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فاعلیة برنامج مقترح في تدریس علم االجتماع باستخدام التعلم الخدمي علي 
  تنمیة المسئولیة االجتماعیة ومهارات اتخاذ القرار لدي الطالب

  واالجتماع المعلمین شعبة الفلسفة
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  . م ٢٠١٢مایو) ٤٢(العدد
 

  :ملخص البحث 
  

وجود فجوة بین ما یدرس في برامج إعداد المعلم من مقررات  تتمثل مشكلة هذا البحث في       

ین ما یحدث من مشكالت وقضایا اجتماعیة في المجتمع المحلي الذي وموضوعات دراسیة وب

وعلي الرغم من أن الطالب المعلمین شعبة الفلسفة  .یعیش فیه الطالب ویتفاعلون معه 

واالجتماع هم اقرب التخصصات إلي الوقع االجتماعي حیث یقومون بتدریس هذه القضایا وتلك 

أن برامج إعداد معلمي الفلسفة واالجتماع تحتاج إلي  إال، المشكالت لطالب المرحلة الثانویة

إعادة نظر بحیث تركز هذه البرامج علي القضایا والموضوعات المرتبطة بالواقع االجتماعي 

وجود و  .وتركز أیضا في طرق تدریسیها علي الجوانب التطبیقیة والمهارات العقلیة واالجتماعیة

  .تماعیة وفي مهارات اتخاذ القرارمستوي الطالب في المسئولیة االج تدني في

لذا هدف البحث الحالي إلي التعرف علي فاعلیة البرنامج المقترح في تدریس علم 

االجتماع باستخدام التعلم الخدمي علي تنمیة المسئولیة االجتماعیة ومهارات اتخاذ القرار لدي 

فروق ذات داللة  وجود يوتوصلت نتائج  البحث إل. واالجتماع الطالب المعلمین شعبة الفلسفة

لمقیاس البحث في التطبیقین القبلي والبعدي  إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة
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لصالح التطبیق ) ٠.٠١(عند مستوى داللة اختبار مهارات اتخاذ القرار و المسئولیة االجتماعیة 

المسئولیة  وتوصلت النتائج أیضا إلي وجود عالقة ایجابیة طردیة قویة بین تنمیة، البعدي

البرنامج المقترح في تدریس علم فاعلیة وهذا یدل علي اتخاذ القرار مهارات و االجتماعیة 

االجتماع باستخدام التعلم الخدمي علي تنمیة المسئولیة االجتماعیة ومهارات اتخاذ القرار لدي 

 .المعلمین  الطالب
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Abstract 
The problem of this study is that there is  a gap between 

teacher preparation programs and the problems and issues of the 

local community students live in and interact with. These students 

(namely, student teachers at the philosophy and sociology section) 

have to be nearer to social issues because they are supposed to teach 

these issues and problems to secondary stage students, so it is 

important to reconsider teacher preparation programs so that they 

focus on these issues and problems, and teaching methods that stress 
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mental and social skills. Another part of the problem is students' low 

social responsibility and decision making skills.  So, the current 

study aimed at  investigating the effectiveness of the suggested 

program in teaching sociology using service learning in students' 

social responsibility and decision making skills. 

 Results of the study showed that:(1) there  are statistically 

significant differences between means of scores of the study sample 

in the pre and post administration of the social responsibility scale 

and decision making skills test ( at 0.01 level), in favor of the post 

administration, and (2) there is a strong positive correlational 

relationship between developing social responsibility and decision 

making skills.  This emphasizes the effectiveness of the suggested 

program in helping students develop social responsibility and 

decision making skills.  
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