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 شكر وعرف ان
 الحمد هلل حمدا يليق بجالله والشكر له على توفيقه وامتنانه .

 " سليمة حفيظي" المشرفة الدكتورة  أستاذة إلىبجزيل الشكر والعرفان  أن أتقدميسرني 

التي كانت لها الفضل العظيم في انجاز هذه الدراسة والتي لم تبخل علينا بنصائحها وعلمها 

 وتوجيهاتها .

النيرة الفضل العظيم كذلك في  ألرائهمالذين كان  األفاضلالدكاترة  إلىبالشكر  أتقدمكما 

 هذه الرسالة بهذا الشكل والذين تفضلوا بمناقشتها . إخراج

 .والى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب او بعيد  



 الملخص:  
لى معرفة انعكاسات التعليم التعاوني على تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى إ الدراسةهدفت هذه 

 التالي: التساؤل الرئيس الدراسة حول إشكاليةومن هذا المنطلق تمحورت  ،تالميذ المرحلة الثانوية
    ؟المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة الثانوية ضعلى تنمية بعالتعاوني هي انعكاسات التعليم  ما

 تفرع عنه ثالث تساؤالت هي:
 لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟ تنمية مهارة التواصلما هي انعكاسات التعليم التعاوني على -
 لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟ تنمية مهارة التعاون ما هي انعكاسات التعليم التعاوني على -
 لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟ تنمية مهارة المشاركةما هي انعكاسات التعليم التعاوني على  -

 وألجل هذه التساؤالت وضعنا الفرضيات التالية:
 :الفرضية العامة 

 تنمية بعض المهارت االجتماعية لدى تالميذ المرحلة الثانوي . علىللتعلم التعاوني انعكاس       

 :الفرضيات الجزئية 
 تنمية مهارة التواصل لدى تالميذ المرحلة الثانوي . على انعكاساتللتعلم التعاوني  -
 لدى تالميذ المرحلة الثانوي . لتعاون تنمية مهارة ا على انعكاساتللتعلم التعاوني  -
 ى تالميذ المرحلة الثانوي .لد لمشاركةتنمية مهارة ا على انعكاساتللتعلم التعاوني  -

لدراسة ا تمتحيث لدراسة هذه الظاهرة التربوية،  كونه األنسب المنهج الوصفي  ناوقد استخدم  
المرحلة الثانوية، بثانوية محمد خير الدين بمدينة  وتلميذة من تالميذ) 56) عينة مكونة من على الميدانية
 إلى لنخلص  ن،لجمع البيانات الميدانية من المبحوثيكما اعتمدنا في هذه الدراسة على االستبيان ، بسكرة 

تحقيق مهارة التواصل من خالل التعلم التعاوني حتى لو كان ذلك بنقائص  االستنتاج العام الذي أثبت
ل واضح، بشك كما انعكس بصورة ايجابية على تنمية مهارة التعاون والمشاركة، إليها اإلشارةمحدودة تمت 

في جوانب  على الرغم من القصور الذي سجلناهبنسبة كبيرة بمعنى أن الفرضية الرئيسية للدراسة قد تحققت 
ما انعكس م إال أن هذا لم يمنع التالميذ في اكتسابهم لهذه المهارات وتطبيقها داخل الصف الدراسي ،مختلفة

 .إيجابا على تحصيلهم الدراسي
 

 



 

 Summary: 

    This study aimed to know the repercussions of cooperative education on the development of 

some social skills among secondary school students. From this point of view, the problem of 

the study revolved around the following main question: 

What are the implications of cooperative education on the development of some social skills 

among secondary school students? Three questions arise from it: 

What are the implications of cooperative education on developing the communication skill of 

secondary school students? 

What are the implications of cooperative education on developing the skill of cooperation 

among secondary school students? 

- What are the repercussions of cooperative education on developing the participation skill of 

secondary school students? 

For these questions, we put forward the following hypotheses: 

• General hypothesis: 

      Cooperative learning has a reflection on the development of some social skills among 

secondary school students. 

Partial Hypotheses: 

Cooperative learning has repercussions on developing the communication skill of secondary 

school students. 

Cooperative learning has repercussions on the development of cooperation skill among 

secondary school students. 

Cooperative learning has repercussions on developing the participation skill of secondary 

school students. 

  We have used the descriptive approach as it is the most appropriate to study this educational 

phenomenon, where the field study was carried out on a sample of (65) male and female 

students from the secondary stage, at Mohamed Khair El-Din High School in Biskra city. The 

general conclusion that proved the achievement of the communication skill through cooperative 

learning, even if it had limited shortcomings that were indicated, and it was also reflected 

positively on the development of the skill of cooperation and participation clearly, meaning that 

the main hypothesis of the study was achieved by a large percentage despite the shortcomings 

that we recorded in the aspects of different, but this did not prevent the students from acquiring 

these skills and applying them in the classroom, which reflected positively on their academic 

achievement. 
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 مقدمة:  
التعليم اللبنة األساسية لبناء جيل قادر على مواجهة المشكالت واكتساب  منظومة تعد

بوجود  إالوال يتحقق ذلك  المهارات االجتماعية التي تهيؤه ليكون فردا فاعال في المجتمع،
من التلميذ عنصر  أساليب التدريس الحديثة، التي تجعلمطلع ومتمكن من  كفءمعلم 
ة الصف، واكتسابه مختلف فر غقادرا على التفاعل مع زمالءه وبشكل ايجابي داخل  اايجابي

حدث هذه الطرق وأ أبرز المعارف والمهارات التي ذات صلة بحياته اليومية ولعل من
 األساليبو التعلم التعاوني، حيث أضحى أحد المطبقة على صعيد المؤسسات التربوية ه

المستخدمة من قبل المعلمين والذي يعد نموذجا تدريسيا متقدما، بحيث يتطلب من التالميذ 
 زيادة في  تساهممن شأنها أن العمل مع بعضهم البعض في مجموعات صغيرة، التي 

ولد شعورا ايجابيا نحو التقبل والتفاهم وتقريب وجهات النظر فيما بينهم، مما يالتواصل و 
واألهداف التعليمية  وبالتالي تحقق المهام المراد انجازها ،المجموعة والعمل فيها بفاعلية

واكتساب مهارات شخصية واجتماعية التي هي واحدة من أهم عوامل نجاح  والتعلمية، 
 أفرادبين ، كما تعدد ضرورة من العالقة االيجابية واالجتماعية التلميذ في حياته العملية
كما تساعدهم على مواجهة ، التوافق النفسي واالجتماعي إلى تؤديالمجموعة الواحدة والتي 

موافقة الحياة المختلفة والتغلب على مشكالتهم، بما في ذلك أثرها في زيادة الدافعية وحافز 
ونتيجة وبناءا على ما سبق ،أفضل تحصيلي مستوى  إلىالتعلم لدى التالميذ واالرتقاء بهم 

ألهمية التعلم التعاوني والمهارات االجتماعية، جاءت الدراسة الحالية التي تناولت انعكاسات 
، حيث التعلم التعاوني على تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة الثانوية

 حددناها في مهارة التواصل، مهارة التعاون ومهارة المشاركة.
 خمس فصول نظرية وميدانية هي على التوالي: حيث تطرقنا لها من خالل

 إشكالية إلىتطرقنا فيه حيث  )اإلطار العام للدراسة(جاء بعنوان الذي :الفصل األول -
الدراسة وفرضياتها ومبررات اختيار الموضوع وأهميتها وأهدافها وكذا الدراسات السابقة 

 .للمفاهيم اإلجرائيةوأخيرا التعاريف 
تعاريف وعناصر وفوائد  ضموالذي  (التعليم التعاونيلـ ) ناهخصص: الفصل الثاني -

 .وأخير العوامل المساعدة على نجاح التعلم التعاوني وأهداف
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 ب 

 إلىيضا أ فيهوالذي تطرقنا  (المهارات االجتماعيةالذي تمحور حول ) :الفصل الثالث -
والخصائص وأخيرا جوانب العجز في  األبعاد، أصنافهاو  المهارات االجتماعية مفهوم

  .المهارات االجتماعية
في المنهج المستخدم  من حيث (هجية للدراسةلمنا إلجراءاتفيه )اا نعرض: الفصل الرابع -

وتحديد مجتمع الدراسة والعينة وطريقة الدراسة ومجاالتها المكانية والزمانية والبشرية، ثم 
 .المستخدمة في تحليل البيانات صائيةحاإل األساليباختيارها، كما تناولنا 

 النتائج مناقشتها وفق بيانات الدراسة وتحليلها وكذا فقد تم عرضس:فصل الخامال -
بخاتمة وقائمة للمراجع ، لتنتهي الدراسة ا للدراسةعام ااستنتاجقدمنا ثم  ،فرضيات الدراسةال

 المعتمدة ومالحق.
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 إشكالية الدراسة وفرضياتها:1.

 ، حيث أملت اإلصالحات التربويةعرفت المنظومة التربوية تحوالت كبيرة تجلت في واقع المدرسة الجزائرية
تغييرا في األدوار بين المعلم و المتعلم من جهة، وفي أساليب التدريس من جهة أخرى أي االنتقال من 

المتعلم وكذلك الرفع من  شخصيةوالتي تعتمد على تكوين  ،الطرق التقليدية إلى المعاصرة في التدريس
مستوى تحصيله، ويعتبر أسلوب التعلم التعاوني إحدى هذه األساليب والذي يكون والذي يكون ضمن 

، كما في مادة دراسية معينة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والعمل سويا وبفعالية (6-2جماعات  صغيرة )
لتعليمّية التفاعلّية في المجموعات الصغيرة، حيث يعمل طلق مفهوم التعّلم التعاوني على ُمختلف األنشطة اي

 فسهم ومساعدةمع بعضهم البعض على تنفيذ األنشطة والمهاّم الُمشتركة في المجموعة لتطوير أن التالميذ
   زمالئهم في التعلم ويسهل العمل في مجموعات إنجاز األنشطة التعليمية.

 وهو أسلوب تعليمي يتماشى مع الطرائق الحديثة في التدريس؛ 
بل هي مجال ينمي فيه الفرد خبراته ومهاراته  ،وحسب والمعرفي فالمدرسة ليست مكانا لتحصيل العلمي  

االجتماعية، ذلك أنها مجتمع مصغر يجمع بين أطراف هي المعلم والمتعلم والمدير وطاقمه اإلداري 
تتفاعل فيما بينها فتؤثر وتتأثر وتساهم في تشكل شخصية التلميذ تحديدا لتهيئه كفرد ن، والمشرفين التربويي

يستطيع خدمة مجتمعه ويساهم في تنميته وتطويره ويكون فاعال إيجابيا من خالل تلك المهارات االجتماعية 
 التي اكتسبها في مدرسته على اختالف مراحلها وأطوارها.

من وجود مبادرات لدى المتعلم تمكنه من تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين ولتحقيق هذه األهداف ال بد 
وإفادتهم واالستفادة منهم، وهذا ما يطلق عليه بالمهارات االجتماعية والتي هي عبارة عن جملة من التفاعالت 

ا أنها ترتبط مع اآلخرين بهدف تكوين عالقات إيجابية تتماشى مع القيم والمعايير االجتماعية للمجتمع، كم
التي المشاركة، و  بالفرد إلى تنمية عدة مهارات من بينها التواصل، التعاون  بجملة من السلوكات التي تؤدي

وذلك من خالل التعلم  ،داخل غرفة الصف كتسبها المتعلم مع زمالئهالمهارات األساسية التي ي تعتبر من
بالفائدة عليه وعلى المجتمع الذي يعيش أن يعود توقع يالتعاوني، عليه فإن اكتساب المتعلم لهذه المهارات 

ورفع الكفاءة  يواسطة إستراتيجية التعلم التعاونالمكتسبة بوكذلك الرفع من مستوى هذه المهارات  فيه،
 . االجتماعية للمتعلمين

 نطرح التساؤل الرئيسي : هومن
 االجتماعية لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟  بعضالمهارات ما هي انعكاسات التعليم التعاوني على تنمية-



 اإلطار العام للدراسة                                                                           الفصل األول    
 

3 
 

ولما كانت المهارات االجتماعية الواجب اكتسابها وتنميتها لدى الفرد عموما وتلميذ المرحلة الثانوية       
والوقت المتاح سنقتصر الدراسة على بعض هذه المهارات  اإلمكاناتتحديدا كثيرة ومتعددة، فإننا في حدود 

 للدراسة الحالية كالتالي:( لتكون التساؤالت الفرعية المشاركة ومهارةالتعاون ، مهارة التواصلمتمثلة في )مهارة 
 :التساؤالت الفرعية

 لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟ تنمية مهارة التواصلما هي انعكاسات التعليم التعاوني على -
 لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟ تنمية مهارة التعاون ما هي انعكاسات التعليم التعاوني على -
 لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟ تنمية مهارة المشاركةما هي انعكاسات التعليم التعاوني على -

 2.1فرضيات الدراسة: 
إجابات محتملة لتساؤالت الدراسة تكون بمثابة الموجه لجهود الباحث ومسار الفرضية في البحث العلمي هي 

البحث، حتى يبتعد عن التشتت والبحث في كل االتجاهات لالجابة عن هذه التساؤالت، وعليه كانت 
 فرضيات دراستنا كالتالي:

 :الفرضية العامة 

 تنمية بعض المهارت االجتماعية لدى تالميذ المرحلة الثانوي . علىم التعاوني انعكاس يللتعل

 :الفرضيات الجزئية 
 تنمية مهارة التواصل لدى تالميذ المرحلة الثانوي . علىانعكاساتم التعاوني يللتعل -
 لدى تالميذ المرحلة الثانوي . لتعاون تنمية مهارة ا علىانعكاساتم التعاوني يللتعل -
 لدى تالميذ المرحلة الثانوي . لمشاركةتنمية مهارة ا علىانعكاساتم التعاوني يللتعل -

 2.مبررات اختيار الموضوع:

الختيار موضوع الدراسة الحالية مبررات ترتبط أساسا بمجال تخصصنا وهو "علم اجتماع التربية"،      
فموضوع المهارات االجتماعية للتلميذ التي يكتسبها بصفته فردا اجتماعيا في مؤسسة تربوية من خالل 

ت التي تستلزم الدراسة أساليب التعلم التي يتلقاها بهذه المؤسسات هو في اعتقادنا من أهم الموضوعا
 السوسيولوجية، ويمكن أن نوجز مبررات اختيارنا لهذا الموضوع في النقاط التالية:
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 التعرف على أساليب جديدة في التعليم في ظل هذا التحول من األساليب التقليدية إلى الحديثة. -
 و الصفوف الدراسية.التعرف على استخدامات التعلم التعاوني من طرف المعلمين داخل المؤسسات -
 توعية التالميذ على العمل التعاوني و تنميتهم للمهارات االجتماعية .-
 

 3.أهمية و أهداف الدراسة:

 ،تكمن أهمية الدراسة في تناولها ألحد أساليب التربية الحديثة التي تبرز فيها دور المتعلم في عملية التعلم
وهو التعليم التعاوني و وذلك من خالل التغيير الحاصل للمتعلم الذي جعله محورا هاما في العملية التعليمية 

لما له من انعكاسات في تنميته من جميع النواحي الخاصة بالمتعلم من بينها الناحية اإلجتماعية و تحديد 
المستقبلية، وعليه تتجه الدراسات الحالية إلى بعض المهارات االجتماعية التي يحتاجها في حياته المدرسية و 

 تحقيق األهداف التالية :

 للتلميذ في المرحلة  االجتماعيةفي تنمية بعض المهارات  وإسهامه م التعاونييالتعرف على التعل
 .الثانوية

 م التعاوني في التنمية لمهارة التواصل لدي التالميذ في المرحلة يانعكاسات التعل التعرف على
 .الثانوية 

 م التعاوني في التنمية لمهارة التعاون لدي التالميذ في المرحلة يالتعرف على انعكاسات التعل
 .الثانوي 

 م التعاوني في التنمية لمهارة المشاركة لدي التالميذ في المرحلة يالتعرف على انعكاسات التعل
 الثانوي. 

 الدراسات السابقة :  . 4

م التعاوني في تنمية بعض يحدود اطالعنا و بحثا عن الدراسات السابقة حول الموضوع انعكاسات التعل في
إننا سنتطرق في هذا العنصر الى المهارات االجتماعية لم تجد دراسة مطابقة للدراسة الحالية ، و عليه ف

إلى  األقدمدراسات مشابهة تتناول أحد متغيرين حيث سنعرض هذه الدراسة انطالقا من ترتيبها الزمني من 
 األحدث .
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 الدراسات التي تناولت متغير )التعليم التعاوني( 1.4

اثر برنامج تعليمي محوسب مقترح قائم  ): محي الدين عاطف العيد بعنوانل:األولىالدراسة 1.1.4
 (،العليا في مبحث الجغرافية واتجاهاتهم نحوه األساسيةعلى التعلم التعاوني في تحصيل طلبة المرحلة 

وهي عبارة عن رسالة ماجستير في التربية تخصص مناهج االجتماعية وطرق تدريسها كلية الدراسات 
 .2002التربوية العليا بجامعة عمان العربية للدراسات العليا 

 الدراسة حول :  إشكاليةحيث تمحورت  -
تجاه لدى قياس اثر برنامج تعليمي محوسب مقترح قائم على التعلم في تحسين التحصيل و اال-

 .نحو مبحث الجغرافية األساسيةطلبة المرحلة 
 : إلى تساؤالت فرعية هيو يتفرع 

 األساسيما أثر برنامج تعليمي محوسب قائم على التعلم التعاوني في اتجاهات طلبة الصف التاسع  -
 في مبحث الجغرافية ؟

 األساسيما أثر برنامج تعليمي محوسب قائم على التعلم التعاوني في اتجاهات طلبة الصف التاسع  -
 نحو مبحث الجغرافية ؟

طالب و طالبة ، بعينة عشوائية و  020التجريبي ،أما مجتمع الدراسة فبلغ كما اعتمد على المنهج 
طالبة ، كما  23و الثانية  طالبا 53مجموعتين ضابطتين تضم األولى مجموعات :  44قسمت إلى 

استخدم معه : االداة األولى و هي عبارة عن برمجة تعليمية محسوبة قائمة على التعلم التعاوني ، و 
األداة الثانية : عبارة عن اختبار تحصيلي في مبحث الجغرافيا ، أما األداة الثالثة فهي عبارة عن مقياس 

 الصف التاسع نحو مبحث الجغرافيا .فقرة و يقيس اتجاهات  23اتجاهات مكونة من 

 جملة من النتائج أهمها: األخيرإلىوتوصل في  

( بين درجات التحصيل للطلبة الذين تعلموا 0.00 . 1)عن مستوى  إحصائيةوجود فرق ذات داللة  -
 ( و الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية المجموعة التجريبيةبواسطة البرنامج التعليمي المحسوب )

 ( لصالح المجموعة التجريبية .المجموعة الضابطة)
( في اتجاهات الطلبة الصف التاسع في مبحث 0.00 . 1)إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -

 الجغرافية و لصالح أفراد المجموعة التجريبية .
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التفاعل بين طريقة التدريس و الجنس ، و لصالح المجموعة  إحصائيةكما بينت الدراسة وجود داللة  -
 التجريبية ، و بالتحديد الطالبات منهم .

كشف النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائية على مقياس االتجاهات تعزى للتفاعل بين  -
 الجنس و طريقة التدريس و لصالح أفراد المجموعة التجريبية أيضا .

ثر استخدام كل من التعلم التعاوني )أ: بو جغليف بعنوانأحمد أابراهيم لمحمود:الثانيةالدراسة 2.1.4
و االحتفاظ بمهاراته من خالل تدريس مفاهيم السيرة النبوية  اإلبداعيوالعصف الذهبي في تنمية التفكير 

وهي عبارة عن أطروحة لمنح درجة الدكتوراه فلسفة في التربية  ،األردن(في  األساسيةلطلبة المرحلة 
كلية الدراسات التربوية العليا بجامعة عمان العربية للدراسات وطرق تدريسها اإلسالميةتخصص مناهج التربية 

 .2002العليا 

 الدراسة حول : إشكاليةتمحورتحيث 

واالحتفاظ بمهاراته من  اإلبداعيأثر استخدام كل من التعلم التعاوني والعصف الذهني في تنمية التفكير ما 
 . األردنفي  األساسيةالمرحلةخالل تدريس مفاهيم السيرة النبوية لطلبة 

 وتفرع إلى سؤالين فرعيين :

 إستراتيجيةتعزي ألثر استخدام اإلبداعيفي تنمية التفكير  إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  -
 ؟(التعلم التعاوني،العصف الذهبي، و الطريقة التعليمية)التدريس 

التدريس  إستراتيجيةفي االحتفاظ بمهارته تعزي ألثر استخدام  إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  -
 (؟يةدليقالتعلم التعاوني،العصف الذهبي، و الطريقة الت)

 وقدم الباحث لهذه التساؤالت فرضيات هي : 

في تنمية التفكير تعزى ألثر (؟0.03 ≥1)يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال -
 (يةدليقالتعلم التعاوني،العصف الذهبي، و الطريقة الت)استخدام استراتيجية التدريس 

في االحتفاظ بمهارته تعزى (؟ 0.03 .1)ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -
 (التعلم التعاوني،العصف الذهبي، و الطريقة التقليدية)ألثر استخدام استراتيجية التدريس 
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طالبا وعينة عشوائية استخدم معه اختبار توارنس  050مجتمع الدراسة مبلغ  أما كما اعتمد على المنهج
 .اإلبداعيللتفكير 

 جملة من النتائج هي :  إلىوتوصل في األخير  

بين المتوسطات الحسابية المجموعات  (0.03 ≥ 1)وجود فرق ذات داللة احصائية عن مستوى  -
الطالقة، ( على مهارات )التعلم التعاوني،العصف الذهبي، و الطريقة التقليديةالدراسة الثالث )

في اختبار التفكير االبداعي البعدي لصالح مجموعة العصف الذهبي ، و  (المرونة ، و األصالة
 التعلم التعاوني مقارنة تقليدية .

( بين المتوسطات الحسابية المجموعات 0.03 ≥ 1)وجود فرق ذات داللة احصائية عن مستوى  -
 الكليالختبارالمجموع( على التعلم التعاوني،العصف الذهبي، و الطريقة التقليديةالدراسة الثالث )

 االبداعي البعدي لصالح مجموعة العصف الذهبي ، و التعلم التعاوني مقارنة تقليدية .
( بين المتوسطات الحسابية المجموعات 0.03 ≥ 1)وجود فرق ذات داللة احصائية عن مستوى  -

الطالقة، ( على مهارات )التعلم التعاوني،العصف الذهبي، و الطريقة التقليديةالدراسة الثالث )
لصالح مجموعة العصف الذهبي ، و  بمهاراته( في اختبار التفكير االبداعي المرونة ، و األصالة

 التعلم التعاوني مقارنة تقليدية .
( بين المتوسطات الحسابية المجموعات 0.03 ≥ 1)وجود فرق ذات داللة احصائية عن مستوى  -

اختبار  الكليالمجموع ( على الطريقة التقليدية التعلم التعاوني،العصف الذهبي، والدراسة الثالث )
لصالح مجموعة العصف الذهبي ، و  و االحتفاظ بمهاراته ياعبداال و االحتفاظ التفكير االبداعي

 التعلم التعاوني مقارنة تقليدية .

القسم المدرسي بأسلوب التعلم التعاوني وأثره  إدارة:)شريف علي بعنوان: الثالثةالدراسة 3.1.4
نيل شهادة الدكتوراه في مقدمة لوهي عبارة عن رسالة (، هو تحصيل الدراسي و االندماج الصفي

 .2002 سنةتحصل علم النفس التربوي بقسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة وهران 

 الدراسة حول : إشكاليةحيث تمحورت 

القسم على التحصيل الدراسي للتالميذ واندماجهم  إدارةالتعلم التعاوني في  أسلوبماهو أثر استخدام  -
 الصفي ؟ 



 اإلطار العام للدراسة                                                                           الفصل األول    
 

8 
 

لى والخامسة و هل االختالف في طريقة التدريس يرافقه اختالف في التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة األ -
 ابتدائي على التوالي ؟

االندماج الصفي لدى تالميذ السنة األولى والخامسة هل االختالف في طريقة التدريس يرافقه دال في  -
 ابتدائي على التوالي ؟

 وقدم الباحث لهذه التساؤالت فرضيات و هي :
االختالف في طرقة التدريس يرافقه االختالف الدال في التحصيل لدى تالميذ السنة االولى و  إن -

 الخامسة ابتدائي على التوالي .
افقه االختالف الدال في اندماجهم الصفي لدى تالميذ السنة االولى االختالف في طريقة التدريس ير  -

 و السنة الخامسة ابتدائي على التوالي 

كانت ، و  72كما اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الشبه تجريبي أمام الجمع الدراسي فقد يبلغ 
 جملة من النتائج أهمها : األخيروصل في الدراسة العشوائية البسيطة ، كما استخدم معه االستمارة وت عينة

بين مجموعات التجريبية و الضابطة في التحصيل مادة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
 (المعرفة،المفاهيمية، و المعرفة اإلجرائية ،حل المشكالت )الرياضيات و في المستويات الدراسية 

 و الخامسة ابتدائي لصالح المجموعتين التجريبيتين . األولىبالنسبة للتالميذ السنة  -
لصالح المجموعتين التجريبية في تحصيل  إحصائيةكما كشف على وجود فروق ذات ذات داللة  -

( التذكر،الفهم، التطبيق المادة التربية العلمية و التكنولوجية بشكل عام و في مستويات التحصيل )
 لصالح المجموعة التجريبية 

على وجود فروق ذات داللة بين المجموعة التجريبية و الضابطة في االندماج الصفي و كما كشف  -
 .لدى تالميذ السنة أولى ابتدائي أبعاده

وأن هناك فروق دالة بين مجموعتين التجريبية و الضابطة في االندماج الصفي بشكل عام وأبعاده ،  -
 ابتدائي .لصالح المجموعة التجريبية لدى تالميذ السنة الخامسة 

فاعلية برنامج تدريبي في اكتساب مهارات التدريس ):بعنوان (شارزقاألزهرر  ):الرابعةالدراسة 4.1.4
، وهي عبارة عن دراسة (بطريقة التعلم التعاوني لطالب السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين

 الدراسة حول : إشكاليةمقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية حيث تمحورت 
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ما فاعلية برنامج تدريبي في اكتساب مهارات بطريقة التعلم التعاوني لدى طلبة السنة الرابعة معلم  -
 الصف في جامعة تشرين ؟

 و يتفرع عنها األسئلة الفرعية اآلتية :
في ما مهارات التدريس التدريس بطريقة التعلم التعاوني التي ينبغي أن يكتسبها الطلبة المعلمون  -

 كلية التربية السنة الرابعة معلم صف في جامعة تشرين ؟
ما فاعلية برنامج تدريبي في اكتساب مهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة  -

 الرابعة معلم صف في جامعة تشرين ؟
ما فاعلية برنامج تدريبي في اكتساب مهارات التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم  -

 صف في جامعة تشرين 
ما فاعلية برنامج تدريبي في اكتساب مهارات التفقد و التدخل بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة  -

 الرابعة معلم صف في جامعة تشرين ؟
ج تدريبي في اكتساب مهارات التقويم بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة الرابعة معلم ما فاعلية برنام -

 صف في جامعة تشرين ؟
ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي في اكتساب مهارات التدريب بطريقة التعلم التعاوني لطلبة السنة  -

 الرابعة معلم صف في جامعة تشرين ؟

 (0.03)ت فرضيات هي : اختبرت الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة حيث قدم الباحث لهذه التساؤال

ال يوجد فروق ذو داللة احصائية بين متوسطي الدرجات المجموعات التجريبية  :الفرضية الرئيسية -
 .في التطبيقين القبلي و البعدي فيما يتعلق بمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني

 ويتفرع عنها الفرضيات اآلتية : 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي و  -
 البعدي فيما يتعلق بمهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني .

القبلي و  نالتطبيقيالمجموعة التجريبية في  ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات -
 البعدي فيما يتعلق بمهارات التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني 
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القبلي  نالمجموعة التجريبية في التطبيقي ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات  -
 بطريقة التعلم التعاوني. يو البعدي فيما يتعلق بمهارات التفقد و التخل

القبلي و  نالمجموعة التجريبية في التطبيقي احصائية بين متوسطي درجاتال يوجد فروق ذات داللة  -
 . البعدي فيما يتعلق بمهارات التقييم بطريقة التعلم التعاوني

ال يحقق البرنامج التدريسي مستوى مناسب من الفاعلية في اكتساب مهارات التدريس بطريقة التعلم  -
 ، معة تشرينالتعاوني لطلبه السنة الرابعة معلم صف في جا

كما اعتمد على المنهج شبه التجريبي في دراسته أما مجتمع الدراسة فكان يتكون من  -

 طالب وطالبة أما عينة الدراسة فكانت عينة عنقودية استخدم معه بطاقة 207

 أهمها :توصلت الدراسة إلى نتائج 

التطبيق القبلي و يوجد فروق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  -
 البعدي فيما يتعلق بمهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني بصالح التطبيق البعدي .

يوجد فروق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و  -
 ق البعدي .البعدي فيما يتعلق بمهارات اتخاذ القرارات بطريقة التعلم التعاوني بصالح التطبي

يوجد فروق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و  -
 البعدي فيما يتعلق بمهارات التنفيذ بطريقة التعلم التعاوني بصالح التطبيق البعدي 

يوجد فروق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و  -
 البعدي فيما يتعلق بمهارات التفقد و التدخل بطريقة التعلم التعاوني بصالح التطبيق البعدي 

يوجد فروق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و  -
 البعدي فيما يتعلق بمهارات التقويم بطريقة التعلم التعاوني بصالح التطبيق البعدي .

لبرنامج التدريسي مستوى فاعلية مناسبا في اكتساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني يحقق ا -
 لطلبة السنة الرابعة معلم صف جامعة تشريش.

 (       جتماعيةالمهارات اال)تغيرمات التي تناولت الدراس 2.4

فاعلية برنامج سلوكي  ): حمد بن علي بن عبد  هلل الحميضي بعنوانأل: الدراسة األولى1.2.4
وهي عبارة ، (المتخلفون عقليا القابلين للتعلم األطفاللتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من 



 اإلطار العام للدراسة                                                                           الفصل األول    
 

11 
 

عن رسالة ماجستير في العلوم االجتماعية تخصص رعاية و صحة نفسية بقسم العلوم االجتماعية 
 . 2002سنة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 اشكالية حول :  تمحورتحيث -
ما مدى فعالية برنامج سلوكي في التنمية بعض المهارات االجتماعية لعينة من األطفال المتخلفين عقليا 

 القابلين للتعلم الذين يعاونون من نقص المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة ؟

 و يتفرع هذا السؤال إلى أسئلة فرعية :
احصائية في المتوسطات رتب درجات المهارات االجتماعية لدى عينة هل توجد فروق ذات داللة  -

( قبل و بعد المجموعة التجريبيةمن األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم داخل حجرة الدراسة )
 تطبيق البرنامج السلوكي ؟

ينة هل توجد فروق ذات داللة احصائية في المتوسطات رتب درجات المهارات االجتماعية لدى ع -
( قبل و بعد المجموعة الضابطةمن األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم داخل حجرة الدراسة )

 تطبيق البرنامج السلوكي ؟
هل توجد فروق ذات داللة احصائية في المتوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية و  -

قابلين للتعلم على مقياس المهارات متوسط درجات افراد المجموعة من األطفال المتخلفين عقليا ال
 االجتماعية داخل حجرة الدراسة بأبعاده المختلفة بعد تطبيق البرنامج السلوكي ؟

 و قدم الباحث لهذه التساؤالت فرضيات هي:
توجد فروق ذات داللة احصائية في المتوسطات رتب درجات المهارات االجتماعية على مقياس  -

داخل حجرة الدراسة لدى عينة من االطفال المتخلفين عقليا القابلين تقدير المهارات االجتماعية 
 ( قبل و بعد تطبيق البرنامج السلوكي لصالح القياس البعدي.المجموعة التجريبيةللتعلم  )

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في المتوسطات رتب درجات المهارات االجتماعية االطفال  -
( على مقياس تقدير المهارات االجتماعية داخل المجموعة التجريبيةعلم  )المتخلفين عقليا القابلين للت

 حجرة الدراسة بين القياس البعدي.
توجد فروق ذات داللة احصائية في المتوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية،   -

لتعلم على ومتوسطات رتب درجات افراد المجموعة الضابطة من االطفال المتخلفين عقليا القابلين ل
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مقياس تقدير المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة بعد تطبيق البرنامج السلوكي لصالح افراد 
 المجموعة التجريبية.

طفل، وعينة الدراسة قصدية استخدم  06أما مجتمع الدراسة بلغ  ، نهج التجريبي في دراستهعتمد المكما ا 
 جملة من النتائج أهمها : األخيرإلىصيل معه مقياس تقدير المهارات االجتماعية ، و تو 

توجد فروق ذات داللة احصائية في المتوسطات رتب درجات افراد المهارات االجتماعية لدى عينة   -
( قبل وبعد تطبيق البرنامج السلوكي المجموعة التجريبيةمن االطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم )

 لصالح القياس البعدي.
داللة احصائية في المتوسطات رتب درجات افراد المهارات االجتماعية لدى عينة  توجد فروق ذات  -

( على مقياس تقدير المهارات المجموعة الضابطةمن االطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم )
 االجتماعية داخل حجرة الدراسة بين القياس القبلي و البعدي.

المتوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية،  توجد فروق ذات داللة احصائية في  -
ومتوسطات رتب درجات افراد المجموعة الضابطة من االطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم على 
مقياس تقدير المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة بعد تطبيق البرنامج السلوكي لصالح افراد 

 المجموعة التجريبية.
 

المهارات االجتماعية وعالقتها بالتفوق المدرسي لدى ):سعيد بعنوانالبوجالل :سة الثانية الدرا2.2.4
وهي عبارة عن رسالة ماجستير في علم النفس االجتماعي بقسم علم ، (تالميذ و تلميذات المرحلة المتوسطة

 .2007-2002النفس و علوم التربية و االرطوفونيا بجامعة الجزائر 

 : التساؤالت التالية الدراسة حول إشكاليةحيث تتمحور 

 هل هناك عالقة بين المهارات االجتماعية و التفوق الدراسي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ؟ -
 (؟الجنس ، المستوى الدراسي)متغيرات الدراسة  إلىتعزي  إحصائيةو هل هناك فروق ذات داللة  -
 يتفرع عن هذين السؤالين عدة أسئلة فرعية و هي :  -
 هل هناك عالقة بين مهارة الحساسية االجتماعية و التفوق الدراسي ؟ -
 هل هناك عالقة بين مهارة الضبط االجتماعي و التفوق الدراسي ؟ -
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 هل هناك عالقة بين مهارة التعبير االجتماعي و التفوق الدراسي ؟ -
 هل هناك عالقة بين مهارة الحساسية االنفعالية و التفوق الدراسي ؟ -
 القة بين مهارة الضبط االنفعالي و التفوق الدراسي ؟هل هناك ع -
 هل هناك عالقة بين مهارة التعبير االنفعالي و التفوق الدراسي ؟ -
 هل هناك عالقة بين المهارات االجتماعية لدى المتفوقين دراسيا بإخالف الجنس؟ -
 ى الدراسي؟هل هناك عالقة بين المهارات االجتماعية لدى المتفوقين دراسيا بإخالف المستو  -
 هل توجد فروق بين المتفوقين و المتأخرين دراسيا في المهارات االجتماعية ؟ -

 و قدم الباحث لهذه التساؤالت فرضيات هي :
 توجد عالقة ارتباطيه بين مهارة الحساسية االجتماعية و التفوق الدراسي . -
 توجد عالقة ارتباطيه بين مهارة الضبط  االجتماعي و التفوق الدراسي . -
 توجد عالقة ارتباطيه بين مهارة التعبير االجتماعي و التفوق الدراسي . -
 توجد عالقة ارتباطيه بين مهارة الحساسية االنفعالية  و التفوق الدراسي . -
 توجد عالقة ارتباطيه بين مهارة الضبط االنفعالي  و التفوق الدراسي . -
 لتفوق الدراسي .توجد عالقة ارتباطيه بين مهارة التعبير االنفعالي  و ا -
 تختلف المهارات االجتماعية لدى المتفرقين دراسيا باختالف الجنس . -
 تختلف المهارات االجتماعية لدى المتفرقين دراسيا باختالف المستوى الدراسي. -

استخدم معه ، و تلميذا و تلميذة  560كما اعتمد على المنهج الوصفي في دراسة أما المجتمع الدراسة فقد بلغ 
 :أهمهاجملة من النتائج  األخيرإلىوتوصل في  ،المهارات االجتماعية اختبار

وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتفوقين دراسيا و المتأخرين دراسيا في مهارة الحساسية  -
 االجتماعية .

وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتفوقين دراسيا و المتأخرين دراسيا في مهارة الضبط  -
 .االجتماعي 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتفوقين دراسيا و المتأخرين دراسيا في مهارة التعبير  -
 االجتماعي.
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وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتفوقين دراسيا و المتأخرين دراسيا في مهارة الحساسية  -
 االنفعالية .

المتأخرين دراسيا في مهارة الضبط وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتفوقين دراسيا و  -
 االنفعالي .

وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتفوقين دراسيا و المتأخرين دراسيا في مهارة التعبير  -
 االنفعالي.

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متغير الجنس و المهارات االجتماعية و بهذا نقرر ان طرح  -
 هذه الفرضية لم تتحقق  .

 قات ذات دالالت  احصائية بين متغير المستوى الدراسي و مهارات الضبط االنفعالي.وجود عال -

المهارات االجتماعية وعالقاتها ببعض ):سالمة ناجي فايز علي بعنوانل: الثالثة  الدراسة3.2.4
، وهي عبارة عن رسالة ماجستير في علم النفس (عمر المختارو المتغيرات لدى طلبة جامعة طرابلس 

 .2002سنة  االجتماعي بقسم التربية و علم النفس بجامعة بن غازي 

 الدراسة حول : إشكاليةحيث تمحورت 

 األولىما طبيعة الفروق في المهارات االجتماعية بين طلبة جامعة طرابلس و عمر المختار و طلبة السنة 
 واألدبي.و التخصص العلمية  واإلناثوالرابعة بين الذكور 

عينة كانت ،و طالب وطالبة 5063المقارن أما المجتمع الدراسة يبلغ  يئرتباطيالتنبالاكما اعتمد على المنهاج 
 .عشوائية استخدم معه مقياس المهارات االجتماعيةة بقيطعينة الدراسة 

 جملة من النتائج هي : األخيرإلىو توصل في 
ان مستوى المهارات االجتماعية لدى العينة كان مرتفعا مقارنة بالمتوسط الفرضي للمقياس ، مما  -

 .عينة الدراسة أفراديشير إلى ارتفاع مستوى المهارات االجتماعية لدى 
 ث.اإلناعائدة الى النوع لصالح  إحصائيةكما تبين وجود فروق ذات داللة  -
 .ائيا عائدة الى التخصص لصالح التخصص العلميكما تبين ايضا ان هناك فروق دالة احص -
 كما توجد فروق دالة احصائيا عائدة  الى السنة الدراسية لصالح الطلبة السنة الرابعة . -
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عقالني انفعالي  إرشاديفاعلية برنامج :)حجيز بعنوان أبولمعان محمد احمد الدراسة الرابعة :.4.2.4
وهي عبارة عن رسالة ماجستير في الصحة  (،لتسمية المهارات االجتماعية لدى الطالبات المرحلة الثانوية

 .2003 سنةغزة  اإلسالميةالنفسية المجتمعية بقسم علم النفس بالجامعة 

 حيث تمحورت اشكالية الدراسة حول :
لتنمية المهارات االجتماعية لدى طالبات المرحلة مامدى فاعلية برنامج ارشادي عقالني انفعالي  -

 الثانوية ؟

العينة وكانت طالبة  20التجريبي في دراسته ، أما مجتمع الدراسة فقد بلغ  جعلى المنهالباحث اعتمد  و
كما استخدم معه مقياس ، طالبة يمثلون العينة الضابطة 20و ،العينة التجريبية مثلت طالبة 20 مكونة من
 الى جملة من النتائج أهمها : األخيراالجتماعية وتوصل في المهارات 

االجتماعية ولدى ابعادها المجموعة التجريبية وجود فرق ذات داللة احصائية في متوسط المهارات  -
 .أي الطالبات ، لصالح المجموعة االجتماعيةو الضابطة بعد تطبيق البرنامج االرشادي ، حسب ر 

االجتماعية ولدى ابعادها المجموعة التجريبية وجود فرق ذات داللة احصائية في متوسط المهارات   -
 .أي الطالبات ، لصالح المجموعة االجتماعيةقبل وبعد تطبيق البرنامج االرشادي ، حسب ر 

ية االجتماعية و ابعادها لدى المجموعة التجريبوجود فرق ذات داللة احصائية في متوسط المهارات  -
 ( بحسب رأي الطالبات.القبلي ، البعدي ،التتبعيفي القياسات ، )

المهارات االجتماعية وعالقتها بالضغوط :)خليل الحجار بعنوان لوفاءالدراسة الخامسة  :5.2.4
وهي عبارة عن رسالة ماجستير في الصحة النفسية المجتمعية  ،(النفسية لدى المرأة القيادية بمحافظة غزة

 .2003 سنةاإلسالميةبقسم علم النفس بالجامعة 

 الدراسة حول : إشكاليةحيث تتمحور 
 ما عالقة بين المهارات االجتماعية بالضغوط النفسية لدى المرأة القيادية؟ -

 و يتفرع منه التساؤالت التالية :
 (؟الحساسية االنفعالية  ، الضبط االنفعالي ،التعبير االجتماعي)ماعية ما مستوى المهارات االجت -
 ما مستوى الضغوط النفسية لدى المرأة القيادية ؟ -
 هل توجد عالقة بين المهارات االجتماعية و المهارات القيادية لدى المرأة القيادية ؟ -
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الحساسية االنفعالية  ، هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى المهارات االجتماعية ) -
الحالة االجتماعية ، ( لدى المرأة القيادية ، تعزى لكل من )الضبط االنفعالي ،التعبير االجتماعي
 ( ؟المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ، العمر

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى المرأة القيادية ، تعزى لكل  -
 ( ؟اعية ، المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ، العمرالحالة االجتممن )

 وقدم الباحث لهذه التساؤالت فرضيات هي : 

الحساسية االنفعالية ، الضبط )ال توجد عالقة ذات داللة احصائية في مستوى المهارات االجتماعية  -
 ( و مستوى الضغوط النفسية لدى المرأة القياديةاالنفعالي ،التعبير االجتماعي

الحساسية االنفعالية ، الضبط )ال توجد عالقة ذات داللة احصائية في مستوى المهارات االجتماعية  -
 ( و مستوى الضغوط النفسية لدى المرأة القياديةاالنفعالي ،التعبير االجتماعي

الحساسية االنفعالية ، الضبط )ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى المهارات االجتماعية  -
 ( .فعالي ،التعبير االجتماعياالن

الحساسية االنفعالية ، الضبط )ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى المهارات االجتماعية  -
 ( لدى المرأة القيادية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي.االنفعالي ،التعبير االجتماعي

الحساسية االنفعالية ، الضبط )ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى المهارات االجتماعية  -
 ( لدى المرأة القيادية تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة.االنفعالي ،التعبير االجتماعي

الحساسية االنفعالية ، الضبط )ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى المهارات االجتماعية  -
 ر العمر.( لدى المرأة القيادية تعزى لمتغياالنفعالي ،التعبير االجتماعي

في مناصب اشرافية لدى  ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية للعامالت -
 المرأة القيادية تعزى  لمتغير الحالة االجتماعية.

في مناصب اشرافية لدى  ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية للعامالت -
 لمؤهل العلمي.المرأة القيادية تعزى لمتغير ا

في مناصب اشرافية  ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية للعامالت -
 لدى المرأة القيادية تعزى  لمتغير سنوات الخبرة.
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في مناصب اشرافية  ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية للعامالت -
 لدى المرأة القيادية تعزى  لمتغير العمر.

امرأة قيادة و عينة الدراسة  06كما اعتمد على المنهاج الوصفي التحليلي أما مجتمع الدراسة فقد بلغ 
القصدية استخدم معه مقياس الشخصية القيادية ، و قياس المهارات االجتماعية و مقياس الضغوط 

 األخير إلى جملة من النتائج أهمها .النفسية و توصل في 

أن المرأة القيادية في الوزارات الحكومية تتمتع بالدرجة المتوسطة من المهارات االجتماعية حيث بلغ  -
 (% 65.22الوزن النسبي )

 (% 32.02ان مستوى الضغوط لدى المرأة القيادة هو متوسط حيث بلغ الوزن النسبي ) -
دالة احصائيا بين متوسطات درجات افراد عينة الدراسة على مقياس ال توجد عالقة ارتباطيه موجبة  -

 المهارات االجتماعية و مقياس الضغوط النفسية لدى المرأة القيادية .
 

 سابقة:التعقيب على الدراسات ال 4-3

كانت دراسات مشابهة تناولت  أن جل هذه الدراساتلنا من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها اتضح 
 ؛سابقة مطابقة لموضوع الدراسة الحاليةأحد المتغيرين، ففي حدود بحثنا واطالعنا لم نجد دراسات 

الكشف عن فعالية التعلم التعاوني  إلىالدراسات التي تناولت متغير "التعلم التعاوني" هدفت  أنوجدنا  بحيث
بالنسبة لدراسة محي الدين  أما( 2002وتأثيره على التحصيل الدراسي وذلك بالنسبة لدراسة علي شريف، )

هذا النوع من التعليم يجعل الطالب ينتهي  أن( والتي تلتقي مع دراستنا الحالية في ، 2002عاطف العيد )
 وتوجيه عند االستجابةالتعزيزات االيجابية  إضافةإلىب المهارات والحقائق واكتساالمفاهيم  إتقانمن 

له عندما يخطئ وهكذا يواصل الطالب التقدم في النجاح، كما يشعرهم  إحراجالصحيحة بهدوء دون 
 .األدواربالمسؤولية الفردية والجماعية من خالل توزيع 

التناقش الذي يتم  أنها في جزئية أال وهي ( والتي استفدنا من2002بالنسبة لدراسة أحمد أبو جغليف ) أما
 األعمالالتي يقدمها الطلبة بما في ذلك قراءة  اآلراءداخل المجموعات التعاوينة، يتيح الفرصة لنقد بعض 

 المقدمة قد يفيد الطلبة في اكتساب الخبرات التي ال توفرها الطريقة التقليدية.
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فمنها  إلىأخرى مضامينها متفاوتة من دراسة  أنالجتماعية فنجد بالنسبة للدراسات التي تناولت المهارات ا أما
المتخلفون  األطفالفاعلية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من  إلىمن هدفت 

 ( .2002عقليا القابلين للتعلم وهذا بالنسبة لدراسة احمد بن علي بن عبد  هلل الحميضي )

بالتفوق الدراسي  وعالقاتهااالجتماعية المهارات  إلى( والتي هدفت 2007عيد بوجالل )بالنسبة لدراسة الس أما
( والتي هدفت 2002لدى تالميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة، في حين نجد دراسة سالمة ناجي فايز علي )

والتي التقت مع  ،بلس وعمر المختاراالمهارات االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة طر 
كذلك  اآلخرينعالقات اجتماعية جيدة مع  إقامةتساعد على دراستنا الحالية في تنمية المهارات االجتماعية 

 هم على التواصل االجتماعي بما في ذلك تشكل لهم السلوك السوي.تقدر 

هذه الدراسات  وقد كان ذلك في جوانب محددة حسب درجة االلتقاء بينورغم ذلك حاولنا االستفادة منها 
 والتي نوجزها في النقاط التالية :  ودراستنا

 ودراستنا الحالية أجريت بالمؤسسة التربوية ثانويةالمؤسسات التربوية أجريت أغلب هذه الدراسات ب -
 .محمد خير الدين

صغيرة بين ، كما تباينت العينات استخدمت هذه الدراسات المنهج الوصفي و المنهج الشبه تجريبي -
، أما دراستنا فقد اعتمدت المنهج الوصفي وعينة متوسطة الحجم قدرت و عينات كبيرة الحجم حجمال
 .تلميذ وتلميذة 63 بـ

تحديد عينة االستفادة منها في الجانب النظري والميداني ككما استطعنا من خالل هذه الدراسات  -
 .وأدوات جمع البياناتالدراسة 

 :التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة.5

 التعليم التعاوني:1.5

ات صغيرة في المرحلة الثانوية إلى مجموع التدريس الحديثة ، حيث يتم تقسيم التالميذ أساليبمن أسلوب هو 
 إنجاز األنشطة التعليمية المختلفة.بهدف تالميذ  6إلى  2تتكون من 
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 :لمهارات االجتماعيةا2.5

 والمشاركةالثانوية كالتواصل، التعاون هي جملة من الممارسات السلوكية التي يستخدمها تالميذ المرحلة 
جال محمد خير الدين  داخل المؤسسة التعليميةبهدف تنمية قدراتهم وذلك من خالل التفاعل المستمر بينهم 

 .الدراسة 

لمتوسط ليلتحق بالتعليم شهادة التعليم اعلى  هو ذلك التلميذ الذي يتحصلتلميذ المرحلة الثانوية:3.5
 .محمد خير الدين يزاول دراسته بثانوية كأقصى حد 20-03الذي يكون عمره ما بين الثانوي و 
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 التعاوني : التعلم  1.
 التعلم اصطالحا :1.1 .  

التعلم هو تغيير في األداء يرتبط بالممارسة يمكن تفسيره على أساس عوامل التعب أو 
،  2007)مجدي عزيز إبراهيم : .أخطاء القياس أو تغييرات في األعصاب المصدرة و الموردة

 (19ص 

التعلم هو عبارة عن نشاٍط الهدف منه الوصول إلى خبراٍت ومهاراٍت ومعارف جديدة، وأيضا 
أو هو النشاط الذي ُيمارسه الُمتعّلم بنفسه باالعتماد على بعض المواد التعليمّية الُمصّممة بشكٍل 

عبارة عن عملّية منّظمة ُيمارسها المعّلم؛ بهدف نقل معّين تساعده على التعّلم، أما التعليم فهو 
الَمعلومات والمعارف المهاراتّية إلى الطالب، وتنمية اّتجاهاتهم نحوها، وُيعّد التعّلم هو الّناتج 

 ( https://mawdoo3.com  22:03-22/30/2322. )الحقيقي لعملّية الّتعليم

 التعلم التعاوني اصطالحا :2.1 .  

الت مع بعضهم البعض، وإن هو الطريقة التي يتعلم بها أفراد المجموعات، حل المشك
الحصول عن األسئلة ، و المطلوب واإلجابة  بالتجاربيشاركوا في تعليم المفاهيم واستيعابها، والقيام 

ليس من المعلم ويكون العمل ضمن مجموعات من بعضهم البعض مباشرة ، و على المساعدة  
)نجم عبد هللا .الحاجة عندية الراجعة غذصغيرة ويقتصر دور المعلم على اإلشراف والتوجيه، والت

 ( 35، ص  2015ي : الموسو 

نوع من التعلم الذي يأخذ مكانة في حجرة الدراسة حيث يعمل الطالب ويعرف أيضا بأنه       
يعملون بطريقة مون األفكار والمهارات فيما بينهم و مختلفة ، فيقسسويا في مجموعات صغيرة 

 ( 19، ص 2008العتري : )خلف بن قليل .أكاديمية مشتركةتعاونية تجاه إنجاز مهام 

ات التعلم النشط التي تسمح للتالميذ بأن على أنه إحدى إستراتيجي التعلم التعاونيكما يعرف 
يكونوا مشاركين نشطين في عملية التعلم، وتقوية هذه اإلستراتيجية مع تقسيم التالميذ إلى 

(تالميذ يعملون معا ويسعون لتحقيق 4-6مجموعة من )مجموعات صغيرة غير متجانسة، تظم كل 
 (40، ص  2018)بن عمارة مراد :أهداف مشتركة ويتم ذلك تحت توجيه وإشراف المعلم.

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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التعلم والتعليم  يقوم على أساس تقسيم الطلبة إلى من اساليب أسلوب وهناك من يعرفه بأنه
مجموعات صغيرة غير متجانسة، بحيث يتعاون أفراد المجموعة الواحدة من خاللها، وذلك من أجل 

 (71، ص 2008)جودت أحمد سعادة : .تحقيق أهدافهم المشتركة 

 عناصر التعلم التعاوني : 2.

مجموعة وال تكون كل مجموعة تعاونية مالم تتوفر إن الموقف التعليمي التعاوني يتكون من 
 العناصر اآلتية :

 االعتماد المتبادل االيجابي :   1.2

أن أول مطلب لدرس منظم على أساس تعاوني فعال هو أن يعتقد الطلبة   "1999 ، الحيلة"يؤكد 
 ويشترط فيه أن: بأنهم يغرقون معا، أو ينجحون معا وللطلبة مسؤولياتهم في المواقف التعاونية

 يتعلموا المادة المخصصة 
 ، ك المسؤولية تلالتسمية الفنية لو يتأكدوا أن جميع أعضاء مجموعاتهم يتعلمون هذه المادة

مرتبطون يتوفر هذا االعتماد يدرك الطلبة أنهم ي االعتماد المتبادل االيجابي، و المزدوجة ه
هم في المجموعة قرانا لم ينجح أهم في المجموعة  بشكل ال يمكن أن ينجحوا  مقرانمع أ

 بالعكس ، وإّن نجاح كل فرد يؤدي إلى نجاح المجموعة .و 

)نجم عبد هللا الموسوي ، وعندما يفهم االعتماد المتبادل اإليجابي فإنه يؤكد على مايلي :
 (43-42ص  2015

أي ال يجوز أن يستغني عنها لنجاح المجموعة، جهود كل فرد في المجموعة مطلوبة ال  -أ
 من دفع األجرة ( ن يكون هناك )ركاب معفو 

فرد في المجموعة إسهام فريد يقدمه بسبب مصادره أو دوره والمسؤوليات المهمة التي  لكل -ب
 .تسندها إليه المجموعة

 :مسؤولية الفردية والجماعيةال2.2

 هناك مستويات من المسؤولية التي يجب توفرها في المجموعات التعاونية هما :
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حاسب ليس أمام معلمه أنه مو  عن تعلمهرد مسؤول لفاوتتمثل في أن  الفردية:المسؤولية  -أ
ى إنجاز أمام أفراد مجموعته أيضا كما ينبغي عليه أن يكون حريصا علفحسب، بل و 

، ذلك من خالل دوره الذي يمارسه في المجموعة ، دون االعتماد المهمة الموكلة إليه ، و 
المساعدة قدر ما يستطيع لزمالئه يم العضو العون و ة إلى ضرورة تقد، إضافعلى اآلخرين 

 اآلخرين من المجموعة.
وتتمثل أن على جميع أفراد المجموعة تحمل مسؤولية تحقيق  ؤولية الجماعية:المس -ب

المجموعة ككل ،  دتقييم جهد عن ذلكعلى أكمل وجه أو يمكن توضيح أهدافهم المشتركة 
تظهر أفرادها و من ل انجاز كوكذلك أداء و لى قياس مدى تحقيق تلك األهداف العمل عو 

ذلك تقديم المساعدة والدعم يترتب على المجموعة و الى عند إعادة النتائج المسؤولية الفردية 
 2008)جودة أحمد سعادة التشجيع لمن يحتاجها من أجل إنجاز المهمة على أكمل وجه و 
 ( 90، ص  

 :التفاعل وجها لوجه  3.2

ه مع زميل آخر في التفاعل االيجابي وجها لوجالمجموعة بتقديم المساعدة و د في يلتزم كل فر 
تقديم المساعدة شتراك في استخدام مصادر التعلم وتشجيع كل فرد لآلخر و االنفس المجموعة و 

بعضهم  لشخصي نحووالدعم لبعضهم البعض يعتبر تفاعل معززا وجها لوجه من خالل التزامهم ا
الذي  ذا التفاعل من خالل مشاهدة التفاعل اللفظييتم التأكد من هو لتحقيق الهدف المشترك ، 

ال يعتبر التفاعل وجها يحدث بين أفراد المجموعة وتبادلهم الشرح والتوضيح والتلخيص الشقوي ، و 
التفاعل اللفظي في  تطويرلوجه غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف هامة مثل : 

)توفيق . أثر ايجابيا على المردود التربوي الصف و تطوية التفاعالت االيجابية بين الطالب التي ت
 (31ص  2009مرزوقي،

 :فوائد التعلم التعاوني . 3
 ذ يرتفع ارتفاعا ملحوظا عند استخدام إستراتيجيةالدراسات أن تحصيل التالميأثبتت البحوث و 

مع  قالبحوث أن هذه النتيجة تتحقدلت و ، أنهم يحتفظون بما يتعلمون لمدة أطولالتعلم التعاوني و 
 فوائد التعلم التعاوني فيما يلي :يمكن لجمال التالميذ على اختالف مستوياتهم وقدراتهم و جميع 
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 يساعد على فهم وإتقان المفاهيم و األسس العامة . - 1

 القدرة حل المشكالت ينمي   - 2

 ينمي القدرة اإلبداعية التالميذ  - 3

ص ص  2114،قاسم أمين جمال ).على التعبيرالقدرة دي إلى تحيين المهارات اللغوية و يؤ  - 4
11-11) 

 إتاحة الفرصة للطالب للتفاعل معا . - 5

 2112،محمود إبراهيم  أحمد أبو جلفيف ).توضيحها بحرية تبادل األفكار واآلراء و  - 6
 (11ص

 المعلمين مواقف أفضل اتجاه المدرسة و كوين ت -7

 2114، سم العلياعائشة ج)يزيد العالقات االيجابية بين بين الفئات الغير متجانسة. - 8
 (11ص

 أهداف التعلم التعاوني :  .4
 يسعى التعلم التعاوني تحقيق ثالثة أهداف وهم : 

 :األكاديميتحسين التحصيل 1.4

ذج بنية تحصيلية هامة و لقد أثبتت مطوره أن نمو  مهامفي يستهدف تحسين أداء الطالب 
المكافأة التعاونية يزيد من قيمة التعلم األكاديمي عند الطالب، ويغير المعايير المرتبطة بالتحصيل، 

تركيز الجماعة على التعليم التعاوني يمكن أن يغير معايير ثقافية الطالب و جعلها أكثر تقبال وأن 
 التعلم األكاديمي .لالمتياز في نهاية 

 : تقبل التنوع و االختالف أو الفرق بين الطالب  2.4

ي الثقافة والمستوى االجتماعي ومستوى األوسع ألناس يختلفون فوهو التقبل األسمى و 
الظروف الخلفيات المتباينة و  التعلم التعاوني يتيح الفرص للطالب ذوي القدرات والتحصيل ، و 
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خدام بنيات مشتركة ومن خالل است مهام فيم األالبعض  على بعضهمالمختلفة أن يعملوا متعمدين 
 .يتعلمون تقديرهم لبعضهم البعض المكافأة التعاونية و 

 تنمية المهارات االجتماعية : 3.  4

ت مهارات اجتماعية متنوعة وهو أن يتعلم  الطالب مهارايضم التعلم التعاوني أهداف و 
تقديم العمل التعاوني التعاون والنظام والمناقشة والحوار والمشاركة والثقة بالنفس واحترام اآلخرين، و 

 .(40ص  2008,اوي )إيناس إبراهيم محمد عرق.

 العوامل المساعدة على نجاح التعلم التعاوني : .5
من تلك  أوردت األدبيات العوامل المعينة على نجاح التعلم التعاوني و يمكن إيجاز بعض

 (98 - 97ص  2015،)نجم عبد هللا الموسوي العوامل فيما يلي :

التعاوني يتطلب اهتمام الطالب وانضباطهم  ذ أن التعلمإ: المناخ الصفي المناسب1.5
عدم بالمسؤولية حتى يمّكنهم العمل والبحث والنقاش بشكل دقيق ، أما الفوضى و  استشعارهم و 

 تحقق األهداف المرجوة من التعلم التعاوني .استشعار المسؤولية  فإنها ال 

قدهم د من تفاعلهم وال كبيرا يفيحينبغي أن ال يكون صغيرا  :لعدد المناسب للتعاون ا 2.5
نقاشها عالوة على الفصل مناسبة لتحرك المجموعات و  مساحة االنضباط كما ينبغي أن تكون 

 مناسبة تأثيثها لعمل المجموعات .

إذ ال يمكن أن يسود :النقاششعور بالرقابة المقيدة للتفكير و الطمأنينة و عدم ال 3.5
هنا يظهر دور المعلم أو عسفة وشعورهم بعم الطمأنينة ، و صادق في ظل الرقابة المتجاد و  نقاش

ذلك لتحقيق وحثه على البحث وإبداء الرأي والنقاش و الفريق التعاوني  احتضانقائد المجموعة في 
 (72-71ص ص  2115)نجم عبد هللا الموسوي، .الطريقة األهداف المرجّوة من هذه

قيام الإن شعور التالميذ بإمكانية :في العمل وااللتزامذاتي باالعتماد ال ذشعور التالمي 4.5
كانت دافعيتهم ديهم التزام بالعمل التعاوني ، و كان لاألعمال معتمدين على أنفسهم ، و  بالمهام أو

وا ينبغي أن يحفزهم المعلم باستمرار ليعتمدالتعاوني سيكون ناجحا ، و التعلم للعمل عالية ، فإن 
  (42ص  2008عرقاوي ،.)إيناس إبراهيم محمد يعززهم إيجابيا على أنفسهم و 
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إذ ينبغي أن تكون خطة عمل المجموعة مرنة بالشكل الذي يمّكن المجموعة من :المرونة5.5
 .التقدم أو االستفادة من أخطائهم السابقةاستخدام أراء بديلة عند مواجهة ما يعيقهم عن 

مجموعة بمنزله الموجه للمجموعة والمنسق بينها لكل  ئدقايكون تحديد :القيادة الموزعة1.5
بين المعلم المادة يؤدي إلى توزيع القيادة بين األعضاء إلى انغماسهم في المشكالت كما يسمح و 

 .بأقصى نمو ممكن لألفراد

تزيد الصياغة الواضحة لألهداف من الشعور بالمجموعة , كما تزيد :هداف الواححة األ1.5
 (56ص  2015،شارزق األزهرر ).من اشتراك األعضاء في عملية اتخاذ القرارات
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 المهارة االجتماعية . 1

 مفهوم المهارة : 1.1

يتم تطويره خالل ممارسة نشاط ما  إذ التعلم الجيد وقتما نريدهي القدرة على األداء و 
وكل مهارة من المهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر  ،تدعمه التغذية الراجعة 

محمد  ريهس. )منها،والقصور في أي من المهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء الكلي
 (11ص 5115،شاش سالمة

التمكن من إنجاز مهمة معينة بكيفية محددة، وبدقة متناهية وسرعة في  المهارة هي
اإلبداع  ،اإلحسان  ،اإلحكام ،اإلتقان  ،)الحذق بمفاهيم أخرى مثل المهارة  كما ترتبط التنفيذ

  ، على الرابط:الخيكاني.)(اإلجادةو  التفوق  ،الخبرة، البراعة ،
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393) 

 مفهوم المهارة االجتماعية :5.1

التباين في  تعريف المهارات دت مفاهيم المهارات االجتماعية ورغم هذا التعدد و لقد تعد
ة الفرد االجتماعية إال أن هناك شبه إجماع على أنها ،سلوك مكتسب يشير إلى قدرة و كفاء

 في التعامل مع اآلخرين .

إلى أن المهارات االجتماعية هي القدرة على التفاعل مع   "كوميس و سالمي"أشار كما  -
ذات قيمة ، وفي ذاته تعد اآلخرين في البيئة االجتماعية بطرق تعد مقبولة اجتماعيا أو 

 5115،الحجار وفاء خليل)ذات فائدة مع  اآلخرين .للفرد ولمن يتعامل معه و فائدةذات 
 (11ص

من المهارات المعرفية الوجدانية السلوكية ، التي تيّسر صدور نسق تعرف بأنها 
ي تساهم فأو الشخصية أو كالهما معا و سلوكيات اجتماعية تتفق مع المعايير االجتماعية 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393
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الرضا في مختلف مواقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين تحقيق قدر مالئم من الفاعلية و 
و توكيد الذات ، وحل مظاهر الكفاءة في كافة صور مهارات التواصل االجتماعي  وتنعكس

 (.55ص 5111،نسرين مصطفى فهمي)التوافق االجتماعي للفرد .المشكالت االجتماعية و 

بأنها أنماط سلوكية يجب توافرها لدى الفرد توافرها لدى الفرد ليستطيع التفاعل  -
 االجتماعي 

مشيرة فتحي محمد .)لمعايير المجتمع  اغير اللفظية  وفقاللفظية و اآلخرين بالوسائل 
 (111ص 5111، سالمة

جيب بها المهارة االجتماعية أنها مجموعة من األنماط السلوكية وغير اللفظية التي يست -
التي تحدد معدل تأثير الفرد في اآلخرين عن والوالدين و اإلخوة الطفل مع غيره كالرفاق و 

أوبعيد عما هو مرغوب في البيئة االجتماعية دون أن يسبب أذى أو  طريق التحرك نحو
 (15ص 5112، رأفت محمد عبد المنعم ىمن.)ضرر لآلخرين من حوله

مجموعة المهارات التي يحتاجها الفرد لكي وتعرف المهارات االجتماعية أيضا بأنها  -
من دوره كفرد يسعى يتواصل ويتفاعل مع مجتمعه المحيط تفاعاًل إيجابيًا منتجًا يعزز 

  ، على الرابط:الخيكاني.) لتحقيق ذاته ويساهم في نماء ورفاه مجتمعه
 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393) 

 أصناف المهارات االجتماعية : . 2

الفرد للتعرف  تتضمن مهارات الذات التي تنطوي على محاوالتمهارة الوعي بالذات :  1.5

أو ضعف أو تميز ومهارات فهم البواعث الكمال في ذاته من قوة على أوجه العصور و 

اجة له قائمة الحلنوع من المهارات مفيد في ذاته و هذا اوالدوافع والتفضيالت ورسم األهداف و 

 في حل الكثير من المشكالت الشخصية ، بما في ذلك العالقات مع الناس .

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393
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يرتبط هذا النوع من المهارات بالتعامل مع اآلخرين بغض مهارة التفاعل اإلجتماعي:  2.5
ا أو وسيلة لبلوغ غايات أخرى ، قد تكون غاية في ذاتهالذي يتطلبها ، و النظر عن الموقف 

ذات واالتصال والتواصل واالستماع وتوكيد الذات الالنوع : مهارة التعبير عن  من أمثلة هذاو 
 التأثير في اآلخرين .والتعاطف و 

يواجه األفراد في معترك الحياة كثيرا من المشكالت التي مهارات حل المشكالت :   3.5
على هذا تتطلب حلوال و قدرة الفرد على حلها ،تعني تمهره في التعامل معها ، ومن أمثلة 

الدخيل بن .)مهارة إدارة الصراعنوع من المهارات ، مهارة البحث والحصول على معلومات و ال
 (55ص 5111الدخيل ،  عبد هللا

 أبعاد المهارات االجتماعية : . 1

بي مع اآلخرين من تعرف المهارات بأنها قدرة الفرد على التفاعل اإليجابي أو السل
ثل أبعاد المهارات االجتماعية تتموالصداقة والنظام والثقة بالنفس ، و خالل التواصل والتعاون 

 األبعاد الخمس التالية :  في

هي قدرة الفرد على التفاعل االيجابي او السلبي مع . البعد األول : مهارة التواصل : 1.1
 احترام ارائهم .اهمية التواصل معهم في حواراته ونقل أفكاره و االخرين من خالل 

هي قدرة الفرد على التفاعل االيجابي او السلبي مع : مهارة التعاون  : ثانيالبعد ال .5.1
 .حب العمل معهمنظافة الفصل والتعاون معهم ومساعدتهم و فيركتهم االخرين من خالل مشا

هي قدرة الفرد على التفاعل االيجابي او السلبي مع : مهارة الصداقة  : الثالث. البعد 1.1
 .اقامة عالقات معهمل مراعاة شعورهم و اكتساب ودهم وتخفيض معاناتهم و االخرين من خال
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هي قدرة الفرد على التفاعل االيجابي او السلبي : مهارة  الثقة بالنفس :  الرابع. البعد 1.1
احترام رأي مستقبل و الطوير نفسه والثقة على التمييز واألمل في مع االخرين من خالل ت

 .اآلخرين

هي قدرة الفرد على التفاعل االيجابي او السلبي مع : :مهارة النظام خامسال. البعد 5.1
ص  5115،طارق عبد الرؤوف عامر.)االخرين من خالل المحافظة على مرافق المدرسة

 (.111-151ص 

 خصائص المهارات االجتماعية : . 1

 :  أن المهارات تتصف بعدة صفات 8991يرى جابر عبد الحميد جابر 

زمن عن طريق الجمع بين التعليم فالتالميذ يتعلمونها عبر المهارات النمائية :ال. 1.1
يتقدمون على يات منخفضة جدا من حيث الكفاءة و الممارسة ، وهم عادة يبدأون من مستو و 

 نحو تدريجي.

يستطيع المالحظون ان يشهدوا هذه الظاهرة بسهولة بمقارنة كفاءة التالميذ في مهارة معينة و 
لكنهم ألداء والقدرة من يوم الخر و فترات زمنية مختلفة ، ولم يجدوا عادة فرق في اعبر 

 .من سنة إلى أخرى إلى أخر و  هرقدم واضح من شسوف يالحظوا ت

علم المهارات حيث يشاهدون خبراء يؤدون تيغفل المالحظون احيانا هذا الجانب من و 
هي ، بحيث تبدو جهودهم بسيطة و الية بفعة ، إن الخبراء يؤدونها بسهولة و مهارة معين

هي نقطة يستطيع المالحظ ست مهارات بسيطة على اإلطالق ، و ببساطة خادعة ، إنها لي
آدائه في فترات تطاع  أن يقارن بين أدائه اآلن و سريع إذا اسو مباشر و أن يدركها على نح

 الممارسة األولى.
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تعلمها عن عادات تأدي آلياتهم معظم المهارات تتعدى كونها   هارات المتعلمة :الم. 5.1
، انها ببساطة أنماط من سلوك معقدة و يجمع الماهر معرفة لها  والمرانطريق تدريب 
في الممارسة عبر الزمن ، أي معظم المهارات في حاجة إلى أن  متضمنمغزاها لما هو 

 تفهم لكي تؤدى أداء جيدا.

لف خبراء في طبيعتها الدقيقة ، المهارات معقدة بحيث يخت ضبعمهارات المعقدة:ال. 1.1
فيزبقية ، وعاطفية ، وعقلية ، عملية لتالية ،خصائص االيمكن القول أن المهارات تتميز بو 
يمكن استخدامها في ن من خالل التدريب واالستخدام و تتحس ارفمعلومات و تتطلب معو 

 (11-15ص ص  5111، سعيد بوجالل)مواقف متعددة .

 . جوانب العجز في المهارات االجتماعية : 5

 : تتعد اوجه العجز في المهارات االجتماعية ويمكن ان نوجزها على النحو التالي

 ( جوانب العجز في المهارات االجتماعية الى اربعة اصناف وهي : 8911يصنف جريشام )

 عجز في المهارة االجتماعية :  -أ

المهاراتالهامة للتفاعل بطريقة مالئمة مع زمالئهم، ومن االمثلة بعض االطفال ليست لديهم 
على ذلك فيما يتعلق بالعجز في المهارات االجتماعية لدى المتخلفين عقليا ان بعض 

 االطفال ال يستطيعون االستمرار في الحديث مع زمالئهم او توجيه التحية لهم.

 عجز في اداء المهارة االجتماعية :  -ب 

بعض االطفال محتوى جيد من المهارات االجتماعية لكنهم ال يستطيعون ان يوجد لدى 
يمارسونها عند المستوى المطلوب في حياتهم االجتماعية ويمكن ان يرجع ذلك الى نقص 

) احمد بن علي بن عبد هللا الحافز او انعدام فرصة اداء السلوك بشكل مستمر.
 (.55ص 5111الحميضي،
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 المرتبط بالمهارة االجتماعية :  عجز في الضبط الذاتي -جـ

بعض االفراد ال توجد لديهم مهارات اجتماعية معينة تناسب مواقف معينة لوجود االستجابة 
االنفعالية التي تعيق تنمية مهارات اجتماعية معينة كالقلق والخوف فاالفراد على سبيل المثال 

ماعي او المخاوف المرضية قد قد يصعب عليهم ان يتفاعلوا مع اقرانهم ، الن القلق االجت
 تعوق تفاعلهم االجتماعي.

 قصور في الضبط الذاتي عند اداء المهارة االجتماعية :  -د

بعض االفراد توجد لديهم مهارات اجتماعية ولكنهم ال يؤدون المهارة بسبب االستجابة 
ل على ان الشارات االنفعالية ومشكالت الضبط السابقة والالحقة، وهذا ما يدن الصادرة ع

 5115)سالمة ناجي فايز علي، الفرد يعرف كيف يؤدي المهارة ولكن ليس بصفة مستمرة .
 (11ص



 

 : اإلجراءات المنهجية للدراسةالرابعالفصل 

 منهج الدراسة. -1

 مجاالت الدراسة -2

 عينة الدراسة. -3

 أدوات الدراسة -4

 األساليب اإلحصائية -5
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 الدراسة:      منهج -1

الطريق أو مجموعة الطرق التي يتمكن الباحثون من خاللها، ومن الظواهر  يعتبر المنهج ذلك
العلمية والظروف المحيطة بها في بيتها والمجال العلمي الذي تنتمي اليه، وتصور العالقة 
بينهما وبين الظواهر األخرى المؤثرة فيها، كما تصور شكل العالقة بين متغيراتها، بإستخدام 

العلمي، التي تالئم األهداف التي يسعى الباحثون إلى تحقيقها من وراء أساليب وأدوات البحث 
 (59ص، 7002،بكر أبوخير ميالد و  مصطفى حميد الطائي).استخدام هذا المنهج

طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل ويعرف المنهج الوصفي بأنه 
لة اجتماعية او سكان معينين ويعتقد الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية او مشك

الكاتب نفسه بأن المسح االجتماعي يمكن ان يتضمن عدة عمليات كتحديد الغرض منه 
وتعريف مشكلة البحث وتحليلها وتحديد نطاق ومجال المسح وفحص جميع الوثائق المتعلقة 

أو راض المحلية بالمشكلة وتفسير النتائج وأخيرا الوصول إلى االستنتاجات واستخدامها لألغ
 (935ص، 7002محمدالذنيبات،و عمار بوحوش).القومية

يعد المنهج الوصفي أكثر مناهج البحث مالئمة للواقع االجتماعي كسبيل لفهم ظواهره و      
 ويأتي على مرحلتين:، واستخالص سماته

األولى مرحلة االستكشاف والصياغة التي تحتوي بدورها على ثالث خطوات هي تلخيص  -
ثم تحليل بعض الحاالت التي تزيد من  .تراث العلوم االجتماعية فيما يتعلق بموضوع الدراسة

استبهارنا بالمشكلة وتلقي الضوء عليها أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التشخيص والوصف 
وذلك بتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها تخليال يؤدي إلى اكتشاف العالقة بين 

 (00ص9555)محمد محمد قاسم،وتقديم تفسير مالئم لها. المتغيرات
وقد استخدمنا في دراستنا المنهج الوصفي من خالل جمع البيانات الميدانية حول التعلم 

في العملية التعليمية، الغرض منه تنمية بعض  حديث من أساليب التعلم التعاوني كأسلوب
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لها وتفسيرها لنصل إلى النتائج المتعلقة ثم قمنا بتحلي، المهارات االجتماعية لدى التالميذ
  .بفرضيات الدراسة

 مجاالت الدراسة: -7
 المجال المكاني: 2-1

بتاريخ  اؤهانشإوالتي  ،تم إجراء هذه الدراسة على مستوى ثانوية محمد خير الدين بسكرة
 ، 7م 93923،03، حيث تبلغ مساحتها الكلية 9550

للموسم الدراسي  326اناث -3 760ذكور -333وعدد االساتذة -7 096بلغ عدد التالميذ
(7070/7079.) 

 كما تحتوي على عدد من المرافق والمتمثلة في:
 مكاتب ادارية  -
 قاعات عادية  -
  .مخابر  -
  .ورشة  -
  .المخازن   -
  .قاعات رياضة  -

 المجال الزماني: 2-2
وذلك من خالل جمع المراجع،  ،مارس 30جانفي إلى غاية  97انطلقت الدراسة في فترة مابين 

 ، باستكمالنا لجمع االستمارات ته وذلكأفريل إلى نهاي من الفاتح فيلننطلق في الجانب الميداني 
 .المذكرة في شكلها النهائي ناوضع جوان أين 70 فترة مابين الفاتح ماي إلى غايةفي الثم 
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 :المجال البشري   2-3
تلميذ للسنة  096يتكون مجتمع الدراسة من تالميذ مؤسسة محمد خير الدين والبالغ عددهم 

  :لى التخصصات التاليةعإناث يتوزعون 326وذكور 760منهم ،  7079 -7070الدراسية 
 تقني رياضي علوم تجريبية وفلسفة آداب جذع مشترك المستوى 

 / / / 795 السنة أولى
 77 903 95 / السنة ثانية
 35 909 23 / السنة الثالثة
 09 709 933 795 المجموع

 

  :عينة الدراسة-3
الثالثة فإن العينة و  : السنة أولى، الثانيةيبما أن مجتمع الدراسة ينقسم إلى مستويات متجانسة ه

يكون فيها مجتمع  يختار عندما العينة نوع من هي، و المناسبة لدراستنا هي العينة الطبقية
الدراسة مقسما إلى أجزاء أو طبقات أو مجموعات فرعية، ويريد الباحث تمثيل هذه األجزاء في 

)رشيد عينة الدراسة بنفس النسبة التي توجد فيها المجتمع، يستخدم الباحث العينة الطبقية.
 ( 925ص  7097القواسمة , وآخرون: 

عشوائية يتم اختيارها من بين طبقات أو فئات متعددة ومتباينة اتالعينأنها نوع منالوتعرف أيضا ب 
من مجتمع الدراسة بنسبة تمثيل هذه الطبقات في المجتمع بطريقة العينة العشوائية 

 (59ص  7093)عبد الغني , محمد اسماعيل العمراني: البسيطة.
 :عينة الدراسة  الحالية من وتتشكل 

 تلميذ سنة أولى. 259 -
 تلميذ سنة ثانية. 962 -
  .تلميذ سنة ثالثة 796 -
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من مجتمع الدراسة لتكون العينة متكونة من، سنة أولى  ٪90قمنا بتحديد نسبة االختبار 
 وتلميذة. تلميذ 02ليكون مجموع عينة الدراسة  77،سنة ثالثة 95تلميذ، سنة ثانية  70

عينة الدراسة النهائية كانت ومنه ، استمارة  09 عام استرجتوزعت عليهم االستمارات و  
 وتلميذة. تلميذ 09

 جمع البيانات: ةأدا -4
 في دراستنا هذه اتخذ من االستمارة التي تم تصميمها عبر المراحل التالية:

 الدراسة.تصميم االستمارة في شكلها األولى بناءا على فرضيات المرحلة األولى: -
الخاص المحور الثاني:و ، أسئلة 3حيث خصصنا المحور األول للبيانات الشخصية وحددنا له  

للتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية مهارة التواصل لدى تالميذ  '' التي مؤداها األولىبالفرضية 
الثانية التي خصصناه للفرضية أما المحور الثالث:، أسئلة 6وخصصنا له  ''المرحلة الثانوية

 ''للتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية مهارة التعاون لدى تالميذ المرحلة الثانوية'' مؤداها
للتعلم ''خصصناه للفرضية الثالثة التي مؤداها  :المحور الرابع أما، أسئلة 6وخصصنا له 

 6وخصصنا له  ''التعاوني انعكاسها على تنمية مهارة المشاركة لدى تالميذ المرحلة الثانوية
 .أسئلة

المشرفة التي أبدت مالحظاتها حول  األستاذةعلى  االستمارة في شكلها األولي عرضناوبعدها 
 .االستمارة مع فرضيات الدراسة أسئلةمدى توافق 

 المرحلة الثانية: -
بقسم العلوم االجتماعية من أجل التحقق  األساتذةقمنا بعرض االستمارة على مجموعة من 

، بغرض باالختبار أو التحقق الظاهري لألداةي ما يعرف أمن أداة الدراسة في شكلها الظاهري 
 مع الفرضيات شكال ومضمونا أسئلةاألداة معرفة مدى اتساق 

 :واألساتذة هم  
 دباب زهية   -
 حسني هنية  -
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 .ميمونة مناصرية  -
 بإبداء مالحظاتهم حول األداة، وأهم هذه المالحظات:الالتي تفضلن مشكورات 

  هل تعبرون عن قبولكم لبعضكم البعض أثناء »في المحور الثاني 99تم تعديل السؤال
 . »العمل أثناءهل تعبرون عن قبولكم لبعضكم » إلى« العمل الجماعي لفظيا أو رمزيا؟

  جزئين. إلىفصل السؤال  إلى.تم تعديله 90وكذلك السؤال 
 المرحلة الثالثة: -

المشرفة والمحكمين أصبحت جاهزة للتطبيق النهائي في  األساتذةعلى  األداة بعد عرض 
سؤال موزعة على محاور الدراسة المذكورين  75حيث تكونت أداة الدراسة من  ،الميدان
 (. 9لمزيد من التوضيح عد الى الملحق رقم .)سابقا

 األساليب اإلحصائية : -5
 استخدمنا في دراستنا المتوسط الحسابي وتم احتسابه بالقاعدة التالية : 

 التكرار  ×الدرجة                      
 المجموع                         

 

  

 



عرض وتحليل  بيانات الدراسة : الخامسالفصل 

 ونتائجها

 عرض خصائص عينة الدراسة -1

 .عرض وتحليل بيانات الفرضية األولى -2

 .عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية -3

 .بيانات الفرضية الثالثةعرض وتحليل  -4

 استخالص النتائج  -5
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 عرض خصائص عينة الدراسة  -11
 .لخصائص الشخصية لمفردات عينة الدراسةيوضح ا:(02) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار  الخاصية
 88.33 22 ذكر الجنس

 11.66 38 أنثى
 111 55 المجموع

 11.66 38 61-66 السن
63-22 26 82.82 
 6.68 6 22من أكثر 

 111 55 المجموع
 86.83 28 أولى ثانوي  المستوى التعليمي

 82.82 26 ثانية ثانوي 
 82.82 26 ثالثة ثانوي 

 111 55 المجموع
 68.33 86 ج.م آ.ف الشعبة

 83.31 26 ج.م.ع.ت
 2.12 6 تقني رياضي

 111 55 المجموع
جنس  هفنالحظ من خالل ،الخصائص الشخصية لمفردات عينة الدراسة أعالهيوضح لنا الجدول 

طبيعة  إلىويرجع ذلك (٪11.66( ونسبة اإلناث )٪88.33نسبة الذكور تمثل ) أنوثين حالمب
 . الذي ترتفع فيه معدالت اإلناث مقارنة بالذكور المجتمع
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، في (61-66)مابين  مأعمارهمن أفراد العينة تتراوح  ٪11.66ما بالنسبة لسنهم فنجد أ    
، أما الفئة المتبقية 82.82تمثل نسبة (22-63)مابين أعمارهمن الذين تتراوح أحين نجد 

 .6.68بنسبة  22فتتراوح أعمارهم أكثر من 
ولى ثانوي ألمستوى التعليمي نالحظ أن أكبر نسبة كانت لدى مستوى وفيما يتعلقبالنسبة ل   

( ونفس النسبة لدى الثالثة ٪82.82ثانوي بنسبة ) 2(ويليها مستوى ٪86،83والتي قدرت ب)
 ثانوي.

(يمثلون شعبة اآلداب والتي جاءت ٪68.33أما الشعبة نجد أن معظم أفراد العينة ما يعادل )
( ثم شعبة التقني رياضي ٪83،31ثم تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة ) ،في المرتبة األولى

  .)٪1،12بنسبة )
 األولى:عرض وتحليل بيانات الفرضية  -12

للتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية لمهارة التواصل لدى تالميذ المرحلة " :التي مؤداها
 ."الثانوي 

 يوضح كسب المبحوثين للمعلومات الجديدة من خالل التواصل مع الزمالء(:03جدول رقم)
 الحسابيالمتوسط  النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 21.66 61 8 دائما

2.26 
 12.28 36 2 اأحيان
 3.16 8 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
ومن خالل العمل في مجموعات صغيرة استطاع في الصفوف الدراسية  همن المالحظ أن
من نقل ،وذلك مكنهم ومفتوحا للتواصل مناسبابالمهارات التي تضمن لهم جوا  التالميذ التفاعل 

نجد أن أكبر نسبة في إجابة  أعاله حيثوهذا من توضحه العبارة  فيما بينهم،وتبادلها  األفكار
، مما يعكس أن  ٪21.66دائما والمقدرة ب ـب اإلجابةوتليها نسبة  ، ٪12.28المبحوثين كانت 
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 2،26المتوسط الحسابي الذي يمثل نسبة وهو ما يؤكده قيمة  هناك تواصال مقبوال بين التالميذ
 .عكس االتفاق البسيط للمبحوثين حول هذه العبارةالذي ي

 
 تحقيق التواصل بين المبحوثين أهداف المجموعة. يوضح :(04جدول رقم )
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 21.12 63 8 دائما

2.66 
 12 82 2 اأحيان
 62.82 3 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
و اتجاهات معينة التي أإن أهداف المعلم اكتساب التالميذ لبعض المهارات أو طرق تفكير 

الذي  ،تساعد المعلم في اختيار أنواع النشاط التعليمي الذي يحقق مهارة التواصل بين التالميذ
يمكن من خالله تحقيق الغايات المنشودة للمجموعة ومن هذا المنطلق نرى أن نتائج الجدول 

المبحوثين كانت للدرجة الثانية أي أنه أحيانا ما تحقق  إجاباتبين أيدينا أن معظم الذي 
ثم تأتي بعدها نسبة ) ٪12المجموعة أهدافها من خالل التواصل وهذا بنسبة مقدرة )

والتي تعكس عدم  2.66وهذا بعد حساب قيمة المتوسط الحسابي المقدر ب ، ( 21.12٪)
 التوافق الكبير بينهم.
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مساعدة التواصل بين المبحوثين في العمل في شكل مجموعات  يوضح (:05الجدول رقم )

 من رفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 21.66 68 8 دائما

2.21 
 68.33 86 2 اأحيان
 22 68 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
 

الناجح على التواصل الفعال في إطار العالقات التي تكون بين المعلم والطالب أو يبني التعلم 
بين الطالب أنفسهم، وهذا ما يوضحه الجدول أعاله المتمثل في التواصل ومساعدته في رفع 

جابة إكبر نسبة من أوالذي يبين أن ،التحصيل الدراسي من خالل الدراسة في مجموعات
، في حين نجد النسبة الموالية كانت ضئيلة نوعا ما، وذلك  ٪68.33المبحوثين كانت بنسبة 

وهذا ما يدل على اتفاق االتفاق البسيط  2.21بعد حساب قيمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ 
وهذا مؤشر على ان النسبة المتحصل عليها راجعة الى عدم اتقان بعض ، حول هذه العبارة

 .نهم من ايصال أفكارهم لآلخريناعضاء المجموعة لهذه المهارة وعدم تمك
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ن الدراسة في مجموعات يساعد على ترسيخ المعلومات لدى أ يوضح(: 06الجدول رقم )

 .المبحوثين
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 36.68 21 8 دائما

2.28 
 32 21 2 اأحيان
 63.31 62 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
 

يواجه الكثير من الطالب مشكلة عدم القدرة على التركيز واستيعاب المعلومات االمر الذي 
وهذا ماتوضحه  ،يتطلب من المعلم تشكيل مجموعات لما لها من آثار ايجابية نحو الطالب

( كأعلى نسبة التي تدل على ٪36.68بنسبة ) للبديل )دائما(جابة المبحوثين إن أالعبارة الرامية 
المتوسط  ، وما يؤكد هذاقيمةاستفادة المبحوثين من بعضهم البعض في الفهم وترسيخ المعلومات

 .للمبحوثين حول العبارة المقبولالذي يعكس االتفاق  2.28بــ الحسابي المقدرة 
 التالميذ واستيعابهمتزيد من كفاءة  ةالواحد الفريق أو المجموعةوهذا يعني ان الدراسة ضمن  

 .من المعلومات الجديدة وترسيخها واالستفادة
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تواصل المبحوثين مع بعضهم البعض في اطار العمل  أن يوضح : (07الجدول رقم )

 يساعدهم على التفاعل االيجابي مع اآلخرين
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 31.12 86 8 دائما

2.82 
 81.22 23 2 أحيان
 66.83 62 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
في بناء عالقات جديدة والتي بدورها تكون نتائج التفاعل  األساسيةالمهارات  نأهمعد التواصل مي

الجدول أعاله والتي كانت  إحصائياتا أكدتهااليجابي بين أعضاء المجموعة الواحدة وهذا ما 
مما يدل  %81.22)أحيانا( بنسبة يها البديل تل ٪31.12بنسبة  البديل )دائما(متمحورة عند 

على أنهما مكمالن لبعضهما البعض أي التفاعل اإليجابي والتواصل وكأنهما وجهان لعملة 
لدى  الجيدوالتي تعكس االتفاق  2.82بــ   سابي المقدرةقيمة المتوسط الح إضافةإلىواحدة، 

بي لتحقيق التفاعل بين ن التواصل مؤشر ايجاأالمبحوثين حول هذه العبارة وهذا ما يدل على 
 عضاء المجموعة.أ 

 ب المبحوثين مهارة االستماع عند الحديثااكتس وضح: ي)18الجدول رقم )
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 31.12 86 8 دائما

2.22 
 88.33 22 2 أحيان
 63.31 62 6 ابدا 

 622 16 / المجموع



  عرض وتحليل بيانات الدراسة ونتائجها                                  الفصل الخامس:             
 

47 
 

والتي بلغت نسبة  للبديل األولأن إجابة المبحوثين  أعالهبيانات في الجدول لا عبرت    
من خالل العمل في أي مهارة الحديث تلكون هذه المهارة يمن معظم المبحوثين (أ31،12٪)

وهذا داللة على قدرة ( ٪88.33منهم كانت بنسبة ) الثانيةالفئة  إجابةمجموعات، بينما نرى 
اب قيمة المتوسط الحسابي المقدر بعد حسلحوار مع بعضهم البعض، و الحديث واعلى  التالميذ

الدراسات  إليهوهذا ما دلت  ،للمبحوثين حول هذه العبارة المقبولوالتي تعكس االتفاق  2.22 بـ
من  ٪12 الى ٪50يصرف مابين اإلنسانيالكائن  أنالعلمية في ميدان التواصل واالتصال 

في االستماع ولما تعلق األمر منها  ٪45 ساعات يقظته في أنشطة التواصل واالتصال
في الوقت الذي يقضونه في  ٪12و  ٪12مابين  إلىترتفع النسبة  ن هذهإبالتالميذ والطلبة ف

 ثون قيمة السمع مقارنة على قيمة البصر.ى الباحعلأ  االستماع ولهذا
 .ياظالمبحوثين لبعضهم البعض أثناء العمل جماعي لف تعبير يوضح: (10الجدول رقم )
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 38.21 23 8 دائما

2.86 
 32.28 82 2 اأحيان
 1.12 6 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
يسمح بتبادل  ألنه :بعد التواصل بنوعية اللفظي والغير اللفظي أساس العمل الجماعي الفعال

االفكار ومشاركتها بكل شفافية بين أعضاء المجموعة وهذا ما ادلت عليه النسب التالية والتي 
( والتي مثلت ٪32.28والتي قدرة قيمتها ب )2ارتكزت معظم اجابة المبحوثين حول الدرجة 

 .نسبة مقارنة بالنسب االخرى  أعلى
دليل على االتفاق البسيط للمبحوثين  . وهذا2،86قيمة المتوسط الحسابي قدرت ب  أنكما 

 .حول العبارة الزامية اعاله
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عبير المبحوثين قبولهم لبعضهم البعض أثناء العمل الجماعي ت يوضح: (11الجدول رقم )

 .رمزيا
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 68.33 2 8 دائما

6.33 
 61.22 66 2 أحيانا
 12.28 36 6 أبدا

 622 16 / المجموع
ن أساس النجاح في بناء العالقات مع الزمالء هو ادراك الطريقة التي نتواصل بها مع غيرنا إ

والتي تأثر تأثيرا مباشرا على نوعية العالقات ومن هذا المنطلق نتخلص من النتائج المتحول 
( وذلك بعد حساب قيمة %12.28عليها أن القيمة األكبر كانت لدى الدرجة األولى بنسبة ) 

( الذي يدل على عدم اتفاق المبحوثين حول هذه العبارة. 6.33المتوسط الحسابي المقدرة ب )
وهذا يعني ان المبحوثين ال يستعملون هذا النوع من التعبير ألنه ال يستطيعون إيصال أفكارهم 

 .للغير وتحقيق الهدف العام للمجموعة

بعضهم البعض أثناء العمل في صعوبة تواصل المبحوثين مع  يوضح(: 11(الجدول رقم 
 مجموعات.
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 6.66 3 8 دائما

6.63 
 31.66 82 2 اأحيان
 31.12 86 6 دائما

 622 16 / المجموع
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تعتبر القدرة على التواصل بفاعلية مع زمالء العمل أو الدراسة أمر أساسي البد من توفره أثناء 
وهذا ما لخصته لنا احصائيات  اآلمالالعمل في مجموعة، فهو المكمل الضروري لنجاح 

أعاله والتي تشير أن معظم اجابة المبحوثين والمقدرة الميدانية المبرمجة في الجدول 
والتي تشير إلى أنه ال توجد صعوبة أثناء العمل الجماعي وذلك بعد حساب  )%31.12(ب

التي تدل على عدم اتفاق اجابة المبحوثين مع السؤال  6.63قيمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ 
 أعاله.

وهذا مؤشر ايجابي على أن كل عضو من أعضاء هذه المجموعة يتمتعون بصفات وسمات 
 التواصل الفعال.

 حليل بيانات الفرضية الثانية عرض وت -12
 ".لدى تالميذ المرحلة الثانوي  لتعاون تنمية لمهارة ا انعكاساتعلىللتعلم التعاوني "التي مؤداها:

عالقات إيجابية بين أعضاء المجموعة من خالل التالميذ بناء  حيوض(: 12الجدول رقم )
 التعاون 

 الحسابيالمتوسط  النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 12.28 36 8 دائما

2.18 
 23.16 61 2 أحيانا
 1.66 3 6 أبدا

 622 16 / المجموع
 التعاون مع الزمالء أمر ضروري ومهم والذي قد يكون بداية لتكوين عالقات جديدة وإيجابيةأن 

بين أعضاء المجموعة الواحدة لذا جاءت العبارة الثانية للكشف عن التعاون وتمكنه من بناء 
بنسبة البديل )دائما(المبحوثين عند  إجابةالعالقات اإليجابية بين أفراد المجموعة، فقد تمحورت 

وهذا مؤشر ايجابي على  ،( والتي تعتبر أكبر نسبة مقارنة باإلجابات األخرى 12.28%)
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والتي تدل على اتفاق الكبير   2.18تهم وذلك بعد حساب قيمة المتوسط الحسابي والمقدرة بـإجاب
 السؤال. هذا للمبحوثين حول

التعاون كان من أكثر السبل فعالية بين أعضاء المجموعة الواحدة وذلك أن ومن خالل هذا نرى 
 ة.هداف العامة والشخصيقات ايجابية تساعدهم في تحقيق األقه عالبتحقي

 
زمالئهم المنخفض تحصيلهم لمساعدة التالميذ المرتفع تحصيلهم  يوضح (:13الجدول رقم )

 في إطار العمل في مجموعات.
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 36.68 21 8 دائما

2.21 
 38.21 23 2 اأحيان
 66.83 62 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
زمالئهم لالتحصيل المرتفع  ونتائج الجدول التالية والذي يوضح مساعدة التالميذ ذو تكشف لنا 

المنخفض تحصيلهم في أطار العمل في مجموعات، فمن خالل المعطيات الميدانية نجد أن 
بـ ا ( أجابو %36.68، ونسبة )« أحيانا» بـ  إجابتهم( من المبحوثين كانت %38.21نسبة )

لتالميذ يجدون مشكلة في ايصال المعلومة التي تعكس عدم تبادلهم مما يعني أن ا،« دائما»
 واالستفادة من بعضهم بشكل كبير. للمعلومات

والتي تعكس التوافق البسيط  2.21في قيمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ  تهضحما أو وهذا  
 بينهم حول هذه العبارة . 
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المبحوثين من خالل تعاونهم مع زمالئهم تشكيل  استطاعت يوضح (:14الجدول رقم )

 ات جديدة.قداص
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 18.21 36 8 دائما

2.66 
 22.28 62 2 أحيان
 1.12 6 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
بحيث يحتاج كل شخص إلى صديق يقف إلى  اإلنسان،الصداقة مهمة جدا في حياة تعتبر 

من خالل التعاون، وهذا ما بينته العبارة أعاله والتي  إالجانبه ويدعمه وال يمكن تحقيق ذلك 
والتي قدرت نسبتها بـ  البديل )دائما(كشفت لنا نتائج الجدول المتمركزة بنسبة كبيرة حول 

من خالل تعاونهم مع  يذ استطاعواأن التالم( وهذا مؤشر ايجابي والذي يدل على 18.21%)
والتي  2.66ذلك قيمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ كزمالئهم تشكيل صداقات جديدة، وجاءت 

 السؤال. هذا الكبير للمبحوثين حول تفاقالاتدل على 
ومنه نجد أن معظم المبحوثين قد تكونت لديهم صداقات جديدة عن طريق تقديم يد العون 

 لبعضهم البعض.
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 يوضح اهتمام المبحوثين بالدراسة من خالل التعاون مع الزمالء (:15الجدول رقم )

 
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 32 21 8 دائما

2.82 
 62.11 88 2 أحيان
 2.28 1 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
الجوانب االيجابية التي تعود بالفائدة على التلميذ يساهم التعاون بين التالميذ في العديد من 

الذي يوضح اهتمام  أعالهوهذا ما نالحظه من خالل الجدول  ،وعلى المجموعة بأكملها
المبحوثين كانت  إلجابةالمبحوثين بالدراسة من خالل التعاون مع الزمالء، فنجد أن أكبر نسبة 

المتوسط  أما قيمة، للبديل )دائما( %32 ثم تليها نسبة( %62.11بنسبة ) للبديل )أحيانا(
مما والتي عكست اتفاقا مقبوال للمبحوثين حول هذا السؤال،  2.82الحسابي الذي قدرت قيمته بـ 

 أكثر يعني التعاون أحيانا ما يدفع بالزمالء إلى تحسين تعلمهم وكذلك االهتمام بالدراسة
 .لهم وتحسين األداء الدراسي

بعض المشكالت في التغلب على بين التالميذ مساعدة التعاون  يوضح(: 15الجدول رقم )
 .ههمالمدرسية التي تواج

 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 86.83 28 8 دائما

2.21 
 66.83 81 2 اأحيان
 2.2 1 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
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ة من على بعض المشكالت المدرسيالتغلب التالميذ  المعبرة عن قدرةالجدول هذا تشير نتائج 
ـ متمركزة حول البديل )أحيانا(بنسبة المبحوثين تاإجاب، فكانت معظم فيما بينهم خالل التعاون 

قيمة المتوسط  حته وضأ( والتي مثلت أعلى نسبة مقارنة باإلجابات األخرى وهذا ما 66.83%)
 .ا السؤالذسيط حول هالب لالتفاقالعاكسة 2.21الحسابي 

لهم من  بشكل ايجابي حول النصائح المقدمةقدرت بعض التالميذالتعامل وهذا يعود إلى عدم 
تعدد وجهات النظر واآلراء  التي تواجههم وقد يعودإلىلحل المشكالت المدرسية  بعضهم البعض

 في سبيل حل المشكلة.
داء أفضل في المجموعة أخلق روح الحماس والرغبة في تقديم  يوضح(: 11الجدول رقم )

 .التالميذبين 
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 12.82 31 8 دائما

2.12 
 23.16 61 2 أحيان
 8.21 2 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
 

روح التعاون في بيئة العمل هو أمر من شأنه أن يشجع أعضاء المجموعة على العمل  زتعزي
معا، كما يقلل من التنافس السلبي من بعضهم البعض والعمل على خلق الرغبة والحماس 

المبحوثين نحو  إجاباتتوضح  ذي، الإليهمضمون هذا السؤال شيريبصورة إيجابية وهذا ما 
فنجد أن أعلى نسبة قدرت بـ  ،داء أفضل في المجموعةأخلق روح الحماس والرغبة في تقديم 

مما يعني أن أي عضو من أعضاء المجموعة يعمل على تحسين وضعه أو ، (12.82%)
مما يخلق بينهم حافز االبتكار واإلبداع  األعضاءمكانته دون التأثير بالشكل السلبي على بقية 

االتفاق الكبير للمبحوثين  لتعكس 2.12قيمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ ، كما جاءت لتطويروا
 حول السؤال.
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 يوضح وجود ألفة بين المبحوثين من خالل التعاون :(18الجدول رقم )
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 61.22 81 8 دائما

2.36 
 88.33 22 2 أحيان
 2.28 1 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
تكشف لنا البيانات الواردة من خالل الجدول أعاله أن اجابة المبحوثين حول خلق التعاون 

على أعضاء ( وهذا مؤشر ايجابي %61.22األلفة بينهم جاءت بنسبة كبيرة والتي قدرت بـ )
وتكوين روابط قوية  من األلفة والمحبة ااألمر الذي زرع فيهم جو  ا،المجموعة أكثر دعما وتعاون

بين  المقبولوالذي يعكس  2.36وهذا ما اتضح في قيمة المتوسط الحسابي  ،فيما بينهم
ومنه نرى أن المبحوثين يتمتعون بمهارة التعاون التي من خاللها  ،السؤالهذا المبحوثين حول 

 أدت إلى تماسك االفراد والتخلص من الذاتية وزيادة المحبة.
 

مل المبحوثين في مجموعات يجعلهم أكثر تعاون خارج أن ع يوضح (:10الجدول رقم )
 المؤسسة التعليمية.

 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 31.12 86 8 دائما

2.88 
 83.31 26 2 اأحيان
 68.33 2 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
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في حياة التالميذ هي التعاون فهو أهم سبل     الصحيحة تنفذ أنن من أهم القواعد التي يجب إ
فقبل أن تهتم المدرسة بتعليمهم دراسيا عليهم أن يهتموا بهم أخالقيا، وهذا ما وضحته لنا العبارة 

وهذا  ،التعليمية أكثر تعاون خارج المؤسسة لتالميذالتي توضح أن العمل في مجموعات جعل ا
ى أكبر نسبة من بين النسب ( وهي تدل عل%31.12التي قدرت بـ ) همأغلبإجابةما أكدته لنا 

 التي عبرت عن ذلك بدرجة أقل.  %83.31، تلتها نسبة األخرى 
والتي تدل على االتفاق البسيط بين  2.88قيمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ عكستهوهذا ما 

أفراد المجموعة يبادرون  ومنه نرى أن العمل في مجموعات جعلا السؤال، المبحوثين حول هذ
 داخل المؤسسة وخارجها. في تقديم العون للغير وجعلهم أقرب

 عرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة  -13
للتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية لمهارة المشاركة لدى تالميذ المرحلة ":التي مؤداها 

 . "الثانوي 

بعمل جماعي  األستاذعندما يكلفهم  التالميذ بينقاسم المهام أن تيوضح  (:21الجدول رقم )
 بشكل متساوي.

 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 66.83 81 8 دائما

2.36 
 82.11 22 2 أحيان
 68.33 2 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
يضمن التوزيع بعد تقسيم العمل طريقة تهدف إلى خلق النظام بين أعضاء المجموعة والذي 

أعلى نسبة من أن الجدول الذي وضح هذا  بياناتوهذا من دلت عليه  ،السليم للمهام والوظائف
مما يعني أن أفراد المجموعة  ،% 82.11تلتها نسبة ( %66.83اجابات المبحوثين قدرت بـ )

 أعمالهم بشكل متساوي بحيث يشعر كل فرد أنه جزء مهم من هذا الفريق. يؤدون 
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هذا المبحوثين  مقبول بين على اتفاق دلت 2.36بعد حساب قيمة المتوسط الحسابي المقدر بـ و 
 . السؤال

 
 .األستاذهم بها كلفيبين المبحوثين للمشاريع التي  اآلراءمشاركة  يوضح(: 21الجدول رقم )
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 62.11 88 8 دائما

2.83 
 81.22 23 2 أحيان
 62.82 3 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
، حيث تقوم فكرته على تكوين جماعييعتبر العمل ضمن مجموعات من أهم أنماط العمل ال

 أعاله،الجدول  معطياتتجسده  ماواآلراء وهذا  األفكارفريق من العاملين والذين يسودهم تبادل 
، بحيث نجد أن األستاذالذي يوضح مشاركة اآلراء بين المبحوثين للمشاريع التي كلفهم بها 

في حين نجد النسبة التي تليها  (%62.11أكبر نسبة من اجابات المبحوثين كانت قد قدرت بـ )
وهذا مؤشر ايجابي يدل على أن أعضاء المجموعة  يتبادلون الخبرات (، %81.22قد قدرت بـ )

 رف فيما بينهم وبالتالي يحققون أكبر قدر من االستفادة لهم جميعا .والمعا
لدى المقبول والذي يدل على االتفاق  2.83بعد احتساب قيمة المتوسط الحسابي بنسبة و 

 هذا السؤال.المبحوثين حول 
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 من طرف البعض العمل في مجموعات عندالتفرد بالرأي إمكانية يوضح (: 22الجدول رقم )

 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 82.11 22 8 دائما

6.28 
 82.82 26 2 اأحيان

 81.22 23 6 بدا أ
 622 16 / المجموع

عي هو فرض ان من ابرز مظاهر األنانية في العمل الجماعي التي تعيق نجاح الجهد الجمإ
أن والذي يشير إلى أعاله، ول عالجه الجد ومصادرة أرائهم وهذا ما اآلخرينالرأي الفردي على 

كانت استجابات التالميذ حوله متقاربة النسب، العمل في مجموعات  عندمحاولة التفرد بالرأي 
على البديل )أبدا( والبديل )أحيانا( ( %81.22المبحوثين بنسبة )كانت معطياته حسب ف

المتوسط الحسابي يه قيمة وهذا ما دل عللبديل )دائما( ،  %82.11وكذا نسبة  % 82.82
 البسيطة التي تعكس عدم اتفاقهم حول هذا السؤال.6.28الذي قدرت قيمة بـ 

 
يوضح مناقشة المبحوثين مع بعضهم البعض أثناء أدائهم للمهام التي  (:23الجدول رقم )

 األستاذيكلفهم بها 
 المتوسط الحسابي المئويةالنسبة  التكرار الدرجة البدائل
 18.21 36 8 دائما

2.1 
 88.33 22 2 أحيان
 8.21 2 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
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وذلك من خالل تبادل  ،نجاح أفراد المجموعة سبيل جيدمن أجلبعد العمل في مجموعات 
الجدول أعاله والذي  هضحأ، وهذا و المشترك األفكار والخبرات والمناقشة بغية تحقيق الهدف

، فكانت  األستاذللمهام التي يكلفهم بها  أدائهميبرز مناقشة المبحوثين مع بعضهم البعض أثناء 
ذا بعد كو  ،المهام أداء( أن هناك مناقشة أثناء %18.21جابة معظم المبحوثين بنسبة )إ

 إجابةيوافق  مؤشر ايجابي والذي كان هذا 2.1احتساب قيمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ 
المناقشة  القدرة علىمما يعني أن أعضاء المجموعة يمتلكون  هذا التساؤل،المبحوثين حول 

 ام والتثبت بها.بهدف االستفادة من مختلف وجهات النظ
 

يوضح االعتماد المتبادل لدى المبحوثين إلنجاز المهام المسندة لكل  (:24الجدول رقم )
 تلميذ في إطار إنجاز المشروع الجماعي.

 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 81.22 23 8 دائما

2.23 
 62.11 88 2 اأحيان
 62.88 3 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
طوال كونهم يعملون  ،مجموعاتإطار العمل في عد االعتماد المتبادل أهم خاصية في ي    

ي ف المعطياتوهذا من توضحه  ،في عالقات متبادلة من أجل تحقيق الهدف المرجو ةسنال
 همنو ( أحيانا %62.11المبحوثين والتي تمثل نسبة ) إجابةوالتي تشير إلى أن  الجدول أعاله

 %81.22فيما عبرت نسبة  ادل في إنجاز المهام المكلفة بين التالميذيكون هناك اعتماد متب
يقومون بهذه الخاصية خالل العمل الجماعي  نمما يعني نصف العينة فقط م،للبديل )دائما(

 على االعتماد المتبادل بين التالميذ في إطار انجاز مشاريعهم الجماعية.وهذا دليل 
وهذا ما يعكس االتفاق البسيط لدى  2.23بي المقدرة بــ وهذا ما اتضح في قيمة المتوسط الحسا

 المبحوثين حول هذه العبارة.
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 لمبحوث خالل عمله في المجموعة.لالدور الفعال  يوضح(: 25الجدول رقم )

 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 32.28 82 8 دائما

2.33 
 31.66 82 2 أحيان
 3.16 8 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
فعال من خالل انتماءه هالوالذي يوضح شعور المبحوث بدور  أعاله كشفت لنا بيانات الجدول

 البديل األولالمبحوثين متمحورة لدى  إجاباتحيث نرى أن معظم بين زمالئه،  لجماعة العمل
( %31.66) ( ، في حين تأتي النسبة التي تليها وباختالف طفيف بنسبة%32.28بنسبة )

وهذا دليل على  ،والذي يبين اتفاق المبحوثين حول هذه العبارة 2.33بمتوسط حسابي قدره 
 تنمية روح المسؤولية والشعور بالذات بين أفراد المجموعة الواحدة.

 
يوضح اعتقاد المبحوثين بأن مشاركتهم في العمل الجماعي قد تركت أثرا  (:25الجدول رقم )

 .مايجابيا على شخصيته
 المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار الدرجة البدائل
 16.68 32 8 دائما

2.62 
 21.12 63 2 أحيان
 62.11 1 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
تعتبر المشاركة في العمل ضمن مجموعات سببا مهما في تحقيق أهداف العمل كما أن لها أثر 

الجدول الذي بين أيدينا حيث نرى أن نسبة  وهذا ما أثبتته نتائج ،ايجابيا على شخصية الفرد
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كانت قد مثلت أعلى قيمة مقارنة بالنسبة األخرى والتي بلغت  البديل األولاإلجابة لدى 
ومنه نرى أن أعضاء المجموعة يتمتعون بمجموعة من المواقف واآلراء اإليجابية (،16.68%)

 األعضاء.بشكل ايجابي على شخصية والتي أثرت 
بين الكبير والذي يدل على االتفاق ،  2.62 المقدرة بـقيمة المتوسط الحسابي  كما أن

 السؤال.هذا المبحوثين حول 
 

ن أكثر من خالل دراستهم يشعور المبحوثين أنهم أصبحوا اجتماعي يوضح (:21الجدول رقم )
 في مجموعات مع زمالء الدراسة.

 المتوسط الحسابي المئويةالنسبة  التكرار الدرجة البدائل
 31.12 86 8 دائما

2.36 
 31.66 82 2 أحيان
 1.66 3 6 ابدا 

 622 16 / المجموع
وذلك من خالل تطوير بعض المهارات االجتماعية  اومحبوب ااجتماعي اإلنسانقد يصبح 

النتائج المتحصل عليها من  توضحهوهذا ما  ،المختلفة وهذا من خالل الدراسة في مجموعات
ين أكثر من خالل يخالل الجدول أعاله والذي يوضح شعور المبحوثين أنهم أصبحوا اجتماع

 مقدرة بـالمبحوثين كانت  إلجابات، حيث نجد أن أكبر نسبة مجموعاتفي والعمل الدراسة 
في  والتي مثلت أعلى قيمة من القيم األخرىوهذا مؤشر ايجابي أن الدراسة(31.12%)

 .لبعضهم البعض والغيرمجموعات جعلت أفراد المجموعة أكثر كفاءة وأكثر اجتماعية وحبا 
 والتي تدل على اتفاق المبحوثين 2.36وهذا ما وضحته قيمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ 

 السؤال. هذا حول المقبول
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 هاحسب فرضياتالدراسة نتائج  مناقشةعرض و  -14
 .المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة نتائج الدراسة  4-1

 . "للتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية مهارة التواصل لدى تالميذ المرحلة الثانوي " 

يمكن أن نستنتج أن التعلم التعاوني الخاصة بمعطيات الفرضية األولى بعد تحليلنا للجداول 
سد في جوانب تجساهم بشكل بسيط في تنمية مهارة التواصل لدى معظم التالميذ وهذا ما 

اكتساب معلومات جديدة وهذا عن طريق التواصل فيما بينهم  اعواستطم امحددة التي أكدت أنه
( %21.12إلى تحقيق أهداف المجموعة وذلك بنسبة ) أدى(، كما %12.28وذلك بنسبة )

باإلضافة إلى تمكن معظم التالميذ من رفع تحصيلهم الدراسي من خالل العمل في مجموعات 
التعلم التعاوني ساعدهم على ترسيخ المعلومات بنسبة  كما أن ،(%68.33والتي مثلت بنسبة )

من خالل عملهم  خريناآلي مع كما جعل منهم أشخاص فاعلين وبشكل إيجاب، (36.68%)
( ويليه اكتسابهم لمهارة االستماع عند الحديث التي حدد %31.32مع بعضهم البعض بنسبة )

( %32.28(، أضف إلى ذلك استخدام التعبير اللفظي فيما بينهم بنسبة )%31.12بنسبة )
 .(%31.12كذلك عدم وجود صعوبات بين التالميذ أثناء العمل في مجموعات بنسبة )

 .الثانيةالمتعلقة بالفرضية مناقشة نتائج الدراسة 4-2
 . "لدى تالميذ المرحلة الثانوي  عاون للتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية مهارة الت" 

لتعلم اأن لتي تضمنت ا ي جمعناها من جداول الفرضية الثانيةالت لمعطياتا مننخلص 
في بعض المواقف، وهذا ما نوضحه من خالل المؤشرات  التعاوني قد انعكس بالسلب وااليجاب

االيجابية والتي كانت متمحورة حول أن التعاون أدى إلى بناء عالقات ايجابية بين تالميذ 
(، بما في ذلك دوره في تشكيل صداقات جديدة من %12.28المجموعة الواحدة وذلك بنسبة )

بينهم روح الحماس والرغبة في تقديم  (، كما خلق%18.21)خالل تعاونهم مع زمالئهم بنسبة 
، باإلضافة إلى أن التعاون خلق جوا (%12.82جموعة العمل بنسبة )مأفضل في  دراسي داءأ
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( ونظير %61.22وذلك بنسبة قدرها ) الواحدة ي سادت أعضاء المجموعةتمن األلفة والمحبة ال
 .(%31.12ذلك جعلهم أكثر تعاون خارج المؤسسة التعليمية بنسبة )

 حيانا ما يساعدأمؤشرات سلبية والتي دلت على أنه  تاستنتاجات حمل ناومن جهة أخرى سجل
التالميذ المرتفع تحصيلهم للتالميذ المنخفض تحصيلهم من خالل العمل في مجموعات  التعاون 

كما هو الحال بالنسبة الهتمامهم بالدراسة والذي مثل بنسبة  ،(%38.21وذلك بنسبة )
بعضهم البعض في التغلب على  ةإلى ذلك أنه أحيانا ما يحاولون مساعد أضف(، 62.11%)

 (.%66.83المشكالت المدرسية التي تواجهم بنسبة )
 .الثالثةالمتعلقة بالفرضية مناقشة نتائج الدراسة 4-2
 . "لدى تالميذ المرحلة الثانوي  المشاركةللتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية مهارة " 

م التي تمت تنميتها لدى تالميذ عن طريق التعل تي التواصل والتعاون هار ى معل بعد ما تعرفنا
عقب عرضنا لها في الجدولية التي عبرت عنها النتائج  التعاوني، نضيف مهارة المشاركة

، بداية بالمؤشرات اإليجابية والتي تمثلت في تقاسم المهام بين التالميذ معطيات الفرضية الثالثة
(، إضافة إلى  مشاركة اآلراء فيما %66.83بشكل متساوي بنسبة ) األستاذبها  كلفهمي ماعند

من جد ، كما أنه ال يو (%62.11لمشاريع المكلفون بها وذلك بنسبة قدرها )أثناء إنجاز ابينهم 
ويتناقشون مع بعضهم البعض أثناء (،%81.22بنسبة ) برأيه إال يفرض نفسه على اآلخرين

كل تلميذ أن له دور مهم ضمن  إحساس(، إضافة إلى %18.21إنجازهم للمهام بنسبة )
(، أضف إلى ذلك الشخصية االيجابية  التي %32.28وذلك بنسبة ) إليهاالمجموعة المنتمي 

(، كما أنهم أصبحوا %16.68أكتسبها التالميذ من خالل العمل الجماعي ومشاركتهم بنسبة )
أما من ضمن المؤشرات ، (%31.12من خالل الدراسة في مجموعات بنسبة ) ينياجتماع

وذلك من خالل  ،المبحوثيناعتماد متبادل بين هناك السلبيات والتي أشارت أنه أحيانا من يكون 
 (.%62.11إنجاز المهام المسندة إلى كل تلميذ في إطار المشروع الجماعي وذلك بنسبة )
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 :للدراسة العام االستنتاج -15
تنمية  علىللتعلم التعاوني انعكاس " لقد بنيت الدراسة الحالية على فرضية عامة كان مؤداها 

 استنادا على المعطيات السابقة" ، ولبعض المهارت االجتماعية لدى تالميذ المرحلة الثانوي 
التي تم عرضها ومناقشة نتائجها في ضوء الفرضيات الفرعية للدراسة التي تمحورت حول 
انعكاسات التعلم التعاوني علة تنمية مهارة التواصل، التعاون والمشاركة لدى تالميذ المرحلة 

نستنتج أن نتائج الدراسة أشارت إلى تحقيق مهارة التواصل من خالل التعلم التعاوني  الثانوية،
كما انعكس بصورة ايجابية على تنمية ، إليها اإلشارةبنقائص محدودة تمت ى لو كان ذلك حت

بنسبة بمعنى أن الفرضية الرئيسية للدراسة قد تحققت بشكل واضح،  مهارة التعاون والمشاركة
إال أن هذا لم يمنع التالميذ في  ،على الرغم من القصور الذي سجلناه في جوانب مختلفةكبيرة 
مما انعكس إيجابا على تحصيلهم  لهذه المهارات وتطبيقها داخل الصف الدراسي هماكتساب

دراسة  أشارتلتي ( اف ومحي الدين عاطف العيديعلي شر )دراسة الدراسي، وهذا ما يتفق مع 
على التحصيل الدراسي واالندماج الصفي،  وأثرهالتعلم التعاوني  بأسلوبالقسم المدرسي  إدارة

ليات تساعدهم على آمفاهيم و  إكساب تالميذهم المعلمينفي استطاعة  تحديدايتعلق وهذا 
 أيضاكما ساعدهم  من خالل التعلم التعاوني،  تحسين العمل بين مختلف عناصر المجموعة

 المهارات االجتماعية الالزمة للنجاح في الحياة.بعض على اكتساب 

ثر أ إلى أشارتوالتي  (الدين عاطف العيدمحي تلك النتيجة التي توصل إليها )ذلك  إلى إضافة
 األساسيةبرنامج تعليمي محسوب مقترح قائم على التعلم التعاوني في تحصيل طلبة المرحلة ال

طريقة جديدة على الطلبة ، حيث أن التعلم التعاوني كالعليا في مبحث الجغرافي واتجاهاتهم نحوه
ساعدتهم على زيادة ، و تفاظ بالمعلوماتوالتشويق وساعدتهم على االح فيهم االهتمام أثارت

 التحصيل المنخفض . وذو هم خاصة الطالب الخبرات والتقليل من الخجل وتشجيع

إال  ،في مجال التعليم اعتماده كأسلوبعلم التعاوني على الرغم من حداثة تومنه فإن أسلوب ال
ال يزال بحاجة إلى تضافر جهود كل القائمين على  أن تطبيقه بشكل فعال في العملية التعليمية
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هذه العملية من أساتذة وتالميذ وتكييف المناهج التعليمية تبعا لذلك، لما له من فوائد تنعكس 
على تنمية مهارات التلميذ االجتماعية ومن ثم إعداده ليكون فردا صالحا وفاعال إيجابيا في 

 مجتمعه.

 

 

 



ــــمةــــــالخاتـ  
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 الخاتمة: 
ن المجال التربوي هو األساس الذي تبنى عليه المجاالت في ختام دراستنا نخلص إلى أ

 والعلم والمهارات، المعرفةب متسلحوالتأسيس لجيل المجتمع  بناءاألخرى، نظرا ألهميته في 
أسلوب التي من أبرزها  ،في التعليم حديثة أساليبعن طريق تطبيق  إالوال يتحقق ذلك 

وذلك لما حققه من  ، الذي تطرقنا له في هذه الدراسة أو التعلم التعاوني في مجموعاتالتعلم 
تنمية بعض  من تالميذ المرحلة الثانوية من أجل تفاعالت بين أعضاء هذه المجموعات

جوانب  تساهم في بناءالتي والمشاركة، كالتعاون والتواصل  لديهم المهارات االجتماعية
في دراستنا هذه من  معالجتهحاولنا  وهذا ماخاصة االجتماعية منها، شخصية المتعلم 

، وهذا تأكيد منطلق أن التعلم التعاوني يساهم في تنمية المهارات االجتماعية لدى التالميذ
 للدراسات التي أجريت حول التعلم التعاوني من جهة أو المهارات االجتماعية من جهة ثانية.

  :توصيات وهيجملة من ال قدمناوأخيرا  
أساليب التعليم الحديثة حول  لألساتذةوتخصيص دورات تكوينية  إجراءالعمل على  -

 .في الغرف الصفية توظيفه واالستفادة منهالتعلم التعاوني وكيفية خاصة 
لدى تالميذه وعدم االكتفاء المساهمة الفعلية لألستاذ في تنمية المهارات االجتماعية  -

 بالدعم العلمي والمعرفي.
تكييف المناهج التربوية ومضامينها بما يتوافق مع متطلبات تنمية الشخصية  -

 االجتماعية للتلميذ ليكون فردا فاعال في مجتمعه. 
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 :قائمة المراجع 
 أوال:الكتب والدراسات

 

، فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض  )4112(أحمد، بن عبد هللا عبد هللا الحميضى -10
المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال المتخلفين عقليا القابلين للمتعلمين، رسالة 
مكملة لمتطلبات درجة الماجستير في العلوم االجتماعية، كلية الدراسات العليا، جامعة 

 نايف العربية للعلوم اإلنسانية، الرياض.
، أثر أسلوب التعلم التعاوني والتنافسي في )4112(رقاوي إيناس، ابراهيم محمد ع -14

التحصيل الدراسي واالحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف 
العاشر األساسي، أطروحة مكملة لمتطلبات درجة الماجستير في المناهج وطرق 

 فلسطين. التدريس بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،
، طريقة التعلم التعاوني وفعالياتها في تنمية مهارة الكتابة، )4112(توفيق، مرزوقي -10

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، قسم 
 .تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية الحكومية 

(، مناهج واساليب البحث العلمي، 4102خالد شهاب ) جمال احمد عباس و مهى -12
 ، دار امجد للنشر والتوزيع، عمان. 0ط

، 0النظريات وتطبيقات ودراسات، ط -، التعلم التعاوني )4112(جودت، أحمد سعادة -10
 دار وائل للنشر، عمان، األردن.

التعلم التعاوني في  ، أثر استخدام استراتيجية )4112(خلف، عبد هللا بن العتري  -10
تنمية بعض المهارات النحوية لدى الطالب المعوقين سمعيا في الصف األول الثانوي، 
دراسة مكملة للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، 

 الرياض.
، مكتبة 0،المهارات االجتماعية والقيم، ط)4102(دخيل، بن عبد هللا الدخيل هللا -10

 لكبيعات، السعودية.ا
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،  فاعلية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس )4102(رزق األزهر ،رشا -12
بطريقة التعلم التعاوني لطالب السنة الرابعة معلم صف، دراسة مقدمة لنيل الماجستير 

 في التربية، كلية التربية، جامعة تشرين، سوريا.
، جامعة القدس 0( ، مناهج البحث العلمي، ط4104وآخرون ) رشيد القواسمية -12

 المفتوحة، عمان.
، المهارات االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات  )4104(سالمة، ناجي فايز علي -01

لدى طلبة جامعتي طرابلس وعمر المختار، دراسة مكملة لمتطلبات درجة الماجستير، 
 جامعة بنغازي.كلية األداب، قسم التربية وعلم النفس، 

، المهارات االجتماعية وعالقتها بالتفوق الدراسي لدى  )4112(سعيد، بوجالل  -00
تالميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس 

 االجتماعي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر.
مية المهارات الحياتية واالجتماعية لذوي ، تن)4102(سهير، محمد سالمة شاش -04

 ، مكتبية زهراء الشروق، القاهرة، مصر.0االحتياجات الخاصة، ط
، المهارات الحياتية واالجتماعية لذوي االحتياجات )4100(طارق، عبد الرؤوف عامر -00

 ، دار الجوهر للنشر والتوزيع، القاهرة.0الخاصة، ط
ني الموجهة الفنية األولى لمادة علوم األسرة ، التعلم التعاو )4102عائشة، جاسم علي) -02

 والمستهلك، اإلدارة العامة لمنطقة القروانية التعليمية، وزارة التربية.
، دار 0(، أساسيات البحث التربوي، ط4100عبد الغني محمد اسماعيل العمراني ) -00

 الكتاب الجامعي ، صنعاء.
( ، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد 4110) تنيباالذعمار بحوش و محمد محمود  -00

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.2البحوث، ط
، دار مأمون للنشر والتوزيع، 0، التعلم والتعليم التعاوني، ط)4102(قاسم، امين جمال -00

 عمان.
(، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها 4110ميالد ابو بكر ) خيرمحمد حميد الطائي،  -02

 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية.0والعلوم السياسية، ط في اإلعالم
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، دار الكتب، 4(، منهاج البحث العلمي ، ط4102محمد سرحان علي المحمودي ) -02
 الجمهورية اليمنية.

، دار النهظة العربية 0( ، المدخل الى البحث العلمي، ط0222محمد محمد قاسم ) -41
 .للطباعة والنشر، بيروت العربية

، أثر استخدام كل من التعلم التعاوني )4110(محمد، ابراهيم أحمد أبو جغليف -40
والعصف الذهني في تنمية التفكير االبداعي واالحتفاظ بمهاراته من خالل تدريس مفاهيم 
السيرة النبوية لطلبة المرحلة االساسية في األردن، أطروحة مكملة لمنح درجة الدكتوراه 

مناهج التربية االسالمية وطرق تدريسها، كلية الدراسات  فلسفة في التربية، تخصص
 التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات.

،  اثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارة )4102(مراد، بن عمارة  -44
التفكير اإلبداعي العام والحركي خالل حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ 

 مرحلة المتوسطة، قسم التربية البدنية والرياضية، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة.ال
،اإلنتباه والمهارات االجتماعية لدى األطفال 4102(مشيرة، فتحي محمد سالمة -40

 ، مؤسسة طبيعة للنشر والتوزيع، القاهرة.0الذواتيون، ماجستير في علم النفس، ط
، فعالية برنامج تدريبي باستخدام اللعب لتنمية )4100(منى، رأفت محمد عبد المنعم -42

المهارات الحركية األساسية والمهارات االجتماعية وأثره في خفض مستوى القلق لدى 
الطفل التوحدي، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير، كلية التربية جامعة 

 المنصورة.
، دار 0، ط(م الرؤى واألفكارالمفهو )، التعلم التعاوني )4100(نجم، عبد هللا الموسوي  -40

 رضوان للنشر والتوزيع، عمان.
، فاعلية برنامج داعم للصحة النفسية لتنمية )4102(نسرين، مصطفى فهمي فهيم -40

المهارات االجتماعية والمواجهة لدى األطفال العاديين والمعاقين سمعيا ذوي المشكالت 
توراه الفلسفة في التربية، كلية االنفعالية والسلوكية ذات التوجيه الخارجي، أطروحة دك

 التربية، جامعة أسيوط، مصر.
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، المهارات االجتماعية بالضغوط النفسية لدى المرأة  )4100(وفاء، خليل الحجار -40
القيادية بمحافظة غزة، بحث تكميلي لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

 ة، غزة.الصحة النفسية والجسمية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمي
 

 ثانيا: الويبوغرافيا:

42- 22          /30/0302-02:03https://mawdoo3.com  

على الرابط: مفهوم المهارة، ، الخيكانيهند محمد رضا -42
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393 تاريخ وتوقيت

 (02:20 – 00/12/4140الولوج)

https://mawdoo3.com/
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 –القطب الجامعي شتمة  –واالجتماعية  اإلنسانيةكلية العلوم 

 قسم العلوم االجتماعية

 شعبة علم االجتماع

 

 استبيان بحث بعنوان : 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة مقدمة الستكمال الحصول على الماستر في علم اجتماع تخصص علم االجتماع التربية

 

 ورة : الدكت إشراف                                                                    الطالبة :  إعداد 

  حفيظي   سليمة                                                              رميساء بوحجر        

 

 

 

 

 

 

 0202/0202السنة الجامعية 

 

انعكاسات التعليم التعاوني على تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى 

 تالميذ المرحلة الثانوية.

 –بسكرة  –دراسة ميدانية بثانوية محمد خير الدين 

 

 مالحظة :

في الخانة المناسبة  (x)يشرفنا أن تجيبوا على عبارات االستبيان المرفق بوضع العالمة 

لكم، ونحيطكم علما بأن المعلومات التي ستقدمونها لن تستخدم إال ألغراض البحث 

 العلمي فقط.

 وفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير، ولكم جزيل الشكر واالمتنان لتعاونكم.



 : البيانات الشخصية  األولالمحور 

     أنثى         :    ذكر  الجنس  .1

 ...........................................: ............السن  .2

 ثالثة ثانوي               ثانوي    يةثان         ثانوي         أولى:  المستوى التعليمي .3

 .....................................: ..............الشعبة  .4

 المحور الثاني : للتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية مهارة التواصل لدى تالميذ المرحلة الثانوية 

 أبدا أحيانا دائما السؤال

هل استطعت كسب معلومات جديدة من خالل تواصلك  .5
 ؟مع زمالئك 

   

التعليمية  األهدافهل حقق التواصل فيما بينكم  .6

 . ؟للمجموعة

   

العمل في شكل  إطارهل ساعد التواصل مع زمالئك في  .7
 .؟مجموعات من رفع مستوى تحصيلك الدراسي

   

هل تعتقد بان الدراسة في مجموعات يساعد على ترسيخ  .8
 المعلومات لديك ؟ 

   

العمل في  إطارهل ساعد التواصل مع زمالئك في  .9
 ؟  اآلخرينمجموعة على التفاعل االيجابي مع 

   

العمل في مجموعة مهارة االستماع  أكسبكهل  .11
 عند الحديث ؟  لآلخرينواالنتباه 

   

العمل  أثناءهل تعبرون عن قبولكم لبعضكم البعض  .11

 رمزيا ؟  أوالجماعي لفظيا 

   

العمل  أثناءهل تعبرون عن قبولكم لبعضكم البعض  .12
 الجماعي رمزيا ؟

   

 أثناءهل وجدت صعوبة في التواصل مع زمالئك  .13
 العمل في مجموعة ؟ 

   

 المحور الثالث : للتعلم التعاوني انعكاسات على تنمية مهارة التعاون لدى تالميذ المرحلة الثانوية .

 أبدا أحيانا دائما السؤال

بناء عالقات ايجابية  إلىهل حقق التعاون فيما بينكم  .14
 . ؟بينك وبين زمالئك

   

هل يساعد التالميذ المرتفع تحصيلهم زمالءهم  .15
 العمل في مجموعات؟  إطارالمنخفض تحصيلهم في 

   

هل استطعت من خالل تعاونك مع زمالئك تشكيل  .16
 صداقات جديدة؟ 

   

 أكثراهتمامك بالدراسة  إلىأدى تعاونك مع زمالئك هل  .17
 ؟  الدراسي أدائكوتحسين 

   

على بعض المشكالت ساعدكم التعاون في التغلب هل  .18
 ؟  المدرسية التي تواجهكم

   

خلق التعاون بينكم روح الحماس والرغبة في هل  .19
 ؟  أفضل في المجموعة أداءتقديم 

   



    ؟  وجود ألفة بينك وبين زمالئك إلىالتعاون  هل أدى .21

تكون أكثر  أنساعدك العمل في مجموعات على هل  .21
 ؟تعاونا خارج المؤسسة التعليمية

   

 

 .انعكاسات على تنمية مهارة المشاركة لدى تالميذ المرحلة الثانويةالمحور الرابع : للتعلم التعاوني 

 أبدا أحيانا دائما السؤال

هل تتقاسمون المهام عندما يكلفكم االستاذ بعمل جماعي  .22
 بشكل متساوي؟  

   

هل تتشاركون االراء عند انجازكم للمشاريع التي كلفكم  .23
 المعلم؟   . بها

   

 هل يوجد بينكم تلميذ يحاول فرض رأيه على المجموعة .24

 ؟ .

   

هل تتناقشون اثناء أدائكم للمهام التي يكلفكم بها االستاذ  .25
 ؟ 

   

هل هناك اعتماد متبادل النجاز المهام المسندة لكل تلميذ  .26
 في اطار انجاز المشروع الجماعي ؟ 

   

دور مهم في المجموعة التي تعمل  ترى بأن لكهل  .27
 ؟  فيها

   

تعتقد ان مشاركتك في عمل جماعي قد تركت أثرا  هل .28
 ؟ ايجابيا على شخصيتك 

   

هل تشعر بأنك أصبحت اجتماعيا أكثر من خالل  .29

 دراستك في مجموعات مع زمالء الدراسة ؟
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