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لتنمية بعض المهارات االجتماعية في   7E'sفاعلية استخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية 
 دعاء سباعي فضل                            مادة التاريخ لدي تالميذ المرحلة االعدادية

 ملخص البحث

لتنمية بعض   7E'sدورة التعلم السباعية   هدف البحث الي قياس فاعلية استخدام استراتيجية 
تالميذ المرحلة االعدادية. واعتمد البحث علي المنهج  المهارات االجتماعية في مادة التاريخ لدي 

( تلميذا من تالميذ الصف الثاني 80الوصفي ، المنهج التجريبي وتكونت مجموعة البحث من )
في أختبار المهارات االجتماعية . وأسفرت نتائج البحث عن  االعدادي وتمثلت أداة البحث في 

بين متوسطي درجات المجموعة   0.5≥ لة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي دال
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المهارات اإلجتماعية لصالح 

   .المجموعة التجريبية

 المهارات اإلجتماعية (  – 7E'S)دورة التعلم السباعية  الكلمات المفتاحية
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لتنمية بعض المهارات االجتماعية في   7E'sفاعلية استخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية 
 دعاء سباعي فضل                            مادة التاريخ لدي تالميذ المرحلة االعدادية

 
 Abstract 

 By: Doaa  Sebai Fadel Abas  

The aim of the research is to reveal the  effectiveness of using the  7E'S 

Seven – cycle learning   strategy for the development of some social 

skills in the history of students in the  preparatory stage" The research 

use of descriptive approach and experimental approach . The research 

tool and it was applied to sample of(80)  middle school students The 

Results of the research level ≤(0,05) experimental group , and the 

control group in the post application of the social skills test in favor of 

the experimental group. 

Key words : ( seven –year learning cycle 7E'S – Social skills ) 
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لتنمية بعض المهارات االجتماعية في   7E'sفاعلية استخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية 
 دعاء سباعي فضل                            مادة التاريخ لدي تالميذ المرحلة االعدادية

 المقدمة  

العلوم  مجال  في  وخصوصًا  المجاالت،  جميع  في  ومعرفية  علمية  ثروة  الحالي  العصر  شهد 
ذل وأدي  والتعليم؛  التربية  ذلك مجال  بما في  المعلوماتية،  والتكنولوجيا  تغيرات والمعارف  الي حدوث  ك 

إليها اإلنسان تزايدًا كبيرًا في   متالحقة ومتسارعة، وقد تزايدت من خاللها المعرفة العملية التي توصل 
الكم والنوع حتي أصبح االنفجار المعرفي ابرز سمات هذا العصر، حيث يشهد نموًا هائال كان له أثر  

 المعرفة.  كبير علي األفراد والمجتمعات واألمم، في جميع مجاالت 

تركيز   التربية منصبًا علي  اهتمام علماء  الجديد،وأصبح  ؛ لمالحقة  انطالقة جادة  إذا البد من 
 أسباب المعرفة في اتجاه المعاصر في بناء المناهج الدراسية وظهر ذلك االتجاه بصوره واضحة. 

بالمشكالت لدي التالميذ. وذلك فمادة التاريخ تعد مجااًل تريًا يمكن استخدامه في تنمية الوعي   
لقدرة مادة التاريخ علي اثارة تفكيرهم وتحدي عقولهم نتيجة لما تتصدي اليه من أحداث ومشاكل تاريخية  

 حيث تعرف المعلومات ثم المقارنة بينها وتفسيرها وتحدد وجهات النظر.

الطرق المستخدمة    ولقد ظهرت في السنوات األخيرة عدة فلسفات حديثة، تعتبر أساسًا لعدد من
في التدريس، ومن هذه الفلسفات الفلسفة البنائية والتي تشتق منها عدة طرق متنوعة، وتقوم عليها عدة  
النماذج واالستراتيجيات   هذه  اكتسابها، ومن  المعرفة وخطوات  بناء  بنمط  تهتم  متنوعة،  تعليمية  نماذج 

متعلم ونشاطه في أثناء عملية التعلم، وتؤكد  حيث تركز على ال   Seven E"Sاستراتيجية التعلم البنائية
على التعلم ذى المعني، من خالل الدور النشط والمشاركة الفاعلة للطالب في األنشطة التي يؤدونها، 

 بهدف بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية. 

عية  وقد احتلت دورة التعلم مكانة خاصة في اآلونة اآلخيرة عند المهتمين بمناهج العلوم االجتما 
جديدة.   مواقف  في  والتطبيق  لالنتقال  قابلين  وتعلمًا  معرفة"  المتعلم  عند  تولد  تدريسها؛ألنها  وأساليب 
لبناء سلوك علمي   بالنفس لدى المتعلم، وتعد أسلوبًا قيمًا  الثقة  التعلم يزيد من  والتعلم باستراتيجة دورة 

 عند المتعلم مدى الحياة. 
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التي االساليب  التعلم من  دورة  البنائية     وتعد  النظرية  والمشتقة من  المعرفي،  البناء  تقوم على 
والتي تهتم بالتعلم القائم على بناء المعرفة ، كما تعد تطبيقًا لنظرية )بياجية( حول النمو المعرفي، كما  
توفر مجااًل واسعًا للتدريس، لمساعدة المتعلمين على اكتساب جوانب تربوية عديدة: كتنمية المفاهيم ،  

ساب المهارات العملية، والتواصل االجتماعي من خالل تطوير تعلمهم واالنتقال من التعلم بالتلقين  وااكت
 إلى المشاركة.

كما أن استراتيجية دورة التعلم تعمل على تفعيل عملية التعليم والتعلم، بحيث يصبح التعلم فاعاًل  
حو المادة التعليمية؛ ألنها تقوم على  ونشطًا وذا معني؛ ويؤدى إلى زيادة التحصيل وتنمية االتجاهات ن

التفاعل والمشاركة بين المتعلمين، والبحث واالستقصاء للوصول إلي المفاهيم واألفكار الجديدة والحلول  
 للمشكالت التي تواجههم. 

الطالب أكما   يتعلمها  مهارات  ولكنها  وموروثة،  نظرية  مهارات  االجتماعيةليست  المهارات  ن  
عند   خالل  ويكتسبها  من  مجتمع،  بكل  خاصة  وثقافية  اجتماعية  لمعايير  وفقًا  االجتماعي،  التفاعل 

التعامل والتفاعل في المواقف االجتماعية المختلفة، ومن خالل مالحظة وتقليد سلوك اآلخرين حيث يتم  
بيئته   في  والموجودة  حياته  في  الفرد  يعيشها  التي  واألمثلة  النماذج  خالل  من  المهارات  تلك  ومن  تعلم 

حوله، ومن خالل الطرق واألساليب التي يستجيب بها اآلخرون لسلوكياته، فيعملون على تدعيمها أو  
 تجنبها. 

تحمل   ( مثل  االجتماعية  المهارات  تنمية  أن  إلى  التربويين  بعض  يشير  السياق  هذا  وفي 
والقدرة على مواك وتقدير مشاعر األخرين  الجماعية  األعمال  والمشاركة فى  التغير وسعة  المسئولية  بة 

الصدر والقدرة على الحوار ....الخ(تساعد الفرد على التكيف والتغلب على مشكالته ، في أثناء تعامله  
القيم واالتجاهات  مع اال"خرين في المواقف االجتماعية المختلفة, ويساعد اإلنسان على مقاومة صراع 

المجت في  وسلوكيات  متناقضات  من  ذلك  يتضمنه  وما  التكيف  والمعتقدات  على  اإلنسان  ويساعد  مع, 
والشعور   المستقبل  من  والخوف  العصرية,  الحياة  وتعقيدات  السريعة  الحضارية  التغيرات  ومواجهة 

 . بالتهديد 
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والتاريخ   عام  بوجه  االجتماعية  الدراسات  مادة  تدريس  أهداف  من  االجتماعية  المهارات  وتعد 
الهامة تطبيقاتها في الحياة،ومنها المشاركة    بوجه خاص، حيث تتضمن ميدانها العديد من الموضوعات 

 التطوعية،  والمشاركة المجتمعية واحترام رأي اآلخرين، والشوري والتي تعد من تعاليم اإلسالم.

 : ثحبلا ةلكشمثانيا : 

؛  عدادية جتماعية لدي تالميذ المرحلة اإلمستوي المهارات اال في ضعف  تتمثل مشكلة البحث في
ضرورة استخدام استراتيجيات تدريسية لها إسهامها في تدريس مادة الدراسات مما يتطلب 

  7E'S، وذلك من خالل استخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية  االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية
 وللتصدى لهذه المشكلة يحاول البحث اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي:  

جتماعية في مادة  في تنمية المهارات االE'S7السباعية ستخدام استراتيجية دورة التعلمامافاعلية 
 عدادية.التاريخ لدي تالميذ المرحلة اإل

 تية :. سئلة اآلويتفرع من هذا السؤال الرئيس األ
 التاريخ؟ جتماعية التي يمكن تنميتها لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في مادة ماالمهارات اال -1
ب -2 صياغتها  معاد  وحدة  السباعية اماصورة  التعلم  دورة  اال7E'Sستخدام  المهارات  جتماعيةفي  لتنمية 

 مادة التاريخ لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟ 
جتماعيةفي مادة التاريخ لدي تالميذ الصف الثاني  لتنمية المهارات االما فاعلية تدريس هذه الوحدة   -3

 اإلعدادي؟
 أهمية البحث : ثالثا : 

تنميتها من   -1 التي يمكن  اإلعدادي  الثاني  لتالميذ  الالزمة  االجتماعية  المهارات  ببعض  قائمة  تقديم 
 أجل االستفادة منها في تنمية قدراتهم المعرفية والمشاركة المجتمعية. 

التاريخ  لي ضرورة االهتمام بالمهارات االجتماعية كأحد أهداف تدريس  إ نظار معلمي التاريخ  أيوجه   -2
 في المرحلة اإلعدادية. 

لدى   -3 االجتماعية  المهارات  لتنمية  السباعية  التعلم  دورة  استراتيجية  باستخدام  وحدة  صياغة  إعادة 
 تالميذ المرحلة االعدادية في مادة التاريخ. 
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من    في مادة التاريخ،لتنمية المهارات االجتماعيةتقديم كتيب للتلميذ يتضمن مجموعة من األنشطة   -4
 . ستراتيجية دورة التعلم السباعيةاستخدام خالل ا

المعلم -5 دليل  االجتماعيةيحتوى    تقديم  المهارات  لتنمية  تطبيقية  نماذج  التاريخ،علي  مادة  من    في 
 ستراتيجية دورة التعلم السباعية . اخالل استخدام 

 .لتالميذ المرحلة االعدادية تقديم اختبار المهارات االجتماعية -6

 :ثالثا : أهمية البحث 

 : اآلتي يف البحث  أهمية تتلخص 

 ساسية بنفسه. فكاره ومفاهيمه األأيفيد الطالب في بناء  -1
لي ضرورة االهتمام بالمهارات االجتماعية كأحد أهداف إار معلمي التاريخ  نظأيوجه   -2

 تدريس التاريخ في المرحلة اإلعدادية. 
من   -3 ومؤلف يستفيد  المناهج  واضعو  البحث  التاريخ  وهذا  تنظيم    ،كتب  إعادة  في 

 المحتوي كتب التاريخ. 
التخصصات   -4 في  الباحثون  منها  يستفيد  بحيث  المكتبات  البحث  هذا  من  يستفيد 

 المختلفة . 
 . المهارات االجتماعية لقياسيم نموذج اختبار تقد  -5
من خالل   ،رات االجتماعيةعلي نماذج تطبيقية لتنمية المهامحتويا"   تقديم دليل المعلم -6

 ستراتيجية دورة التعلم السباعية . ااستخدام 
 رابعا : أهداف البحث :      

 لي :إيهدف البحث الحالي 
السباعية .1 التعلم  دورة  استراتيجية  استخدام  فاعلية  اال7E'Sالسباعية قياس  المهارات  جتماعيةفي  لتنمية 

 .مادة التاريخ لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
تأثير   .2 السباعيةتعرف  التعلم  دورة  استراتيجية  اال7E'Sالسباعية استخدام  المهارات  جتماعيةفي  لتنمية 

 .مادة التاريخ لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
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 البحثحدود خامسا : 
 اقتصرت حدود البحث على النحو التالي:

االعدادية  الصف    تالميذ من    مجموعة -1 سري  مدرسة)أنصاف   ، اإلعدادي  للعام   بنات(الثاني  وذلك 
العينة)   م،2020  /2019الدراسي بلغ حجم  إلى مجموعتينتلميذاً (  80وقد  تقسيمهم  تم  مجموعة    :، 

 . تلميذاً ( 40، ومجموعة ضابطة وعددها)تلميذاً (  40تجريبية وعددها ) 
  مقررالخالفة اإلسالمية زمن األمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقلة(من  )  وحدةإعادة صياغةل -2

  م. 202م/2019للعام الدراسي    لصف الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي الثانيلجتماعية  الدراسات اال
 بإستخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية . 

االجتماعية  -3 المهارات  اال بعض  المسئولية  الفردية(  –جتماعية  )تحمل  المسئولية  تالميذ  وتحمل  لدى 
 الصف الثاني اإلعدادي.

 سادسا : منهج البحث 
استتتتقراء األدبيتتتات والدراستتتات والبحتتتوث الستتتابقة التتتتي تناولتتتت متغيتتترات فننني وذلننن   : لمننننهج الي نننفيا .1

اإلستالمية الخالفتة وحتدة" تحليل محتوى لتدريس ، وإعداد اإلطار النظري وأدوات ومواد البحث، و البحث 
تالميتذ الصتف الثتاني علتى  ةفي التتاريخ، والمقترر "  زمن األمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقلة

، ومناقشتة النتتائج وتفستيرها ووضتع التوصتيات ، وإعداد أدوات البحتث م2020/ م2019لعام   اإلعدادي
 والمقترحات.

التجريبي: االمنهج  مجموعة  واختيار  التجربة  إجراء  التعليمية  وذلكفي  والمواد  األدوات  وإعداد  لبحث 
للمجموعتين   البعدي  القبلي  التصميم  باستخدام  وتفسيرها،وذلك  وتحليلها  النتائج  رصد  وفي  وضبطها 

 . المتكافئتين
 :البحث روضفسابعا :

 تم  ياغة فروض البحث الحالي علي النحي التالي : 
)ي -1 داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فرق  المجموعة  0.05  ≥وجد  درجات  متوسطي  بين   )

االجتماعية المهارات  الختبار  البعدي  التطبيق  في  الضابطة  والمجموعة  لصالح   ككل،  التجريبية 
 المجموعة التجريبية". 
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)ي -2 داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فرق  للمجموعة  0.05  ≥وجد  درجات  متوسطي  بين   )
 لصالح التطبيق البعدي". ،ختبار المهارات االجتماعية،الالقبلي والبعدي ينالتطبيقفي التجريبية 

السباعية" -3 التعلم  دورة  استراتيجية  استخدام  المهارات   7E's  يحقق  بعض  تنمية  في  كبيرة  فعالية 
كماتقاس  (  0.06)  االجتماعية في مادة التاريخ لدي تالميذ عينة البحث بنسبة فاعلية التقل قيمتهاعن

 ماك جوجيان(.)  بنسبة الفاعليةلت

السباعية   -4 التعليم  دورة  علي  القائمة  المقترحة  للوحدة  تأثير  المهارات    7E'Sتوجد  بعض  تنمية  في 
 عية لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي .االجتما 

 ثامنا : إجراءات البحث : 

 الحالي، والتحقق من صحة فروضها:  البحث لإلجابة عن أسئلة  التاليةتباع اإلجراءات اتم  

جتماعية التي يمكن تنميتها  ماالمهارات االوالذي نص على:  لإلجابة عن السؤال األول  :  أوالا 
 تمت اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل:الثاني اإلعدادي في مادة التاريخ؟لدي تالميذ الصف 

 . االطالع على الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالمهارات االجتماعية -
 إعداد قائمة ببعض المهارات االجتماعية وعرضها على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي.  -

 النهائية.إعداد القائمة في صورتها  -

السؤال  :  ثانياا  عن  على:لإلجابة  نص  ب  الثانييالذي  صياغتها  معاد  وحدة  ستخدام  اماصورة 
السباعية   التعلم  اال  7E'Sدورة  المهارات  الثاني  لتنمية  الصف  تالميذ  لدي  التاريخ  مادة  جتماعية في 

 اإلعدادي؟

 تمت اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل:

 .7E'Sدورة التعلم السباعية  االطالع على الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة باستخدام استراتيجية  .1

"اختيار   .2 المستقلةوحدة  الدول  المقررة على  الخالفة اإلسالمية زمن األمويين والعباسيين ونماذج من   "
 .الثاني اإلعداديلصف تالميذ ا

 من خالل:.7E'Sدورة التعلم السباعية  ة استراتيجيالوحدةفي ضوء استخدامإعادة صياغة  .3
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 صلة بمتغيرات البحث.الاالطالع على الدراسات والبحوث السابقة ذات  -أ

وتم عرضه  ،  7E"Sة في ضوء استراتيجية دورةالتعلم السباعية إعداد دليل خاص للمعلم بتدريس الوحد  -ب 
 . إلبداء الرأي بالحذف أو التعديل أو اإلضافة على مجموعة من المحكمين 

ثم عرضها على المحكمين   ة،المصاغ ةليتماشى مع دروس الوحد ة ؛  التلميذ ألنشطة الوحد  كتيب عداد إ  -ج
 صورتها النهائية.  فيلضبطها ووضعها ؛ 

  ما فاعلية استخدام استراتيجية دورةالثالث والذي نص على:  السؤال  عن  لإلجابة:  ثالثاا  
السباعية تالميذ   7E's  التعلم  لدي  التاريخ  مادة  في  االجتماعية  المهارات  بعض  لتنمية 
 تمت اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل:؟ المرحلةاإلعدادية

االطالع علي األدبيات والدراسات السابقة العربية واألجنبية والكتب التي تناولت المهارات االجتماعية   -1
 الدراسات االجتماعية خاصة. في المجاالت المختلفةعامة وفي مجال 

 . ،وعرضهاعلي المحكمين،وتعديلهافي ضوءآرائهم(اختبار المهارات االجتماعية)إعدادأداةالبحث  -2

اتجريبية  -3 إحداهم  مجموعتين  إلي  اإلعدادي،وتقسيمهم  الثاني  تالميذالصف  من  البحث  اختيارعينة 
 .،واألخرى ضابطة كل مجموعة من مدرسة مختلفة عن األخرى 

 (.التجريبية  -الضابطة ) لقبلي ألداة البحث على عينةالبحث التطبيقا  -4

 .تدريس الوحدةالمختارة بالطريقةالمعتادة  للمجموعةالضابطة -5

 .، للمجموعةالتجريبية7E's  دورةالتعلم السباعيةتدريس الوحدةالمختارة باستخدام  -6

 . تطبيق أداة البحث لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي -7

 .معالجة النتائج إحصائًيا،وتحليلها،وتفسيرها -8

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج للبحث. -9

 مصطلحات البحث: اا: تاسع

 :  E'S7دورة التعلم السباعية .1

بأنها إجرائياا  السباعية  التعلم  دورة  الباحثة  المتسلسلة  عرفت  الخطوات  من  :مجموعة 
من خالل تهيئتهم    ،فراد المجموعة التجريبيةأ التي تطبق مع  ،  البنائيةوالمنظمة والمشتقة من النظرية  

المعرفة التاريخ وتوجيهم الكتشاف  وتفسير محتوياته  ،لدرس  الموضوع  بشرح  لي  إوصوال  ؛  وتكليفهم 
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المفاهيم   بين  العالقات  تمدد  ذلك  وبعد  جديدة  مواقف  في  التاريخية  المفاهيم  تطبيق  في  التوسع 
ويتم بعد ذلك اختبار التالميذ بهدف ،فكاروالخبرات والمفاهيم الخاطئة  تم تبادل األثم ي  ى،خر أومفاهيم  

 تقييم فهم التالميذ للمفاهيم والمهارات التي تعلموها .  

 : المهارات االجتماعية .2
بأنها إجرائياا  السباعية  التعلم  دورة  الباحثة  السلوكيات ا:عرفت  لبعض  التالميذ  كتساب 

خرين، والتي تساعدهم علي  المطلوبة للتفاعل االجتماعي الجيد من اآل،  ية ساسوالعادات والسمات األ
اآل مع  ناجحة  اجتماعية  عالقات  ألنفسهم    ؛خرينإقامة  نافعين  أفرادا  التالميذ  يصبح  وبالتالي 

، وتقاس  دورة التعلم السباعية  م باستخدا  ،ولمجتمعهم ولوطنهم، وذلك بعد دراستهم موضوعات التاريخ
 ار المعد لهذا الغرض في البحث الحالي.من خالل االختب

بأنها  إجرائياا  السباعية  التعلم  دورة  الباحثة  لنفسهعرفت  الفرد  وألسرته    ،:هيمسئولية 
وفق،ولجيرانه    ،وزمالئه، االجتماعية  القضايا  نواحي  جميع  في  للمشاركة  ظرف لظرفه    اولوطنه 

وذلك من خالل مايقدم له من برامج وأنشطة هادفة ونافعة بالتعاون مع باقي أفراد مجتمعه    ،مجتمعه
 للمشاركة في مواجهة وحل المشكالت .

 االطار النظري : 
 : ( 7E's) دورة التعلم السباعيةأوال : 

صادق،   منير   ( دراسة  زيتون،  2003أشارت  عايش   (  ،)2007  ،455-457 ،)
Bentley and Ebert, 2007 ,117-118) )  أن تتكون من سبع  إلى  السباعية  التعلم  دورة 

 مراحل متطورة عن التعلم الخماسي وهي : 
 Excitement Phaseثارة :مرحلة اإل  (1

هم واهتمامهم بموضوع التعلم ويكون  ثارة فضولإ، و التالميذ لي تحفيز  إوتهدف هذه المرحلة  
المتعلم المرحلة  دور  هذه  التساؤل  في  طريق  عن  الموضوع  أو  المفهوم  حول  االهتمام  :إظهار 

ثارة، وتوليد : خلق اإلفي هذه المرحلةفي حين دور المعلم،  الذاتي ، وأن يسأل المتعلمون أنفسهم
التي تكشف عما لدي المتعلمين    ،ستخراجاالستجابات اسئلة، و الفضول، وتشجيع التنبؤ، وإثارة األ

 ؟ و الموضوع أمن المعلومات وخبرات سابقة، أو كيف يفكرون تجاه المفهوم 
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 Exploration Phaseمرحلة االستكشاف:  (2
إلي   المرحلة  هذه  لدي  إ وتهدف  االستطالع  وحب  الفضول  طريق   التالميذ،رضاء  عن 

ال معا  والتعاون  لهم  الخبرات  وإدراكهستيعاتوفير  المفهوم  معني  المتعلم،  ب  دور  هذه  ويكون  في 
التفكير بحرية في  ، و لتحقيق وإرضاء فضولهم نحو المفهوم؛  ستخدام البحث واالستقصاءالمرحلةا

تبادل المناقشات مع بعضهم  ، و صياغة فروض وتنبؤات جديدة، و حدود النشاط الذي يقومون به
الي  البعض  باالضافة  واأل،  المالحظات  األفكتسجيل  وتعليق  دور ،  حكامار،  يكون  حين  في 
، : مالحظة ، واستماع المتعلمين، والتحقق من مشاركتهم في االستكشاففي هذه المرحلةالمعلم

، ومساعدا  يعطي الفرصة للعمل خالل المشاركة ويكون مرشداً ، و تشجيع المتعلمين للعمل معاً و 
 نشطة. أثناء إجرائهم التجارب وقيامهم باأل  في للتالميذ 

  Explanation Phaseمرحلة التفسير:  (3
المصطلحات  وتعريف  تعلمه  المراد  المفهوم  وتوضيح  شرح  إلي  المرحلة  هذه  ، وتهدف 

المتعلم   دور  المرحلةاويكون  هذه  الجماعية،  في  والمناقشات  للمعلومات  متنوعة  مصادر  ستخدام 
المعلم مع  اإلجابات  للتوص  ؛وتفاعلهم  دراسته.تفسير  المراد  للمفهوم  وتفسيرات  تعريفات  إلي  ل 

االستماع إلي  و   خرين.خرين ، ومناقشة تفسيراتاآلوالحلول الممكنة، أو االستفادة من تفسيرات اآل
المعلم يقدمها  التي  التفسيرات  فهم  ومحاولة  البعض،  و بعضهم  األ،  من  السابقة،  االستفادة  نشطة 

في المالحظات  المعلم  واستخدام  دور  يكون  التفسيرات.بينما  و تقديم  المرحلة،  هذه  تشجيع  في 
 المتعلمين لتوضيح المفاهيم، والتعريفات، وتفسير المالحظات.

 Expansion Phaseمرحلة التيسع :  (4
إلي   للمفهوماوتهدف  جديدة  تطبيقات  المتعلم  ،  كتشاف  دور  هذه ويكون  في 

والتفالمرحلة والتعريفات،  المصطلحات،  جديدة:تطبيق  مواقف  في  المتعلمة  والمهارات  ،  سيرات 
المالحظات ، والتفسيرات  المعلم  ،   تسجيل  يكون دور  المرحلةابينما  المعلومات في هذه  ستخدام 

سابقا المكتسبة  التعلم  ،والخبرات  من  لمزيد  و كوسيلة  توسيع  ،  أو  للتطبيق،  المتعلمين  تشجيع 
 ت في مواقف أخري .اراالمفاهيم والمه

 Extension Phaseمرحلة التمديد  (5
وتهدف إلي توضيح العالقة بين المفهوم والمفاهيم األخري ، وفيها يتم تمديد المفهوم إلي 

المتعلم دور  ويكون  جديدة  المرحلةموضوعات  هذه  مع  في  العالقات  ورؤية  االتصاالت،  عمل 
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، خري ومواقف الحياة األعمل الربط ، والعالقات بين المفهوم أو الموضوع ،  ، و خري المفاهيم األ
توجيه  ، و البحث عن اتصال المفهوم مع المفاهيم االخري في هذه المرحلة،  بينما يكون دور المعلم

 خري. لرؤية العالقات بين المفهوم، والمفاهيم األ  ،لمساعدة المتعلمين ؛أسئلة مثيرة
 Exchange Phaseمرحلة التبادل :  (6

في هذه المرحلة، ويكون دور المتعلم  ،  و تغيرهافكار، أو الخبرات، أوتهدف إلي تبادل األ
تعاون المتعلمون بالمشاركة الشيقة ،  ، و تقديم المعلومات عن المفهوم ، وعالقته بالمفاهيم األخري 

األفكار وتبادل  العالقات  لتوضيح  المعلم  ،  واألنشطة  دور  المرحلة،  ويكون  هذه  تقديم  في 
الموضوع،   أو  المفهوم  عن  األ المعلومات  الموضوعات  أو  بالمفاهيم  تعاون  ،  خري وعالقته 

 المتعلمين بالمشاركة الشيقة، واألنشطة لتوضيح وتبادل االفكار 
 Examination Phaseمرحلة االمتحان ) التقييم ( :  (7

تعلمها التي  والمفاهيم   ، للمهارات  المتعلمين  وفهم  وتعلم  تقييم  إلي  المرحلة  هذه  ، تهدف 
،  مالحظة المتعلمين في تطبيق المفاهيم والمهارات الجديد في هذه المرحلة،   ويكون دور المعلم  

المتعلمين ومهارات  معرفة،  العلمية  ،  تقييم  ومهاراتهم   ، معرفتهم  بتقييم  للمتعلمين  السماح 
هار  إظ،  سئلة مفتوحة النهايةاإلجابة عن األفي هذه المرحلة،  في حين دور المتعلمين  ،  والجماعية

المفهوم أو   ، للمهارة  المعرفة  أو   ، صادق،  الفهم  منير  زيتون،  2003,)  عايش   (  ،)2007  ،
455-457)Bentley and Ebert, 2007 ,117.) 

( التعلم Arthur Eisenkraftويري  دورة  عن  وتوسعت  تطورت  قد  السباعية  التعلم  دورة  أن   )
 الخماسية وفقا لمايلي : 

 ( إلي مرحلتين هما : Engagementتوسعت مرحلة االنشغال )
التوسع  Engageواالنشغال    Elicitلتيضيح  ا - مرحلتي  توسعت  كما   ،Elaborate  والتقويم  ،

Evaluate    ، مراحل  ثالث  والتقويم  Elaborateالتوسع  هي:إلي   ،Evaluate واالمتداد  ،
Extend( .Arthur Eisenkraftk,2003,57 ) 
 :  7Seven E'Sالتعلم السباعيةستخدام استراتيجية  دورة امبادئ ثانيا : 

من المبادئ والقواعد التي يجب علي المعلم   تتضمن استراتيجية دورة التعلم السباعية عدداً 
 األخذ بها منها :
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مة  بعملية التعلم ، وذلك بأن تكون الخبرات المقصودة تعليمها مدع    كبيراً   أن يولي المعلم اهتماماً  (1
 دوات التعليمية .بالنماذج واأل

  التالميذ بحيث يمكن لجميع    ،في صورة مرئية  ،أن تقدم التوضيحات المناسبة المتعلقة بالمفاهيم (2
 وبلوغ الغاية من تعلمها بسهولة .  ،إدراكها

المعلم   (3 الموق  لتالميذهتقديم  خالل  فرصامن  التعليمي  باالكتشاف  ؛معقولة  "ف  يقوموا    ، لكي 
تشجيعهم المعلم  وعلي  الدراسة،  بموضوع  تتعلق  مشكالت  لهاإللوصول    ؛ويواجهوا  حل    ، لي 

 مستخدما مواد تعليمية واقعية قدر االمكان .
تستثير  خري  أسئلة تستثير لديهم القدرة علي التفكير، و أمن    لتالميذه،الموازنة بين مايوجهه المعلم   (4

 تستثير قدرتهم علي التقويم .  لثةاثقدرتهم علي التطبيق والتحليل، و 
في ضيء ماسبق تري الباحثة أن هناك بعض التيجيهات الخا ة لمعلم التاريخ   

 :7E'Sعند تطبيق استراتيجية دورة التعليم السباعية 
 تشجيع التالميذ علي التعاون والعمل الجماعي اإليجابي في تنفيذ األنشطة المطلوية.  -1
 خلق جو نشط للتعلم يتيح الفرص للتفاعل اإليجابي بين التالميذ أنفسهم ، وبين التالميذ والمعلم . -2
 تشجيع وتحفيز التالميذ إلي إعطاء أكبر من الحلول للمشكلة الواحدة .   -3

 تيجية دورة التعلم السباعية:ستراثالثا : أهمية ا
تأتي أهمية دورة التعلم السباعي في تنمية قدرات ومهارات التالميذ نحو التعلم حيث أنها 

 تساعد في تحقيق ما يلي: 
لديهماعلي    التالميذ تدريب   (1 المسبقة  المعرفة  اإلثارة    ؛ستخدام  طريق  عن  الجديدة  المعرفة  لبناء 

 . وحب االستطالع
إتساعد   (2 في  الدافعيةالتالميذ  التعلم  ثارة  خالل نحو  من  والتفسير،  والشرح،  واالستكشاف،   ،

 . المالحظة الدقيقة لديهم
ستكشاف تطبيقات جديدة للمفاهيم المراد تساعد على تنمية التفكير من خالل إثراء المعلومات وا  (3

 ى. خر بل وربطها مع المفاهيم األ ،تعلمها
تصحيح   (4 في  الخا تسهم  التصورات  لدي  بعض  جديدة  طئة  تصورات  وبناء  التالميذ 

 ( 83،  2003متطورة.)منيرصادق،  
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في ضيء مماسبق من أهمية تري الباحثة أن هناك أهمية ألستراتيجية دورة التعلم السباعية   
 :  في التاريخ ومنها

 إنجازها . أن يربط الطالب معرفته السابقة بالمعارف الجديدة المقدمة في األنشطة الموكل إليه  -1
2-   ، والتوسع   ، والتفسير  والشرح   ، واالكتشاف  التعلم  نحو  دافعيتهم  إثارة  علي  التالميذ  مساعدة 

 والتمديد ، والتبادل ، والتقويم .
مساعدة علي تنمية تفكيرهم من خالل إثراء المعلومات واكتشاف تطبيقات جديدة للمفاهيم المراد   -3

 تعلمها .
 ميذ ، فهي تقدم لهم مفاهيم يستطيعون تعلمها . تراعي الفروق اللفردية بين التال -4
فتح قنوات التواصل بين التلميذ والتالميذ االخرين من خالل مجموعات العمل التعاونية مما يعزز   -5

 العمل الجماعي والتعاون . 

 رابعا: أهمية دورة التعلم السباعية في تنمية المهارات االجتماعية:
وم على البناء المعرفي والمشتقة من النظرية البنائية  تعد دور التعلم من األساليب التي تق

بياجيه   بناء المعرفة وخطوات استخدامها، كما تعد تطبيقًا لنظرية  القائم على  والتي تهتم بالتعلم 
حول النمو المعرفي، كما توفر مجااًل واسعًا للتدريس، لمساعدة المتعلمين على اكتساب جوانب 

المفاهيم  كتنمية  عديدة  تطوير   تربوية  خالل  من  المادة  نحو  والميل  العملية  المهارات  واكتساب 
 (2008تعلمهم واالنتقال من التعلم إلى المشاركة) محسن عطية، 

تطبيقات جديدة على مواقف  التعلم من خالل إجراء  دائرة  التعلم في توسيع  وتسهم دورة 
القتراح حلول وصياغة قرارات وتسجيل تعليمية متعددة واستخدام ما لدى الطلبة من معرفة سابقة  

وتفسيرات   استنتاجات  من  اليه  توصلوا  ما  حول  وأدلة  براهين  وتقديم  تقارير  وكتباة  مالحظات 
باإلضافة إلى إثارة فضول التالميذ للمعرفة، وإثارة األسئلة واكتشاف العالقات والمفاهيم والتراكيب  

و  لها.  مقنعة  تفسيرات  وإيجاد  المختلفة  تبادل  المعرفية  على  وقدراتهم  التالميذ  نشاط  على  التأكيد 
المناقشات، وإعطاء وجهات نظر حول الموضوعات المتعلمة، واستخدام البحث والتقصي لتحقيق  
وإرضاء ففضولهم، ومشاركاتهم مع بعضعهم البعض في المالحظة واالستكشاف وانجاز المهام  

والمعايير   المنطق  واستخدام  المحددة  األهداف  للموضوعات وتحقيق  واستجاباتهم  قدراتهم  من 
(. وهذا يتفق مع طبيعة مادة التاريخ في أنه يسعى الي التحليل  49،  2014المتعلمة) وئام العيد، 
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والتفسير والبحث عن العلة، أو السبب الكامن وراء حدوث األحداث والقضايا والمشكالت والعالقة  
عقلية كثيرة، والتفكير العقلي) محمد الغبيسي، فيما بينها. كما يسهم  التاريخ في تنمية عمليات  

2001 ،26-  27) 
الجيش) ويوسف  عفانة  عزو  التعلم  2009ويشير  دورة  استراتيجية  استخدام  أهمية  إلى   )

السباعية في خلق جو من الثقة المتبادلة واالحترام بين التالميذ أنفسهم وبين التالميذ والمعلمين. 
يتعلمونها  وربط التالميذ معرفتهم السابقة   بالمعارف الجديدة. والتعبير عن األفكار التي  للمفاهيم 

مشافهة أو كتابة أو تمثياًل. باالضافة إلى تشجيع الطالب على التواصل مع اآلخرين. وهذا يتفق  
حيث   التاريخ  تدريس  أهداف  الطيطي, مع  )محمد  عالقة  أن  (  24,  2002يرى  يتناول  التاريخ 

جتماعية في الماضي المتصل بحاضره, وهو يوضح تطور االنسان  االنسان ببيئته الطبيعية واال
ذلك  والسياسية خالل  واالقتصادية  االجتماعية  نواحي حياته  البيئة ويطلعنا على  تفاعله مع  في 
علينا   يصعب  ولذلك  لها,  واستمرار  الحياة  لتلك  امتداد  ليست سوى  الحاضرة  التطور ألن حياتنا 

الذي يوضح لنا نشوء هذا التراث اإلنساني الضخم وتطوره  ال من خالل الماضي  إفهم الحاضر  
 . ات المختلفة التي تتفاعل معها واألسس التي تقوم عليها التقاليد والعادات والمؤسس

 مفهيم المهارات االجتماعية : : خامساا 

االجتماعية المهارات  تعاريف  العديد من  وقد   هناك  المتخصصين    ،  لتنوع  وتنوعت نظرا 
 ومن تعاريف المهارات االجتماعية مايلي : ،في هذا المجال

أنها ممارسة السلوك االجتماعي المناسب المهارات االجتماعية ب(2003عرف فهد مبارك)
المناسب   مثل،وغير  السلوك  من  أشكاال  المناسب  االجتماعي  السلوك  تكوين  :ويتضمن   (

اآل مع  التعاون  االبتسام،  التقدير،  عن  التعبير  إظهار ،  خرينصداقات،   ، وثقة  بأمان  اللعب 
 ظهار التعاطف . إخرين ، االهتمام باآل 

الفرد علي أن يعبر ، بصورة لفظية وغير لفظية عن  قدرة ها ( بأن2004ويري طريف شوقي )
لرسائل اللفظية وغير اللفظية  ان ينتبه ويدرك في الوقت نفسه أخرين ، و لآلرائه وأفكاره آ مشاعره و 

 واضحة.  وأن يتصرف بصورة ،نحو يسهم في توجيه سلوكه حيالهم ويفسرها علي  ،الصادرة عنهم
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ا:   أهمية تنمية المهارات االجتماعية : سادسا

 ؛لي عملية التفاعل مع المجتمع  المتعلم إتعتبر المهارات االجتماعية بمثابة بوابة عبور  
اآل  مشاركة  علي  والقدرة  االجتماعي  والتفاعل  التواصل  يعد  الحيث  العوامل  من  هامة خرين 

المجتمع داخل  للفرد  االجتماعية  العالقات  لنمو  التي  ؛  والضرورية  االجتماعية  المهارات  تعد  لذا 
تستطيع الفرد توظيفها بالصورة الصحيحة في حياته وذلك الن هذه المهارات هي التي تؤهل الفرد 

 (Buck,  2007,41) خرين والتفاعل معهم بصورة إيجابيةلالندماج مع اآل

ا فقط    لهامةالمكونات  التعني  النفسية  الصحة  أن  اعتبار  علي  الجيدة،  النفسية  للصحة 
يجابية والمتنوعة والخصائص غياب مظاهر سوء التوافق، بل تشير إلي مجموعة من المهارات اإل

 ( 12،  11،   2013. ) أديت حمودة ، يةالمرتبطة بتحقيق النجاح والفعال

 سابعاا: عالقة مادة التاريخ بتنميةالمهارات االجتماعية 

فروع  فرعاً من  أنه  التاريخية،أو  والوقائع  لألحداث  سرد  مجرد  ليست  التاريخ  دراسة  إن 
التحصيل،ولكن هي فرع من أنواع المعرفة في مجال العلوم اإلنسانية ،يتضمن حياه األمم السابقة  

 خالل   من  عقولهم  فيد الناس في حياتهم ويساعدهم علي فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل وبناء،ي
  االنتماءألمتهم   عندهم  بالمستقبل،ويقوي   والتنبؤ  الناقد   كالتفكير:  المهارات   من  العديد   تنمية

  والعظة؛لذاتسهم   للعبرة  يدرس  هأن  علي  التاريخ  ينظرإلي  وشخصيتها،حيث   هويتها  والمحافظةعلي
محمد  )لطبيعتهاالمتمثلة  نظراً   وتوجهاته؛وذلك  الفرد   فكرتشكيل    في   بارز  بدور  التاريخ  مادة امل 

 (  147  -145،   2015 فرغلي ،

  مرحلةتعليمية  أية وفي مستوي  أي ،فيا أمرًامهماوالزم تعليمية كمادة التاريخ تعددراسة -
  قيمهالحضارية   أكيدة،تعكس  وطنية  ومرجعيات   بمعالم  مزود   مواطن  تكوين  ضمان  -

 في   التصرف  وباستطاعته  تنوعه،وتطوره  في  العالم  فهم  علي  بصدق،وقادر
 .  المجتمع حياة في الفعلية والمساهمة ومسئولد فر 

 لمعرفة  والتنبؤ   الحاضر   فهم  أجل   من  الماضي  دراسةن  م  والعبر  الدروس  فهم -
 .  والتميزوالمحاكاة النقد  علي  والقدرة المستقبل
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 ثامناا: دورةالتعلم السباعية وتنمية المهارات االجتماعية 

 في  الفردية   الفروق   التعليمية،وتراعي  التالميذ   احتياجات   السباعية   التعلم  دورة  تلبي
 المطالب   وتحقيق  التعليمية  الدروس  وتنفيذ   تصميم  علي  والقدرات،وتساعدالمعلم  االهتمامات 

.  اتخاذالقرارالسليم  علي  المعلم  وتشجع  الدراسية  الفصول  سياقات   للطالب،في  التعليمية
  تكون   أن  يجب   التدريس   في  المعلم  يتبعها   الطريقةالتي   فإن  ولذلك  مختلفة،  بطريقة  فإننانفكرونبدع

حيث   لحاجات   منحازة    التالميذعلي   تساعد   المختلفة  بمراحلها   السباعية  التعلم   دورة   إن   التالميذ، 
ب  تنميةالجوان  علي  تساعده  إنها  تحقيقاألهداف،حيث   وعلي  المختلفة  ،وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية

  القيام   علي  حياته،كماأنهاتساعده  جوانب   جميع  في  القرارات   اتخاذ   منها  ،وتمكين  للمتعلم  المعرفية
  مجتمع   إقامة  في  الخارجي،وإسهامه  التأثيربالعالم  علي  وقدراته  بأهميةحياته  بواجباته،ويشعرالمتعلم

  المهارات   بتنمية  أكثراألشياءالمرتبطة  من   السباعية  التعلم  دورة  تعتبر  إنساني،وبالتالي
 توفر  أنها في االجتماعية المهارات  بتنمية  عالقة لها السباعية التعلم دورة نجدأن االجتماعية،حيث 

 وعلي .  عفالض  ومواطن  القوة  مواطن  بناءالمعرفةومعرفة  علي  المتعلم  يساعد   أن  يمكن  فريد   نهجا
  بالمثيرات   غنية  بيئة  توفر  ،إذ   الذاتي  التنظيم  تعزيز  تساعدعلي  السباعية  التعلم  دورة  أن  من  الرغم

أك  النشط  التفاعل  علي  الحسية،تساعدالمتعلم دينا حمدان)د معها، وهذا ما  ( من  2011ته دراسة 
ف البنائي  التعلم  نموذج  استخدام  المهارات  فعالية  تنمية  و ي  لدى  االجتماعية  الوجدانية  المشاركة 

 تالميذ المرحلة االبتدائية. 

  االجتماعية   المهارات   وتنمية  السباعية  دورةالتعلم  بين  العالقة  تتضح  ماسبق  ضوء  وفي
 بحيث   االجتماعية  المهارات   وتنمية  السباعية،  دورةالتعلم  بين  والمنظم  المتبادل  بأنهاالتفاعل"

 ".الالزمةلهم الخبرات  واكتساب  التعلم بأهميةعملية يشعرالتالميذ 

ف   تتلخص  اإلجتماعية  المهارات  تنمية  في  هامًا  دورًا  السباعية  التعلم  لدورة  أن  الباحثة  وترى 
 يالنقاط التالية: 

طبيعة   - ضوء  في  ومستمرة  شاملة  تغيرات  وإحداث  وتنظيم  وتحديث  تحسين  على  تعمل 
 المجتمع وخصائصه. 

 مسئولية والمشاركة في تنمية المجتمع.تدعيم اإلحساس بال -
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رفع مستوى المساهمة الثقافية واالجتماعية والسياسية والتربوية والفكرية وتعزيز المشاركة  -
 الحرة في الحياة العامة. 

أنها  - كما  المجتمع  ألحداث  دراسته  بواقع مجتمعه من خالل  ارتباطًا  أكثر  التلميذ  تجعل 
 التعليمي.تعمل على التخلص من رتابة الموقف 

 : تي يات البحث: عاتاس

في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث ووفقًا لما قدمته من أدوات بحثية وماتم استخالصه  
 من نتائج تجريبية ومالحظات ميدانية يمكن تقديم مجموعة من التوصيات والتي تتمثل في :

تنمية   - في  إيجابي  لهأثر  السباعية  التعلم  دورة  استخدام  التالميذ أن  لدى  االجتماعية  لذا المهارات   ،
التعلم   دورة  واستراتيجية  عامة  بصفة  البنائية  النظرية  باستخدام  االهتمام  بضرورة  الباحثة  توصي 

 السباعية. 

على وجه الخصوص في تدريس الدراسات االجتماعية، وذلك لما توفره من مواقف تعليمية تثير اهتمام   -
تهم بأنفسهم وتحقيق النمو المفاهيمي لديهم من خالل عملية تفاوض  التالميذ وتساعدهم في بناء معرف

 اجتماعي مع اآلخرين.

بصفة   - التاريخ  ومقررات  عامة  بصفة  االجتماعية  الدراسات  مناهج  محتوى  صياغة  إعادة  ضرورة 
خاصة، بما يتماشى مع منطلقات الفكر البنائي، األمر الذي يساعد على إمكانية تطبيق نماذج دورة  

 م السباعية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.  التعل

السباعية   - التعلم  دورة  استخدام  على  الخدمة  وأثناء  قبل  االجتماعية  الدراسات  معلم  تدريب  ضرورة 
 ونظريات التعلم البنائية في التدريس.

تنمية   - عند  المعرفية  النواحي  علي  االقتصار  وعد  السلوكية  ثم  ومن  الوجدانية  النواحي  علي  التأكيد 
 هارات االجتماعية . الم

الدراسة  - حجرات  داخل  البنائي  للتعليم  الالزمة  اإلمكانيات  وتوفير  المدرسية،  البيئة  تهيئة  ضرورة 
 وخارجها.
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 اا: بحيث ودراسات مقترحة:عاشر 

في ضوء ماتوصلت اليه البحث الحالي من نتائج وتوصيات يقترح إجراء البحوث والدراسات  
 : التالية

التع - دورة  استخدام  المرحلة  أثر  تالميذ  لدى  التعليم  أثر  وبقاء  المفاهيم،  اكتساب  في  السباعية  لم 
 اإلعدادية. 

أثر استخدام دورة التعلم السباعيةفي مادة الدراسات االجتماعية على تنمية الجوانب الوجدانية، وعادات  -
 العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

لتنمية التفكير اإلبداعي لدى التالميذ   راسات االجتماعيةأثر استخدام دورة التعلم السباعية في مادة الد  -
 ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية. 

 تقويم مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية في ضوء المهارات االجتماعية .  -
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 قائمة المراجع :

العلوم في ضوء المعايير العلمية ( : أتجاهات حديثة في تعليم 2007أحمد النجدي )( 1)
 وتنمية التفكير والنظرية البنائية ، دار الفكر العربي ، القاهرة . 

( : فعالية برنامج قائم علي نموذج أبعاد التعلم في 2003( أبراهيم عبد الفتاح ابراهيم )  2)
غير  تدريس التاريخ لتنمية التفكير الناقد لدي طالب المرحلة الثانوية ، رسالة دكتوراه  

 منشورة ، جامعة قناة السويس .
(:فاعلية بعض أستراتيجيات التعلم البنائي  2007(أسماء زكي محمد صالح ) 3)

االجتماعي في تنمية التفكير االبداعي واالتجاه نحو مادة التاريخ لدي طالب المرحلة 
 الثانوية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، كلية البنات ، 

( :تاثير استخدم التعليم الخليط علي تنمية مهارات  2015( امل ابراهيم اسماعيل  )4)    
البحث التاريخي والميل نحو مادة التاريح لدي تالميذ المرحلة االعدادية   ، مجلة الجمعية  

 . 67التربوية للدراسات االجتماعية، مصر، عدد 

ج التاريخ في ضوء أبعاد األمن المجتمعي  ( : تطوير مناه 2015( أمل محمد فرغلي أحمد ) 5) 
والوعي بها وأثره في تنمية بعض المهارات االتماعية واالنتماء لدي طالب المرحلة الثانوية ، 

 رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، كلية التربية .

( ، االنجلو  1( : المهارات االجتماعية لطفل الروضة ، ط) 2007( أمل محمد حسونة )   6) 
 مصرية ، القاهرة . ال

(: المهارات االجتماعية المميزة للتالميذ ذوي صعوبات   2008(ابتسام عبد المجيد الحلو)7) 
 .4التعليم، مجلة كلية التربية ببورسعيد، مصر، عدد 

( : أثر تدريس العليم باستخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية ونميذج سكمان    2015( أماني جبريل أعبيد )8)

ستقصائي في أكتساب عمليات التعلم التكاملية ومهارات التفكير لدي طالبات الصف الثامن االساسي في األردن اال

 ، رسالة دكتيراه ، جامعة العليم االسالمية ، كلية الدراسات العليا ، االردن .
ات ،  ( :مجلة البحوث التربوية والتعليمية ، العدد الثالث ، جو  2013أديت حمودة حكمة )( 9)  

 . الجزائر
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( : صعوبات التعليم و المهارات االجتماعية ، مجلة جيل   2016(بن خليفة فاطمية ) 10)
 العلوم االنسانية و االجتماعية ،الجزائر .

( :المساندة االجتماعية و عالقتها بإكتساب المهارات  2013(تفات رزيقة ,مقاتلي نعيمة )11)
 ، جامعة سعد دحلب ، الجزائر. 47ريا  ، عدد االجتماعية عند المراهقين المضطرين بص

( : فاعلية أستخدام مصادر تعلم متعددة في تدريس 2007( تغريد محمد عبد الحميد )12)
التاريخ لتنمية قيم االنتماء الوطني لدي تالميذ الصف االول االعدادي ، رسالة ماجستير غير  

 منشورة ، جامعة عين شمس ، كلية التربية . 

( : المهارات االجتماعية  2013يحيي المخظي ) ( جبران  13)
http\\www.qulfkids.com\ar\topic68 -968.htm 

( : فعالية برنامج قائم علي دوائر التعلم لتنمية الوعي 2015( جيهان طلعت محمد ) 14)  
الغذائي الصحي وتأثيره علي االداء الحركي لطفل الروضة ، رسالة دكتواه ، جامعة القاهرة ،  

 رياض االطفال .  كلية
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