز عمى استراتيجات تدريسية ح

الطالب في مختمف المراحل الدراسية وفى جميع المواد بدال من االعتماد عمى الطرق التقميدية 
التي تعتمد عمى الحفظ وتيمل ميارات المتعمم المختمفة مما جعل العممية التميمية عممية الية 

ديات العصر الذى نعيشة مثل دراسة كل عنيا مخرجات التستطيع مواجية تغيرات وتح ينتج
 (.ٕٔٔٓ(؛)فودة , Ismail andOthers,2010)(؛(Weeb,and Others,2006من 

استراتيجية عباءة الخبير الميارات االجتماعية لدى الطالب من خالل  كماتنمي
مجموعة من األنماط السموكية المفظية وغير المفظية اثناء االنخراط في أدوار الخبراء حيث 
يتطمب ذلك منيم العمل الجماعى والتعاون والحوار واالحساس بالمسئولية االجتماعية 

 سن ادراة الذات بمايتناسب مع طبيعة المواقف التعميمية.والتفاعل اإليجابي مع االفراد وح
تعتبر استراتيجية عباءة الخبير من االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تيدف لذا 

كما تزودىم بالعديد من الميارات إلى اكساب المتعممين الميارات الالزمة لحل المشكالت 
مما يزيد من فعاليتيم في العممية التعميمية , في السياق الدرامياالجتماعية اثناء اندماجيم 

 ويكسبيم الثقة في النفس والقدرة عمى مواجية المواقف الحياتية المختمفة .
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والذي ييدف إلى التعرف عمى ,ضوء ما سبق تبمورت الفكرة إلجراء ىذا البحث  وفى
نمية ميارات حل أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الدراسات االجتماعية في ت

المتوسط بمنطقة  الثانيالمشكالت وتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى طالبات الصف 
 الرياض .

 :البححاحلاجة إىل 

الذي ييمل تنمية  ,تولدت مشكمة البحث من واقع التعميم التقميدي السائد في مدارسنا 
في الميارات الضرورية لمواجية متطمبات القرن الحالي الذي يشيد تسارع في العمم والتقنية 

 كافة الميادين الحياتية .
حل المشكالت والميارات االجتماعية من أىم الميارات الضرورية ليذا وتعتبر ميارات 

ارس الرياض لتحديد مدى توافر الجيل لذا قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية بإحدى مد
رات حل المشكالت وبعض الميارات االجتماعية لدى عينة في مادة الدراسات االجتماعية ميا

حيث قامت الباحثة بتطبيق سؤال  ,طالبة(  ٕٚوكان عدد طالبات الدراسة االستطالعية )
ميارات اجتماعية تم (ٜميارات من ميارات حل المشكالت و)( ٙمتضمن عدد )

ية وتوصمت الدراسة لوجود ضعف في ميارات حل المشكالت وبعض الميارات االجتماعقياسيا,
 مادة الدراسات االجتماعية . لدى طالبات ىذه المرحمة في

ية فرع الى جانب ذلك فإنو من خالل تفحص محتوى مناىج الدراسات االجتماع
معالجة  عمى لوحظ أنيا تركز المراحل الدراسية المختمفة والواقع التدريسي)الجغرافيا( في 

باعتباره وسيمة لتنمية ميارات الطالبات العممي باعتباره غاية في حد ذاتو وليس المحتوى 
التصرف السميم في مواجية المشكالت والمواقف الحياتية وتحديات القرن عمى وقدراتيم 
 الحالي .

حديثة تقوم عمى  مما دفع الباحثة لمبحث عن نظريات واستراتيجيات ونماذج تدريسية
ربط المحتوى العممي لمادة الدراسات االجتماعية فرع )الجغرافيا( بالميارات االجتماعية 
وميارات حل المشكالت والتي من أبرزىا استراتيجية عباءة الخبير مما يحتم عمينا إعادة 

 الفمسفة التعميمية الستيعاب الخطوات التدريسية الخاصة بيا .
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 مشكلة البحح:

 تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:  
ما أثر استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية ميارات القدرة  -

 الثانيلدى طالبات الصف ا االجتماعيةعمى حل المشكالت وتنمية بعض الميارات 
 المتوسط ؟ 

 ة التالية : ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعي 
 المتوسط ؟  الثانيالالزم تنميتيا لدى طالبات الصف  االجتماعيةما الميارات  -ٔ
حل المشكالت  ما أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات القدرة عمى -ٕ

 المتوسط؟ لدى طالبات الصف الثاني 
لدى  االجتماعيةالميارات  ما أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في تنمية بعض -ٖ

 المتوسط؟  الثانيطالبات الصف ا
 أٍداف البحح : 

 ييدف البحث الحالي إلى : 
  المتوسط.  لثانيالالزمة لطالبات الصف ا االجتماعيةإعداد قائمة بأىم الميارات 
  إعداد دليل لمعممة الدراسات االجتماعية لتدريس الوحدة المختارة باستخدام

استراتيجية عباءة الخبير والكشف عن أثرىا في تنمية القدرة عمى حل المشكالت 
 المتوسط.  الثانيوتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى طالبات الصف 

 حل المشكالت( واختبار لقياس )الميارات  لقياس )القدرة عمىار بإعداد اخت
 ( لدى عينة البحث. االجتماعية

 : أٍنية البحح

 تتمثل أىمية البحث فيما يمي:  
 . ير في تدريس الدراسات االجتماعيةتقدم تصور لكيفية استخدام استراتيجية عباءة الخب -ٔ
ية باستخدام تقدم دليل لممعممة تسترشد بو في تدريس منيج الدراسات االجتماع -ٕ

 استراتيجية عباءة الخبير. 
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تفتح أفاق جديدة لواضعي المناىج لالستفادة من منيج عباءة الخبير في إعادة صياغة  -ٖ
بعض موضوعات الدراسات االجتماعية بما يتناسب معيا ويساعد في تدريسيا وفق 

 استراتيجية عباءة الخبير. 
ت الدراسات االجتماعية بما يتوافق مع تساعد في تطوير برامج إعداد معممي ومعمما -ٗ

 مستقباًل. تدريسيمتوظيف استراتيجية عباءة الخبير في 
تقدم أدوات تم التأكد من صدقيا وثباتيا )اختبار حل المشكالت واختبار الميارات  -٘

 ( يمكن االستفادة منيا وتفعيميا في أبحاث جديدة. االجتماعية
 حدود البحح : 

 اقتصرت حدود البحث عمى ما يمي :
  من منيج )اغمفة كوكب األرض(حد الموضوع : اقتصر البحث عمى اختيار وحدة

سيا باستخدام استراتيجية عباءة الخبير لتنمية القدرة عمى حل يالدراسات االجتماعية وتدر 
لمناسبتيا ليذة  لدى عينة البحث االجتماعيةالمشكالت وتنمية بعض الميارات 

 . راتيجيةاالست
  المتوسط. الثاني الحد البشري : اقتصر البحث عمى طالبات الصف 
  الحد المكاني : اقتصر البحث عمى مدرسة أم سممة بمدارس الحرس الوطني بمنطقة

 الرياض بالمممكة العربية السعودية . 
 ام الدراسي ـي األول من العـل الدراســث في الفصــبيق البحــم تطــت :الحد الزماني

(ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ) . 
 :فرضيات البحح 

  الفرضيين التاليين:حاول البحث الحالي اختبار صحة 
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 اختبار ميارات حل المشكالت البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 مقياس الميارات االجتماعية البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 
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 مصطلحات البحح:

 :اسرتاتيجية عباءة اخلبري

(بانيا:"نيج قائم عمى الدراما المشوقة في عممية ٘,صٖٕٔٓتعرفيا)عوض اهلل,
م والتعمم,وتتضمن الفكرة األساسية في ذلك ان التالميذ يتعممون المنياج كما لو انيم التعمي

وانيم يكتشفون تعمميم ويتعممون من خالل تحمل مسؤوليات مجموعة متخيمة من الخبراء,
ىذا النيج لو مخرجات تعمم ناتجة ليا عالقة بالنمو المعرفي واالجتماعي ,إضافة  خاصة,وان

 الى عالقتيا باكتساب ميارات حياتية".
وتعرف الباحثة عباءة الخبير اجرائيا بانيا:مواقف وبيئات تعميمية تقوم عمى الدراما 

الل تناوليا تتعمم فيو طالبات الصف الثاني المتوسط مادة الدراسات االجتماعية من خ
لموضوعات وقضايا يتم التعمق فييا من خالل الدراما حيث تعمل الطالبات في فرق تعاونية 
وتتعرض كل منين في تعممين لمراحل استكشاف واستقصاء لقضية او موضوع ما ثم التركيز 

 عمييا عبر الدراما,ومن ثم تتغير ادوارىن ليكونوا خبراء في الموضوع او القضية المطروحة.
 :يارات حل المشكالتم

(بانيا:"مجموعة الميارات التي يحتاج ٖٗ,صٕٙٓٓيعرفيا كل من)الجمل,والشاذلي,
الييا الطالب اثناء مواجيتيم لمشكمة ما تبدا بتحديد ابعاد المشكمة تحديدا دقيقا وصياغتيا ثم 

سبيا, ثم جمع البيانات والمعمومات المرتبطة بيا,ثم اقتراح الحمول المناسبة ليا واختيار ان
 تطبيقيا في مواقف جديدة".

وتعرف اجرائيا بانيا:مجموعة العمميات العقمية التي تمارسيا طالبو الصف الثانى 
المتوسط من اجل الوصول لحل المشكالت التي تواجييا في وحدة )اغمفة كوكب 

حل ويتطمب ذلك منيا استخدام المعمومات التي اكتسبتيا لتحديد المشكمة,والبحث عن األرض(
ليا من خالل جمع البيانات المختمفة لتفسيرىا,واقتراح فروض ليا,واختبار صحة الفروض, 
لتحديد انسبيا,ثم التوصل الى الستنتاجات صحيحة يمكن تعميميا,وتقاس بالدرجة التي 

 تحصل عمييا الطالبة عمى مقياس ميارات حل المشكالت الذى تم اعداده ألغراض البحث.
 :الميارات االجتماعية
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وسموكيات مقبولة اجتماعيا يتدرب عميو  :"عادات(بانيآ٘,صٜٕٓٓتعرفيا)إبراىيم,
بين  المتعمم الى درجة االتقان والتمكن من خالل التفاعل االجتماعى الذى يعد بمثابة مشاركة

 التالميذ في مواقف الحياة اليومية وتفيد في إقامة عالقات مع األخرين".
من أنماط السموك المفظى وغير المفظى المرتبطة  وتعرف اجرائيا بانيا:مجموعة

بالعمل الجماعى والتعاون والحوار والمناقشة وتحمل المسئولية االجتماعية التي تكتسبيا 
الطالبات وتمارسيا من خالل ادائين الستراتيجية عباءة الخبير,وتقاس بالدرجة التي تحصل 

 ى تم اعداده ألغراض البحث.عمييا الطالبة عمى مقياس الميارات االجتماعية الذ
 االطار اليظري:

 احملور األول:اسرتاتيجية عباءة اخلبري

 تعريف اسرتاتيجية عباءة اخلبري:

التي يعود الفضل  p23,2004,( Dorothy heathcot)تعرفيا دورثي ىيكثوت 
بأنيا:" استراتيجية قائمة عمى الدراما المشوقة في عممية التعميم والتعمم  وضعياليا في 

وتتضمن الفكرة األساسية في ذلك أن الطمبة يتعممون المناىج كما لو أنيم مجموعة متخيمة 
 وأنيم يكتشفون تعمميم ويتعممون من خالل تحمل مسؤوليات خاصة",من الخبراء

توجو تعميمي جزء  :"( بأنيإٔ-ٔٔ,ص صٕٗٔٓ,كما يعرفيا )صالحة بسام
 ,حيث يتعرض فيو المتعمم لمراحل استكشاف واستقصاء لموضوع ما ,أساسي منو دراما

وىو  ,ويسيم في تغيير أدوار الطمبة ليكونوا خبراء في الموضوع ,والتعمق فيو عبر الدراما
فاعاًل في  ليجعل المتعمم ذاتو ,توجو متكامل يغير في دور المعمم والمتعمم عمى حد سواء

عادة النظر عبر تأمالتيم  ,واقتراح حمول لممشكالت ,عممية اتخاذ القرارات عبر طرح األسئمة وا 
 وىو محاولة لمساعدة المتعممين والمعممين عمى الفيم عبر جعميم خبراء في مسألة ما".

 عناصر عباءة الخبير: 
 مكونات وعناصر عباءة الخبير فيما يمي: (Heathcot,D,2004,37)لخص 

المشروع: حيث يتولى المتعممون بشكل تدريجي مسؤولية القيام بمشروع قائم في عالم  -ٔ
 افتراضي غير واقعي.
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الزبون: حيث يركز المتعممون عمى أىداف معينة مرتبطة بالزبون ويبذلون األنشطة  -ٕ
يل العالم االفتراضي الغير الالزمة لتحقيق ىذه األىداف ويساعد ذلك في تخ

 واقعي.
الخبراء: يمعب المعمم والمتعممون دورا الخبراء لمقيام بالمشروع والميام المطموبة لتحقيق  -ٖ

 األىداف المرتبطة بالمشروع ويمعب الخيال دور كبير في تجسيد ىذا الدور.
وم بمجموعة من الميام: يتقمص كل متعمم أثناء القيام بالمشروع بدور الخبير الذي يق -ٗ

نجاح أىداف المشروع.  الميام الضرورية لتحقيق وا 
الموقع: يقوم المعمم بدور فعال في متابعة مواقع المتعممين في أثناء قيامة بالمشروع  -٘

نجاز المشروع.وجميع األ  دوار التي يتم القيام بيا لتحقيق وا 
كير من أجل إعداد مقترح فوالت التأمل: يحتاج المتعممون عند قياميم بدور الخبراء التأمل -ٙ

 لتنفيذ المشروع وتخيل الميام التي يمكن القيام بيا أثناء ذلك.
 أٍداف اسرتاتيجية عباءة اخلبري:

 ,سعيد؛ٕٚٓٓ,ٕٗ,تيدف استراتيجية عباءة الخبير إلى ما يمي : ) البموشي   
 (ٕٙٔٓ,٘ٔ,ىبو

 الحياتية المختمفة.إيجاد مواقف تنشط تفكير المتعممين في المواقف  -ٔ
 إعادة إنتاج الخبرات الماضية في ضوء الخبرات الحديثة. -ٕ
تشجيع المتعممين عمى التفكير العميق في الظواىر المختمفة والبحث عن إيجاد التغيرات  -ٖ

 المناسبة لكل ما يتعمق بيا.
 منة مما يزيد ىنية لدى المتعممين واالستفادة منيا في المواقف التعميميذتفعيل الصور ال -ٗ

 دافعية التعمم لدييم.
 تشجيع المنحى التكاممي في طرق التدريس كالكتابة اإلبداعية وميارات الرسم والتصميم. -٘
التفكير لدى المتعممين كالتفكير التخيمي والتفكير التأممي  منتنمية أنماط مختمفة  -ٙ

 والتفكير اإلبداعي والتفكير فوق المعرفي.
 ج عن الروتين الصفي.و المتعة والتشويق في الموقف التعميمي والخر  إضفاء -ٚ
 مراعاة الفروق الفردية وتنمية الذكاءات المتعددة لدى المتعممين. -ٛ
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 :أٍنية اسرتاتيجية عباءة اخلبري

ابو  ؛Abbott,2005,3ترجع أىمية استراتيجية عباءة الخبير فيما يمي :) 
 (.ٕٙٓٓ,ٙٔ,سعيد ؛ٕٚٓٓ,ٕٛ,السميد

أوسع عند تحويل األحاديث والمناقشات  المغة بشكلتطوير الميارات الحياتية ومنيا تعمم  -ٔ
 الصفية إلى أشياء ممموسة يمكن تطبيقيا.

تطوير ميارات المعممين التدريسية ومساعدتيم عمى اكتشاف ما لدييم من مواىب في  -ٕ
 المواقف التعميمية.

 ىجانب المتعممين في المواقف التعميمية حت منزيادة الفاعمية والمشاركة الصفية  -ٖ
 يتقمص المتعمم أثناء قيامة بالدور ويستخدم خيالة إلنجاح ذلك.

بقاء اثر التعمم لدى المتعممين عند استخدام عباءة الخبيرة ألن الخبرات المتعممة أشبو  -ٗ
 بالخبرات الحية الحقيقية.

ء العباءة بتغير التفكير, حيث تشير العباءة ارتباطيا بالجسم والتفكير حيث يتم خمع وارتدا -٘
 إلى الدور الذي يقوم بو المتعمم في الموقف التعميمي.

تنمي القدرة عمى حل المشكالت لدى المتعممين وتناول الميمات المطروحة في جوانب  -ٙ
 مختمفة.

 مزايا دور املعله واملتعله يف اسرتاتيجية عباءة اخلبري:

مورغان ؛ٕٕٔٓ,ٖ٘,الخبير بما يمي : ) ىيكثوت تتميز استراتيجية عباءة 
 (ٕٕٔٓ,ٜ,وساكستين

يستطيع المعمم عند انخراطو داخل الدراما في مشاىده كل ما يقوم بو المتعممين والسيطرة  -ٔ
 عمى التوتر والتأكد من سير العمل بنجاح.

ي ضوء يتشارك المعمم مع المتعممين في عممية االكتشاف والوصول إلى خبرات جديدة ف -ٕ
 الخبرات القديمة.

يستطيع المتعمم التعبير عن رأيو بحرية وشجاعة داخل األدوار ووجيات نظرىم إزاء  -ٖ
 المواقف المختمفة.

يطور الميارات القيادية لدى المتعممين وزيادة قدرتيم عمى تحمل المسؤولية والقدرة عمى  -ٗ
 اتخاذ القرار إزاء المواقف المختمفة.
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دخوليم في تحديات أمام المعمم خالل بالمتعة وذلك عند تشعرىم المتعممين الثقة و تكسب  -٘
 لعب األدوار .

 مَارات حل املشكالت :  احملور الجاىي

 تعريف مَارة حل املشكالت:

 تعرف ميارة حل المشكالت بأنيا: " مجموعة الميارات التي يحتاج إلييا الطالب أثناء 
مواجيتيم لمشكمة ما تبدأ بتحديد أبعاد المشكمة تحديدًا دقيقًا وصياغتيا, ثم جمع البيانات 
والمعمومات المرتبطة بيا ثم اقتراح الحمول المناسبة ليا واختيار أنسبيا, ثم تطبيقيا في 

( ميارات ٜٕٓٓ,ٖٚٔ,( كما عرف ) عبد العزيزٕٙٓٓ,ٖٗ,الشاذلي ,مواقف جديدة ) الجمل
المشكالت بأنيا " عممية ذىنية يستخدم الفرد كل ما لديو من معارف وخبرات سابقة حل 

وميارات : كاستجابات لمتطمبات موقفيو ليست مألوفة بالنسبة لو بيدف الموصول إلى حالة 
 االتزان أو إزالة الغموض من الموقف المشكل".

 أٍنية تينية مَارات حل املشكالت:

حل المشكالت في:)عبد أىمية تنمية ميارات  تبرز 
 (Dehaan,2009,175,0ٕٜٜٓٓٙ,رجب,0ٕٖٓٓٚٙاهلل,
بقاء أثر التعمم مما يساعد المتعممين عمى االستفادة مما تعمموه في حل مشكالت حياتية  -ٔ

 جديدة.
تشجيع المتعمم عمى التعمم الذاتي واالعتماد عمى النفس بجمع الحقائق والبيانات  -ٕ

 ا وتنظيميا ومن ثم التأكد من صحتيا العممية.والمعمومات وتحميميا وفرزى
تنمي اإلحساس بالمسؤولية وتزيد من الثقة بالنفس لدى المتعممين وتشعرىم بأىميتيم  -ٖ

 في المساىمة في إيجاد الحمول المناسبة لممشكالت المختمفة.
توظيف لدى المتعممين وتدربيم عمى كيفية  المختمفةتنمي القدرات والميارات التفكيرية  -ٗ

 الخبرات السابقة واستدعائيا عند الحاجة لذلك في مواجية المشكالت المختمفة.
المعرفة والمعنى  صناعةالدافعية لدى المتعممين وتشعرىم بأنيم مشاركين في  منتزيد  -٘

وليس فقط حفظ المعمومات وقدرتيم عمى التنافس لموصول إلى الحمول الممكنة مما 
 يشعرىم بالسرور ويعزز معنوياتيم.
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 : خطوات حل املشكالت

, ٜٕٓٓالشطي ,؛ ٓٗ, ٜٕٓٓتتمخص خطوات حل المشكالت مما يمي : )سالم , 
 ( ٜٛ-ٜٚ, ٕٔٔٓالخاليمة والمبابيدي , ٕٖ
المشكمة و االحساس بالحاجة لحميا: تظير المشكالت في المواقف الحياتية بشكل تحديد  -ٔ

فجائي أو بشكل متدرج وتحتاج إلى تحديد واضح ليا لمعرفة الحمول المناسبة وال ينبع 
 ذلك من الحاجة والشعور بوجود مشكمة.

يد تفسير المشكالت: يتطمب تحديد المشكمة وحصر جوانبيا بدقة ووضوح وبذل الج -ٕ
 والتفكير مما يساعد بعد ذلك في اختصار الوقت والجيد لحميا.

جمع البيانات والمعمومات المرتبطة بالمشكمة: نحتاج لمواجية أي مشكمة جمع وحصر  -ٖ
جميع ما يتعمق بيا من معمومات وحقائق وبيانات من مصادر مختمفة لموصول إلى 

 الحقيقة.
ومات والحقائق حول مشكمة معينة تواجييا في فرض الفروض: عند جمع البيانات والمعم -ٗ

أو  تصوراتالفرزىا وتنظيميا بحيث يمكن االستفادة منيا في وضع فالبد من موقف ما 
الحمول أو الفروض المرتبطة بالمشكمة وتكون قابمة لمقياس سواء بالمالحظة أو 

 التجريب.
ارىا بقوم المتعمم باختدراسة الفروض يو ار صحة الفروض: بعد االنتياء من وضع باخت -٘

وذلك من خالل تطبيقيا عمى المشكمة المطروحة لمتأكد من صحة الفرض وعدم صحتو 
 وفي ضوء ذلك يتم تغيير أو تعديل أو تطوير الفرض موضوع التجريب.

يتم الوصول  من التحقيق من صحو الفروض في ضوئياالنتائج والتعميم: بعد االنتياء  -ٙ
مشكمة ومن ثم بعد ذلك الوصول إلى مجموعة من الحقائق نتائج والحمول لمالإلى 

والقوانين والنظريات عن طريق تحميل النتائج المقارنة ومن ثم التوصل إلى تعميمات 
 يمكن الرجوع ليا في حل مشكالت جديدة مشابية ليذه المشكالت.

 . اعتمدت الباحثة الخطوات السابقة في البحثوقد  
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 املَارات االجتناعية:  احملور الجالح

 مفَوو املَارات االجتناعية:

( إلى أن الميارات Ruth and Sharon , 2009,p75يشير روث وشارون )
االجتماعية تعزز احترام الذات, وتقوي االحساس باالنتماء بين افراد المجتمع وتزيد من 

 التقارب والتواصل االجتماعي, وانخفاضيا يزيد إلى االنعزال عن المجتمع.
تعريف )عبد الفتاح  وظيرت العديد من التعريفات لمميارات االجتماعية منيا:

 ( حيث عرفيا بأنيا:ٕٓٔٓ,ٖٔ
"مجموعة من األنماط السموكية التي تعطي الفرد القدرة عمى التفاعل االجتماعي 

 اإليجابي المقبول مع البيئة االجتماعية سواء في المدرسة أو االسرة أو مع جماعة األفراد".
( بأنيا :"القدرة عمى إدراك ومعرفة الموقف ٕٔٔٓ,ٕٖكما عرفيا أيضا )خضر 

إلى سموكيات  توخالل ما تعممو واكتسبو في التفاعل مع األخرين, وترجم مناالجتماعي, 
يؤدي إلى تحقيق اليدف االجتماعي  ,خرين تحقق لو االتصال والتفاعل بنجاح مع اآل

 سمبية عند األخرين". المنشود الذي يرضى عنو دون ترك آثار
 تصنيف الميارات االجتماعية:

تعددت الدراسات واالبحاث التربوية التي تناولت الميارات االجتماعية وسعت إلى 
الميارات  وقد تعددت تصنيفاتتنميتيا لدى فئات مختمفة من خالل متغيرات مختمفة 

( صنفتيا إلى ثالثة ٕٙٔٓاالجتماعية في الدراسات التربوية ففي دراسة )الراشد, مضاوي, 
أبعاد ) قائمة تقدير ميارة الضبط االنساني, قائمة تقدير ميارة التعاون , قائمة تقدير ميارة 

( صنفتيا إلى سبعة أبعاد ٕٙٔٓالتواصل االجتماعي(, وفي دراسة )عيسى, رانيا وأخرون,
ح, ميارة تحمل )ميارة العمل الجماعي, ميارة الحوار, ميارة اتخاذا القرار, ميارة التسام

 المسؤولية, ميارة القيادة, ميارة النقد(.
 ٘ٔ( حددت الميارات االجتماعية في ٕٚٔٓخرون, آوفي دراسة )الصبيحيين, عيد و 

ميارة اجتماعية,  )التعبير, التسامح في مواقف مختمفة, العمل بروح الفريق , حل المشكالت 
واالعتدال, االىتمام بالشأن الوطني, احترام راي االجتماعية, محاربة العادات السيئة, الوسطية 

خر, التواصل بإيجابية, المحافظة عمى االماكن العامة, األخر, التعامل بديمقراطية مع اآل
توظيف المعرفة إلفادة المجتمع, االستفادة من مصادر التعمم في المجتمع, استخدام التقنيات 
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ذاتي, االستفادة من خبراء المجتمع( كما حددت الحديثة في المجتمع, تنمية ميارات التعمم ال
ميارة ىي )ميارة العناية  ٕٔ( الميارات االجتماعية في ٕٚٔٓدراسة )معوض,ماريان,
عتماد عمى النفس, اتباع القواعد والتعميمات, التعاون, تكوين بالذات, االستقاللية, األ

ماعي, الدراسة األكاديمية( كما صداقات, المشاركة, الحوار, اإلدارة الذاتية, التفاعل االجت
ميارات ىي )تحمل المسؤولية,  ٚ( الميارة االجتماعية إلىٕٗٔٓدراسة)فيصل, عبير, تصنف

التواصل مع األخرين, الثقة بالنفس, التعاطف, التعاون, الضبط والمرونة, القيادة( لذا ال 
 التربوية. يوجد تصنيف واحد لمميارات االجتماعية اتفقت عميو البحوث والدراسات

 -أٍنية املَارات االجتناعية:

( إلى أىمية الميارات االجتماعية وذلك في تحقيق ٕٗٔٓتشير دراسة )فيصل,عبير, 
 ما يمي:

  قدرة الفرد عمى مواجية المشكالت الحياتية سواء عمى الصعيد الشخصي أو  منتزيد
 االجتماعي والقدرة عمى إيجاد حمول ليا.

  , مما يحمل الفرد قادر عمى التعامل مع أقرانو ومع افراد تغذية الحاجات النفسية
 المجتمع بشكل سوي, والتقميل في االضطرابات السموكية لدى األفراد.

  قدرة الفرد  منتنمية قدرة الفرد عمى بناء عالقات اجتماعية ناجحة ومستمرة ألنيا تزيد
 عمى التكيف االجتماعي.

 الدراسات الشابكة:
 الدراسات الشابكة اليت تياولت اسرتاتيجية عباءة اخلبري::  احملور األول

وحدة اليندسة وفق  تدريس( إلى معرفة أثرة ٕٙٔٓحيث ىدفت دراسة )فتحي فتوح, 
استراتيجية عباءة الخبير في التحصيل والدافعية نحو تعمم الرياضيات لدى طمبة الصف 

من طالب الصف  اً ( طالبٓ٘) من, تكونت عينة الدراسة  يننجالسادس في مدارس محافظة 
يمثل مجموعة ضابطة , واعتمدت  اً ( طالبٕٗ(طالب يمثل مجموعة تجريبية و )ٕٙالسادس )

أدوات الدراسة عمى اختبار تحصيمي ومقياس الدافعية نحو تعمم الرياضيات وتوصمت الدراسة 
عالمات ( بين متوسطي       إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
استراتيجية عباءة الخبير , وطالب طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام 

التحصيمي  في االختبارالمجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقميدية عمى الدرجة الكمية 
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( ٕٙٔٓومقياس الدافعية البعدي لصالح المجموعة التجريبية كما ىدفت دراسة )ىبة سعيد ,
إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح قائم عمى توظيف استراتيجية عباءة الخبير لتنمية 
الممارسات التأممية لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطين, تكونت عينة الدراسة 

من طالبات كمية التربية جامعة األزىر, واعتمدت أدوات الدراسة عمى  ممةمع(طالبة ٕٗفي )
مقياس لمممارسات  التأممية وبطاقة مالحظة األداء لمطالبات المعممات وتوصمت الدراسة إلى 
فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى استراتيجية عباءة الخبير في تنمية الممارسات التأممية 

 مات )عينة الدراسة(. لدى الطالبات المعم
( إلى تقصي أثر برنامج تعميمي قائم عمى ٕٗٔٓكما ىدفت دراسة )صالحة , 

استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات القدرة عمى حل المشكالت لدى طمبة الصف 
( طالبًا وطالبة في مدرسة ذكور  ٓٙ) منغزة , وتكونت عينة الدراسة السادس بمحافظة 

أدوات الدراسة عمي ميارات القدرة عمي حل المشكالت وتوصمت  واعتمدتادية , الفاخورة اإلعد
الدراسة إلي وجود فروق بين متوسطي درجات الطمبة في الدرجة الكمية لحل المشكالت بين 
التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي , وفاعمية البرنامج التعميمي القائم عمي 

 االستراتيجيةير في تنمية ميارات حل المشكالت حيث بمغ حجم تأثير عباءة الخب استراتيجية
 كبير.%( وىو تأثير ٔٚ)

نيج عباءة الخبير في  استخدام( إلي ٖٕٔٓكما ىدفت دراسة )كريمة عوض اهلل , 
تيا بمساعدة الطمبة إلي التفوق الذي يزيد عن قوعال الدراماتعميم العموم من خالل سباق 

( طالبة في الصف السابع األساسي , ٕٙ) منالنمو العمري لمطمبة وتكونت عينة الدراسة 
مواد الدراسة عمي تحميل المحتوي لبيانات التثميث في عدة مصادر وتوصمت الدراسة  واعتمدت

في فيم المحتوي المعرفي لممقرر , عباءة الخبير في مساعدة الطمبة  دراماإلي فاعمية نيج 
 اجتماعيا, ونموىم  االستقصاءستخدام ي تطور قدرة الطمبة عمي التعمم باكما ساعدت عم

 إيجابية . اجتماعية واتجاىاتلقيم  واكتسابيم
( إلي تقصي تأثيرات عباءة الخبير  Sayers ,2011كما ىدفت دراسة سايرس )

أدوات  واعتمدتت وتعمم أطفال المرحمة األساسية , التي قدمتيا دورثي ىيتكون عمي ممارسا
الدراسة عمي بطاقة مالحظة لممعممين والمديرين وعقد مقابالت لمعرفة آثار عباءة الخبير في 

 استراتيجيةوالتعميمية التي تحيط المتعممين وتوصمت الدراسة إلي أن  االجتماعيةالسياقات 
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, ويسر سبل تعمم األطفال , وكونت مجتمعات تعمم عباءة الخبير كونت نمطًا تعميميًا جديدًا 
 صغيرة , وساعدت عمي نقل خبرة التعمم إلي مواقف جديدة وبناء أثر التعمم .

 استراتيجية استكشاف( إلي  Gillan,et,2007كما ىدفت دراسة غيالن وآخرون )
عمي دافعية الطمبة نحو التعمم  منياعباءة الخبير في التعمم التكاممي ومعرفة األثر الناتج 

( معممًا , وتكونت أدوات ٔٔ( طفال و) ٛٛ) منوثقتيم بأنفسيم , وتكونت عينة الدراسة 
عباءة الخبير في زيادة قدرة  استخدامالدراسة من مقياس دافعية وتوصمت الدراسة إلي فاعمية 

في التكامل بين  يةاالستراتيجكما زادت ىذه  ,المعممين عمي تشجيع الطمبة عمي التعمم 
المناىج الدراسية , كما زادت في دافعية الطمبة لمتعمم وزيادة ثقتيم بأنفسيم وقدرتيم عمي 

 القرارات . اتخاذ
 الدراسات الشابكة اليت تياولت حل املشكالت :  احملور الجاىي

نموذج سوم  استخدام( إلي التعرف عمي فاعمية ٕٛٔٓحيث ىدفت دراسة )تياني البنا,   
(SWOM  في تنمية ميارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية )

( تمميذ وتمميذة من تالميذ ٓٙ) من, وتكونت عينة الدراسة  االجتماعيةفي مادة الدراسات 
أدوات الدراسة عمي  واعتمدت( تجريبية , ٖٓ( ضابطة و )ٖٓالصف الثاني اإلعدادي )

 استخدامت , ومقياس التفكير اإليجابي , وتوصمت الدراسة إلي فاعمية حل المشكال اختبار
نموذج سوم في تنمية ميارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي لدي تالميذ الصف الثاني 

 . االجتماعيةاإلعدادي في مادة الدراسات 
( إلي التعرف عمي فاعمية ٕٚٔٓ, وأحمد الرق كما ىدفت دراسة )صالح الحجاحجة

رات حل المشكالت ارتز لمتفكير الماىر في تطوير ميانموذج شو  ىإل مستندمج تدريبي برنا
 ت( طالبًا مثمٔٛ) منلدي طالب مرحمة المراىقة المبكرة في األردن , وتكونت عينة الدراسة 

أدوات  واعتمدت( طالبات , ٔٗالمجموعة الضابطة ) بينما( طالبًا ٓٗالمجموعة التجريبية )
برنامج تدريبي ومقياس ميارات حل المشكالت وتوصمت الدراسة إلي أن  عمىومواد الدراسة 

ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعتين في الدرجة الكمية عمي مقياس 
ميارات حل المشكالت والدرجات الفرعية لجميع أبعاده , ولصالح أفراد المجموعة التجريبية 

 .تعزي لمبرنامج التدريبي 
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( إلي بناء برنامج مقترح في ضوء المعايير ٕٙٔٓكما ىدفت دراسة )ىاني األغا , 
الدولية , والكشف عن فاعميتو في تنمية ميارات حل المشكالت الحياتية في الرياضات لمطمبة 

( طالبًا متفوقًا , ٕٖ) منالمتفوقين بالصف الحادي عشر , حيث تكونت عينة الدراسة 
المشكالت الحياتية وتوصمت الدراسة إلي فاعمية البرنامج  اختبارة عمي أدوات الدراس واعتمدت

المقترح في ضوء المعايير الدولية في تنمية ميارات حل المشكالت الحياتية في الرياضات 
 لمطمبة المتفوقين بالصف الحادي عشر .

( إلي التعرف عمي فاعمية نموذج سكمان ٕٙٔٓكما ىدفت دراسة )رضي إسماعيل , 
في تدريس الجغرافيا عمي تنمية التحصيل وميارات حل المشكالت لدي تالميذ  االستقصائي

المجموعة  ت( تمميذ حيث مثمٛٚالصف الثاني اإلعدادي , وتكونت عينة الدراسة في )
أدوات الدراسة عمي  واعتمدت( تمميذ , ٖٛ( تمميذ والمجموعة الضابطة )ٜٖالتجريبية )

يارات حل المشكالت , وتوصمت الدراسة إلي وجود فروق دالة لم واختبارتحصيمي  اختبار
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي  اخصائيًا بين
في  االستقصائيلصالح التطبيق البعدي, مما يدل عمي فاعمية نموذج سكمان  لالختبارين

لمشكالت لدي تالميذ الصف الثاني تدريس الجغرافيا عمي تنمية التحصيل وميارات حل ا
 اإلعدادي 

( إلي التعرف عمي فاعمية تدريس وحدة في ٕٙٔٓكما ىدفت دراسة )ىبة أحمد ,
نحو دراسة العموم لدي تالميذ  واالتجاهلتنمية ميارات حل المشكالت  STEMضوء توجيات ال

لمجموعة التجريبية ا ت( تمميذه حيث مثمٗٙ)من , وتكونت عينة الدراسة  االبتدائيةالمرحمة 
ومقياس  االتجاهأدوات الدراسة عمي مقياس  واعتمدت( تمميذة , ٕٖ( تمميذة والضابطة )ٕٖ)

ميارات حل المشكالت وتوصمت الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات 
 تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس ميارات حل المشكالت

لصالح التطبيق البعدي , مما يدل عمي فاعمية تدريس الوحدة في ضوء  االتجاهومقياس 
 نحو المادة لدي عينة البحث . واالتجاهفي تنمية ميارات حل المشكالت  STEMتوجيات ال

 :الدراسات التي تناولت الميارات االجتماعية:  المحور الثالث
( إلي وضع صورة برنامج قائم عمي ٕٗٔٓحيث ىدفت دراسة )فيصل, عبير, 

األنشطة اإلثرائية في مادة عمم االجتماع لطالب الصف الثاني الثانوي إلكسابيم الميارات 
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االجتماعية التي تساعدىم عمي التعامل الناجح والتكيف االجتماعي مع اآلخرين وتكونت عميو 
دت أدوات الدراسة عمي إعداد اختبار الميارات االجتماعية التي ( طالب واعتمٛٗ) منالدراسة 

تم وضعيا في ضوء أىداف البحث وتوصمت الدراسة إلي فاعمية وصدق في البرنامج القائم 
عمي األنشطة اإلثرائية في اكساب طالب الصف الثاني الثانوي العديد من الميارات 

 يم وبين المعمم.االجتماعية مثل التعاون والتفاىم المتبادل بين
( إلي التعرف عمي أثر استعمال نموذج ٖٕٓٓكما ىدفت دراسة ) الطالب, نواف, 

التعمم التوليدي في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ وتنمية الميارات 
( تمميذًا, واعتمدت أدوات الدراسة عمي ٖ٘) منالدراسة  عينواالجتماعية لدييم, وتكونت 

ومقياس لمميارات االجتماعية, وتوصمت الدراسة إلي وجود فرق ذي داللة  يبار تحصيماخت
 ىاحصائية بين متوسطي تمية درجات مجموعتي البحث في االختبارين القبمي والبعدي عم

 االختبار التحصيمي ومقياس الميارات االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية.
برنامج تدريبي  فعالية( إلي التعرف عمي ٕٚٔٓكما ىدفت دراسة) معوض, ماريان, 

 عينوقائم عمي النشاط القصصي في تنمية الميارات االجتماعية لمطفل البيني, وتكونت 
عمى مقياس لمميارات  األطفال البينين, واعتمدت أدوات الدراسة من( ٓٔ)من  الدراسة

ائيًا بين متوسطات وجود فروق دالة احص لىإ االجتماعية لمطفل البيني وتوصمت الدراسة
الرتب لدرجات أفراد العينة في القياسين القبمي والبعدي عمي مقياس الميارات االجتماعية بعد 
تطبيق البرنامج التدريبي لصالح القياس البعدي لدي أفراد العينة مما يدل عمي فعالية 

 البرنامج في تنمية الميارات االجتماعية.
قائم  ( إلي التعرف عمي أثر نموذجٕٙٔٓ, وأشارت دراسة )عيسي, رانيا وآخرون

بعض الميارات االجتماعية لدي  عمى النظرية البنائية لتدريس الدراسات االجتماعية لتنمية
 ( طالب, واعتمدت أدوات الدراسةٖ٘) منطالب المرحمة االعدادية وتكونت عينة الدراسة 

جود فروق دالة احصائيًا بين و  لىإ لمميارات االجتماعية وتوصمت الدراسة عمى أعداد مقياس
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس الميارات االجتماعية لصالح 

البعدي لممجموعة التجريبية ويدل ذلك عمي فعالية النموذج القائم عمي النظرية  التطبيق
 البنائية المقترح في تنمية الميارات االجتماعية لدي عينة الدراسة.
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 التعليل على الدراسات الشابكُ:

  ىدفت معظم الدراسات السابقة لقياس فاعمية استراتيجية عباءة الخبير في العمم والتعميم
وىذا يتفق مع ىدف الدراسة الحالية,اال انيا تختمف في المتغيرات التابعة التي تقيس اثر 

 االستراتيجية عمييا.
 عممين والمعممين لذا فيناك تشابة جزئي تمثمت عينات الدراسات السابقة فى فئتي المت

 بينيا وبين الدراسة الحالية.
  استخدمت معظم الدراسات السابقة لقياس فاعمية استراتيجية عباءة الخبير عدة أدوات

؛بينما اختبار تحصيمي ومقياس لمدافعيةعمى ( ٕٙٔٓدراسة)فتحي فتوح,اعتمدت حيث 
اس لمممارسات التاممية وبطاقة ( اعتمدت عمى مقيٕ٘ٔٓ,    ىبة سعيددراسة ) 

(عمى مقياس لميارات حل ٕٗٔٓمالحظة؛كذلك اعتمدت دراسة )صالحو بسام,
(عمى بطاقة مالحظة لممعممين والمديرين ٕٔٔٓالمشكالت؛بينما دراسة )سايرس ,

(عمى مقياس دافعية؛ بينما الدراسة ٕٚٓٓومقابالت شخصية؛ودراسة )غيالن وآخرون ,
دراسات السابقو فى انيا اعتمدت عمى اختبار لحل المشكالت الحالية اختمفت عن ال

 ومقياس لبعض الميارات االجتماعية من اعداد الباحثة.
  مثل دراسة كل من )فتوح اكدت معظم الدراسات السابقة

عمى فاعمية استراتيجية (ٖٕٔٓ(؛)عوض اهلل,ٕٗٔٓ(؛)صالحة,ٕٙٔٓ(؛)سعيد,ٖٙٔٓ,
,وىذا يتفق مع مااكدت عمية الدارسة فة في التعميمعباءة الخبير في تنمية متغيرات مختم

 الحالية مع اختالف المتغيرات التابعة لكل دراسة والدراسة الحالية
  طبقت معظم الدراسات السابقة ىذه االستراتيجية في بيئات مختمفة غير بيئة الدارسة

 الحالية.
 اجراءات البحح :

 ميَج البحح:

مراجعة ودراسة  فيفي بعض مراحل البحث وذلك  يتم استخدام المنيج الوصف 
السابقة التي تناولت استراتيجية عباءة الخبير وتحديد ميارات حل  البحوث واألدبيات
عداد أدوات  ,أعداد دليل الوحدة المختارة  فيو  ,الميارات االجتماعية المشكالت وتحديد  وا 

لتي تم صياغتيا وفق استراتيجية ي عند تطبيق الوحدة المختارة ابجريبتال يجوالمن,البحث 
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عباءة الخبير عمى عينة البحث , وتطبيق أدوات البحث )اختبار ميارات حل المشكالت 
 قياس الميارات االجتماعية ( وتحميل نتائجيا .مو 

 دلتنع البحح وعيية :

الصف الثاني المتوسط من  ث من جميع طالبات التعميم العام فيتكون مجتمع البح 
 ه( بمنطقة الرياض .ٓٗٗٔمن العام الدراسي )األول الفصل الدراسي 

( طالبو من طالبات الصف الثاني المتوسط من ٓٙبينما تكونت عينة البحث من ) 
 ه( بمدينة الرياض .ٓٗٗٔلعام ) االول( بالحرس الوطني بالفصل الدراسي ممةمدرسة )أم س

 ملخص خطوات البحح :

 لإلجابة عمى أسئمة البحث والتحقق من صحة فروضو قامت الباحثة بما يمي : 
 لإلجابة عمى السؤال األول والثاني تم القيام بما يمي :

دراسة االدبيات والبحوث السابقة التي تناولت األسس والخطوات التي تقوم عمييا  -ٔ
                                                   االجتماعية . دراساتعباءة الخبير في تدريس الاستراتيجية 

دراسة االدبيات والبحوث السابقة التي تناولت ميارات حل المشكالت وبعض الميارات  -ٕ
 االجتماعية في مادة الدراسات االجتماعية .

إعادة صياغة وحدة )اغمفة كوكب األرض( من منيج الدراسات االجتماعية وفقًا ألسس  -ٖ
اءة الخبير وتضمينيا بعض ميارات حل المشكالت)تحديد المشكمة,جمع استراتيجية عب

المعمومات المتصمة بالمشكمة,فرض الفروض لحل المشكمة,اختبار صحة 
الفروض,الوصول لحل المشكمة( وبعض الميارات االجتماعية )إدارة الذات,العالقة مع 

 االقران,الميارات االكاديمية,الطاعة وااللتزام,التوكيدية(.
عممة وذلك ليساعدىا عمى تدريس الوحدة المختارة )اغمفة كوكب لممعداد دليل ا -

عدت وفق استراتيجية عباءة الخبير وتم توضيح فييا الخطوات الواجب ااألرض( التي 
 والخطة الزمنية لذلك . –اتباعيا اثناء تدريس الوحدة 

وفقًا الستراتيجية  لإلجابة عمى السؤال الثالث والرابع تم تحديد أثر الوحدة المعدة -
عباءة الخبير في تنمية بعض ميارات حل المشكالت وبعض الميارات االجتماعية 

 وذلك باتباع ما يمي :
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  إعداد اختبار ميارات حل المشكالت وعرضو عمى مجموعة من المختصين في
 المناىج وطرق التدريس لمتأكد من صدقو وثباتو .

 م تضوئيا  فيناولت الميارات االجتماعية و دراسة األدبيات والبحوث السابقة التي ت
 إعداد مقياس الميارات االجتماعية المناسب )لعينة البحث(.

  عرض مقياس الميارات االجتماعية عمى مجموعة من المتخصصين في عمم
 النفس لمتأكد من صدقو وثباتو .

 .)اختيار عينة عشوائية من طالبات الصف الثاني المتوسط )المجموعة التجريبية 
  )تطبيق أدوات البحث )اختبار ميارات حل المشكالت ومقياس الميارات االجتماعية

 قبميًا عمى عينة البحث .
  تدريس الوحدة المختارة )اغمفة كوكب األرض( وفقًا الستراتيجية عباءة الخبير

 لممجموعة التجريبية.
 ماعية( تطبيق أدوات البحث )اختيار ميارات حل المشكالت ومقياس الميارات االجت

 عمى عينة البحث .ديا بع
 . معالجة البيانات الخاصة بأدوات البحث إحصائيًا وتفسير النتائج 
  بنتائج البحث الحالي .اقتراح التوصيات المرتبطة 

 إعداد أدوات ومواد البحح :

 أواًل : إعداد دليل املعلنة :

 تم إعداد دليل المعممة لتدريس الوحدة وتضمن : 
  : مفيوم كل ميارة من الميارات االجتماعية المتضمنة بالوحدة , تناولت مقدمة الدليل

إلى جانب توصيف الميارات واالجراءات التدريسية المختمفة التي تمكنو من القيام بيا 
 من ضوء خطوات استراتيجية عباءة الخبير التدريسية لتحقيق أىداف الوحدة .

 ( وفق استراتيجية أىمية الدليل : عرض موضوعات الوحدة المختارة )اغمفة كوكب األرض
 عباءة الخبير مما يساعد ويدفع المعممة لتدريسيا عمى النحو المطموب .

  م الموضوعات المتضمنة يقستالخطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة : تضمن الدليل
فيذىا عمى الوقت المحدد في الوحدة المختارة وفق خطة زمنية تتيح لممعممة القيام بتن

 مطموب.وال



 .............................................. االجتماعية أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الدراسات

- ٖٔٓٙ - 

 واالجراءات التدريسية لكل من ن الدليل الخطوات مإجراءات تنفيذ موضوعات الوحدة : تض
ذلك  المعممة والطالبة وفق كل خطوة من خطوات استراتيجية عباءة الخبير وما يتطمب

 من وسائل ومصادر تعمم مختمفة وبيئة صفية .
  ضبط الدليل : تم عرض الوحدة المختارة )اغمفة كوكب األرض( المعدة وفق استراتيجية

يم حول ئعباءة الخبير عمى مجموعة من السادة المتخصصين لمعرفة مقترحاتيم وأرا
سالمتيا لمتطبيق والصحة العممية وسالمة خطوات االستراتيجية وبناًء عمى االراء 

 لمطموبة ومن ثم اصبح الدليل في صورتو النيائية .والمقترحات تم اجراء التعديالت ا
 ثاىيًا : إعداد اختبار حل املشكالت :

اليدف من االختبار : قياس ميارات حل المشكالت لدى طالبات الصف الثاني المتوسط  -ٔ
 )عينة البحث( وىذه الميارات ىي:

 –فرض الفروض لحل المشكمة  –جمع المعمومات المتصمة بالمشكمة  –تحديد المشكمة 
 الوصول لحل المشكمة والوصول إلى النتائج . –اختبار صحة الفروض 

خطوات إعداد االختبار : اعتمدت الباحثة في إعداد ىذا االختبار عمى مراجعة ودراسة  -ٕ
ت اختبار لميارات حل المشكالت ومن الدراسات والبحوث واألدبيات السابقة التي اعد

ودراسة ىاني  ٕٚٔٓودراسة صالح الحجاحجة ,  ; ٕٛٔٓاني البناء , يبينيا )دراسة ت
وقد تم ( ٕٙٔٓودراسة ىبة أحمد  ٕٙٔٓودراسة رضى اسماعيل ,  ٕٙٔٓاألغا , 

( مفردة من نمط االختيارمن ٕٓشتمل عمى )إعداد االختبار في صورتو المبدئية , م
دراك بصري وتحميل لمبيانات  متعدد, حيث تركز ىذا النوع من األسئمة عمى فيم وا 

وبيذا ,تستنتجو من روابط وما تقترحو من حمول  ماوالمعمومات المرتبطة بالمشكمة أو 
 االختبار في صورتو المبدئية. اصبح

مبدئية عمى مجموعة صدق االختبار : لتأكد من ذلك تم عرض االختبار من صورتو ال -ٖ
التربوي لمتأكد من تحقيقو  فسالنم المناىج وطرق التدريس وعم المتخصصين فيمن 

مراجعة الدقة العممية وسالمة الصياغة لمفردات لميدف الذي وضع لقياسو أيضًا 
ضوء أراء السادة  فيو ,وتعميمات االختبار ومدى وضوحيا وخموىا من األخطاء المغوية 

األسئمة,وحذف بعض صياغة بعض ث إعادة التعديالت من حي إجراء بعضالمحكمين تم 
البدائل بعد كل مفردة , وحذف بعض الكممات المفردات ,وتعديل صياغة بعض 
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ضوء ذلك أصبح االختبار في صورتو النيائية مكون من في واستبداليا بكممات أوضح و 
    ر من متعدد .تيا( مفردة من نمط االخٕٓ)
 ,( طالبة غير عينة الدراسةٕٗعينة عددىا ) ثبات االختبار : تم تطبيق االختبار عمى  -ٗ

 حيث انتيت العينة من دراسة الوحدة التي تم اختيارىا )اغمفة كوكب األرض( وبعد أن تم
) الفا الداخمي لمفردات االختبار االتساق حساب معامل تصحيح االختبار تم 

وىي قيمة مقبولة , توضح مدى ثبات  0ٛٚٓ كرونباخ(,حيث بمغ معامل ثبات االختبار
 االختبار وأنو صالح لمتطبيق عمى عينة الدراسة .

 زمن االختبار : قامت الباحثة بحصر الزمن األول لخمس طالبات أنيوا االجابة عمى -٘
ومن ثم تم ,وآخر خمس طالبات أنيوا االجابة عمى مفردات االختبار  , االختبار مفردات

( ٘٘وتوصمت الباحثة الى أن الزمن المناسب لالختبار ىو ),حساب متوسط الزمن 
 دقيقة .

الصور النيائية لالختبار : بعد قيام الباحثة بالخطوات السابقة استطاعت أن تصيغ  -ٙ
( مفردة من نوع أسئمة االختبار من ٕٓاالختبار في صورتو النيائية واشتمل عمى )

 متعدد كما في الجدول التالي:
 (1جذول )

 راث حم انًشكالثٌىضح يهب

 انًهبرة و
أرقبو األصئهت فً 

 االختببر
 عذد األصئهت

انذرجت انكبيهت 

 نهًهبرة

 4 4 4-3-2-1 تحذٌذ انًشكهت 1

2 
جًع انًعهىيبث انًتصهت 

 ببنًشكهت
5-6-7-8 4 4 

 4 4 12-11-11-9 فزض انفزوض 3

 4 4 16-15-14-13 اختببر صحت انفزوض 4

 4 4 21-19-18-17 اصتخالص انُتبئج 5

 21 21 21 انًجًىع 

 الباحثة الخطوات التالية :إلعداد المقياس اتبعت  إعداد مكياس املَارات االجتناعية :ثالجًا : 
قياس الميارات االجتماعية لدى تحديد اليدف من المقياس : ييدف المقياس إلى  -ٔ

مادة الدراسات االجتماعية بعد  في)عينة الدراسة(طالبات الصف الثاني المتوسط 
 لموحدة المختارة )اغمفة كوكب األرض( وفق استراتيجية عباءة الخبير . ندراستي
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تحديد فقرات المقياس : بمراجعة الباحثة لألدبيات والبحوث السابقة العربية واألجنبية  -ٕ
مة ومادة المواد الدراسية المختمفة بصفة عا فيالتي اىتمت بقياس الميارات االجتماعية 

توصمت الباحثة الى خمسة أبعاد لمقياس الميارات  ,الدراسات االجتماعية بصفة خاصة 
لدى )عينة الدراسة( وىذه األبعاد ىي : ادارة  والدراسة لقياس تسعىاالجتماعية التي 

 . يةالتوكيد-الطاعة  –الميارات األكاديمية  -العالقو مع االقران–الذات 
بعد دراسة وجمع المعمومات والبيانات عمى بنود المقياس ,  صياغة مفردات المقياس : -ٖ

( مفردة موزعة عمى بنود المقياس الخمسة ٖٓتم صياغة مفرداتو التي تمثمت في )
 صياغتيا التالي: وروعي في

  وضوح المفردة وبعدىا عن الغموض 
  مناسبة المفردات لمستوى طالبات الصف الثاني المتوسط 
  فيميا بأكثر من طريقة .بفكرة واحدة وال يمكن أن تكون المفردة محددة 

ال يحدث ( وذلك لتوزيع درجات  –أحيانًا  –استخدمت الباحثة التوزيع الثالثي )دائما  -ٗ
 المقياس .

ضبط المقياس : بعد أن قامت الباحثة بالخطوات السابقة أصبح المقياس في صورتو  -٘
في المناىج وطرق المبدئية تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين 

ممية التدريس وعمم النفس التربوي وذلك لمتأكد من سالمة وصحة مفردات المقياس الع
ووضوح تعميمات المقياس وحذف المفردات التي ال تناسب  ةالمغوياألخطاء وخموىا من 

 ,ضوء أراء ومقترحات المحكمين فيىدف المقياس , وتعديل صياغة بعض المفردات و 
عمى عينة من الطالبات صورتة النيائية, وقامت الباحثة بتطبيقة اصبح المقياس في 

لمتأكد من سالمتو  ,من غير عينة الدراسة( طالبة من المرحمة المتوسطة ٖٗعددىن )
المغوية وحساب الزمن المناسب لتطبيقو عمى الطالبات وكذلك حساب تبات المقياس 

وىي قيمة  0ٛٔٓمل ثبات قيمتو ( وتم التوصل الى معاالفا كرونباخباستخدام معادلة )
 تدل عمى ثبات مقبول .

وبعد التأكد من صدق المقياس وثباتو أصبح المقياس في صورتو النيائية متكون من  -ٙ
 الجدول التالي : في( مفردة ٖٓ)
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 (2جذول)

 ٌبٍ ابعبد يقٍبس انًهبراث االجتًبعٍه

 عذد انعببراث أرقبو انعببراث انعببراث و

 6 6-5-4-3-2-1 ادارة انذاثانبعذ األول :  1

2 
يع  تانبعذ انثبًَ : انعالق

 االقزاٌا
7-8-9-11-11-12 6 

3 
انبعذ انثبنث : انًهبراث 

 األكبدًٌٍت
13-14-15-16-17-18 6 

 6 24-23-22-21-21-19 انبعذ انزابع: انطبعت 4

 6 31-29-28-27-26-25 ٌتانبعذ انخبيش : انتىكٍذ 5

 31 31 انًجًىع 

 تجانس المجموعات في التطبيق القبمي الختبار ميارات حل المشكالت:
لمتحقق من تجانس طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في ميارات حل  -

المشكالت قامت الباحثة بتطبيق االختبار قبميًا عمى طالبات المجموعتين, ثم 
 Independentلممجموعات المستقمة  t-testاستخدمت الباحثة اختبار )ت( 

Sample T Test لمتحقق من عدم وجود فروق في متوسطات درجات طالبات ,
المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حل المشكالت الخمس )تحديد 

 –فرض الفروض لحل المشكمة  –جمع المعمومات المتصمة بالمشكمة  –المشكمة 
لوصول إلى النتائج(, واالختبار الوصول لحل المشكمة وا –اختبار صحة الفروض 

 ( يوضح ذلك:ٖككل, وجدول )
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 (3جذول )

َتبئج اختببر )ث( نذرجبث طبنببث انًجًىعتٍٍ انتجزٌبٍت وانضببطت فً انتطبٍق انقبهً نًهبراث حم 

 انًشكالث

 انعذد انًجًىعت انًهبرة
انًتىصظ 

 انحضببً

االَحزاف 

 انًعٍبري

درجبث 

 انحزٌت
 قًٍت ث

قًٍت 

 انذالنت

يعُى 

 انذالنت

تحذٌذ 

 انًشكهت

 11819 2113 31 انتجزٌبٍت
 غٍز دانت 11176 11371 58

 11681 1187 31 انضببطت

جًع 

انًعهىيبث 

انًتصهت 

 ببنًشكهت

 11928 1197 31 انتجزٌبٍت

 غٍز دانت 11471 11727 58
 11847 1181 31 انضببطت

فزض 

انفزوض نحم 

 انًشكهت

 11626 1177 31 انتجزٌبٍت
 غٍز دانت 11419 11832 58

 11615 1163 31 انضببطت

اختببر صحت 

 انفزوض

 11813 1191 31 انتجزٌبٍت
 غٍز دانت 11868 11167 58

 11741 1193 31 انضببطت

انىصىل نحم 

 انًشكهت

 11765 1163 31 انتجزٌبٍت
 غٍز دانت 11862 11175 58

 11711 1167 31 انضببطت

 االختببر ككم
 21458 9141 31 انتجزٌبٍت

 غٍز دانت 11435 11786 58
 21468 8191 31 انضببطت

( أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في ٖيتضح من الجدول ) -
جمع المعمومات المتصمة  –اختبار ميارات حل المشكالت الخمس )تحديد المشكمة 

الوصول لحل  –اختبار صحة الفروض  –فرض الفروض لحل المشكمة  –بالمشكمة 
 – ٜٚ.ٔ – ٖٔ.ٕ)المشكمة والوصول إلى النتائج(, واالختبار ككل كانت عمى التوالي 

( وأن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة ٓٗ.ٜ – ٖٙ.ٔ – ٜٓ.ٔ – ٚٚ.ٔ
(. ٜٓ.ٛ – ٚٙ.ٔ – ٖٜ.ٔ – ٖٙ.ٔ – ٓٛ.ٔ – ٚٛ.ٔالضابطة كانت عمى التوالي )

 – ٕٖٛ.ٓ – ٕٚٚ.ٓ – ٖٔٚ.ٔوأن قيمة )ت المحسوبة( كانت عمى التوالي )
(, ودرجة 0ٓ٘ٓمستوى أقل من ) ( وىي غير دالة عندٙٛٚ.ٓ – ٘ٚٔ.ٓ – ٚٙٔ.ٓ
( مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا, وبذلك يتضح تجانس طالبات ٛ٘حرية )

 المجموعتين التجريبية والضابطة في ميارات حل المشكالت الخمس واالختبار ككل.
 تجانس المجموعات في التطبيق القبمي لمقياس الميارات االجتماعية:
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البات المجموعتين التجريبية والضابطة في الميارات االجتماعية لمتحقق من تجانس ط -
قامت الباحثة بتطبيق المقياس قبميًا عمى طالبات المجموعتين, ثم استخدمت الباحثة 

, Independent Sample T Testلممجموعات المستقمة  t-testاختبار )ت( 
ين التجريبية لمتحقق من عدم وجود فروق في متوسطات درجات طالبات المجموعت
العالقة مع  –والضابطة في مقياس الميارات االجتماعية ألبعاده الخمسة )إدارة الذات 

التوكيدية(, والمقياس ككل,  -الطاعة أو اإللتزام  -الميارات األكاديمية  -االقران 
 ( يوضح ذلك:ٗوجدول )

 ( 4جذول )

اختببر )ث( نذرجبث طبنببث انًجًىعتٍٍ انتجزٌبٍت وانضببطت فً انتطبٍق انقبهً نًقٍبس  َتبئج

 انًهبراث االجتًبعٍت

 انعذد انًجًىعت انًضؤونٍت
انًتىصظ 

 انحضببً

االَحزا

ف 

 انًعٍبري

درجبث 

 انحزٌت
 قًٍت ث

قًٍت 

 انذالنت

يعُى 

 انذالنت

 إدارة انذاث
 11413 4193 31 انتجزٌبٍت

 غٍز دانت 11419 11832 58
 11681 5127 31 انضببطت

انعالقت يع 

 االقزاٌ

 11964 5117 31 انتجزٌبٍت
 غٍز دانت 11454 11753 58

 11813 4171 31 انضببطت

انًهبراث 

 األكبدًٌٍت

 11562 3181 31 انتجزٌبٍت
 غٍز دانت 11356 11931 58

 11487 4117 31 انضببطت

انطبعت أو 

 اإلنتزاو

 11512 4171 31 انتجزٌبٍت
 غٍز دانت 11136 11513 58

 21134 4111 31 انضببطت

 انتىكٍذٌت
 11569 4157 31 انتجزٌبٍت

 غٍز دانت 11626 11491 58
 11591 4177 31 انضببطت

 انًقٍبس ككم
 31638 23117 31 انتجزٌبٍت

 غٍز دانت 11851 11189 58
 31177 22191 31 انضببطت

( أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في ٗيتضح من الجدول ) -
 -العالقة مع االقران  –مقياس الميارات االجتماعية ألبعاده الخمسة )إدارة الذات 

التوكيدية(, والمقياس ككل كانت عمى  -الطاعة أو اإللتزام  -الميارات األكاديمية 
( وأن المتوسط ٚٓ.ٖٕ – ٚ٘.ٗ – ٓٚ.ٗ – ٓٛ.ٖ – ٚٓ.٘ – ٖٜ.ٗالتوالي )
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 – ٓٚ.ٗ – ٕٚ.٘الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة كانت عمى التوالي )
(. وأن قيمة )ت المحسوبة( كانت عمى التوالي ٜٓ.ٕٕ – ٚٚ.ٗ – ٓٓ.ٗ – ٚٔ.ٗ

( وىي غير دالة ٜٛٔ.ٓ – ٜٓٗ.ٓ – ٖٔ٘.ٔ – ٖٜٔ.ٓ – ٖ٘ٚ.ٓ – ٕٖٛ.ٓ)
( مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة ٛ٘(, ودرجة حرية )0ٓ٘ٓعند مستوى أقل من )

إحصائيًا, وبذلك يتضح تجانس طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الميارات 
 االجتماعية.

 عرض ىتائج الدراسة ومياقشتَا:

 عرض ىتائج الشؤال األول:

" ما الميارات االجتماعية الالزم تنميتيا لدى  ينص السؤال األول لمدراسة عمى
طالبات الصف األول المتوسط ؟" ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بِإعداد قائمة 

المتوسط, حيث قام الَباِحث  الثانيبالميارات االجتماعية الالزم تنميتيا لدى طالبات الصف 
ابقة التي تناولت الميارات االجتماعية, ثم قامت باالطالع عمى األدبيات الِعْمِمّية والدراسات الس

الَباِحثة بِإْعَداد قائمة بيذه الَمَيارَات وعرضيا عمى السادة المحكمين الستطالع آرائيم حول 
الَمَياَرات االجتماعية ومدى ضرورة تنميتيا لدى طالبات الصف األول المتوسط , وبعد إجراء 

( ميارات رئيسية ٘في صورتيا النيائية مكونة من ) التعديالت عمييا تم ِإْعَداد القائمة
 ( َمَياَرة فرعية عمى النحو التالي:ٖٓتضمنت )

 الميارة األولى: إدارة الذات ويتضمن ست ميارات فرعية. -
 الميارة الثانية: العالقة مع االقران ويتضمن ست ميارات فرعية. -
 فرعية. الميارة الثالثة: الميارات األكاديمية ويتضمن ست ميارات -
 الميارة الرابعة: الطاعة أو اإللتزام ويتضمن ست ميارات فرعية. -
 الميارة الخامسة: التوكيدية ويتضمن ست ميارات فرعية. -

 عرض ىتائج الشؤال الجاىي

ينص السؤال الثاني لمدراسة عمى " ما أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في  
ى طالبات الصف األول المتوسط ؟" ولإلجابة عن تنمية ميارات القدرة عمى حل المشكالت لد

ىذا السؤال تم صياغة الفرضية التي تنص عمى: " يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي 
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درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حل المشكالت البعدي 
 لصالح المجموعة التجريبية."  

لممجموعات  t-testولمتحقق من صحة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار )ت(  -
, لمتحقق من وجود فروق في متوسطات Independent Sample T Testالمستقمة 

درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في اختبار ميارات 
فرض  –لمعمومات المتصمة بالمشكمة جمع ا –حل المشكالت الخمس )تحديد المشكمة 

الوصول لحل المشكمة والوصول إلى  –اختبار صحة الفروض  –الفروض لحل المشكمة 
 ( يوضح ذلك:٘النتائج(, واالختبار ككل, وجدول )

 (5جذول )

َتبئج اختببر )ث( نذرجبث طبنببث انًجًىعتٍٍ انتجزٌبٍت وانضببطت فً انتطبٍق انبعذي 

 نًهبراث حم انًشكالث

 انًهبرة
انًجًىع

 ة
 انعذد

انًتىصظ 

 انحضببً

االَحزاف 

 انًعٍبري

درجبث 

 انحزٌت
 قًٍت ث

قًٍت 

 انذالنت

يعُى 

 انذالنت

 تحذٌذ انًشكهت
 11571 3147 31 انتجزٌبٍت

 دانت 11111 111358 58
 11648 1183 31 انضببطت

جًع 

انًعهىيبث 

انًتصهت 

 ببنًشكهت

 11621 3141 31 انتجزٌبٍت

 دانت 11111 71315 58
 11917 1193 31 انضببطت

فزض انفزوض 

 نحم انًشكهت

 11571 3153 31 انتجزٌبٍت
 دانت 11111 111379 58

 11714 1181 31 انضببطت

اختببر صحت 

 انفزوض

 11751 3131 31 انتجزٌبٍت
 دانت 11111 71691 58

 11761 1181 31 انضببطت

انىصىل نحم 

 انًشكهت

 11563 3161 31 انتجزٌبٍت
 دانت 11111 111435 58

 11844 1167 31 انضببطت

 االختببر ككم
 11466 17131 31 انتجزٌبٍت

 دانت 11111 131111 58
 31157 9113 31 انضببطت

( أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ٘يتضح من الجدول )
)درست باستخدام استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الدراسات االجتماعية( في اختبار 

فرض  –جمع المعمومات المتصمة بالمشكمة  –ميارات حل المشكالت الخمس )تحديد المشكمة 
صول لحل المشكمة والوصول إلى الو  –اختبار صحة الفروض  –الفروض لحل المشكمة 
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 – ٓٙ.ٖ – ٖٓ.ٖ – ٖ٘.ٖ – ٓٗ.ٖ – ٚٗ.ٖالنتائج(, واالختبار ككل كانت عمى التوالي )
( وأن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة )درست بالطريقة ٖٓ.ٚٔ

(. ٖٓ.ٜ – ٚٙ.ٔ – ٓٛ.ٔ – ٓٛ.ٔ – ٖٜ.ٔ – ٖٛ.ٔاالعتيادية( كانت عمى التوالي )
 ٜٓٙ.ٚ – ٜٖٚ.ٓٔ – ٖ٘ٓ.ٚ – ٖٛ٘.ٓٔمة )ت المحسوبة( كانت عمى التوالي )وأن قي

( ٛ٘(, ودرجة حرية )0ٓ٘ٓ( وىي غير دالة عند مستوى أقل من )ٓٔٓ.ٖٔ – ٖ٘ٗ.ٓٔ –
مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيًا, وبذلك يتم قبول الفرضية التي تنص عمى " يوجد 

لبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طا
 ميارات حل المشكالت البعدي لصالح المجموعة التجريبية ".

تدل ىذه النتيجة عمى وجود أثر إيجابي لوحدة )كوكب األرض( في مادة الدراسات  
االجتماعية لمصف الثاني متوسط وفقًا الستراتيجية عباءة الخبير في تنمية بعض ميارات حل 

لمشكالت لدى طالبات الصف الثاني المتوسط. ولمتعرف عمى حجم أثر ىذه االستراتيجية في ا
تنمية بعض ميارات حل المشكالت تم حساب معادلة مربع ايتا حيث تعتمد عمى قوة العالقة 
بين المتغيرين وىي الدليل القوي عمى األثر الفعمي لممعالجة التجريبية عمى نتائج البحث 

(Kiess, l989, 5I3 حيث أن مربع إيتا يعبر عن إرتباط ثنائي بين المتغيرين حيث ان .)
بالضرورة إلى  -يشير إلى النسبة من التباين الحادث في المتغير التابع والذي يرجع مربع ايتا

المتغير المستقل, ويمكن تفسيره في ضوء نوعية المعالجة التجريبية المستخدمة. أي أن 
المعالجة التجريبية )المتغير المستقل( تؤثر في )المتغير التابع( بنسبة مقدارىا )مربع إيتا(. 

, ٕٓٓٓحجم األثر باستخدام مربع إيتا من خالل المعادلة التالية: )عفانة,  ويمكن قياس
ٕٗ) 

              
 حجم األثر =  

 
 

والجدول التالي يوضح حجم االثر الستراتيجية عباءة الخبير في تنمية كل ميارة من الميارات 
 الخمس والميارات مجتمعة.

  

 2ت

 +درجات الحرية2ت
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  )6جذول )

 إٌتب وحجى االثز نكم يهبرة يٍ انًهبراث انخًش وانًهبراث يجتًعتيزبع 

 انُضبت انتبئٍت انًهبرة
درجبث 

 انحزٌت
 حجى األثز يزبع اٌتب

 يزتفع 11649 58 111358 تحذٌذ انًشكهت

جًع انًعهىيبث انًتصهت 

 ببنًشكهت
 يزتفع 11479 58 71315

فزض انفزوض نحم 

 انًشكهت
 يزتفع 11651 58 111379

 يزتفع 11515 58 71691 اختببر صحت انفزوض

 يزتفع 11652 58 111435 انىصىل نحم انًشكهت

 يزتفع 11745 58 131111 االختببر ككم

أي أن المعالجة التجريبية )استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير التابع )ميارة  
التجريبية )استراتيجية عباءة %(, كما أن المعالجة ٜ.ٗٙتحديد المشكمة( بنسبة مقدارىا )

الخبير( تؤثر في المتغير التابع )ميارة المعمومات المتصمة بالمشكمة( بنسبة مقدارىا 
%(, وأن المعالجة التجريبية )استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير التابع ٜ.ٚٗ)

التجريبية  %(, وأن المعالجةٓٓ.٘ٙ)ميارة فرض الفروض لحل المشكمة( بنسبة مقدارىا )
)استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير التابع )ميارة اختبار صحة الفروض( بنسبة 

%(, وأن المعالجة التجريبية )استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير ٓ٘.ٓ٘مقدارىا )
%(, وأن المعالجة التجريبية ٕٓ.٘ٙالتابع )ميارة الوصول لحل المشكمة( بنسبة مقدارىا )

)استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير التابع )الميارات مجتمعة( بنسبة مقدارىا 
(ٚٗ.٘ٓ.)% 
 استراتيجيو عباءة الخبير تتفق مع ما تميل اليو  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن

الطالبات ويستطعون ادراكو النيا تجسد االحداث بشكل حى ممموس مع توفر عنصر 
د عمى شد انتباه الطالبات واثارة اىتمامين,كم تتيح الفرصة امام الحركة الذى يساع

الطالبات لمتفكير والتامل والتعبير عن الذات,والمشاركة الفاعمة مع افراد المجموعة,كما 
تساعد عمى تطوير ميارات حل المشكالت لدى الطالبات وذلك من خالل الخبرات التي 

مما يزيد من قدرتين عمى إيجاد البدائل تكتسب من خالل االنخراط في دور الخبراء,
ممكنو لمقضايا والمشكالت المطروحة,حيث تعتمد ىذه االستراتيجية عمى والحمول ال

مواقف ومشكالت ترتبط بواقع الطالبات,مما يجعمين اكثر انسجاما وفيما ليذة 
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 ,وشعورىن انين جزء منياالمشكالت,ويزيد من رغبتين في إيجاد الحمول المناسبة ليا
ومن حميا,كما تتطمب ىذه االستراتيجيو من الطالبات القيام بميمات تعمل عمى رفع 
مستوى قدراتين ,وذلك باستثمار الطاقات الكامنة لديين مما يدفعين الي تحسين نوعية 

والتي  ادائين,أيضا ساعدت استراتيجيو عباءة الخبير عمى تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار
الباحثة ان الطالبات الالتي يحرصن أيضا حظت ال ,كماالمشكالتتعتبر من اساسيات حل 

عمى الوصول الي قرار يبذلون جيد في البحث حول تاطير المشكمة لموصول الي قرار 
اوحل لممشكمة من خالل التفاوض وتبادل اآلراء,كما ساعدت أيضا استراتيجية عباءة 

ن البعض وبينين وبين الخبير عمى عقد الحوار والمناقشات بين الطالبات بعضي
المعممة,مما عزز من مشاركتين في الموقف التعميمي,فالحوار والمناقشة والتفاعل 
اإليجابي وطرح التساؤالت واستقبال الردود والتغذية ليا,كان لو اثر قوي في تنمية قدرة 

حيال ىذه القضايا والمشكالت ت السميمة الطالبات عمى حل المشكالت واتخاذ القرار 
,كما ان انخراطين بالدور داخل الدراما من خالل ىذه االستراتيجية زاد من قدرة وحةالمطر 

الطالبات عمى التفاوض والعمل عمى تقديم الحجج والبراىين من اجل تبني موقفا معين, 
التي تجري من حوليا من  كما ساعدت عمى زيادة قدرة الطالبة عمى معرفة االحداث

عمومات التي تعينيا في فيم العالم المحيط فييا مما خالل قدرتيا عمى البحث عن الم
 وقد ساعد عمى التطور المعرفى لديين مما يسيم في زيادة القدرة عمى حل المشكالت

اكدت معظم الدراسات السابقة مثل دراسة كل من )فتوح 
(عمى فاعمية استراتيجية ٖٕٔٓ(؛)عوض اهلل,ٕٗٔٓ(؛)صالحة,ٕٙٔٓ(؛)سعيد,ٖٙٔٓ,

عباءة الخبير في تنمية متغيرات مختمفة في التعميم,وىذا يتفق مع مااكدت عمية الدارسة 
 لحالية.الحالية مع اختالف المتغيرات التابعة لكل دراسة والدراسة ا

 عرض ىتائج الشؤال الجالح

ينص السؤال الثالث لمدراسة عمى " ما أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في  
تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى طالبات الصف األول المتوسط ؟" ولإلجابة عن ىذا 
السؤال تم صياغة الفرضية التي تنص عمى: " يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات 

بية والضابطة في مقياس الميارات االجتماعية البعدي لصالح طالبات المجموعتين التجري
 المجموعة التجريبية."  
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لممجموعات  t-testولمتحقق من صحة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار )ت(  -
, لمتحقق من وجود فروق في متوسطات Independent Sample T Testالمستقمة 

طة في التطبيق البعدي في مقياس درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضاب
الميارات  -العالقة مع االقران  –الميارات االجتماعية ألبعاده الخمسة )إدارة الذات 

 ( يوضح ذلك:ٚالتوكيدية(, والمقياس ككل, وجدول ) -الطاعة أو اإللتزام  -األكاديمية 
 (7جذول )

َتبئج اختببر )ث( نذرجبث طبنببث انًجًىعتٍٍ انتجزٌبٍت وانضببطت فً انتطبٍق انبعذي  

 نًقٍبس انًهبراث االجتًبعٍت

 انعذد انًجًىعت انًضؤونٍت
انًتىصظ 

 انحضببً

االَحزاف 

 انًعٍبري

درجبث 

 انحزٌت
 قًٍت ث

قًٍت 

 انذالنت

يعُى 

 انذالنت

 إدارة انذاث
 11388 8117 31 انتجزٌبٍت

 دانت 11111 91898 58
 11455 4143 31 انضببطت

انعالقت يع 

 االقزاٌ

 11591 8157 31 انتجزٌبٍت
 دانت 11111 91197 58

 11915 4141 31 انضببطت

انًهبراث 

 األكبدًٌٍت

 11889 8147 31 انتجزٌبٍت
 دانت 11111 91166 58

 11664 4131 31 انضببطت

انطبعت أو 

 اإلنتزاو

 11577 9117 31 انتجزٌبٍت
58 

11113

2 
 دانت 11111

 11861 4171 31 انضببطت

 انتىكٍذٌت
 11946 9127 31 انتجزٌبٍت

 دانت 11111 91279 58
 11629 4197 31 انضببطت

انًقٍبس 

 ككم

 31731 43153 31 انتجزٌبٍت
58 

24116

8 
 دانت 11111

 21858 22181 31 انضببطت

( أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في ٚالجدول )يتضح من  -
 -العالقة مع االقران  –مقياس الميارات االجتماعية ألبعاده الخمسة )إدارة الذات 

التوكيدية(, والمقياس ككل كانت عمى  -الطاعة أو اإللتزام  -الميارات األكاديمية 
( وأن المتوسط ٖ٘.ٖٗ – ٕٚ.ٜ – ٚٔ.ٜ – ٚٗ.ٛ – ٚ٘.ٛ – ٚٓ.ٛالتوالي )

 – ٓٗ.ٗ – ٖٗ.ٗالحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة كانت عمى التوالي )
(. وأن قيمة )ت المحسوبة( كانت عمى التوالي ٓٛ.ٕٕ – ٜٚ.ٗ – ٓٚ.ٗ – ٖٓ.ٗ

( وىي غير دالة ٛٙٔ.ٕٗ – ٜٕٚ.ٜ – ٕٖٓ.ٓٔ – ٙٙٓ.ٜ – ٜٚٔ.ٜ – ٜٛٛ.ٜ)
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( مما يشير إلى وجود فروق دالة ٛ٘رجة حرية )(, ود0ٓ٘ٓعند مستوى أقل من )
إحصائيًا, وبذلك يتم قبول الفرضية التي تنص عمى " يوجد فرق دال إحصائيًا بين 
متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الميارات 

 االجتماعية البعدي لصالح المجموعة التجريبية ".
أثر إيجابي لوحدة )كوكب األرض( في مادة الدراسات تدل ىذه النتيجة عمى وجود  

االجتماعية لمصف الثاني متوسط وفقًا الستراتيجية عباءة الخبير في تنمية بعض الميارات 
االجتماعية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط. ولمتعرف عمى حجم أثر ىذه االستراتيجية 

مربع ايتا, والجدول التالي يوضح  في تنمية بعض الميارات االجتماعية تم حساب معادلة
حجم االثر الستراتيجية عباءة الخبير في تنمية كل ميارة من الميارات االجتماعية الخمس 

 والميارات مجتمعة.
 ( 8جذول )

 يزبع إٌتب وحجى االثز نكم يهبرة يٍ انًهبراث االجتًبعٍت انخًش وانًهبراث يجتًعت

 حجى األثز يزبع اٌتب درجبث انحزٌت انُضبت انتبئٍت انًهبرة

 يزتفع 11628 58 91898 إدارة انذاث

 يزتفع 11593 58 91197 انعالقت يع االقزاٌ

 يزتفع 11586 58 91166 انًهبراث األكبدًٌٍت

 يزتفع 11634 58 111132 انطبعت أو اإلنتزاو

 يزتفع 11598 58 91279 انتىكٍذٌت

 يزتفع 11911 58 241168 انًقٍبس ككم

أي أن المعالجة التجريبية )استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير التابع )ميارة  
%(, كما أن المعالجة التجريبية )استراتيجية عباءة ٛ.ٕٙإدارة الذات( بنسبة مقدارىا )

%(, وأن ٖ.ٜ٘الخبير( تؤثر في المتغير التابع )ميارة العالقة مع االقران( بنسبة مقدارىا )
لتجريبية )استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير التابع )ميارة الميارات المعالجة ا

%(, وأن المعالجة التجريبية )استراتيجية عباءة الخبير( ٓٙ.ٛ٘األكاديمية( بنسبة مقدارىا )
%(, وأن المعالجة ٓٗ.ٖٙتؤثر في المتغير التابع )ميارة الطاعة أو اإللتزام( بنسبة مقدارىا )

)استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير التابع )ميارة التوكيدية( بنسبة التجريبية 
%(, وأن المعالجة التجريبية )استراتيجية عباءة الخبير( تؤثر في المتغير ٓٛ.ٜ٘مقدارىا )

 %(.ٓٓ.ٜٔالتابع )الميارات مجتمعة( بنسبة مقدارىا )
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عباءة الخبير في عمميو التعمم وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى فعالية استراتيجية 
وفى تنمية العديد من الميارات االجتماعية عندما يقمن الطالبات باالنخراط في أدوار الخبراء, 

حدة ومن خالل افانين من خالل التفاعل والتعاون بين افراد المجموعات وافراد المجموعة الو 
خر,وقيامين بالميمات النقاش والتفاوض بينين بين وبينين وبين المعممة من جانب آ

أيضا  تطمب اإلحساس العالي بالمسوؤليةالتي تالمختمفة التي تتطمبيا األدوار المختمفة 
تركيزىن عمى االتقان في األداء ليذة الميمات الى جانب حصولين عمى التغذية الراجعة 

ماعية والتعزيز المستمر من المعممة,كل ىذا ساعد عمى اكسابين العديد من الميارات االجت
 الالزمة لمقيام بدور الخبراء.

 (.ٕٚٔٓ)معوض وماريان,وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة.
 التوصيات:

  عقد العديد من الورش والدوارت التدريبية لمشرفات ومعممات الدراسات االجتماعية والمواد
 المختمفة لتدريبين عمى استخدام استراتيجية عباءة الخبير .

  استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الدراسات االجتماعية في كافة أىمية استخدام
 المراحل التعميمية.

 تناول استخدام استراتيجية عباءة الخبير القيام بالعديد من الدراسات والبحوث التي ت
 وقياس اثرىا عمى متغيرات ثانية ومواد دراسية آخرى.

 بعض ميارات حل المشكالت وتوجية أىمية تضمين الكتب المدرسية في المراحل المختمفة ل
 ايا المحمية والبحث والتقصي عنياالطالبات اليجاد حمول لممشكالت والقض
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 :عـــاملراج
 أواًل: املراجع العربية:

أثر تدريس وحدة اليندسة وفق استراتيجية عباءة الخبير في التحصيل  .( 6104فتوح، فتحي حسن )
رسالة  )والرامية نحو تعمم الرياضيات لدي طمبة الصف السادس في مدارس محافظة حنين

 جامعة النجاح الوطنية، كمية الدراسات العميا، نابمس، فمسطين. (منشورةغير ماجيستير 
مقترح قائم عمي توظيف استراتيجية عباءة الخبير لتنمية فاعمية برنامج  .(6104سعيد، ىبة سعدي )

رسالة ماجستير  )الممارسات التأممية لدي الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطين
 كمية التربية، جامعة األزىر، غزة. (منشورة

رسالة  )استخدام نيج عباءة الخبير في تعميم العموم عبر سياق الدراسة .(6102عوض اهلل، كريمة )
 ، جامعة بيرزيت، بيرزيت، فمسطين.الدراسات العمياكمية  (ماجستير غير منشورة

أثر برنامج تعميمي قائم عمي استراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات  .(6102صالحة، بسام حسن )
رسالة ماجستير غير  )القدرة عمي حل المشكالت لدي طمبة الصف السادس بمحافظات غزة

 المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة، فمسطين. قسم (منشورة
في تنمية ميارات حل  swomأثر استخدام نموذج سوم  .(6106البناء، تياني عطية محمود )

المشكالت والتفكير اإليجابي لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية، 
 .322-267، 32، جامعة سوىاج، التربيةالمجمة التربوية، كمية 

تصور مقترح لمحتوي منيج التاريخ وتدريسو بالمرحمة الثانوية  .(6114الجمل، عمي، الشاذلي عادل )
مجمة الجمعية في ضوء نظريات التعمم وأثره في تنمية ميارات حل المشكالت لدي الطالب، 

 (.46-27، )00(0)، التربوية لمدراسات االجتماعية
، دار الثقافة 0، طتعميم التفكير ومياراتو )تدريبات وتطبيقات عممية( .( 6117عبد العزيز، سعيد )

 لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.
، دار الفكر لمنشر، طرق تعميم التفكير لؤلطفال .(6100الحاليمة، عبد الكريم، والمبابيدي، عفاف )

 عمان.
ي لتحسين فاعمية الذات وأثره عمي تنمية ميارة حل برنامج تدريب .(6117سالم، محمد سميمان )

غير  رسالة دكتوراة )المشكالت لدي طالب الصف األول الثانوي بالمممكة العربية السعودية
 معيد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاىرة. منشورة(
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ت حل المشكالت فاعمية استخدام استراتيجية مقترحة لتنمية ميارا .(6117الشطي، صافيناز عمي )
والتفكير اإلبداعي في تدريس االقتصاد المنزلي لدي تمميذات المرحمة المتوسطة في دولة 

 ، معيد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاىرة.غير منشورة رسالة دكتوراه الكويت،
العموم أثر استخدام مدخل حل المشكالت مفتوحة النياية في تدريس  .(6115عبداهلل، زينب محمد )

كمية  (منشورةغير رسالة ماجستير  )لتنمية ميارات التفكير العميا لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية
 البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس.

فاعمية برمجية وسائط فائقة مقترحة في تنمية التحصيل الدراسي وتنمية  .(6117رجب، محمد حسن )
معيد  غير منشورة(رسالة ماجستير  )بعض ميارات حل المشكالت لطالب كمية التربية النوعية

 الدراسات والبحوث التربوية.
ميارات  أثر التدريب عمى التفكير الماىر في تطوير .(6105الحجامة، صالح خميل والزق ألحمد يحيي)

، عماد البحث الدراسات في العموم التربويةحل المشكالت لدى طالب مرحمة المراىقة المبكرة، 
 .012-65، (2) 22العممي في الجامعة األردنية، 

في تنمية ميارات حل المشكالت في  (.فاعمية استخدام استراتيجية التدريس التبادلى6100فاطمة )فودة،
مجمة الجميعة التربوية لمدراسات مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة،

 .615-22،071،االجتماعية
برنامج مقترح في ضوء المعايير الدولية لتنمية ميارات حل المشكالت .(6104األغا، ىاني عبد القادر)

، كمية مجمة البحث العممي في التربيةوقين بالمرحمة الثانوية، الحياتية في الرياضيات لمطمبة المتف
 .366-310، (05) 6اآلداب والعموم التربوية، جامعة عين شمس

فاعمية نموذج سيكمان االستقصائي في تدريس الجغرافيا عمى تنمية  .(6104اسماعيل، رضي شعبان)
دراسات عربية في ادي، التحصيل وميارات حل المشكالت لدى تالميذ الصف الثاني اإلعد

 .071-025، 50(6)، السعودية، التربية وعمم النفس
لتنمية ميارات حل  STEMفاعمية تدريس وحدة في ضوء توجيات  ال  .(6104أحمد، ىبة فؤاد سيد)

، المجمة المصرية لمتربية المشكالت واالتجاه نحو دراسة العموم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
 .054-067 ،( 2)07، العممية

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى توظيف استراتيجية عباءة الخبير لتنمية الدراسات .(6104سعيد، ىبة)
كمية  ) رسالة ماجستير مشورة(التأممية لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطين

 التربية، جامعة األزىر، غزة.
في القرن الحادي والعشرين)دليل المعمم والمشرف  استراتيجيات التدريس .(6115أبو السميد، عبيدات)

 ، دار الفكر، عمان.0طالتربوي(،
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الدراما من أجل التعميم: نيج عباءة الخبير في  التعميم.)ترجمة عيسى (. 6106ىيثكوت، دورثي )
 ، مركز القطان لمبحث والتطوير التربوي، رام اهلل.0.طبشارة(

 . )عيسي بشارة، مترجم(.تدريس الدراما(. 6106مورغان، نورا وساكستن، جوليانا، )
(.فعالية برنامج تدريبى في تنمية بعض الميارات االجتماعية واثره في 6117عبداهلل)نجالء إبراىيم،

المجمة المصرية لمدراسات .التحصيل الدراسى لذوى صعوبات التعمم بالمرحمو اإلعدادية
 .45-26(،07)42،الجمعية المصريو لمدراسات النفسيةالنفسية،
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