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 مستخلص البحث
 تلخصت مشكلة البحث الحالي في "تدني مستوي طالب المرحلة الثانوية الدارسين لمادة مشكلة البحث:        

 علم االجتماع في مهارات الذكاء االجتماعي".
وللتصددددددي لهذش المشدددددكلة حاوح البحث الحالي اللشدددددر عن فاعلية اسدددددتراتي يات التعلم النشددددد  في            

فالبحث الحالي يحاوح  االجتماع، ولهذاتنمية الذكاء االجتماعي لدي طالب المرحلة الثانوية الدارسددددددددددددددين لعلم 
 عن السؤاح الرئيسي التالي: اإلجابة

 تنمية الذكاء االجتماعي لدي طالب المرحلة الثانوية الدراسين لعلم االجتماع؟""ما فاعلية التعلم النشط في 
 ويتفرع عن هذا السؤاح الرئيسي االسئلة الفرعية التالية:         

 ما مهارات الذكاء االجتماعي الذي يمكن تنميتها لدي طالب المرحلة الثانوية. .1
 النش  التي ينبغي استخدامها لتنمية الذكاء االجتماعي. استراتي يات التعلمما  .2
 التعلم النش . تاستراتي ياما صورة وحدة في علم االجتماع مصاغة في ضوء  .3
تنميدددة الدددذكددداء االجتمددداعي لددددي طالب  علىمدددا أتر تددددريس وحددددة من مالرر علم االجتمددداع  .4

 المرحلة الثانوية. 
 نتائج البحث:

تنمية الذكاء االجتماعي لدي طالب المرحلة في استراتي يات التعلم النش  أتر  أظهرت نتائج البحث "         
 الثانوية الدارسين لعلم االجتماع".

abstract 
:Research Title  

Effectiveness of active learning in teaching sociology, development, social "
 ."intelligence among high school students 

 The research problem: The current research problem is summarized in 
"the low level of secondary school students studying sociology in social 
intelligence skills"  
           To address this problem, the current research attempted to reveal 
the effectiveness of active learning strategies in developing social 
intelligence among high school students studying sociology, and for this 
the research  The current one is trying to answer the following main 
question: "What is the effectiveness of active learning in developing 
social intelligence among high school students studying for 
sociology?"  
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The following sub-questions are subdivided into the following sub-
questions : 
1. What are social intelligence skills that can be developed among high 
school students  
2. What  Active learning strategies that should be used for the 
development of social intelligence 
 3. What is the image of a unit in sociology formulated in the light of active 
learning strategies 
 4. What is the effect of teaching a unit from the sociology course on 
developing social intelligence secondary school students  
whose results: 
          The research results show " active learning strategies, developing 
social intelligence for high school students studying for sociology”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

 النشط في تدريس علم االجتماعفاعليه التعلم 

 لتنميه الذكاء االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية

 Research Introduction:مقدمه البحث

يشهد العصر الحالي إنف ارأ معرفيأ وتالدمأ علميأ وتلنولوجيأ أحدث تغيرات وتطورات في جميع م االت         
وهذا يتطلع إعدادهم  اليومية.تواجه األفراد في حياتهم  الحياة. وقد صدددددددداحع ذل  العديد من المشددددددددكالت التي

 ليواكبوا التغيرات ويواجهوا المشكالت.

عالوح األبناء وللن أصدددددبد الهدف الرئيسدددددي هو كي ية إي اد  ولم يعد هدف التربية نالل تراث األجداد إلي       
جيل قادر علي التفلير وإنتاج المعلومات والتدريع علي المهارات التي تمكنهم من حل المشددددددددددددددكالت والتلي  

 مع متطلبات هذا العصر.

ولما كانت المناهج الدراسدديه وسدديلة التربية في تحاليد أهدافها لذا ينبغي أن يسددعي الالائمون علي المناهج        
الدراسدية بصدفه عامه ومنهج األجتماع بصدفه هاصده إلي جعله مرتبطا بالم تمع وحياة الطالب وذل  بالبحث 

فرص التفاعل األي ابي مع المواقر التي  عن مداهل وأسددددددددداليع التدريس التي تثير اهتمام الطالب وتهي  لهم
تالددابلهم بمددا ي عددل مدادش علم األجتمدداع ذات فيمدده ووظيفدده أجتمدداعيدده بحيددث ال يكون مدا نعلمدده للطالب منع أل 

 عن جوانع الحياة التي يعيشونها.

 وهاالجتمدداع، فوقددد أكدددت بعد األدبيددات أن المعتالدددات والتغيرات األجتمدداعيددة هي محور عمددل علم         
أحد العلوم األنسددددددانيه التي ال غني عمها لفهم حالائد األجتماع اإلنسدددددداني علي أسددددددس علميه واضددددددحة )محمد 

 (10:2002سعيد زيدان 

وتتمثل طبيعة علم األجتماع وما يشددددددددددددددتمل عليه من موضددددددددددددددوعات في المرحله الثانوية ن د أنها تالدم          
ها وتدرس لهم بطرق وأسدددددددددددداليع تدريس تالليدية أبعدتها للطالب في صددددددددددددورة معلومات وحالائد م  أة ال فيمه ل

وأفالدتها الصددددددددددددددفه األجتماعية مما جعل الطالب ال يشددددددددددددددعرون بأهميتها كمادة ذات طبيعة أجتماعية وبالتالي 
تفالدهم الالدرش علي التعبير عن أنفسددددددددددددددهم وعن التعامل الفعاح مع األهرين،مما  زاد الععء علي الالائمين علي 

لبحث عن أستراتي يات وطرق وأساليع جديدة من شأنها التنمية العاللية النالدية الالادرة علي تدريسها وضرورة ا
 (237،2002التفلير واألبداع )سعاد محمد فتحي 

 وقد أكدت معظم الدراسات في م اح تدريس علم األجتماع علي استخدام طرق وأساليع حديثة منها:        

 : فاعلية أسدددددددددددتخدام الحوار السدددددددددددالراطي في تدريس بعد الال دددددددددددايا ( والتي أتبتت 2001دراسددددددددددده )زينع بدر
 األجتماعية .
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 : (: والتي توصددددددددددددددلددت إلي التددأتير اإلي ددابي السددددددددددددددتخدددام إسددددددددددددددتراتي يددة                               2002دراسددددددددددددددددة ) ظريفددة سددددددددددددددالمددة
  مالارنة بالطريالة المناقشدددددددددة في زيادة التحصددددددددديل الدراسدددددددددي في علم اإلجتماع وتنمية األت اش نحو اإلبداع وذل

 التالليدية.
  :(:والتي أكدت فاعلية أسدددتخدام الدراما اإلبداعية في تنمية الوعي ببعد الال دددايا 2007دراسدددة )محمد فرغلي

 األجتماعية لدي الطالب الدراسين لمادة علم اإلجتماع بالمرحله الثانوية.
      :نموذج التعلم البنائي اإلجتماعي في  (: التي أشددددددددارت إلي فاعلية أسددددددددتخدام2011دراسددددددددة )أحمد إبراهيم

 تدريس علم اإلجتماع لتنمية الذكاء اإلجتماعي ومهارات ما وراء المعرفة لدي طالب المرحلة الثانوية.                     
 

لذا فأصدددبد دراسدددة مادش علم اإلجتماع ضدددرورة تربوية وفري دددة عصدددرية لطالب المرحلة الثانوية فهم           
ي تالافة إجتماعية تسدددداعدهم علي التفاعل مع األهرين وتعودهم علي اسددددتخدام المنهج العلمي وتنمي بحاجه إل

لديهم مهارات التفاعل اإلجتماعي ألن علم اإلجتماع يسددددددددددددددهم في إعداد جيل يسددددددددددددددتطيع أن يواكع التغيرات 
 (2:2012والتطورات في الالرن الواحد والعشرين.)أماح جمعه عبد الفتاح:

 
ف علم اإلجتماع كمادة دراسدددددددددية إلي رب  الطالب بواقعهم اإلجتماعي الذي يعيشدددددددددون فية، وتعرف ويهد       

مشدددكالته، والبحث عن أسدددبابها،والالدرة علي المشددداركة الفعالة في حلها  وإتخاذ الالرارت بشدددأنها.) جميل محمد 
 ( 26:2008قاسم،

 
الحياة اإلجتماعية برسدددم هريطة عاللية نظرية  فعلم اإلجتماع إذن علم نظري تطبيالي، يسدددعي إلي فهم          

لهدددددا، وتطبيد نتدددددائج دراسدددددددددددددددددددات علمددددداء اإلجتمددددداع علي الواقع اإلجتمددددداعي بهددددددف الوصددددددددددددددوح إلي حدددددل 
 (53،1999المشكالتاإلجتماعية وتسهيل عمليات اإلصالح اإلجتماعي.)كماح ن يع،وكماح درة:

 
ن أكثر المفاهيم أهمية في حياتنا اإلجتماعية ونظمنا م socialintelligenceويعد الذكاء اإلجتماعي           

التعليمية، وفي تعاملنا اإلجتماعي حيث تتأتر طريالتنا بمفهومنا عن الذكاء بصددفه عامة وعن ذكاء من نتعامل 
معاهم بصددددددفه هاصددددددة . فهو جانع من جونع التعلم واحد األهداف التي يسددددددعي علم اإلجتماع إلي تح يالها، 

جتماعي م األ للالدرات العاللية، وشددددكم متمي   من أشددددكاح الذكاء ، ويتصددددل أتصددددا  مباشددددر  ويمثل الذكاء اإل
بحياة الفرد وتوافالة مع نفسددددددددة وتفاعله مع ا هرين، لذا فهو م موعة من الالدرات التي تمكن الفرد من التفاعل 

 ( 2،2003:مع بيئته بن اح وإن از أنواع معينة من األهداف اإلجتماعية. )حنان عبد الرسوح 
 

( الذكاء االجتماعي:بأنه قدرة الفرد علي تلوين صدددددورة ح ي ية عن 2002،29وتعرف )أماني عثمان:          
ذاته ،واسددتخدام هذش الصددورة للتفاعل اللرء في الحياة ،وأن يكون لديه الالدرة علي معرفة نالاق الالوة وال ددعر 
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لية ،الالدرة علي ضددددب  النفس واإلدراد الذاتي واحترام في شددددخصدددديته ،وإدراد المالاصددددد والدوافع والر بات الداه
الذات ومعرفة من يدفعه إلي العمل ،ويمتل  مهارة أهذ الالرارات الشخصية ،ولديه إدراد صحيد ألهدافه وقادر  

 علي تصحيحها وضبطها.
 

ائن ( أن اإلنسددددددان ليس ذاتا جسددددددمية فحسددددددع ،وإنما هو ك1996،16،409ويشددددددير )فؤاد أبو حطع:          
اجتماعي يولد ويعيش وسدددددددد  م تمع ،يتأتر ويؤتر في وسدددددددد  تالافي يحي  به ،وبالتالي كان البد من أن ينمو 

وهو من الناحية العلمية بدأ  social lntelligenceفيه نوع أهر من الذكاء هو ما نسددميه بالذكاء االجتماعي 
رفه بأنه الالدرة علي فهم الرجاح والنسدددددددددددداء االهتمام بدراسددددددددددددته في كتابات "تورندي " المبكرة عن الذكاء حيث ع

 والفتيان والتحكم فيهم وإدارتهم بحيث يؤدون بطريالة حكيمة في العالقات اإلنسانية.
 

مما سدددددددددددبد يت دددددددددددد اهتمام بعد العلماء بدراسدددددددددددة الذكاء االجتماعي وقد توصدددددددددددل كل من :مارلو            
(1993:marlow(والددددددديدددددددفدددددددر، )1994:oliver ولدددددددي جدددددددوندددددددج، )(1999:lee jong eun وديدددددددفددددددديدددددددد، )

( إلي وجود عالقددات ارتبدداطيددة مرتفعددة بين مهددارات الددذكدداء االجتمدداعي وكددل زيددادة silvera:2001سدددددددددددددديلفرا)
التحصدددددددددددددديل الدراسددددددددددددددي ونمو اإلن از األكاديمي لدي الطالب وتنمية مهارات التفلير العليا كالتفلير اإلبداعي 

 عرفة.والتفلير التبادلي والتفلير فيما وراء الم
 
( بأنه قدرة الفرد علي فهم مشددددددددددداعر وأإفلار ,137,1999Romny&Pyrytويعرفه رومني وبيريت )           

وسلوكيات األشخاص مت منا الشخص نفسه والتصرف بطريالة مناسبة وفد هذا الفهم.ويؤكد ذل  أي ا ديفيد 
للذكاء االجتماعي أنه الالدرةعلي فهم الناس   في تعريفهsilvera 314 et at) 2001سيلفر و هرون )

 ا هرين وكي  يتصرفون في المواقر االجتماعية.
 

( أنه الالدرة علي اكتشاف وفهم الحالة الم اجية لألهرين ودوافعهم 2004،146ويري)محمد المفتي:             
لذكاء ي ددددم الحسدددداسددددية للتعبيرات وور باتهم ومالاصدددددهم والتمي  بينهما واالسددددت ابة لها بطريالة مناسددددبة وهذا ا

 الوجهية والصوت واإليماءات وتظهر لدي المعلم الناجد ،األهصائي االجتماعي.
 
وتري الباحثة أنه نظر  ألهمية الذكاء االجتماعي في حياة البشدددددر بصدددددورة عامة فالد حث الدين علي            

واألمانة والصددددددددق والتعاون والصددددددددقة والعدح رعاية الذكاء االجتماعي وتنميه من هالح الحث علي المسددددددداواة 
واإلهالص ،وتبادح الحل واالحترام ،وضدددددددب  النفس واالسدددددددتالامة ،والعدح والتواضدددددددع والديمالراطية في المعاملة 

 َفِبَما َرْحَمٍة مِ َن َّللاهِ ِلنَت َلُهْم ۖ،واللالم الحسددن واحترام الغير ،وحسددن الظن والفراسددة االجتماعية. فالاح تعالي: "
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اِوْرُاْم ِفي اْ َ  َتْ ِفْر َلُهْم َوشَُُُّّّ ُع َعْنُهْم َواسُُُّّّْ ُْ َۖ ۖ َفا وا ِمْن َحْوِل ْمِر ۖ َفِإَذا َعَزْمَت َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُُُّّّ 
ِلينَ  ْل َعَلى َّللاهِ ۚ ِإنه َّللاهَ ُيِحب  اْلُمَتَوكِ     .     )159(" َفَتَوكه

 
ونظًرااْلهميدددددة الدددددذكددددداءاالجتمددددداعي في حيددددداة الفرد والم تمع فالدددددد اهتم العدددددديدددددد من علمددددداء النفس                -

اأن  بدراسددددة الذكاء االجتماعي وحاولوا وضددددع نظرية له في أواهر الخمسددددينيات وبداية السددددتينيات هصددددوصدددد 
الذكاء االجتماعي قد أدي الي  االقتصددددددددارفي تحديد ذكاء الشددددددددخص علي تالدير الذكاء المعرفي فال  واهماح

 (    Grossman Kh j:1993K52العديد من االضرار. )
 

 -ومن الدراسات التي تناولت أهمية الذكاء االجتماعي :                                                       
الة والذكاء االجتماعي  ( التي توصدددددلت الي وجود عالقة اي ابية بين ا صددددد 2002دراسدددددة )ابراهيم المغازي :

 2004ودراسدددددة )رانيا هالح: -وبين الذكاء والتحصددددديل الدراسدددددي  وبين التحصددددديل واالصدددددالة .               
(والتي أشددارت نتائ ها الي وجود تفاعل داح بين المسددتويات المختلفة للذكاء االجتماعي وال نسددي علي دافعية 

(والتي أتبتت نتائ ها وجود  2006دراسددة)أميمة كامل: -        االن از  مراك  التحكم والتحصدديل الدراسددي. 
عالقة ارتباطية بين درجات الطالب ذوي الذكاء االجتماعي المرتفع ومتغيرات الشددددددددددددددخصددددددددددددددية  وبين الذكاء 

          االجدددددددددتدددددددددمددددددددداعدددددددددي ومسدددددددددددددددددددددددتدددددددددوي الدددددددددطدددددددددمدددددددددوح لددددددددددي الدددددددددطدددددددددالب بدددددددددالدددددددددمدددددددددرحدددددددددلدددددددددة الددددددددد دددددددددامدددددددددعددددددددديدددددددددة.                                                      
(والتي توصددددددلت الي وجود عالقة ارتباطية بين تنمية مهارات التفليرلدي طالب  2007ودراسددددددة)فاتن فودة: -

                                          مددددددددارس االدارة والدددددخددددددددمدددددددات وتدددددندددددمددددديدددددددة ذكدددددددائدددددهدددددم االجدددددتدددددمددددددداعدددددي فدددددي مددددد ددددددداح الدددددبددددديدددددع والدددددتدددددوزيدددددع.                                                       
 وقدأشارت الدراسات السابالة علي أهمية الذكاء االجتماعي بما تت منه من المهارات المختلفة.  -

وُيعد التعلم النشدددددددددددددد  من أهم االسددددددددددددددتراتي يات التي يمكن أن تسدددددددددددددداعد في تحاليد أهداف مادة علم            
م بالدورالنشدددددددد  في التعلم  وجعله محوًرا للعملية االجتماع  لما يتمي به من اي ابية المتعلم وتشدددددددد يعه علي ال يا

التعليمية  حيث يتيد له الفرصددددددددددة للتفليرفي إي ادعدد من الحلوح للمشددددددددددكلة الواحدة  كما تتيد الفرصددددددددددة أمام 
المتعلمين للتفليربطريالة علمية  باالضافة إلي المناقشة والحوار بين المعلم والمتعلمين  وبين المتعلمين بع هم 

ا يكسدددددددددع المتعلم لغة الحوار السدددددددددليم وي عله نشدددددددددًطا  كما ينمي روح التعاون بين المتعلمين وهوما البعد مم
 (.                       littedayke,m.@Huxford,l:1998,24)0يتناسع مع أهداف علم االجتماع

ةشالتعلم التعاونيش ومن اسددددددددددتراتي يات التعلم النشدددددددددد  )المحاكاةشالتعلم باالكتشددددددددددافشاألنشددددددددددطة الحياتي          
 الحواروحل المشكالتشالمناظرة(. 

فالتعلم النشدددددد :هوتعلم قائم علي األنشددددددطة المختلفة التي يمارسددددددها المتعلم والتي ينتج عنها سددددددلوكيات          
 2012،32تعتمد علي مشدداركة المتعلم الفاعلة واإلي ابية في الموقر التعليميشالتعلمي. )حسددن سدديد شددحاته: 

    ) 

tel:159
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( أن التعلم النشدددددددددددددد  له جانع أجتماعي حيث يتيد للطالب العمل  2003،352وأكد)كماح زيتون:          
التعاوني مع بع ددددددهم البعد حيث يتم تالسدددددديمهم إلي م موعة صددددددغيرة أتناء ممارسددددددتهم األنشددددددطة التعليمية  

ا إلي أن التعلم نتاج وإعطائهم فرصدددددددددة لمناقشدددددددددة إجراءاتهم وتنبؤاتهم قبل االنتهاءمن النشددددددددداق العلمي اسدددددددددتنادً 
 للتفاعل االجتماعي.  

ويؤدي اسددددتخدام أسددددلوب التعلم النشدددد  ومشدددداركة الطالب في الموقر التعليمي إلي اكتشدددداف الطاقات          
والالدرات اللامنة لديهم ف ددددددالعن تع ي عملية تعلمهم  واتخاذ دور فعاح في م تمعهم كما يع زروح المسددددددئولية 

ا يع زالتنافس اإلي ابي والتعاون علي مواجهة األسدددددددددئلة والحاجات والتحديات  وقد حدد والمبادرة لديهم  وأي  دددددددددً
 –التعلم التعاوني  –حل المشددكالت  -بعد اسددتراتي يات التعلم النشدد  ومنها التعلم المرئي 1991بونوح سددنة
علم النشدد  ومنها اسددتراتي يات الت 2002التدريس عن طريد ال مالء  كما حدد محمد حماد سددنة  –المناقشددات 

 شارد(  واستراتي ية)هلية التعلم( واستراتي ية)هرائ  المفاهيم(. -زواج -استراتي ية )فلر
   

وُيعد اسددددددتخدام مثل هذش االسددددددتراتي يات في ح رة الدراسددددددة ضددددددرورة حيوية  ألنها تسدددددداعد علي تنمية           
 مهارات التفلير فيها:  

     
 ( ودراسددددددة(Kristina&mary,1997  والتي اسددددددتخدمت لعع الدوركأحد أسددددددباب التعلم النشدددددد  مالارنة،

 بطريالة المحاضرة التالليديه.  
 

 ( ودراسة(CaROII,1997.والتي حاولت دمج التعلم النش  في المنهج التالليدي لتفعيل دور المتعلم، 
 ودراسددددددددددة ( (JONES&Marrit,1999 التي رك ت علي أهميه اسددددددددددتخدام التعلم النشدددددددددد  في ح رة ،

 الدراسة لتنمية مهارات التفلير الناقد لدي الطالب.
 

 :(، التي استخدمت أستراتي ة التعلم التعاوني لتنمية التفلير االبتلاري.1999ودراسة )راشد محمد راشد 
 :( التي أكدت علي فاعلية اسددتخدام أسددتراتي ة العصددر الذهني 1999ودراسددة )سدديلم عبد الرحمن سدديد

 الثالث الثانوي . علي تنمية تفلير طالب الصر
 

 :( التي اسدددتخدمت بعد أسدددتراتي ات التعلم النشددد  في ال غرافيا 2009دراسدددة )ميرفت عبد النبي سددديد
 في تنمية مهارات التفلير لدي طالب الصر األوح الثانوي.

 
ومن هنا ات هت الدراسددددة الحالية إلي أسددددتخدام بعد أسددددتراتي ات التعلم النشدددد  لتدريس مالرر        
 جتماع لتنمية الذكاء األجتماعي لدي طالب المرحلة الثانوية.علم األ



 

129 
 

 
علي الرغم من أهمية تدريس علم األجتماع، وأهمية األهداف التي يسدددعي إلي تح يالها من أجل        

تحاليد وظيفته األسددداسدددية وهي فهم مشدددكالت الطالب والم تمع، ومن تم الوصدددوح إصدددالح سدددلوكيات 
مية، ومسدداعة األفراد علي فهم أنفسددهم والتعرف علي حالوقهم فيطالبوا الطالب والم تمع علي أسددس عل

( ، )ظريفدددددة 2001بهدددددا، والواجبدددددات التي عليهم فيؤدوهدددددا،إال أن دراسدددددددددددددددددددة كال من، )زيندددددع بددددددر،
(،)أماح 2011(،)أحمد إبراهيم،2009( ،)سدددددددليم عبد الرحمن،2007(،)محمد فراغلي ،2002سدددددددالمة،
 ( تؤكد علي األتي :2012جمعة،
 
أن واقع تدريس علم األجتماع ال يحالد األهداف التي يسدددددددددددددعي إليها، ويرجع ذل  إلي الطريالة         

 التالليدية التي تالدم بها الموضوعات في صورة معلومات م  أة تفالد العلم طبيعته االجتماعية.
س علم وجود قصدددور في االسدددتراتي ات المسدددتخدمه واألقتصدددار علي األسددداليع التالليدية في تدري      

 األجتماع.
ضدددرورة التخلص من الطرق التالليدية والبحث عن اسدددتراتي ات ومداهل تدريسدددية جديدة لتحاليد        
 أهدافه.
( ،)حامد 2005( ،)محمدد عبدد الهدادي،2002كمدا أكدت دراسدددددددددددددددة كال من : )أماني عثمدان،       
( علي أن هناد 2011(،)أحمد إبراهيم أبو الحسددددددددددددددن 2010(،)ياسددددددددددددددمين فتحي إبراهيم،2003زهران،

                                                                                    قصور في تناوح مالرر علم االجتماع للذكاء االجتماعي ،لدي طالب المرحلة الثانوية.                                                 
 ثانيآ:مشكلة البحث:

تتحدد مشددددددددددكلة البحث في ضددددددددددعر مسددددددددددتود أداء طالب المرحلة الثانوية الدراسددددددددددين لمالرر علم      
 االجتماع في مهارات الذكاء االجتماعي.

 وللتصدي لهذش المشكلة يحاوح البحث اإلجابة عن السؤاح الرئيسي التالي:
 نوية؟ما فاعلية التعلم النش  في تنمية الذكاء االجتماعي لدي طالب المرحلة الثا

 ويتفرع عن هذا السؤاح الرئيسي األسئلة التالية:
 ما مهارات الذكاء االجتماعي الذي يمكن تنميتها لدي طالب المرحلة الثانوية. .1
 النش  التي ينبغي استخدامها لتنمية الذكاء االجتماعي. أستراتي ات التعلمما  .2
 النش . ما صورة وحدة في علم االجتماع مصاغة في ضوء استراتي ات التعلم .3
مدددا أتر تددددريس وحددددة من مالرر علم االجتمددداع علي تنميدددة الدددذكددداء االجتمددداعي لددددي طالب  .4

 المرحلة الثانوية. 
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 ثالثآ:حدود البحث:       

 يالتصر البحث الحالي علي الحدود التالية:       

م موعة من طالب الصددددددددددر الثاني الثانوي من إحدي مدراس الثانوية العامة في محافظة  .1
 ية .الالليوب

 وحدة من وحدات مالرر علم االجتماع للصر الثاني الثانوي. .2
 رابعآ:أاداف البحث:

)علم االجتماع وق دددددددددددايا الفرد وال ماعة( من كتاب "علم النفس  تالديم وحدة مطورة في .1
 واالجتماع".

التعلم النشدددددددددددد  علي تنمية الذكاء االجتماعي لدي طالب المرحلة  تأتير اسددددددددددددتراتي يات .2
 الثانوية.

 فروض البحث:خامسآ:

 يحاوح هذا البحث التحالد من صحة الفروض التالية:  

( بين متوسدددددددددددددد   درجات الم موعة 05 0يوجد فرق ذو داللة إحصددددددددددددددائية عند مسددددددددددددددتوي ) (1
ال دددددددددددددددابطدة ودرجدات الم موعدة الت ريبيدة لم يداس الدذكداء االجتمداعي في التطبيد البعددي 

 لصالد الم موعة الت ريبية .
( بين متوسددددد  درجات طالب الم موعة 05 0يوجد فرق ذو داللة إح دددددائية عند مسدددددتوي ) (2

 الت ريبية في التطبيد الالبلي والبعدي لصالد التطبيد البعدي .
 سادسآ:منهج البحث:   

 في تحليل ما يلي:المنهج الوصفي:   .1
 األدبيات والبحوث السابالة المرتبطة بموضوع البحث. -
 ميته، وأهداف تدريسة.طبيعة علم االجتماع وأه -
 لبذكاء االجتماعي وأهمية تنميتة. -
 هصائص طالب المرحلة الثانوية. -
 طبيعة الم تمع المصري. -

في التصدددميم الت ريبي والتطبيد الميداني للبحث والمعال ة اإلحصدددائية للنتائج المنهج التجريبي: .2
 وتفسيرها .
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 إجراءات البحث: سابعآ:
 الخطوات التالية: لإلجابة عن تساؤالت البحث ستتبع

 إعداد قائمة بمهارات الذكاء االجتماعي الالزمة لطالب المرحلة الثانوية وذل  من هالح: -1
 

 .دراسة األدبيات والدراسات السابالة 
 .طبيعة وأهداف مادة علم االجتماع 
 .هصائص طالب المرحلة الثانوية 
 .طبيعة الم تمع المصري 
  وظبطها ووضعها في صورتها النهائية.الخبراء والمتخصصين  علىعرض الالائمة 
تحديد إستراتي ات التعلم النش  التي ي ع استخدامها في تدريس الوحدة المختارة وذل   -2

 من هالح: 
 .دراسة األدبيات والبحوث السابالة 
 .تحديد بعد استرات يات التعلم النش  التي سيتم صياغة الوحدة في ضوئها 
  المتخصدددصدددين وضدددبطها ووضدددعها في صدددورش عرض االسدددتراتي يات علي الخبراء و

 نهائيه.

 إعادة صياغة الوحدة المختارة في ضوء بعد استراتي يات التعلم النش  من حيث: -3

 .تحديد أهداف الوحدش 
 .محتود الوحدة 
 .اهتيار األنشطه والوسائل التعليمية 
 .استراتي يات التدريس 
 .أساليع التالويم 

المصدددددددداغة باسددددددددتخدام بعد اسددددددددتراتي ات التعلم النشدددددددد  إعادش دليل للمعلم لتدريس الوحدش  -4
 وضبطها.

 إعداد م ياس الذكاء االجتماعي لطالب المرحلة الثانوية. -5
فياس فاعلية التعلم النشدددددددددددددد  في تنمية الذكاء االجتماعي لدي طالب المرحلة الثانوية ويتم  -6

 ذل  من هالح:
 مدرسددددددددددددددة أبوزعبل الثانوية اهتيار م موعة البحث من طالب الصددددددددددددددر الثاني الثانوي ب

 بمحافظة الالليوبية وتالسيمها إلي م موعتين إحداهما ت ريبية واألهري ضابطة.
 .التطبيد الالبلي ألداش البحث 
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  .تدريس الوحدة المصاغه ببعد استراتي يات التعلم النش  لطالب الم موعة الت ريبية
 ية.في حين تدريس الم موعة ال ابطة نفس الوحدة بالطريالة التالليد

 .التطبيد البعدي ألداش البحث علي الم موعتين 
 .رصد النتائج ومناقشتها ومعال تها إحصائيآ 

 تالديم التوصيات والمالترحات. -7

 ثامنآ:أامية البحث:

 قد يفيد البحث الحالي في تالديم:

 قائمة بمهارات الذكاء االجتماعي لطالب المرحلة الثانوية. (1
 يات التعلم النش  في مادة علم االجتماع.وحدات مطورة باستخدام بعد استراتي  (2
 دليل يستخدمه المعلم في تدريس وحدة مطورة في علم االجتماع باستخدام التعلم النش . (3

 البحث: تتاسعآ: مصطلحا

 Active Learningالتعلم النشط:  (1
"التعلم الذي يستخدم األنشطة التعليمية المتنوعة  ( بأنه :2001،89يعرف رضا مسعد )       

بالمدرسة، والتي توفر للتلميذ درجة عالية من الحرية و الخصوصية وهبرات تعلم مفتوحة النهاية 
وغير محددة مسدددددددددبالا بشدددددددددكل صدددددددددارم كالخبرات التالليدية قادر  علي المشددددددددداركة بنشددددددددداق وفعالية 

 ويستطيع تلوين هبرات التعلم المناسبه"
 

 Sociologyاالجتماع:  علم (2
 

(: هو العلم الذي يسددتهدف الحصددوح علي 3،1997ويعرف )حسددن عبد الحميد أحمد :         
المعلومات والوقائع االجتماعية ودراستها دراسة تحليلية وص ية وتفسيرها وعلمية صحيحة بالصد 

واقعها الحالي اكتشددددددددداف الالواعد والالوانين التي تخ دددددددددع لها هذش الظواهر في نشدددددددددأتها وتطورها و 
 المستالبل.وتنبؤها بما سيحدث في 

 Social Intelligence االجتماعي:الذكاء  (3
( الدددذكددداء االجتمددداعي بدددأنددده: " الالددددرة علي إدراد 283،2003ويعرف )حدددامدددد زهران :        
التصددددددددددرف في المواقر واألوضدددددددددداع  معهم وحسددددددددددنوفهم الناس والتفاعل  االجتماعية،العالقات 
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االجتماعية، والسددددددددددددددلود الحكيم في العالقات اإلنسدددددددددددددددانية، مما يؤدي إلي التوافد االجتماعي ، 
 ون اح الفرد في حياته االجتماعية".

 نتائج البحث:-

 توصل البحث الحالي للنتائج التالية:       

 قائمه مهارات الذكاء االجتماعي لطالب المرحلة الثانوية وت منت تالث مهارات.-1

 الداء سلوكيات تعبر عن مهارات الذكاء االجتماعي والتحالد من تنميته. اهتبار-2

 فاعلية بعد استراتي يات التعلم النش  في تنمية مهارات الذكاء االجتماعي.-3

وجود فرق داح احصدددددائيآ بين متوسدددددطي درجات م موعة البحث في التطبيالين الالبلي والبعدي -4
 التطبيد البعدي. الهتبار مهارات الذكاء االجتماعي لصالد

الحوار )المسدددتخدمة فاعلية التعلم النشددد  وهاصدددة االسدددتراتي يات الثالته  إلىوبذل  تشدددير النتائج 
الحياتية( في تنمية الذكاءات المتعددة بشددددددددكل عام والذكاء  المشددددددددكالت، المواقر والمناقشددددددددة، حل

 االجتماعي بشكل هاص.

 توصيات البحث:

 في ضوء الت ريع الميداني للبحث ونتائ ة توصي الباحثة بما يلي:        

(االهتمام باسددددددددددددددتخدام اسددددددددددددددتراتي يات التعلم النشدددددددددددددد  عند تدريس علم االجتماع وتنمية الذكاء 1
 االجتماعي لتحاليد أهداف التعلم الفعاح.

راتي يات التعلم النشددد  (االهتمام بعالد دورات تدريبية للمعلمين والموجهين السدددتخدام وتطبيد اسدددت2
 في تنفيذ الدروسي والرب  بين المادة الدراسية وواقع الحياة.

إدراد  ى(ضددددددرورة االهتمام بتنمية مهارات الذكاء االجتماعي وذل  من هالح تدريع الطالب عل3
واألوضدددددددددددداع الناس والتفاعل معهم وحسددددددددددددن التصددددددددددددرف في المواقر  االجتماعية، وفهمالعالقات 

 النتائج. االنسانية، واستخالصالحكيم في العالقات  والسلوداألجتماعية، 

(إتدداحددة الفرص أمددام المتعلمين للرب  بين العلم والم تمع لرؤيدده أهميددة العلم بددالنسددددددددددددددبددة للمواقر 4
 الحياتية والواقع الذي يعيشون فيه.
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م (ضدددددرورة تعديل محتوي اللتاب المدرسدددددي وإعادة صدددددياغته بشدددددكل يثير تفلير الطالب ويحف ه5
 علي اإلطالع والبحث عن المعلومات وادراد المواقر الحياتية.

(العمدددل علي تنميدددة مهدددارات الدددذكددداء االجتمددداعي عندددد المتعلمين والمعلم والحدددث علي ان هدددذش 6
 المهارات لها أهمية عظمي في إقامة وبناء الم تمعات وتالدم الدولة.

نات وأفالم تعليمات وكتيبات للحصدددددوح (االهتمام بتوفير الوسدددددائل التعليمية المتنوعة من اسدددددطوا7
علي المعلومات والوقائع االجتماعية المختلفة التي تثير تفلير الطالب وتحفي هم علي المشددددددددددداركة 

 الفعاله بدال من تلالي المعلومات بشكل سلبي.

العمل ال ماعي والمشدددداركة فيما بينهم من  على المتعلمين، التشدددد يع(مراعاة الفروق الفردية بين 8
 المعلم.ح الحوار بينهم وبين هال

(االسددتفادة من دليل المعلم المعد وفالا السددتراتي يات التعلم النشدد  في م اح تدريس مادة علم االجتماع لتنمية 9
 االجتماعي.مهارات الذكاء 

 المراجع                                  

 :المراجع العربية: أوآل

 ن الكريمالقرآ

                                                                                                                                                                                        دراسة الذكاء االجتماعي ومستوي الطموح لدي طالب الثانوية من أبناء الريف والحضر  -                :الغول أحمد عبد المنعم 

 .1990جامعة أسيوط ،-في أسيوط .رسالة ماجستير ،كلية التربية.                                             

      الذكاء االجتماعي وعالقته باألصالة والتحصيل الدراسي لدي طالبات المرحلة الثانوية -               :إبراهيم محمد المغازي  

 (.2002(:32مجلة كلية التربية ،جامعة طنطا ،المجلد األول ،العدد).                                            )

                        لذكاء االجتماعي ومهارات ما                            فاعلية استخدام نموذج التعليم البنائي االجتماع لتنمية ا -                 :أحمد إبراهيم أبوحسن

لية البنات                المعرفة لدي طالب المرحلة الثانوية )رسالة دكتوراة غير منشورة ،ك.                                           وراء 

 (.  2011والعلوم والتربية ،جامعة عين شمس،.                                            لالداب 

دريس")القاهرة ،عالم  "معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج وطرق الت -      الجمل: علي أحمد حسين اللقاني، مدأح

 (.2003، 3،ط.                                              الكتب

                               ات المعرفية وما وراء المعرفية في تدريس             فاعلية برنامج مقترح باستخدام اإلستراتيجي -أمال جمعة عبد الفتاح  محمد:         

                                   القضايا االجتماعية علي تنمية الوعي بها والتفكير الناقد لدي الطالب المعلمين شعبة .                                           

 (. 2008جامعة الفيوم ، –واالجتماع. ) رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية ة  الفلسف                           .              

الخدمي علي تنمية           فاعلية برنامج مقترح في تدريس علم االجتماع باستخدام التعلم -                         

واالجتماع            االجتماعية ومهارات إتخاذ القرار لدي الطالب المعلمين شعبة الفلسفة المسئولية                          .

 (.2012دراسات االجتماعية ، العدد الثاني واألربعين .).                         ،مجلة ال

ذكاء المتعددة .رسالة         ج متكامل لطفل ماقبل المدرسة في ضوء نظرية البرنام  فاعلية -     أماني خميس عثمان:            

 م .2002غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة حلوان ،.                                           ماجستير
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   بعض متغيرات الشخصية "دراسة  وح والذكاء االجتماعي لدي طالب الجامعة وعالقته بالط -   أميمة مصطفي كامل:              

                                        (،كلية52(، العدد)16مقارنة بين الجنسين ")المجلة المصرية للدراسات النفسية ،المجلد ).                                          

 .2006جامعة القاهرة ، –التربية النوعية .                                          

راء المعرفة لدي طالب الصف       فاعلية خرائط التفكير في تنمية التحصيل ومهارات ما و -           إيمان حسين محمد عصفور:

ة       لتدريس ،الجمعية المصريالثانوي في مادة المنطق )دراسات في المناهج لطرق ا.                                         األول 

         جامعة عين شمس  –(، الجزء الثاني ،كلية التربية 132وطرق التدريس ،العدد ).                                         للمناهج 

                                         .،2007.) 

 .2003لقاهرة ،دار الفكر العربي ،المتعددة والفهم ،وتنمية وتعميق ،ا الذكاءات -   جابر عبد الحميد جابر:          

لمرحلة الثانوية ،رسالة            فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية لدي طالب ا -     جميل محمد قاسم:             

 ، الجامعة اإلسالمية ،غزة. ، كلية التربية.                                      الماجستير

 (.2003، 6علم النفس االجتماعي )القاهرة ،عالم الكتب ،ط -              حامد عبدالسالم زهران:

،             3استراتيجيات التعليم والتعلم الحديث وصناعة العقل العربي ،الدار المصرية اللبنانية ،ط  -                 حسن سيد شحاته:

 .2012.                                        القاهرة ،

ي طالب المرحلة         "الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض المتغيرات المعرفية وغير المعرفية لد -         حنان حسين محمودعبدالرسول:

 (.2003جامعة عين شمس ، –.                                        الثانوية")رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية البنات 

 .1997علم االجتماع وميادنيه ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، -      حسن عبد الحميد أحمد:

صميم التعليم من منظور البنائية ،جامعة عين شمس ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس       ت -                  كمال زيتون:

 (.91.                                 ،مجلس دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد)

لمستويات المختلفة للذكاءاالجتماعي لطالب          "بعض المتغيرات المعرفية والالمعرفية الفارقة بين ا -                    رانيا هالل:

جامعة                                      –.                                  المرحلة الثانوية")رسالةماجستيرغيرمنشورة،معهد الدراسات والبحوث التربوية

                         (.         2004.                                  القاهرة،

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني علي اكتساب المعارف العلمية وتنمية التفكير االبتكاري       -           راشد محمد راشد:

 (.1999اة السويس.).                               لتالميذ المرحلة اإلعدادية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية جامعة قن

صهر تعليم التفكير في محتوي التعليم التفكير والمنهج ،ترجمة ،جابر عبد الحميد ،القاهرة ،دار                     -            روبرت سوارتز: 

 (.1997.                                 النهضة العربية .)

"أثر استخدام الحوار السقراطي في تدريس بعض القضايا االجتماعية علي وعي الطالبات المعلمات        -        زينب بدر عبد الوهاب:

 (.2001جامعة عين شمس ، –.                                  بهذه القضايا")رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية البنات 

ما وراء المعرفة في تدريس الفلسفة علي تنمية التفكير الناقد لدي طالب         "أثر استخدام استراتيجيات -       فتحي محمود:سعادمحمد

ة      .                                 الصف األول من المرحلة الثانوية")المؤتمر العلمي الثاني نحو أمة قارئة ،الجمعية المصرية للقراء

 (.2002يوليو  11-10.                                 والمعرفة ، 

"أثر استخدام ألعاب المحاكاة في تدريس مادة علم االجتماع لطالب الصف الثاني الثانوي إلكسابهم      -        سعيدالسيد محمد حمزة:

شرون                             جامعة المنصورة ،العدد الثامن والع-.                                 بعض القيم االجتماعية" )المنصورة،مجلة كلية التربية

 (.1995.                                ،الجزء األول ،

"أثر استخدام أسلوب العصف الذهني في تدريس الفلسفة علي تنمية التفكير لدي طالب المرحلة       -      سليمان:سليم عبدالرحمن سيد

 (.1999جامعة عين شمس ، –الة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية .                                  الثانوية")رس
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فعالية إستراتيجية المناقشة في تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي في مادة علم االجتماع               -       ظريفة سالمة الخطيب:

ستير غير منشورة،معهد الدراسات والبحوث التربوية         .                                 وإتجاهاتهم نحو اإلبداع بمصر )رسالة ماج

 (.2002جامعة القاهرة ، –.                                 

 (.1996القدرات العقلية .)القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية ،الطبعة الخامسة ، -               فؤاد أبوحطب:

"أثر استخدام بعض نماذج التعلم البنائي علي تنمية مهارات التفكير والذكاء االجتماعي في أداء             -   السعودي فودة:فاتن عبدالمجيد

.                                 مهارات البيع والتوزيع لدي طالب مدارس اإلدارة والخدمات")دراسات في المناهج وطرق              

 (.2007جامعة عين شمس ، –(،كلية التربية 127التدريس ،العدد)   .                              

 (.1999تدريس المواد الفلسفية )اإلسكندرية ،مطبعة الجمهورية ، -      كمال نجيب،كمال درة:

لد األول ،       الذكاءات المتعددة :النظرية والتطبيق ،المؤتمر العلمي السادس عشر لتكوين المعلم ،المج -         محمد أمين المفتي:

 (.2004.                                الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، القاهرة ،

فاعلية استخدام الدرامااإلبداعية في تنمية الوعي ببعض القضايا االجتماعية لدي الطالب الدارسين         -         محمد سيد فرغلي:

        لمادة علم االجتماع بالمرحلة الثانوية )رسالة ماجستير غير مباشرة ،كلية التربية ،جامعة                                               .                          

 (.2007.                              عين شمس،

 .2002لقاهرة ،سفير لإلعالم والنشر،،ا1استراتيجيات حديثة في تدريس علم االجتماع ط -        محمدسعيدأحمدزيدان:

إطار مقترح لمقرر علم االجتماع بالمرحلة الثانوية العامة في ضوء العولمة ومتطلبات الحفاظ علي       -       محمدعبدالروؤف خميس:

ة دراسات تربوية ،العدد     .                              الهوية الثقافية )القاهرة ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،مجل

 .                              السبعون(.

"فاعلية استخدام استراتيجية المناظرة في تدريس التاريخ في تنمية مهارات التواصل االجتماعي                   -        حافظ أحمد:محمود

،عين شمس      254الب الصف األول الثانوي")مجاة كلية التربية ،العدد.                              وزيادة التحصيل المعرفي لدي ط
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