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 أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس علم االجتماع

 على التحصيل وتنمية بعض المهارات االجتماعية
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 مقدمة من الباحثة رسالة

  آمال جمعة عبد الفتاح دمحم

 المعيدة بقسم المناىج وطرق التدريس بالكمية
 اجتماع" (تخصص : )مناىج وطرق تدريس مواد فمسفية " عمم 
 لمحصول عمى درجة الماجستير في التربية

: تقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة التقدير التي حصلت علية الباحثة
 والتداول والنشر بين الجامعات األخرى 

 
 ملخص البحث

 
 المقدمة:

التهدريس عامههة وفههي تههدريس  شهيد  السههنوا  ارخيههرة فهي مختمهها عنحههاط العههالم تطهور ا ممحوظهها  فههي ميههدان
العموم االجتماعية بالمراحل التعميمية المختمفة خاصهة   فمهم يعهد االىتمهام بالمعمومها  ىهو اللايهة الوحيهدة   هل  اد 
االىتمههام بشههلل ممحههوي  تشههجي  الطالهها عمههى القيههام بم يههد مههن النشههاك والتفاعههل مهه   م  ههو لمجموعههة وعفههراد   

تاحههة الفرصههة ليههتعمم ليهها يتع الجماعههة  إلههىامههل مهه  انخههرين حتههى يصههب  عنههدر ممهها لههان عميههو فههي االنتمههاط وا 
إكسابو العديد من الميارا  االجتماعية  إلىوالمجتم    وفي تقوية الروابط  ينو وبين غيره من عنرانو   مما يؤدي 

 وينمي لديو اتجاىا  إيجا ية نحو العمل الجماعي والمجتم  والعموم االجتماعية .
 

لما يحدث من تلييرا  وتطورا  في العمم وتط يقاتو ومسهايرة المجتمه  ليهاه التلييهرا  والتطهورا  ونتيجة  
جعمو  إلىينبلي عن يسعى القا مون عمى عمر المناىج الدراسية عامة ومنيج عمم االجتماع عمى وجو الخصوص 

ي تثيهر اىتمهام الطه ا وتييه  مرتبطا  بالمجتم  وحياة الط ا   والك بالبحهث عهن مهداخل وعسهاليا التهدريس الته
ليم فرص التفاعل اإليجا ي م  الموانا المختمفة التي تقا ميم بما يساىم في جعهل ىهاه المهادة اا  نيمهة ووظيفهة 
 اجتماعيهههههههههههههههة   بحيههههههههههههههههث ال يلهههههههههههههههون مهههههههههههههههها نعممهههههههههههههههو لمطهههههههههههههههه ا منعههههههههههههههه ال  عههههههههههههههههن جوانههههههههههههههها الحيههههههههههههههههاة التههههههههههههههههي 

 يعيشونيا . 
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ثقافهة  إلهىصرية لطالا المرحمة الثانوية   فيو بحاجة إن دراسة عمم االجتماع ضرورة تربوية وفريضة ع 
اجتماعيههة تعينههو عمههى التفاعههل النههاج  مهه  انخههرين وتعههود الطهه ا عمههى اسههتخدام المههنيج العممههي وتنمههي لههدييم 
ميارا  التفاعل االجتماعي والحساسية االجتماعية   باعتبار عن عمم االجتماع ىو عمم التنوير االجتماعي الهاي 

يقة مباشرة فهي إعهداد جيهل يسهتطي  عن يواكها التليهرا  والتطهورا  فهي القهرن الحهادي والعشهرين   لهالك يسيم بطر 
تعت ر مادة عمم االجتماع في المرحمة الثانوية من المواد ارساسية لصمتيا الوثيقة بالوان  االجتمهاعي الهاي يعهي  

ما يجري فيو من تفاع   وع نا  اجتماعيهة فيو الطالا   والك رن ميدان عمم االجتماع ىو دراسة المجتم  و 
 وعمميا  اجتماعية  ين عفراده ومؤسساتو ودراسة الظواىر االجتماعية وما يرتبط  يا من مشل   . 

ط يعة مهادة عمهم االجتمهاع ومها تحتويهو مهن موضهوعا  يتضه  عنيها تيهتم بالدرجهة  إلىومن ناحية عخرى وبالنظر 
ينتمهي إلييها والظهرول التهي تحهيط  يها   ورغهم الصهفة االجتماعيهة التهي تتصها  ارولى باإلنسان  والجماعة التهي

 يهها ىههاه المههادة والتههي اكتسهه تيا نتيجههة التصههانيا بههالمجتم   وترليهه  محتواىهها عمههى الع نهها  االجتماعيههة عكثههر مههن 
وعسههاليا غيرىهها مههن المههواد الدراسههية ارخههرى   وبحلههم مهها  يهها مههن موضههوعا  ومهها يتبهه  فههي تدريسههيا مههن طههرق 

تدريس عبعدتيا  ل عفقدتيا ىاه الصفة   إال عنيا تقدم لمط ا في صورة معموما  وحقا ق مجه عة ال نيمهة ليها ممها 
جعميم ال يشهعرون بهىميتيها عو فا هدتيا لمهادة اا  ط يعهة اجتماعيهة لمها يسهتخدم فهي تدريسهيا عسهاليا تقميديهة ال 

 تناسا ط يعتيا االجتماعية .
 

  والتطورا  التي حدث  في انونة ارخيرة في ميدان طرق التدريس بصفة خاصة ولمتلما عمى واستجابة لمتليرا
داط المفظية التي يعاني منيا التعميم المصري  وجو عام   تم استحداث عساليا وطرا ق جديدة لمتعمم لمواكبهة ثهورة 

النمهو الشهامل والمتكامهل فهي لافهة  المعموما  وتنامي المعرفة في القهرن الحهادي والعشهرين لمسهاعدة الطالها عمهى
جوانههها شخصهههيتو حتهههى يهههتملن مهههن مواجيهههة التليهههرا  العالميهههة . ومهههن عىهههم الطهههرق التهههي ظيهههر  فهههي الثمانينههها  
استراتيجية التعمم التعهاوني الهاي يعهد عحهد عىهم االسهتراتيجيا  التدريسهية التهي تعهود بمهردود تعميمهي يحقهق لمطه ا 

صيل الدراسي ونمو الميارا  اركاديمية واالجتماعية وبناط اتجاىا  إيجا ية نحهو ملاسا لثيرة منيا :  يادة التح
المههواد الدراسههية وتحقيههق الههاا  والتوافههق االجتمههاعي و يههادة الثقههة بههالنفس وبههانخرين وتنميههة مفيههوم إيجهها ي لمههاا  

ميههة مثيههرة لمههتعمم ومشههونة والحههد مههن الصههراعا    لمهها عن الههتعمم التعههاوني يقضههي عمههى الممههل ويجعههل المههادة التعمي
 . ويخفا من انطوا ية بعض الط ا وع لتيم وتنمي روح المحبة  ين المتعممين

 
تحسهين وتنشهيط عفلهار الطه ا الهاين  إلهىويعد التعمم التعاوني من االسهتراتيجيا  التدريسهية الحديثهة التهي تيهدل 
بحيهث يشهعر لهل فهرد مهن عفهراد المجموعهة  يعممون في مجموعا    يعمهم بعضهيم بعضها    ويتحهاورون فيمها  يهنيم

تنميهة روح الفريهق  هين الطه ا  إلهىعن اسهتخدام ىهاه االسهتراتيجية يهؤدي  إلىبالمس ولية تجاه مجموعتو   إضافة 
مختمفي القدرا    ويعمل التعمم التعاوني عمى تنمية ندرة المتعمم عمى استخدام التعاون في مختما مناحي الحياة 

 تدريا الطالا عمى العمل التعاوني في ارسرة والمينة والمجتم  .  إلىه االستراتيجية حيث يمتد عثر ىا
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إن الفصههل الدراسههي يمثههل وحههدة اجتماعيههة تضههم تفههاع   وع نهها  اجتماعيههة  ههين عفههراده ومجموعاتههو    
ا بمها يتضهمنو مهن محلومهة بهسهس العمميهة التربويهة الديمقراطيهة   والهتعمم التعهاوني يحقهق ىهاه الوحهدة  هين الطه 

ميههارا  مثههل الثقههة بههالنفس   والقههدرة عمههى التفههاىم واالتصههال   التعامههل مهه  االخت فهها    تقههدير العمههل التعههاوني 
والبعد عن الااتيهة . لمها يضهم الهتعمم التعهاوني عىهدافا  وميهارا  اجتماعيهة متنوعهة منيها عن يهتعمم الطه ا ميهارا  

 والمشارلة واحترام انخرين . التعاون والتضافر والمنانشة والحوار
  

اا لهان تعمههيم الميههارا  االجتماعيههة مههن ارىههدال الر يسههية النابعههة مههن ط يعههة العمههوم االجتماعيههة وعمههى  وا 
رعسهههيا عمهههم االجتمهههاع   فهههين تعميميههها عيضههها  ضهههرورة تممييههها ط يعهههة المرحمهههة الثانويهههة   حيهههث عن تنميهههة الميهههارا  

ىامهة لمها يتميه  بهو الطه ا مهن خصها ص اجتماعيهة تييه  عمميهة اكتسها يا  االجتماعية في ىاه المرحمة ضهرورة
وتيسههرىا   حيههث إن الطهه ا فههي ىههاه المرحمههة يلونههوا عمههى مشههارل الخههرو  لممشههارلة فههي الحيههاة العمميههة داخههل 

عمهى المجتم  وبالرغم من عىمية تعميم وتنمية الميارا  االجتماعية ليدل عساسي من عىدال العموم االجتماعية و 
رعسيا عمم االجتماع إال عن االىتمهام  تعميميها وتنميتيها لهيس عمهى المسهتوى المطمهوا   ولمها لهان تعمهيم الميهارا  

حد ل ير عن عسموا الوعظ واإلرشاد الاي يمثل لا الطريقة اإللقا يهة   فقهد اىهتم  إلىاالجتماعية ينبلي عن ي تعد 
س ىاه الميارا  وتنميتيا لدى الط ا رن ارفهراد الهاين يلهون التربويون بالبحث عن عساليا واستراتيجيا  لتدري

لدييم نصور عو ضعا في الميارا  االجتماعية يواجيون العديد من الصعوبا  االنفعالية واالجتماعية والمعرفية 
فيم يصبحون عاج ون عن التواصل االجتماعي وتكوين ع نا  ط يعية م  انخرين   ومهن عىهم ىهاه ارسهاليا 

كسها يا واال ستراتيجيا  التي توصل إلييها التربويهون اسهتراتيجية الهتعمم التعهاوني رن تنميهة الميهارا  االجتماعيهة وا 
لمط ا ىدفا  من عىدافو الر يسة لما عنيا ىدفا  من عىهدال تهدريس عمهم االجتمهاع واكتسها يا ضهرورة ممحهة لطالها 

 عمى اكتسا يا . المرحمة الثانوية لما يتمت  بو من نمو اجتماعي يساعده
 

 : مشكلة البحث
تههتمخص مشههلمة ىههاا البحههث فههي وجههود بعههض عوجههو القصههور فههي طههرق التههدريس التقميديههة التههي مهها  الهه   

مجهرد معمومها  وحقها ق مجه عة ال نيمهة ليها   وىهاه الطهرق ال  إلهىتستخدم فهي تهدريس عمهم االجتمهاع التهي حولتهو 
عن الطهرق التقميديهة المسهتخدمة فهي تهدريس المهادة تعهد مهن عوامهل تناسا ط يعتو االجتماعية ولهالك تهرى الباحثهة 

نصور عمم االجتماع في تحقيق رسالتو وعىدافهو التربويهة ممها يسهتدعي البحهث عهن طهرق تهدريس جديهدة يملهن عن 
 تحقق الك .

 ويحاول البحث اإلجابة عن السؤال التالي :
اع عمههى التحصهيل وتنميههة بعهض الميههارا  االجتماعيههة " مها عثههر اسهتخدام الههتعمم التعههاوني فهي تههدريس عمهم االجتمهه

 لدى ط ا المرحمة الثانوية ؟ " 
 ويتفرع من ىاا السؤال ارس مة التالية : 
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مهها عثههر اسههتخدام الههتعمم التعههاوني فههي تههدريس عمههم االجتمههاع عمههى التحصههيل الدراسههي لطهه ا الصهها الثالههث   -2
 الثانوي عد ي ؟

اوني فههي تههدريس عمههم االجتمههاع عمههى تنميههة بعههض الميههارا  االجتماعيههة لطهه ا مهها عثههر اسههتخدام الههتعمم التعهه -0
 الصا الثالث الثانوي عد ي ؟

مهها الع نههة  ههين التحصههيل الدراسههي وتنميههة الميههارا  االجتماعيههة فههي تههدريس عمههم االجتمههاع باسههتخدام الههتعمم  -2
 التعاوني ؟

 
 حدود البحث :

 انتصر البحث الحالي عمى :
جتمههاع ونضههايا المجتمهه  المصههري " المتضههمنة فههي لتههاا عمههم الههنفس واالجتمههاع المقههرر وحههدة " عمههم اال -2

عمى ط ا المرحمة الثانوية )والك لما تتضمنو الوحهدة مهن نضهايا ومشهل   اا  صهمة مباشهرة بهالوان  
االجتمهههاعي الهههاي يعهههي  فيهههو الطههه ا وبهههالك يتهههي  الفرصهههة عمهههام الطههه ا لممنانشهههة والحهههوار لمههها ليهههاه 

 ل   من ط يعة جدلية خ فية( .المش
 عينة من ط ا الصا الثالث الثانوي عد ي بمحافظة الفيوم -0

 القيادة( -تحمل المس ولية  -التعاون  -الميارا  االجتماعية )االتصال  -2
 

 أهداف البحث :
 ما يمي :  إلىييدل ىاا البحث  

 الصا الثالث الثانوي عد ي . الكشا عن مدى فاعمية التعمم التعاوني في تحسين تحصيل ط ا -2
الكشا عن مدى فاعمية التعمم التعاوني في تنمية بعض الميارا  االجتماعية لط ا الصا الثالث الثانوي  -0

 القيادة( . -تحمل المس ولية  -التعاون  -عد ي )االتصال 
لثالهث الثهانوي عد ههي الكشها عهن الع نهة  ههين التحصهيل الدراسهي والميههارا  االجتماعيهة لهدى طه ا الصهها ا -2

 من خ ل تدريس عمم االجتماع باستخدام التعمم التعاوني .
 

 أهمية البحث : 
 ما يمي : إلىترج  عىمية البحث 

صهههياغة المقهههرر فهههي ضهههوط بعهههض  إلهههىمهههن المتونههه  عن يفيهههد القههها مين عمهههى تخطهههيط مهههنيج عمهههم االجتمهههاع  -2
 االستراتيجيا  الجديدة .

مههاع معرفههة  ههبعض االسههتراتيجيا  وارسههاليا التدريسههية الجديههدة التههي تسههاعد فههي نههد يفيههد معممههي عمههم االجت -0
 تحقيق بعض عىدال عمم االجتماع وتطوير عسالي يم التدريسية .

 من المتون  عن يساعد الط ا عمى اكتساا مفاىيم عمم االجتماع بصورة وظيفية . -2
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 م التعمم التعاوني في مجال تدريس عمم االجتماع.من المتون  عن يقدم نمواجا  إجرا يا  لكيفية استخدا -4
نههد يسههيم فههي إكسههاا الطهه ا بعههض الميههارا  االجتماعيههة مثههل روح التعههاون واالحتههرام المتبههادل والمنانشههة  -5

والحهههوار وتحمهههل المسههه ولية وميهههارا  االتصهههال والقيهههادة التهههي نهههد يصهههعا تحقيقيههها مههه  االسهههتراتيجيا  وارسهههاليا 
 .التدريسية ارخرى 

 

 فروض البحث :
 اختبار صحة الفروض التالية : إلىييدل البحث الحالي  

توجد فروق اا  داللة إحصا ية  ين متوسطي درجا  المجموعتين التجري ية والضابطة في التط يهق البعهدي  -2
 ل ختبار التحصيمي لصال  المجموعة التجري ية .

المجموعتين التجري ية والضابطة في التط يهق البعهدي توجد فروق اا  داللة إحصا ية  ين متوسطي درجا   -0
 الختبار الميارا  االجتماعية لصال  المجموعة التجري ية .

توجههد فههروق اا  داللههة إحصهها ية  ههين متوسههطي درجهها  المجموعههة التجري يههة فههي التط يههق الق مههي والتط يههق  -2
 البعدي الختبار الميارا  االجتماعية لصال  التط يق البعدي .

توجهههد فهههروق اا  داللهههة إحصههها ية  هههين متوسهههطي درجههها  المجموعهههة التجري يهههة فهههي تط يهههق المرحمهههة ارولهههى  -4
 وتط يق المرحمة الثانية وتط يق المرحمة الثالثة في بطانة الم حظة لصال  التط يق في المرحمة الثالثة .

التجري يهة فهي التحصهيل الدراسهي توجد ع نة ارتباطية اا  داللة إحصا ية  ين متوسطي درجها  المجموعهة  -5
 والميارا  االجتماعية .

 

 منهج البحث : 
 لقد استخدم  الباحثة المنيج الوصفي والمنيج التجري ي في البحث الحالي حيث : 

اسههتخدم  المههنيج الوصههفي فهههي اإلطههار النظههري لمبحههث عنهههد الحههديث عههن ط يعههة مهههادة عمههم االجتمههاع وعىهههدال 
اوني وخصا صههو وممي اتههو وخطواتههو والنظريهها  التههي يسههتند عمييهها وط يعههة الميههارا  تدريسههو وط يعههة الههتعمم التعهه

االجتماعيههة وليفيههة اكتسهها يا   واسههتخدم  المههنيج الوصههفي عيضهها  عنههد اسههتخدام عسههموا تحميههل المحتههوى وا عههداد 
 جدول مواصفا  ل ناط االختبار التحصيمي عمى عساسو .

واستخدم  المنيج التجري ي فهي التط يهق الميهداني لمبحهث حيهث يتضهمن التصهميم التجري هي لمبحهث مجمهوعتين   
مجموعههة تجري يههة وىههي التههي تههدرس وحههدة " عمههم االجتمههاع ونضههايا المجتمهه  المصههري " المعههدة باسههتخدام الههتعمم 

 المدرسي بالطريقة التقميدية .التعاوني ومجموعة ضابطة وىي التي تدرس نفس الوحدة لما ىي في الكتاا 
 

 خطوات البحث : 
 سار البحث وفق الخطوا  التالية : 

مسهههه  الدراسهههها  والبحههههوث السههههابقة المتعمقههههة بارسههههاليا واالسههههتراتيجيا  المسههههتخدمة لتحسههههين تههههدريس عمههههم  -2
 االجتماع والدراسا  المتعمقة بالتعمم التعاوني بصفة عامة .
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ني وارسههس والنظريهها  التههي يسههتند عمييهها وط يعههة مههادة عمههم االجتمههاع وعىههدال تحديههد ط يعههة الههتعمم التعههاو  -0
 تدريسيا وتحديد الميارا  االجتماعية وليفية اكتسا يا وتنميتيا .

 إعداد نا مة الميارا  االجتماعية وعرضيا عمى مجموعة من المحلمين لتحديد ص حيتيا . -2
  المصري " المتضمنة فهي لتهاا عمهم الهنفس واالجتمهاع لممرحمهة إعداد وحدة " عمم االجتماع ونضايا المجتم -4

 الثانوية في ضوط التعمم التعاوني من حيث ارىدال   المحتوى   مرج  الوحدة .
 إعداد دليل المعمم الخاص  يجراطا  تدريس الوحدة المعدة باستخدام التعمم التعاوني . -5
 حدة .إعداد عوراق عمل الط ا المتعمقة  دروس الو  -6
 إعداد اختبار تحصيمي وعرضو عمى مجموعة من المحلمين لتحديد ص حيتو لمتط يق . -7
إعهههداد اختبهههار موانههها لمتعهههرل عمهههى الميهههارا  االجتماعيهههة وعرضهههو عمهههى مجموعهههة مهههن المحلمهههين لتحديهههد  -8

 ص حيتو لمتط يق .
 ا لمتط يق .إعداد بطانة م حظة وعرضيا عمى مجموعة من المحلمين لتحديد ص حيتي -9

 التهكد من صدق وثبا  اختبار التحصيل واختبار الميارا  وبطانة الم حظة . -22
تط يهههههق االختبهههههار التحصهههههيمي واختبهههههار موانههههها لمتعهههههرل عمهههههى الميهههههارا  االجتماعيهههههة تط يقههههها  ن ميههههها  عمهههههى  -22

 المجموعتين التجري ية والضابطة ورصد النتا ج ومعالجتيا إحصا يا  .
 دة المعدة بطريقة التعمم التعاوني لط ا المجموعة التجري ية فقط .تدريس الوح -20
تط يهههق بطانهههة الم حظهههة عمهههى طهههه ا المجموعهههة التجري يهههة فقهههط عثنههههاط تهههدريس الوحهههدة   ورصهههد النتهههها ج  -22

 ومعالجتيا إحصا يا  .
ا  بعهديا  عمهى طه ا تط يق االختبار التحصيمي واختبهار الموانها لمتعهرل عمهى الميهارا  االجتماعيهة تط يقه -24

 المجموعة التجري ية والمجموعة الضابطة ورصد النتا ج ومعالجتيا إحصا يا  .
 رصد النتا ج ومعالجتيا إحصا يا  وتفسيرىا . -25
 تقديم التوصيا  والمقترحا   ناط عمى نتا ج البحث . -26
 

 : نتائج البحث
 النتا ج التالية : إلىالبحث فقد توصم  في ضوط اإلجراطا  التي اتبعتيا الباحثة لحل مشلمة ىاا 

اا  داللة إحصا ية  ين متوسهطي درجها  طه ا المجموعهة التجري يهة والمجموعهة الضهابطة  اعن ىناك فرون   -2
 ( لصال  المجموعة التجري ية .2.22في التط يق البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند مستوى داللة )

التجري يهة عمهى طه ا المجموعهة الضهابطة فهي التط يهق البعهدي الختبهار  وىاا يهدل عمهى تفهوق طه ا المجموعهة
التحصيل الدراسي   مما يدل عمى فعالية استخدام التعمم التعهاوني فهي تهدريس عمهم االجتمهاع فهي  يهادة التحصهيل 

 الدراسي .
وعهة الضهابطة اا  داللة إحصا ية  ين متوسهطي درجها  طه ا المجموعهة التجري يهة والمجم اعن ىناك فرون   -0

 ( لصال  المجموعة التجري ية .2.22في التط يق البعدي الختبار الميارا  االجتماعية عند مستوى داللة )



 046 

وىاا يهدل عمهى تفهوق طه ا المجموعهة التجري يهة عمهى طه ا المجموعهة الضهابطة فهي التط يهق البعهدي الختبهار 
م التعهههاوني فهههي تهههدريس عمهههم االجتمهههاع فهههي تنميهههة الميهههارا  االجتماعيهههة   ممههها يهههدل عمهههى فعاليهههة اسهههتخدام الهههتعم

 الميارا  االجتماعية .
اا  داللة إحصا ية  ين متوسهطي درجها  طه ا المجموعهة التجري يهة والمجموعهة الضهابطة  اعن ىناك فرون   -2

تحمهههل  -االتصهههال  -فهههي التط يهههق البعهههدي الختبهههار الميهههارا  االجتماعيهههة فهههي لهههل ميهههارة عمهههى حهههدة )التعهههاون 
 ( لصال  المجموعة التجري ية .2.22القيادة( عند مستوى داللة ) -ولية المس 

وىاا يهدل عمهى تفهوق طه ا المجموعهة التجري يهة عمهى طه ا المجموعهة الضهابطة فهي التط يهق البعهدي الختبهار 
عمهى القيهادة(  ممها يهدل  -تحمل المسه ولية  -االتصال  -الميارا  االجتماعية في لل ميارة عمى حدة )التعاون 

 -االتصهال  -فعالية استخدام التعمم التعاوني في تدريس عمم االجتماع في تنميهة الميهارا  االجتماعيهة )التعهاون 
 القيادة( . -تحمل المس ولية 

اا  داللههة إحصهها ية  ههين متوسههطي درجهها  طهه ا المجموعههة التجري يههة فههي التط يههق الق مههي  اعن ىنههاك فرون هه -4
 ( لصال  التط يق البعدي .2.22ميارا  االجتماعية عند مستوى داللة )والتط يق البعدي الختبار ال

وىاا يدل عمى تفوق درجا  المجموعة التجري ية في التط يق البعدي عمى درجاتيم في التط يق الق مي   مما يدل 
 عمى فعالية استخدام التعمم التعاوني في تدريس عمم االجتماع في تنمية الميارا  االجتماعية .

اا  داللههة إحصهها ية  ههين متوسههطي درجهها  طهه ا المجموعههة التجري يههة فههي التط يههق الق مههي  اعن ىنههاك فرون هه -5
تحمهههل  -االتصهههال  -والتط يهههق البعهههدي فهههي اختبهههار الميهههارا  االجتماعيهههة فهههي لهههل ميهههارة عمهههى حهههدة )التعهههاون 

 ( لصال  التط يق البعدي .2.22القيادة( عند مستوى داللة ) -المس ولية 
يدل عمى تفوق درجها  المجموعهة التجري يهة فهي التط يهق البعهدي عمهى درجهاتيم فهي التط يهق الق مهي فهي لهل وىاا 

القيهههادة(   ممههها يهههدل عمهههى فعاليهههة اسهههتخدام الهههتعمم  -تحمهههل المسههه ولية  -االتصهههال  -ميهههارة عمهههى حهههدة )التعهههاون 
 التعاوني في تدريس عمم االجتماع في تنمية الميارا  االجتماعية .

اا  داللههة إحصهها ية  ههين متوسههطي درجهها  طهه ا المجموعههة التجري يههة فههي تط يههق المرحمههة  اىنههاك فرون هه عن -6
تحمهل  -االتصال  -ارولى وتط يق المرحمة الثانية في بطانة الم حظة للل وفي لل ميارة عمى حدة )التعاون 

 ( لصال  المرحمة الثانية .2.22القيادة( عند مستوى داللة ) -المس ولية 
وىههاا يههدل عمههى تفههوق درجهها  المجموعههة التجري يههة فههي تط يههق المرحمههة الثانيههة عمههى درجههاتيم فههي تط يههق المرحمههة 

القيهادة(    -تحمهل المسه ولية  -االتصهال  -ارولى في بطانة الم حظة للل وفي لل ميارة عمى حدة )التعاون 
 تماع في تنمية الميارا  االجتماعية .مما يدل عمى فعالية استخدام التعمم التعاوني في تدريس عمم االج

اا  داللههة إحصهها ية  ههين متوسههطي درجهها  طهه ا المجموعههة التجري يههة فههي تط يههق المرحمههة  اعن ىنههاك فرون هه -7
تحمهل  -االتصهال  -الثانية وتط يق المرحمة الثالثة في بطانة الم حظة للل وفي لل ميارة عمى حهدة )التعهاون 

 ( لصال  المرحمة الثالثة .2.22ستوى داللة )القيادة( عند م -المس ولية 
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وىههاا يههدل عمههى تفههوق درجهها  المجموعههة التجري يههة فههي تط يههق المرحمههة الثالثههة عمههى درجههاتيم فههي تط يههق المرحمههة 
القيهادة(    -تحمهل المسه ولية  -االتصهال  -الثانية في بطانة الم حظة للل وفي لل ميارة عمهى حهدة )التعهاون 

 ة استخدام التعمم التعاوني في تدريس عمم االجتماع في تنمية الميارا  االجتماعية .مما يدل عمى فعالي
اا  داللههة إحصهها ية  ههين متوسههطي درجهها  طهه ا المجموعههة التجري يههة فههي تط يههق المرحمههة  اعن ىنههاك فرون هه -8

تحمهل  -االتصهال  -ارولى وتط يق المرحمة الثالثة في بطانة الم حظة للل وفي لل ميارة عمى حدة )التعاون 
 ( لصال  المرحمة الثالثة .2.22القيادة( عند مستوى داللة ) -المس ولية 

وىههاا يههدل عمههى تفههوق درجهها  المجموعههة التجري يههة فههي تط يههق المرحمههة الثالثههة عمههى درجههاتيم فههي تط يههق المرحمههة 
القيهادة(    -المسه ولية  تحمهل -االتصهال  -ارولى في بطانة الم حظة للل وفي لل ميارة عمى حدة )التعاون 

 مما يدل عمى فعالية استخدام التعمم التعاوني في تدريس عمم االجتماع في تنمية الميارا  االجتماعية .
 ين درجا  ط ا المجموعة التجري ية في التط يق البعدي الختباري التحصهيل  انوي   اطردي   اعن ىناك ارتباط   -9

يهدل عمهى عن الع نهة  هين التحصهيل الدراسهي والميهارا  االجتماعيهة ع نهة  الدراسي والميارا  االجتماعيهة   ممها
إيجا ية طردية نوية عي عن  يادة التحصيل الدراسي تهؤدي إلهى تنميهة الميهارا  االجتماعيهة عو عن تنميهة الميهارا  

عمههم االجتمههاع  االجتماعيههة عد  إلههى  يههادة التحصههيل الدراسههي وىههاا يرجهه  إلههى فعاليههة الههتعمم التعههاوني فههي تههدريس
 عمى  يادة التحصيل الدراسي وتنمية الميارا  االجتماعية لدى ط ا المجموعة التجري ية .

وفي ضوط ما س ق توصم  الدراسة إلى فعالية استخدام الهتعمم التعهاوني فهي تنميهة التحصهيل وتنميهة بعهض  -22
لى الميارا  االجتماعية لدى ط ا المجموعة التجري ية  إيجا يهة طرديهة نويهة  هين تنميهة الميهارا   وجود ع نةوا 

 عيضا  . االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى ط ا المجموعة التجري ية 
 

وفي النياية تشير نتا ج الدراسة الحالية في مجمميا إلى فاعمية استخدام التعمم التعاوني في تدريس عمم االجتمهاع 
القيهادة(  -تحمهل المسه ولية  -االتصهال  -ماعيهة )التعهاون عمى التحصهيل الدراسهي وتنميهة بعهض الميهارا  االجت

 لدى ط ا الصا الثالث الثانوي وبالك ند تم تحقيق اليدل ارساسي لمدراسة .
 

 توصيات البحث :
 في ضوط ما عسفر  عنو نتا ج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يمي :

مرحمهة الثانويهة حتهى يتمشهى مه  الهتعمم التعهاوني   إعادة صهياغة مهنيج عمهم االجتمهاع المقهرر عمهى طه ا ال -2
بحيث يتضمن تدريبا  وعنشطة تساعد الط ا عمى العمل معها  فهي مجموعها  تتهي  ليهم فهرص التفاعهل والحهوار 

 والمنانشة واالستفادة من ندرا  بعضيم البعض .
لههتعمم التعههاوني فههي تههدريس عمههم إعههداد  رنههامج تههدري ي لممعممههين عثنههاط الخدمههة لمتههدريا عمههى ليفيههة اسههتخدام ا -0

 االجتماع لتنمية الميارا  االجتماعية والقيم االجتماعية والخمقية وغير الك من عىدال تدريس عمم االجتماع .
االىتمام بالميارا  االجتماعية والسعي الكتسا يا وتنميتيا لدى الط ا وبناط ال ي ة االجتماعيهة التهي تسهاعد  -2

 عمى اكتسا يا .
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رة اىتمهههام التربهههويين وواضهههعي المنهههاىج بعمهههل عدلهههة لمعممهههي المهههواد الفمسهههفية لتوضهههي  عسهههاليا وطهههرق ضهههرو  -4
 التدريس المناسبة لكل موضوع من موضوعا  المواد الفمسفية .

عن يخصص ج ط  نظري ا وآخر عممي ا في مقررا  طرق تدريس المواد الفمسفية بلميا  التربية لتدريا الطه ا  -5
ليفيههة اسهتخدام طههرق وعسهاليا التههدريس الحديثهة التهي تحقههق عىهدال تههدريس ىهاه المههواد مثهل الههتعمم المعممهين عمهى 

 التعاوني وغيره من الطرق التي عث ت  فاعميتيا في تدريس ىاه المواد .
 ضرورة توفير ال ي ة المناسبة والوسا ل المعينة لتسييل عممية تط يق التعمم التعاوني في المدارس . -6
معممههي المههواد الفمسههفية عمههى اسههتخدام الههتعمم التعههاوني فههي تدريسههيا   رنههو يههوفر موانهها تعميميههة تثيههر  تشههجي  -7

 اىتمام الط ا وتساعدىم عمى المشارلة والمنانشة والحوار   وتنمي لدييم العديد من الميارا  االجتماعية .
س الحديثههة والبعههد بقههدر اإلملههان عههن الترليهه  فههي تههدريس عمههم االجتمههاع عمههى اسههتخدام طههرق وعسههاليا التههدري -8

 ارساليا التقميدية التي ترل  عمى الحفظ واالستظيار دون االىتمام بالمشارلة الفعالة من ن ل الط ا .
 

 مقترحات البحث :
 في ضوط نتا ج الدراسة الحالية تقترح الباحثة الدراسا  التالية :

جتمههاع عمههى تنميههة القههيم االجتماعيههة والخمقيههة لههدى طهه ا عثههر اسههتخدام الههتعمم التعههاوني فههي تههدريس عمههم اال -2
 المرحمة الثانوية .

فعالية استخدام التعمم التعاوني في تدريس عمم االجتماع عمى تنمية ميارا  التفلير وتنمية اتجاىا  الط ا  -0
 نحو العمل التعاوني لدى ط ا المرحمة الثانوية .

ريس عمم االجتماع عمى تنمية ميهارا  اتخهاا القهرار وحهل المشهل   لهدى عثر استخدام التعمم التعاوني في تد -2
 ط ا المرحمة الثانوية .

عثهههر اسهههتخدام الهههتعمم التعهههاوني فهههي تهههدريس عمهههم االجتمهههاع عمهههى التحصهههيل وبقهههاط عثهههر الهههتعمم واتجهههاه طههه ا   -4
 المرحمة الثانوية نحو المادة .

م الههااتي والههتعمم التنافسههي فههي تههدريس عمههم االجتمههاع عمههى تحقيههق دراسههة الع نههة  ههين الههتعمم التعههاوني والههتعم -5
 عىدال تدريس المادة .

إجهههراط بحهههوث تتنهههاول طهههرق وعسهههاليا تدريسهههية عخهههرى مهههن المملهههن عن تسهههيم فهههي تنميهههة التحصهههيل والميهههارا   -6
 -مم ال نها ي الهتع -االجتماعية لهدى طه ا المرحمهة الثانويهة مهن خه ل تهدريس عمهم االجتمهاع مثهل : لعها الهدور 

 التعمم الخدمي .  
 


