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ممخص رسالة الدكتوراه بالمغة العربية  
 تنمية في االجتماعية الدراسات في مقترح برنامجفاعمية  إلي قياس الدراسةهدف 

 الثاني الصف لتالميذ الذات ومفيوم الدراسي والتحصيل االجتماعية الميارات بعض
الفروق بين البنين والبنات التعرف عمي و, التعاوني التعمم استراتيجيات باستخدام اإلعدادي

.  في مستوي نمو كل من الميارات االجتماعية ومفيوم الذات والتحصيل الدراسي 
 المقترح البرنامج فاعمية الختبار وذلكالمنهج التجريبي ولتحقيق هذا تم استخدام  

 وتن استخذام التصمين التجريبي  الذات  ومفيوم والتحصيل االجتماعية الميارات تنمية فى

 :رو المجموعات الضابطة والتجريبية  واعتمذ علي األدوات التالية
 . الباحث إعداد من:                   االجتماعية الميارات مالحظة بطاقة- 1 -
 . الباحث إعداد من :     العام من الثاني النصف لمقررات تحصيمي اختبار- 2 -
. الباحث إعداد من (:      مواقف صورة في) االجتماعية الميارات اختبار- 3 -
(            تقنينو إعادة تم ) الصوالحو إعداد من       :  الذات مفيوم مقياس- 4 -
 .سبعة فروض لمتأكد من صحتيا وتم وضع  -
 :حدود التالية وتم االلتزام بال -
  (بنين وبنات  ) اإلعدادي الثانيعينة  من طالب الصف : من حيث العينة 

بمحافظة البحيرة إدارة أبوالمطامير التعميمية بمدرسة ابوالمطامير اإلعدادية بنات 
 .باربع مدارس موزعة بين الريف والحضرطالبة طالب و 400بمغ عددىا 

 تم تدريبيم لمعمل وفق  الدراسات االجتماعية اربعة من معممي  :القائم بالتطبيق
  (مدرستان ومدرسان )دليل المعمم لتنفيذ المواقف التدريسية

 المتغيرات لتنمية االجتماعية الدراسات في برنامج بناء تم: من حيث الموضوع  -

 التعمم إستراتيجيات باستخدام البرنامج ىذا وينفذ الدراسة عينة لدي الثالثة التابعة
ىذه  فاعمية إلى أشارت قد السابقة الدراسات من العديد الن نظرا التعاوني

 .أدوات الدراسة  تطبيق و,  التعمم لعممية بالنسبة االستراتيجيات
  2003/2004 تم التطبيق بالفصل الدراسي األو ل لعام :زمن الدراسة   -

وقد تناول اإلطار النظري شرحا لمفيوم الميارات االجتماعية وأىميتيا بالنسبة لممتعمم 
, ومفيوم الذات واىميةتو وعالقتو بنمو الميارات االجتماعية , واستراتيجيات تنميتيا , 

و مفيوم التعمم , والتحصيل الدراسي وعالقتو بكل من مفيوم الذات والميارات االجتماعية 
وأىمية استخدامو في تنمية الميارات والتحصيل الدراسي ومفيوم , التعاوني ومبادئو 

. الذات
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إعداد دليل المعمم وتم البرنامج   تنفيذ: وتم تطبيق الدراسة الميدانية من خالل
  .وتدريب المعممين عميو

 وجود فروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعات وتوصمت الدراسة إلي
 دالةتوجد فروق التجريبية والمجموعات الضابطة في التطبيق البعدي ألدوات الدراسة  

  بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية 0.01  >إحصائيا عند مستوي
 درجات تالميذ المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية في ومتوسطات

ومقياس مفيوم ,  وكذا بالنسبة الختبار الميارات االجتماعية , التحصيل الدراسياختبار
ووجود فروق بين البين والبنات في مستوي نمو  الميارات االجتماعية لصالح , الذات 
 وتعزي ىذه وعدم وجود فروق  بين البني والبنات بالنسبة لمتحصيل الدراسى , البنات 

ترتبطبمتغيرات  عدة توصيات وتم تقديم  (التجريبي  )النتيجة إلى تأثير المتغير المستقل
  .عدد من البحوث اقتراح مع ,  أوجو االستفادة منيا الدراسة وتحديد
 مرجع اجنبيا  70 مرجعا عربياً  و 108 وتم توظيف 
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Abstract 
The objective of the study was to measure the effectiveness of 

a proposed program in social studies in the development of some 
social skills, educational achievement and self concept for second 
grade students using cooperative learning strategies, and to 
identify differences between boys and girls in the level of growth of 
social skills, self concept and achievement 

To achieve this, the experimental method was used to test 
the effectiveness of the proposed program in the development of 
social skills, achievement and self-concept. The experimental 
design was used with control and experimental groups and was 
based on the following tools 
1- card note of social skills: by the researcher. 
2-test the achievement of the decisions of the second 
half of the year: prepared by the researcher. 
3-Testing social skills (in the form of positions): prepared 
by the researcher. 
4- measure of the concept of self: prepared by Sawalha 
(re-codified) 
 -Seven hypotheses were put in place to ensure their 
validity. 

-The following limits have been adhered to:  
the sample: a sample of second grade students (boys and girls) in the 
province of the lake, Abu Tamthir Educational Administration in the 
school of Abu-Matamir Preparatory for  Girls reached 400 students in 
four schools distributed between the countryside and urban. 
Application:Four teachers of social studies were trained to work 
according to the teacher's guide to implement the teaching 
positions (two schools and teachers) 
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 -Subject: A program was built in social studies to develop the 
three dependent variables in the sample of the study and 
implemented this program using cooperative learning strategies as 
many of the previous studies have indicated the effectiveness of 
these strategies for the learning process and the application of 
study tools. 
Study Time: Applied in the second semester of 2003/2004. 

The theoretical framework explains the concept of social skills and its 
importance to the learner, its development strategies, the concept of self 
and its importance, its relation to the growth of social skills, the 
educational achievement and its relation to both the concept of self and 
social skills, the concept of cooperative learning and its principles and 
the importance of its use in developing skills. 
The field study was implemented through the implementation of the 
program. 
   The study found that there were differences between the 
average scores of the students of the experimental groups and the 
control groups in the post-application of the study tools. There 
were statistically significant differences at the level of <0.01 
between the average scores of the experimental group and the 
average scores of the students of the control group for the 
students of the experimental group in the scholastic achievement 
test, As well as for the test of social skills, the measure of self-
concept, the existence of differences between boys and girls in the 
level of growth of social skills in favor of girls, and the absence of 
differences between the browns and girls for the achievement of 
the study and to support this result to the effect of the independent 
variable (experimental) To take advantage of them, with the 
proposal of a number of research. 
There were 108 Arab references and 70 foreign references 


