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  ملخص البحث
  

ا ملحوظـًا فــي میـدان التــدریس عامـة وفــي تــدریس  ً شـهدت الســنوات األخیـرة فــي مختلـف أنحــاء العـالم تطــور
العلوم االجتماعیة بالمراحل التعلیمیة المختلفـة خاصـة ، فلـم یعـد االهتمـام بالمعلومـات هـو الغایـة الوحیـدة، بـل زاد 
االهتمــام بشــكل ملحــوظ بتشــجیع الطالــب علــى القیــام بمزیــد مــن النشــاط والتفاعــل مــع زمالئــه كمجموعــة وأفــراد ، 

تاحــة الفرصــة لیــتعلم كیــف یتعامــل مــع اآلخــرین حتــى یصــبح  ٕ الجماعــة  إلــىأقــدر ممــا كــان علیــه فــي االنتمــاء وا
إكسابه العدید من المهـارات االجتماعیـة  إلىوالمجتمع ، وفي تقویة الروابط بینه وبین غیره من أقرانه ، مما یؤدي 

  .وینمي لدیه اتجاهات إیجابیة نحو العمل الجماعي والمجتمع والعلوم االجتماعیة 
  

رات في العلـم وتطبیقاتـه ومسـایرة المجتمـع لهـذه التغییـرات والتطـورات ونتیجة لما یحدث من تغییرات وتطو   
جعلـه  إلـىینبغي أن یسعى القائمون على أمر المناهج الدراسیة عامة ومنهج علم االجتماع على وجه الخصوص 

یـئ مرتبطًا بالمجتمع وحیاة الطالب ، وذلـك بالبحـث عـن مـداخل وأسـالیب التـدریس التـي تثیـر اهتمـام الطـالب وته
لهم فرص التفاعل اإلیجابي مع المواقف المختلفة التي تقابلهم بما یساهم فـي جعـل هـذه المـادة ذات قیمـة ووظیفـة 
ـــي  ــــ ــــ ــــ ـــاة التـ ــــ ـــــ ــب الحیــــ ــــ ــــ ــــ ــــــن جوانــ ــــ ــــ ـــــزًال عــ ــــ ـــــالب منعـــــــ ــــ ـــــ ـــه للطــ ــــ ــــ ـــا نعلمـــــ ــــ ــــ ــون مـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــث ال یكــ ــــ ـــــة ، بحیـــ ــــ ــــ   اجتماعیـــ

  . یعیشونها 
  

ثقافـة  إلـىویة ، فهو بحاجة إن دراسة علم االجتماع ضرورة تربویة وفریضة عصریة لطالب المرحلة الثان  
اجتماعیــة تعینــه علــى التفاعــل النــاجح مــع اآلخــرین وتعـــود الطــالب علــى اســتخدام المــنهج العلمــي وتنمــي لـــدیهم 
مهارات التفاعل االجتماعي والحساسیة االجتماعیة ، باعتبار أن علم االجتماع هو علم التنـویر االجتمـاعي الـذي 

یسـتطیع أن یواكـب التغیـرات والتطـورات فـي القـرن الحـادي والعشـرین ، لـذلك یسهم بطریقة مباشرة فـي إعـداد جیـل 
تعتبر مادة علم االجتماع في المرحلة الثانویة من المواد األساسیة لصلتها الوثیقة بـالواقع االجتمـاعي الـذي یعـیش 

عالقـات اجتماعیـة فیه الطالب ، وذلك ألن میدان علم االجتماع هو دراسة المجتمع وما یجري فیه من تفاعالت و 
  . وعملیات اجتماعیة بین أفراده ومؤسساته ودراسة الظواهر االجتماعیة وما یرتبط بها من مشكالت 

طبیعـة مـادة علـم االجتمـاع ومـا تحتویـه مـن موضـوعات یتضـح أنهـا تهـتم بالدرجـة  إلـىومن ناحیة أخرى وبالنظر 
ي تحـیط بهـا ، ورغـم الصـفة االجتماعیـة التـي تتصــف األولـى باإلنسـان  والجماعـة التـي ینتمـي إلیهـا والظـروف التـ

بهـا هــذه المـادة والتــي اكتسـبتها نتیجــة التصـاقها بــالمجتمع  وتركیـز محتواهــا علـى العالقــات االجتماعیـة أكثــر مــن 
غیرهــا مــن المــواد الدراســیة األخــرى ، وبحكــم مــا بهــا مــن موضــوعات ومــا یتبــع فــي تدریســها مــن طــرق وأســالیب 

أفقدتها هذه الصفة ، إال أنها تقدم للطالب في صورة معلومات وحقائق مجـزأة ال قیمـة لهـا ممـا  تدریس أبعدتها بل
جعلهـم ال یشـعرون بأهمیتهــا أو فائـدتها كمــادة ذات طبیعـة اجتماعیــة كمـا یســتخدم فـي تدریســها أسـالیب تقلیدیــة ال 

  .تناسب طبیعتها االجتماعیة 
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اآلونة األخیرة في میدان طرق التدریس بصفة خاصة وللتغلب على  واستجابة للتغیرات والتطورات التي حدثت في
داء اللفظیة التي یعاني منها التعلیم المصري بوجه عام ، تم استحداث أسالیب وطرائق جدیـدة للـتعلم لمواكبـة ثـورة 

فـي كافـة المعلومات وتنامي المعرفة في القـرن الحـادي والعشـرین لمسـاعدة الطالـب علـى النمـو الشـامل والمتكامـل 
ومـــن أهـــم الطـــرق التـــي ظهـــرت فـــي الثمانینـــات . جوانـــب شخصـــیته حتـــى یـــتمكن مـــن مواجهـــة التغیـــرات العالمیـــة 

استراتیجیة الـتعلم التعـاوني الـذي یعـد أحـد أهـم االسـتراتیجیات التدریسـیة التـي تعـود بمـردود تعلیمـي یحقـق للطـالب 
ت األكادیمیة واالجتماعیة وبناء اتجاهات إیجابیـة نحـو زیادة التحصیل الدراسي ونمو المهارا: مكاسب كثیرة منها 

المــواد الدراســیة وتحقیــق الــذات والتوافــق االجتمــاعي وزیــادة الثقــة بــالنفس وبــاآلخرین وتنمیــة مفهــوم إیجــابي للــذات 
والحـد مــن الصــراعات ، كمــا أن الــتعلم التعـاوني یقضــي علــى الملــل ویجعــل المـادة التعلیمیــة مثیــرة للــتعلم ومشــوقة 

  . ویخفف من انطوائیة بعض الطالب وعزلتهم وتنمي روح المحبة بین المتعلمین
  

تحسـین وتنشـیط أفكـار الطـالب الـذین  إلـىویعد الـتعلم التعـاوني مـن االسـتراتیجیات التدریسـیة الحدیثـة التـي تهـدف 
اد المجموعـة یعملون في مجموعـات ، یعلـم بعضـهم بعضـًا ، ویتحـاورون فیمـا بیـنهم بحیـث یشـعر كـل فـرد مـن أفـر 

تنمیـة روح الفریـق بـین الطـالب  إلـىأن اسـتخدام هـذه االسـتراتیجیة یـؤدي  إلـىبالمسئولیة تجاه مجموعته ، إضـافة 
مختلفي القدرات ، ویعمل التعلم التعاوني على تنمیة قدرة المتعلم على استخدام التعاون في مختلف منـاحي الحیـاة 

  . الطالب على العمل التعاوني في األسرة والمهنة والمجتمع  تدریب إلىحیث یمتد أثر هذه االستراتیجیة 
  

إن الفصــل الدراســي یمثــل وحــدة اجتماعیــة تضــم تفــاعالت وعالقــات اجتماعیــة بــین أفــراده ومجموعاتــه ،   
محكومـة بأســس العملیـة التربویــة الدیمقراطیــة ، والـتعلم التعــاوني یحقـق هــذه الوحــدة بـین الطــالب بمـا یتضــمنه مــن 

ــالنفس ، والقــدرة علــى التفــاهم واالتصــال ، التعامــل مــع االختالفــات ، تقــدیر العمــل التعــاوني مهــارات م ثــل الثقــة ب
كمـا یضـم الـتعلم التعـاوني أهـدافًا ومهـارات اجتماعیـة متنوعـة منهـا أن یـتعلم الطـالب مهـارات . والبعد عـن الذاتیـة 

  .ین التعاون والتضافر والمناقشة والحوار والمشاركة واحترام اآلخر 
    

ذا كـان تعلــیم المهــارات االجتماعیــة مــن األهــداف الرئیســیة النابعــة مــن طبیعــة العلــوم االجتماعیــة وعلــى  ٕ وا
رأســـها علـــم االجتمـــاع ، فـــإن تعلیمهـــا أیضـــًا ضـــرورة تملیهـــا طبیعـــة المرحلـــة الثانویـــة ، حیـــث أن تنمیـــة المهـــارات 

ب مـن خصـائص اجتماعیـة تهیـئ عملیـة اكتسـابها االجتماعیة في هذه المرحلـة ضـرورة هامـة لمـا یتمیـز بـه الطـال
وتیســرها ، حیــث إن الطــالب فــي هــذه المرحلــة یكونــوا علــى مشــارف الخــروج للمشــاركة فــي الحیــاة العملیــة داخــل 
المجتمع وبالرغم من أهمیة تعلیم وتنمیة المهارات االجتماعیة كهدف أساسي من أهداف العلوم االجتماعیة وعلى 

ال أن االهتمـام بتعلیمهـا وتنمیتهـا لـیس علـى المسـتوى المطلـوب ، ولمـا كـان تعلـیم المهـارات رأسـها علـم االجتمـاع إ
حد كبیر عن أسلوب الوعظ واإلرشاد الذي یمثل لـب الطریقـة اإللقائیـة ، فقـد اهـتم  إلىاالجتماعیة ینبغي أن یبتعد 

لـدى الطـالب ألن األفـراد الـذین یكـون التربویون بالبحث عن أسالیب واستراتیجیات لتدریس هذه المهارات وتنمیتها 
لدیهم قصور أو ضعف في المهارات االجتماعیة یواجهون العدید من الصعوبات االنفعالیة واالجتماعیة والمعرفیة 
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فهم یصبحون عاجزون عن التواصل االجتماعي وتكوین عالقات طبیعیة مع اآلخرین ، ومـن أهـم هـذه األسـالیب 
كسـابها واالستراتیجیات التـي توصـل إل ٕ یهـا التربویـون اسـتراتیجیة الـتعلم التعـاوني ألن تنمیـة المهـارات االجتماعیـة وا

للطالب هدفًا من أهدافه الرئیسة كما أنها هدفًا من أهداف تدریس علـم االجتمـاع واكتسـابها ضـرورة ملحـة لطالـب 
  .المرحلة الثانویة لما یتمتع به من نمو اجتماعي یساعده على اكتسابها 

  
  : لبحثمشكلة ا
تــتلخص مشــكلة هــذا البحــث فــي وجــود بعــض أوجــه القصــور فــي طــرق التــدریس التقلیدیــة التــي مــا زالــت   

مجـرد معلومـات وحقـائق مجـزأة ال قیمـة لهـا ، وهـذه الطـرق ال  إلـىتستخدم فـي تـدریس علـم االجتمـاع التـي حولتـه 
خدمة فـي تـدریس المـادة تعـد مـن عوامـل تناسب طبیعتـه االجتماعیـة ولـذلك تـرى الباحثـة أن الطـرق التقلیدیـة المسـت

قصور علم االجتماع في تحقیق رسالته وأهدافـه التربویـة ممـا یسـتدعي البحـث عـن طـرق تـدریس جدیـدة یمكـن أن 
  .تحقق ذلك 

  :ویحاول البحث اإلجابة على السؤال التالي 
عــض المهــارات االجتماعیــة مـا أثــر اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تــدریس علــم االجتمــاع علــى التحصــیل وتنمیــة ب" 

  " لدى طالب المرحلة الثانویة ؟ 
  :ویتفرع من هذا السؤال األسئلة التالیة   

ــتعلم التعــاوني فــي تــدریس علــم االجتمــاع علــى التحصــیل الدراســي لطــالب الصــف الثالــث   -1 مــا أثــر اســتخدام ال
  الثانوي أدبي ؟

مــاع علــى تنمیــة بعــض المهــارات االجتماعیــة لطــالب مــا أثــر اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تــدریس علــم االجت -2
  الصف الثالث الثانوي أدبي ؟

مــا العالقــة بــین التحصــیل الدراســي وتنمیــة المهــارات االجتماعیــة فــي تــدریس علــم االجتمــاع باســتخدام الــتعلم  -3
  التعاوني ؟

  
  :حدود البحث 

  :اقتصر البحث الحالي على 
المتضـمنة فـي كتــاب علـم الـنفس واالجتمــاع المقـرر علــى " ع المصــري علـم االجتمــاع وقضـایا المجتمـ" وحـدة  -1

  .طالب المرحلة الثانویة 
  .عینة من طالب الصف الثالث الثانوي أدبي بمحافظة الفیوم  -2
  )القیادة -تحمل المسئولیة  -التعاون  -االتصال (المهارات االجتماعیة  -3
  

  :أهداف البحث 
  : ما یلي  إلىیهدف هذا البحث   
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  .الكشف عن مدى فاعلیة التعلم التعاوني في تحسین تحصیل طالب الصف الثالث الثانوي أدبي  -1
الكشف عن مدى فاعلیة التعلم التعاوني في تنمیة بعض المهارات االجتماعیة لطالب الصـف الثالـث الثـانوي  -2

  ) .القیادة -تحمل المسئولیة  -التعاون  -االتصال (أدبي 
ة بـین التحصــیل الدراســي والمهــارات االجتماعیـة لــدى طــالب الصـف الثالــث الثــانوي أدبــي الكشـف عــن العالقــ -3

  .من خالل تدریس علم االجتماع باستخدام التعلم التعاوني 
  

  : أهمیة البحث 
  :ما یلي  إلىترجع أهمیة البحث 

ــاع  -1 ـــى تخطـــیط مـــنهج علـــم االجتمـ ــائمین عل ــع أن یفیـــد القـ ــىمـــن المتوقـ ــي  إلـ ــوء بعـــض صـــیاغة المقـــرر فـ ضـ
  .االستراتیجیات الجدیدة 

قــد یفیــد معلمــي علــم االجتمــاع معرفــة بــبعض االســتراتیجیات واألســالیب التدریســیة الجدیــدة التــي تســاعد فــي  -2
  .تحقیق بعض أهداف علم االجتماع وتطویر أسالیبهم التدریسیة 

  .فیة من المتوقع أن یساعد الطالب على اكتساب مفاهیم علم االجتماع بصورة وظی -3
  .من المتوقع أن یقدم نموذجًا إجرائیًا لكیفیة استخدام التعلم التعاوني في مجال تدریس علم االجتماع -4
قــد یســهم فــي إكســاب الطــالب بعــض المهــارات االجتماعیــة مثــل روح التعــاون واالحتــرام المتبــادل والمناقشــة  -5

یصـــعب تحقیقهـــا مـــع االســـتراتیجیات واألســـالیب  والحـــوار وتحمـــل المســـئولیة ومهـــارات االتصـــال والقیـــادة التـــي قـــد
  .التدریسیة األخرى 

  

  :فروض البحث 
  :اختبار صحة الفروض التالیة  إلىیهدف البحث الحالي   

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیـة والضـابطة فـي التطبیـق البعـدي  -1
  .تجریبیة لالختبار التحصیلي لصالح المجموعة ال

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیـة والضـابطة فـي التطبیـق البعـدي  -2
  .الختبار المهارات االجتماعیة لصالح المجموعة التجریبیة 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیــق القبلــي والتطبیــق  -3
  .لبعدي الختبار المهارات االجتماعیة لصالح التطبیق البعدي ا
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــي تطبیـــق المرحلـــة األولـــى  -4

  .وتطبیق المرحلة الثانیة وتطبیق المرحلة الثالثة في بطاقة المالحظة لصالح التطبیق في المرحلة الثالثة 
القة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات المجموعـة التجریبیـة فـي التحصـیل الدراسـي توجد ع -5

  .والمهارات االجتماعیة 
  

  : منهج البحث 
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  :لقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التجریبي في البحث الحالي حیث   
ن طبیعــة مـــادة علــم االجتمــاع وأهـــداف اســتخدمت المــنهج الوصـــفي فــي اإلطــار النظـــري للبحــث عنــد الحـــدیث عــ

ــتعلم التعــاوني وخصائصــه وممیزاتــه وخطواتــه والنظریــات التــي یســتند علیهــا وطبیعــة المهــارات  تدریســه وطبیعــة ال
عــداد  ٕ االجتماعیــة وكیفیــة اكتســابها ، واســتخدمت المــنهج الوصــفي أیضــًا عنــد اســتخدام أســلوب تحلیــل المحتــوى وا

  .التحصیلي على أساسه جدول مواصفات لبناء االختبار 
واسـتخدمت المـنهج التجریبــي فـي التطبیـق المیــداني للبحـث حیــث یتضـمن التصـمیم التجریبــي للبحـث مجمــوعتین ، 

المعــدة باســتخدام الــتعلم " لــم االجتمــاع وقضــایا المجتمــع المصــري ع" مجموعــة تجریبیــة وهــي التــي تــدرس وحــدة 
  .التعاوني ومجموعة ضابطة وهي التي تدرس نفس الوحدة كما هي في الكتاب المدرسي بالطریقة التقلیدیة 

  

  : خطوات البحث 
  :سار البحث وفق الخطوات التالیة   

ـــابقة المتعلقــــة باألســــالیب واال -1 ــوث السـ ــم مســــح الدراســــات والبحــ ـــدریس علــ ــتراتیجیات المســــتخدمة لتحســــین تـ ســ
  .االجتماع والدراسات المتعلقة بالتعلم التعاوني بصفة عامة 

تحدیــد طبیعــة الــتعلم التعــاوني واألســـس والنظریــات التــي یســتند علیهــا وطبیعـــة مــادة علــم االجتمــاع وأهـــداف  -2
  .تدریسها وتحدید المهارات االجتماعیة وكیفیة اكتسابها وتنمیتها 

  .إعداد قائمة المهارات االجتماعیة وعرضها على مجموعة من المحكمین لتحدید صالحیتها  -3
المتضـمنة فـي كتـاب علـم الـنفس واالجتمـاع للمرحلـة " علم االجتماع وقضایا المجتمع المصري " إعداد وحدة  -4

  .الثانویة في ضوء التعلم التعاوني من حیث األهداف ، المحتوى ، مرجع الوحدة 
  .إعداد دلیل المعلم الخاص بإجراءات تدریس الوحدة المعدة باستخدام التعلم التعاوني  -5
  .إعداد أوراق عمل الطالب المتعلقة بدروس الوحدة  -6
  .إعداد اختبار تحصیلي وعرضه على مجموعة من المحكمین لتحدید صالحیته للتطبیق  -7
ـــى المهـــارات االجتما -8 ـــار مواقـــف للتعـــرف عل ــد إعـــداد اختب ـــة وعرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین لتحدیـ عی

  .صالحیته للتطبیق 
  .إعداد بطاقة مالحظة وعرضها على مجموعة من المحكمین لتحدید صالحیتها للتطبیق  -9
  .التأكد من صدق وثبات اختبار التحصیل واختبار المهارات وبطاقة المالحظة  -10
ــف للتعـــــ -11 ـــار مواقـــ ــ ـــیلي واختب ـــار التحصــ ــق االختبــ ـــى تطبیـــ ــ ــــًا عل ـــًا قبلیـ ـــة تطبیقــ ــارات االجتماعیــ رف علـــــى المهـــ

  .المجموعتین التجریبیة والضابطة ورصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا 
  .تدریس الوحدة المعدة بطریقة التعلم التعاوني لطالب المجموعة التجریبیة فقط  -12
ــة التجریبیــــة فقــــط أثنـــاء تــــدریس -13 ــة علــــى طـــالب المجموعــ ــة المالحظــ الوحــــدة ، ورصــــد النتــــائج  تطبیـــق بطاقــ

  .ومعالجتها إحصائیًا 
تطبیـق االختبـار التحصـیلي واختبـار المواقـف للتعـرف علــى المهـارات االجتماعیـة تطبیقـًا بعـدیًا علـى طــالب  -14

  .المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ورصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا 
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  .ا رصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا وتفسیره -15
  .تقدیم التوصیات والمقترحات بناء على نتائج البحث  -16
  

  : نتائج البحث
  :النتائج التالیة  إلىفي ضوء اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة لحل مشكلة هذا البحث فقد توصلت 

 ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات طـالب المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة اأن هناك فروقً  -1
  .لصالح المجموعة التجریبیة ) 0.01(في التطبیق البعدي الختبار التحصیل الدراسي عند مستوى داللة 

وهـذا یــدل علـى تفــوق طـالب المجموعــة التجریبیـة علــى طـالب المجموعــة الضـابطة فــي التطبیـق البعــدي الختبــار 
علـم االجتمـاع فـي زیـادة التحصـیل  التحصیل الدراسي ، مما یدل على فعالیة استخدام الـتعلم التعـاوني فـي تـدریس

  .الدراسي 
ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات طـالب المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة  اأن هناك فروقً  -2

  .لصالح المجموعة التجریبیة ) 0.01(في التطبیق البعدي الختبار المهارات االجتماعیة عند مستوى داللة 
لمجموعــة التجریبیـة علــى طـالب المجموعــة الضـابطة فــي التطبیـق البعــدي الختبــار وهـذا یــدل علـى تفــوق طـالب ا

ــة  ــم االجتمـــاع فـــي تنمیـ ـــدریس علـ ــي ت ــة اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني فـ المهـــارات االجتماعیـــة ، ممـــا یـــدل علـــى فعالیـ
  .المهارات االجتماعیة 

لتجریبیـة والمجموعـة الضـابطة ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات طـالب المجموعـة ا اأن هناك فروقً  -3
ــدة  ـــة فـــي كـــل مهـــارة علـــى حـ ـــار المهـــارات االجتماعی ــال  -التعـــاون (فـــي التطبیـــق البعـــدي الختب تحمـــل  -االتصـ

  .لصالح المجموعة التجریبیة ) 0.01(عند مستوى داللة ) القیادة -المسئولیة 
ة فــي التطبیـق البعــدي الختبــار وهـذا یــدل علـى تفــوق طـالب المجموعــة التجریبیـة علــى طـالب المجموعــة الضـابط

، ممـا یـدل علـى )القیـادة -تحمل المسـئولیة  -االتصال  -التعاون (المهارات االجتماعیة في كل مهارة على حدة 
 -االتصـال  -التعـاون (فعالیة استخدام التعلم التعاوني في تدریس علم االجتمـاع فـي تنمیـة المهـارات االجتماعیـة 

  . )القیادة -تحمل المسئولیة 
ــ -4 ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیــق القبلــي  اأن هنــاك فروقً

  .لصالح التطبیق البعدي ) 0.01(والتطبیق البعدي الختبار المهارات االجتماعیة عند مستوى داللة 
اتهم في التطبیق القبلي ، مما یـدل وهذا یدل على تفوق درجات المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي على درج

  .على فعالیة استخدام التعلم التعاوني في تدریس علم االجتماع في تنمیة المهارات االجتماعیة 
ــ -5 ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیــق القبلــي  اأن هنــاك فروقً

ــار المهـــارات االجت ــي اختبـ ــدة والتطبیـــق البعـــدي فـ ـــى حـ ــارة عل ـــة فـــي كـــل مهـ ــال  -التعـــاون (ماعی تحمـــل  -االتصـ
  .لصالح التطبیق البعدي ) 0.01(عند مستوى داللة ) القیادة -المسئولیة 
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وهذا یـدل علـى تفـوق درجـات المجموعـة التجریبیـة فـي التطبیـق البعـدي علـى درجـاتهم فـي التطبیـق القبلـي فـي كـل 
، ممـــا یـــدل علـــى فعالیـــة اســـتخدام الـــتعلم ) القیـــادة -المســـئولیة تحمـــل  -االتصـــال  -التعـــاون (مهـــارة علـــى حـــدة 

  .التعاوني في تدریس علم االجتماع في تنمیة المهارات االجتماعیة 
ــ -6 ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي تطبیــق المرحلــة  اأن هنــاك فروقً

تحمـل  -االتصـال  -التعاون (حظة ككل وفي كل مهارة على حدة األولى وتطبیق المرحلة الثانیة في بطاقة المال
  .لصالح المرحلة الثانیة ) 0.01(عند مستوى داللة ) القیادة -المسئولیة 

وهــذا یــدل علــى تفــوق درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي تطبیــق المرحلــة الثانیــة علــى درجــاتهم فــي تطبیــق المرحلــة 
، ) القیـادة -تحمـل المسـئولیة  -االتصـال  -التعـاون (مهارة على حدة  األولى في بطاقة المالحظة ككل وفي كل

  .مما یدل على فعالیة استخدام التعلم التعاوني في تدریس علم االجتماع في تنمیة المهارات االجتماعیة 
ــ -7 ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي تطبیــق المرحلــة  اأن هنــاك فروقً
تحمـل  -االتصـال  -التعـاون (ثانیة وتطبیق المرحلة الثالثة في بطاقة المالحظة ككل وفي كل مهارة علـى حـدة ال

  .لصالح المرحلة الثالثة ) 0.01(عند مستوى داللة ) القیادة -المسئولیة 
لمرحلــة وهــذا یــدل علــى تفــوق درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي تطبیــق المرحلــة الثالثــة علــى درجــاتهم فــي تطبیــق ا

، ) القیـادة -تحمـل المسـئولیة  -االتصـال  -التعـاون (الثانیة في بطاقة المالحظة ككل وفي كل مهارة علـى حـدة 
  .مما یدل على فعالیة استخدام التعلم التعاوني في تدریس علم االجتماع في تنمیة المهارات االجتماعیة 

ــ -8 طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي تطبیــق المرحلــة ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات  اأن هنــاك فروقً
تحمـل  -االتصـال  -التعـاون (األولى وتطبیق المرحلة الثالثة في بطاقة المالحظة ككل وفي كل مهارة على حدة 

  .لصالح المرحلة الثالثة ) 0.01(عند مستوى داللة ) القیادة -المسئولیة 
بیــق المرحلــة الثالثــة علــى درجــاتهم فــي تطبیــق المرحلــة وهــذا یــدل علــى تفــوق درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي تط
، ) القیـادة -تحمـل المسـئولیة  -االتصـال  -التعـاون (األولى في بطاقة المالحظة ككل وفي كل مهارة على حدة 

  .مما یدل على فعالیة استخدام التعلم التعاوني في تدریس علم االجتماع في تنمیة المهارات االجتماعیة 
ً  ارتباطً أن هناك ا -9 ً  اطردی بین درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیـق البعـدي الختبـاري التحصـیل  اقوی

الدراسي والمهـارات االجتماعیـة ، ممـا یـدل علـى أن العالقـة بـین التحصـیل الدراسـي والمهـارات االجتماعیـة عالقـة 
هـارات االجتماعیـة أو أن تنمیـة المهـارات إیجابیة طردیة قویة أي أن زیادة التحصـیل الدراسـي تـؤدي إلـى تنمیـة الم

االجتماعیــة أدت إلــى زیــادة التحصــیل الدراســي وهــذا یرجــع إلــى فعالیــة الــتعلم التعــاوني فــي تــدریس علــم االجتمــاع 
  .على زیادة التحصیل الدراسي وتنمیة المهارات االجتماعیة لدى طالب المجموعة التجریبیة 

ى فعالیـة اسـتخدام الـتعلم التعـاوني فـي تنمیـة التحصـیل وتنمیـة بعـض وفي ضوء ما سبق توصلت الدراسة إل -10
لى المهارات االجتماعیة لدى طالب المجموعة التجریبیة  ٕ وجـود عالقـة إیجابیـة طردیـة قویـة بـین تنمیـة المهـارات وا

  . أیضًا االجتماعیة والتحصیل الدراسي لدى طالب المجموعة التجریبیة 
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اسة الحالیة في مجملها إلى فاعلیة استخدام التعلم التعاوني في تـدریس علـم االجتمـاع وفي النهایة تشیر نتائج الدر 
) القیــادة -تحمـل المسـئولیة  -االتصـال  -التعـاون (علـى التحصـیل الدراسـي وتنمیـة بعـض المهــارات االجتماعیـة 

  .لدى طالب الصف الثالث الثانوي وبذلك قد تم تحقیق الهدف األساسي للدراسة 
  

  :البحث توصیات 
  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالیة توصي الباحثة بما یلي 

إعـادة صـیاغة مــنهج علـم االجتمـاع المقــرر علـى طـالب المرحلــة الثانویـة حتـى یتمشــى مـع الـتعلم التعــاوني ،  -1
والحـوار بحیث یتضمن تدریبات وأنشطة تساعد الطالب علـى العمـل معـًا فـي مجموعـات تتـیح لهـم فـرص التفاعـل 

  .والمناقشة واالستفادة من قدرات بعضهم البعض 
إعــداد برنــامج تــدریبي للمعلمــین أثنــاء الخدمــة للتــدریب علــى كیفیــة اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تــدریس علــم  -2

  .االجتماع لتنمیة المهارات االجتماعیة والقیم االجتماعیة والخلقیة وغیر ذلك من أهداف تدریس علم االجتماع 
االهتمام بالمهارات االجتماعیة والسعي الكتسابها وتنمیتها لدى الطالب وبنـاء البیئـة االجتماعیـة التـي تسـاعد  -3

  .على اكتسابها 
ــرق  -4 ــالیب وطـ ــیح أسـ ــویین وواضـــعي المنـــاهج بعمـــل أدلـــة لمعلمـــي المـــواد الفلســـفیة لتوضـ ــام التربـ ضـــرورة اهتمـ

  .الفلسفیة التدریس المناسبة لكل موضوع من موضوعات المواد 
ا في مقررات طرق تدریس المواد الفلسفیة بكلیات التربیـة لتـدریب الطـالب  -5 ً ا وآخر عملی ً ً نظری أن یخصص جزء

واد مثـل الــتعلم  المعلمـین علـى كیفیــة اسـتخدام طــرق وأسـالیب التــدریس الحدیثـة التـي تحقــق أهـداف تــدریس هـذه المــ
  .تدریس هذه المواد  التعاوني وغیره من الطرق التي أثبتت فاعلیتها في

  .ضرورة توفیر البیئة المناسبة والوسائل المعینة لتسهیل عملیة تطبیق التعلم التعاوني في المدارس  -6
تشــجیع معلمــي المــواد الفلســفیة علــى اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تدریســها ، ألنــه یــوفر مواقــف تعلیمیــة تثیــر  -7

  .مناقشة والحوار ، وتنمي لدیهم العدید من المهارات االجتماعیة اهتمام الطالب وتساعدهم على المشاركة وال
التركیــز فــي تــدریس علــم االجتمــاع علــى اســتخدام طــرق وأســالیب التــدریس الحدیثــة والبعــد بقــدر اإلمكــان عــن  -8

  .األسالیب التقلیدیة التي تركز على الحفظ واالستظهار دون االهتمام بالمشاركة الفعالة من قبل الطالب 
  
  :قترحات البحث م

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالیة تقترح الباحثة الدراسات التالیة 
أثــر اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تــدریس علــم االجتمــاع علــى تنمیــة القــیم االجتماعیــة والخلقیــة لــدى طــالب  -1

  .المرحلة الثانویة 
میة مهارات التفكیر وتنمیة اتجاهات الطالب فعالیة استخدام التعلم التعاوني في تدریس علم االجتماع على تن -2

  .نحو العمل التعاوني لدى طالب المرحلة الثانویة 
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أثر استخدام التعلم التعاوني في تدریس علم االجتماع علـى تنمیـة مهـارات اتخـاذ القـرار وحـل المشـكالت لـدى  -3
  .طالب المرحلة الثانویة 

االجتمـــاع علـــى التحصـــیل وبقـــاء أثـــر الـــتعلم واتجـــاه طـــالب  أثـــر اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني فـــي تـــدریس علـــم  -4
  .المرحلة الثانویة نحو المادة 

ــتعلم الــذاتي والــتعلم التنافســي فــي تــدریس علــم االجتمــاع علــى تحقیــق  -5 ــتعلم التعــاوني وال دراســة العالقــة بــین ال
  .أهداف تدریس المادة 

كـــن أن تســـهم فـــي تنمیـــة التحصـــیل والمهـــارات إجـــراء بحـــوث تتنـــاول طـــرق وأســـالیب تدریســـیة أخـــرى مـــن المم -6
 -الـتعلم البنــائي  -لعـب الــدور : االجتماعیـة لـدى طــالب المرحلـة الثانویــة مـن خـالل تــدریس علـم االجتمــاع مثـل 

  .  التعلم الخدمي 
 
 


