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  البحث ملخص
  

  :مقدمة 
شهدت السنوات األخیرة تطورًا ملحوظـًا فـي كـل میـادین الحیـاة نظـرًا لمـا یواجـه 
المجتمع من طفرة هائلة فى العلم والتكنولوجیا ومـا أحدثـه هـذا التقـدم العلمـى الهائـل مـن 

فالتربیـة وسـیلة . تغیرات وتطورات فـي كافـة مجـاالت الحیـاة وعلـى رأسـها مجـال التربیـة 
فـى تحقیـق فردیـة المـواطن واجتماعیتـه ، فهـي التـي تعمـل علـى تنمیـة قدراتـه ، المجتمع 

ـــى مواجهـــة التحـــدیات  ـــه وصـــقل فطرتـــه حتـــى یصـــبح قـــادرًا عل وتهـــذیب میولـــه واتجاهات
  .والتطورات التي تواجهه المجتمع 

ومــــن أثــــار الطفــــرة العلمیــــة الهائلــــة تضــــاعف المعرفــــة البشــــریة بســــرعة كبیــــرة 
جانــب العلمــي والجانــب الثقــافي االجتمــاعي ممــا زاد العــبء علــى وحــدوث الفجــوة بــین ال

ـــــى ضـــــرورة البحـــــث عـــــن طـــــرق وأســـــالیب  عـــــاتق القـــــائمین علـــــى العملیـــــة التعلیمیـــــة ف
واستراتیجیات جدیدة من شأنها أن تنمى العقلیة المفكـرة الناقـدة لـدى الطـالب وتسـاعدهم 

الفجـوة هـذه ة ومحاولـة سـد على مواكبة الثورة العلمیة ومواجهة تضـاعف المعرفـة البشـری
ــم یعــد  ، ألن التركیــز علــى الــتعلم البنكــى القــائم علــى الحفــظ والتلقــین وبرمجــة العقــول ل

  .قادرًا على إعداد أفراد سیعیشون فى القرن الحادى والعشرین 
وكي یسایر المجتمع الثورة المعلوماتیـة ویواجـه تلـك التطـورات والتغییـرات التـى 

ى القــائمون علـــى أمــر المنـــاهج الدراســیة عامـــة ومــنهج علـــم تنــتج عنهـــا ینبغــى أن یســـع
االجتمـاع خاصـة أن یجعلـوه مرتبطـا بـالواقع االجتمـاعي الـذي یعـیش فیـه الطـالب حتـى 
یعكـس مـا یحــدث فـى المجتمـع مــن قضـایا ومشــكالت اجتماعیـة لیكونـوا علــى وعـى بمــا 

انـب الحیـاة التـى یدور فـي مجـتمعهم ، وحتـى ال یكـون مـا نعلمـه لطالبنـا منعـزًال عـن جو 
یعیشـــونها ویتفـــاعلون معهـــا ، فقـــد یكـــون فـــي هـــذا االمـــر مـــا یقلـــل الفجـــوة بـــین الجانـــب 

  .النظري و الجانب التطبیقي 
ــــه  ومــــن ثــــم فــــإن الهــــدف األســــمى مــــن دراســــة علــــم االجتمــــاع لتحقیــــق وظیفت
ــــرد بالمشــــكالت االجتماعیــــة ومســــاعدته علــــى فهــــم دوافعهــــا  األساســــیة هــــو تعریــــف الف

مما یعینه على اإلسـهام فـي عالجهـا بقـدر المسـتطاع ، ومـن ثـم الوصـول إلـى ونتائجها 
إصالح المجتمع علـى أسـس علمیـة ومـن هنـا تبـرز أهمیـة علـم االجتمـاع سـواء بالنسـبة 
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للفـــرد أوالمجتمـــع حیـــث یســـهل علـــى الفـــرد معرفـــة المشـــكالت االجتماعیـــة المحیطـــة بـــه 
فیطالـب بهـا ، ومعرفـة الوجبـات وعالقة بعضـها بـبعض ، ممـا یمكنـه مـن معرفـة حقوقـه 

التـــــي علیـــــه فیؤدیهـــــا حتـــــى یســـــتطیع المشـــــاركة فـــــي حـــــل هـــــذه المشـــــكالت والنهـــــوض 
  .بمجتمعه

وفي ضوء ما سبق یتضـح أهمیـة تـدریس القضـایا والمشـكالت االجتماعیـة فـى 
علـــم االجتمــــاع باعتبــــاره العلـــم الــــذى یهــــتم بتحلیــــل القضـــایا االجتماعیــــة لفهــــم أســــبابها 

  . مواجهتها واصدار أحكام صائبة نحوهاووضع الحلول ل
ومن ثم فـإن تنمیـة الـوعى االجتمـاعى لـدى الطـالب یعتبـر مـن أهـداف تـدریس 
ـــم االجتمــــاع فهــــو یجعــــل الطــــالب قــــادرین علــــى مواجهــــة المشــــكالت االجتماعیـــــة  علـ
ــذا یجــب أن یتمتــع الطــالب بدرجــة عالیــة مــن الــوعى  ویســاعدهم فــى إیجــاد حلــول لهــا ل

ت االجتماعیة التـى تحـیط بهـم حتـى یكـون لـدیهم القـدرة علـى التفكیـر بالقضایا والمشكال
الناقــد ، والقــدرة علــى إیجــاد حلــول للمشــكالت ، واتخــاذ القــرارات الســلیمة لمواجهــة هــذه 

كما أن تنمیة التفكیر الناقـد یسـاعد الطـالب علـى فهـم العـالم . القضایا وتلك المشكالت 
ة واألحــداث والمواقــف التــى یتعرضــون لهــا ، مــن حــولهم ،وتحلیــل المشــكالت االجتماعیــ

وتكوین رؤیة عقلیة نقدیة تجاهها ، ویساعدهم علـى تكـوین أحكـام صـائبة تجـاه القضـایا 
   . التى یتناولها

ویمكــــن تحقیـــــق مــــا ســـــبق باســـــتخدام اســــتراتیجیات حدیثـــــة فــــى تـــــدریس علـــــم 
ـــدریس القضـــایا وال مشـــكالت االجتمـــاع هـــذا مـــن ناحیـــة ومـــن ناحیـــة أخـــرى االهتمـــام بت

ــم االجتمــاع  ــم االجتمــاع؛ وذلــك ألن الطــرق المعتــادة فــى تــدریس عل االجتماعیــة فــى عل
تقدمــه للطــالب فــى صــورة معلومــات وحقــائق مجــزأة ألن هــذه الطــرق تركــز علــى الســرد 
ــم االجتمــاع عامــة وخاصــة تنمیــة مهــارات التفكیــر  والتلقــین ، وهــذا ال یحقــق أهــداف عل

كالت والتفكیــر الناقـد كمــا أن التركیـز علــي المعلومــات العلیـا مثــل القـدرة علــى حـل المشــ
  .ال تحقق لهم الوعى بالواقع االجتماعى الذى یعیشون فیه ویتفاعلون معه

  :ومما سبق یتضح ما یلي 
الحاجـــة الملحـــة إلـــى اســـتخدام طـــرق واســـتراتیجیات حدیثـــة لتـــدریس علـــم االجتمــــاع ) أ

  .ى تدریس المادة لتحقیق أهدافهاف للتغلب على القصور الواضح فى الطرق المعتادة
  .ضرورة االهتمام بتدریس القضایا والمشكالت االجتماعیة فى علم االجتماع ) ب
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االهتمــام بتنمیـــة التفكیــر الناقـــد لــدى الطـــالب وتنمیــة الـــوعى بالقضــایا والمشـــكالت ) جـــ
  .االجتماعیة المحیطة بالمجتمع الذى یعیشون فیه ویتفاعلون معه 

حثــة فــى البحــث الحــالي الجمــع بــین مــا توصــلت إلیــه نتــائج لــذلك حاولــت البا
ــم االجتمــاع مــن  الدراســات الســابقة ومــا أكــدت علیــه االتجاهــات الحدیثــة فــى تــدریس عل
حیث استخدام استراتیجیات حدیثة فى تدریس علم االجتماع واالهتمـام بتـدریس القضـایا 

  ى یعـــــــیش فیـــــــه والمشـــــــكالت االجتماعیـــــــة لتحقیـــــــق الـــــــوعى بـــــــالواقع االجتمـــــــاعى الـــــــذ
  .الطالب ، واالهتمام بتنمیة التفكیر الناقد لدیهم 

" ومــن أمثلــة االســتراتیجیات التــى شــهدتها الســاحة التربویــة فــى اآلونــة األخیــرة 
االســـــتراتیجیات التـــــى تعتمـــــد علـــــى الـــــدور اإلیجـــــابي للمتعلمـــــین ونشـــــاطهم فـــــى الـــــربط 

لمـــوه فـــى حیـــاتهم وتراعـــى واالســـتنتاج والموازنـــات والوصـــول إلـــى أحكـــام وتطبیـــق مـــا تع
ـــــــراتهم الســـــــابقة ، وهـــــــذه  ـــــــدراتهم وخب مســـــــتوى نمـــــــو الطـــــــالب وحاجـــــــاتهم ومیـــــــولهم وق
ــأثیرًا إیجابیــًا علــى الطــالب وتمكــنهم مــن تعلــم أكثــر عمقــا وأكثــر  االســتراتیجیات تــؤثر ت

  " .استدامة 

وال شـــك أن هـــذه االســـتراتیجیات تهـــتم بـــإطالق طاقـــات اإلبـــداع عنـــد المـــتعلم 
ثقافة تلقـى المعلومـات إلـى ثقافـة بنـاء المعلومـات ومعالجتهـا وتحویلهـا إلـى  والخروج من

تتمثــل فــى اكتشــاف عالقــات وظــواهر بمــا یمكنــه مــن االنتقــال مــن  Cognitionمعرفــة 
التـي تتمثـل فـى تأمــل  Meta cognitionمرحلـة المعرفـة إلـى مرحلـة مـا وراء المعرفـة 

ـــة والتعمـــق فـــى فهمهـــا وتفســـیرها واستكشـــا ف أبعادهـــا الظـــاهرة واالســـتدالل علـــى المعرف
  .أبعادها المستترة من خالل منظومة حیة من البحث والتقصى 

وتطبیقــًا لمــا ســبق ركزالبحــث الحــالي علــى اســتخدام اســتراتیجیات معرفیــة ومــا 
االسـتراتیجیات المعرفیـة " وراء معرفیة فـى تـدریس القضـایا والمشـكالت االجتماعیـة ألن 

املة بحیث ال یمكن الفصل بینهما ، والفیصـل فـى ذلـك هـو كیـف وما وراء المعرفیة متك
إن االســـتراتیجیات المعرفیـــة هـــدفها إنجـــاز . تســـتخدم المعلومـــات المحصـــلة أوالمدركـــة 

هـدف معرفـى ، فــي حـین تهــدف االسـتراتیجیات مـا وراء المعرفیــة إلـى تقــویم إنجـاز هــذا 
ات مــا وراء المعرفــة تــأتى الهــدف والتأكــد مــن مــدى تحققــه ، ومعنــى ذلــك أن اســتراتیجی
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بعـــد االســـتراتیجیات المعرفیـــة حیـــث إن وظیفتهـــا التحقـــق مـــن فاعلیـــة الـــوعي باســـتخدام 
  .االستراتیجیات المعرفیة 

  

  : مشكلـة البحث
  :  تمثلت مشكلة هذا البحث فى

عـدم االهتمــام الكــافى بتـدریس القضــایا والمشــكالت االجتماعیـة ضــمن مقــررات علــم ) 1
المعلمین شعبة الفلسفة واالجتمـاع بكلیـات التربیـة علـى الـرغم مـن أن  االجتماع للطالب

ا مـن أهـداف علـم االجتمـاع عامـة و فـى المرحلـة الثانویـة  ً هذه القضایا تعد هدفًا  أساسـی
خاصة ومن ثم یجـب أن تـدرس للطالـب المعلـم أثنـاء إعـداده دراسـة متعمقـة حتـى یكـون 

شــكالت ألنــه یقــوم بتدریســها فیمــا بعــد ، فــال لدیــه الــوعى الكــافى بهــذه القضــایا وتلــك الم
ـــال واعیـــة وهـــم غیـــر  ـــا ونحملهـــم مســـئولیة بنـــاء أجی یمكـــن أن نلقـــى عـــبء إعـــداد أبنائن

  :  وللتأكد مما سبق قامت الباحثة بما یلى. مؤهلین لذلك 
اإلطالع على الخطة الدراسـیة لشـعبة الفلسـفة واالجتمـاع بكلیـة التربیـة فلـم تجـد ) أ

  .قررا عن  القضایا والمشكالت االجتماعیةضمن مقرراتها م
ــــة بمســــح للموضــــوعات ) ب ــــم االجتمــــاع قیــــام الباحث ــــي مقــــررات عل المتضــــمنة ف

ووجــدت أن هــذة   المقــررة علــى طــالب شــعبة الفلســفة واالجتمــاع بكلیــة التربیــة
  .المقررات التتضمن في موضوعاتها القضایا االجتماعیة

ب المعلمـــین حــول القضـــایا والمشـــكالت إعــداد اســـتبانة الســتطالع آراء الطـــال) ج
االجتماعیــة التــى تــم دراســتها خــالل الســنوات الدراســیة األربــع فــى قســم الفلســفة 

طالبـــــًا مـــــن طـــــالب الفرقـــــة الرابعـــــة فكانــــــت ) 30(واالجتمـــــاع وطبقـــــت علـــــى 
  : استجابات الطالب على النحو التالى

بـل لـم یدرسـوها  أنهم لـم یدرسـوا أى مقـرر عـن القضـایا والمشـكالت االجتماعیـة -
  .فى أى مقرر من مقررات علم االجتماع 

ـــــة وعلـــــم ) د إعـــــداد اســـــتبانة الســـــتطالع رأى األســـــاتذة المتخصصـــــین فـــــى التربی
االجتمــــاع عــــن مــــدي تضــــمین  القضــــایا والمشــــكالت االجتماعیــــة بــــالمقررات 
الدراسـیة التـي یقومـون بتدریسـها وعـن أهمیـة تدریسـها للطـالب المعلمـین فأكـدت 

لـى أن هـذة القضـایا لـم تـدرس للطـالب دراسـة تفصـیلیة بـل یشـار الیهـا آراؤهم ع
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كامثلة تطبیقیة احیانا كما اكـدوا أهمیـة تـدریس القضـایا والمشـكالت االجتماعیـة 
للطــالب ألنهــا تســاعدهم علــى فهــم ومعایشــة الواقــع االجتمــاعى وتســاعدهم فــى 

ــــا علــــى ضــــر ، تــــدریس علــــم االجتمــــاع للطــــالب فیمــــا بعــــد  ورة أن وأكــــدوا أیضً
ا عن القضایا والمشكالت المرتبطة بالمجتمع المصرى  ً   .یخصص مقرر

االطــالع علــى االتجاهــات الحدیثــة فــى تــدریس علــم االجتمــاع ومعرفــة مــدى )  ـهــ
تأكیـــدها علـــى أهمیـــة تـــدریس القضـــایا والمشـــكالت االجتماعیـــة ضـــمن مقـــررات 

  .علم االجتماع للطالب المعلمین 
ـــــوعى بالقضـــــایا ضـــــعف مســـــتوى الطـــــالب المعلمـــــ) 2 ـــــي ال ـــــر الناقـــــد وف ـــــي التفكی ین ف

والمشكالت االجتماعیة المرتبطـة بـالواقع االجتمـاعى الـذى یعیشـون فیـه ویتفـاعلون معـه 
  : واتضح ذلك من خالل 

ـــر ) أ الدراســـة االستكشـــافیة التـــي قامـــت بهـــا الباحثـــة للتعـــرف علـــى مســـتوى التفكی
  .الناقد لدى الطالب المعلمین

اختبار واطسن جیلسـر للتفكیـر الناقـد ترجمـة جـابر عبـد  وقد استخدمت الباحثة
  . الحمید ویحیى هندام 

طالبــًا مــن طــالب الفرقــة الرابعــة ) 30(وقــد أجریــت الدراســة االستكشــافیة علــى 
ــــائج الدراســــة إلــــى انخفــــاض مســــتوى  شــــعبة الفلســــفة واالجتمــــاع وأشــــارت نت

الطـالب علـى الطالب المعلمین فى التفكیر الناقـد حیـث بلـغ متوسـط درجـات 
وهذه الدرجة تشیر إلـى أن مسـتوى الطـالب مـنخفض فـى ) 41.86(االختبار 

وبــذلك كشــفت نتــائج الدراســة . التفكیــر الناقــد وذلــك طبقــا لتعلیمــات االختبــار 
االستكشافیة عن انخفـاض مسـتوى التفكیـر الناقـد لـدى الطـالب المعلمـین ممـا 

  .یدعو إلى العمل على تنمیته 
شـافیة التـى قامـت بهـا الباحثـة لتعـرف مسـتوي الـوعى بالقضـایا الدراسة االستك) ب

وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة . والمشـــكالت االجتماعیـــة لـــدى الطـــالب المعلمـــین 
وأجریــت الدراســة ، اختبــار الــوعى االجتمــاعى إعــداد زینــب بــدر عبــد الوهــاب 

طالبًا من طالب الفرقـة الرابعـة شـعبة الفلسـفة واالجتمـاع وأشـارت ) 30(على 
انخفاض مسـتوى وعـى الطـالب المعلمـین بالقضـایا والمشـكالت : تائج  إلىالن

، وبـذلك كشـفت نتـائج % 38.72االجتماعیة حیث بلغت نسـبة الـوعى لـدیهم 



ملخص البحث باللغة العربیة 

ـــدى  ـــة ل ـــوعى بالقضـــایا االجتماعی الدراســـة االستكشـــافیة عـــن تـــدنى مســـتوى ال
  .مما یدعو إلى تنمیة الوعى لدیهم الطالب

الجتمــــاع وهــــذا مــــا أكدتــــه العدیــــد مــــن الدراســــات وجــــود قصــــور فــــى تــــدریس علــــم ا) 3
والبحوث السابقة التى أجریت فى مجال تدریس علم االجتماع وهـذا القصـور یرجـع إلـى 
استخدام المعلمین لطـرق التـدریس المعتـادة لـذا البـد مـن تـدریب الطـالب المعلمـین علـى 

ة لتنمیــــة الطـــرق الحدیثـــة التـــى تســــاعدهم فـــى تـــدریس القضــــایا والمشـــكالت االجتماعیـــ
الـــوعى بهـــا وتنمیــــة مهـــارات التفكیــــر الناقـــد والقــــدرة علـــى حــــل المشـــكالت ألن الطــــرق 
التقلیدیـــة ال تحقـــق ذلـــك  وهـــذا مـــا یؤكـــد ضـــرورة تـــدریب الطـــالب المعلمـــین مـــن خـــالل 
مجـــال المنـــاهج وطـــرق التــــدریس علـــى كیفیـــة اســــتخدام االســـتراتیجیات التعلیمیـــة التــــى 

إجــــراء العدیـــد مــــن العملیـــات المعرفیــــة ومــــا وراء تســـاعدهم علــــى توجیـــه الطــــالب إلـــى 
  .المعرفیة 

  

  :  وفى ضوء ما سبق فقد حاول البحث اإلجابة عن السؤال التالى
مـا فاعلیــة برنــامج مقتــرح باســتخدام االسـتراتیجیات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة فــى 

ــدى ال ــر الناقــد ل ــة الــوعى بهــا والتفكی ــى تنمی طــالب تــدریس القضــایا االجتماعیــة عل
  المعلمین شعبة الفلسفة واالجتماع ؟ 

  :  ویتفرع من هذا السؤال األسئلة التالیة  
للطــالب المعلمــین شــعبة الفلســفة واالجتمــاع التــى  الالزمــةمــا القضــایا االجتماعیــة  -1

  ترتبط بواقع المجتمع المصرى ؟ 
ة ومــا وراء البرنـامج المقتـرح باسـتخدام االسـتراتیجیات المعرفیـ أهـداف و مكونـاتمـا  -2

  المعرفیة فى تدریس القضایا االجتماعیة ؟ 
مـــا فاعلیـــة البرنـــامج المقتـــرح باســـتخدام االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة  -3

فـى تــدریس القضــایا االجتماعیــة علــى تنمیــة وعــى الطــالب المعلمــین شــعبة الفلســفة 
  واالجتماع بهذه القضایا ؟

باســـتخدام االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة  مـــا فاعلیـــة البرنـــامج المقتـــرح -4
فــى تــدریس القضــایا االجتماعیــة علــى تنمیــة التفكیــر الناقــد لــدى الطــالب المعلمــین 

  شعبة الفلسفة واالجتماع ؟
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مـــا فاعلیـــة البرنـــامج المقتـــرح باســـتخدام االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة  -5
فــــى تــــدریس القضــــایا االجتماعیــــة لــــدى الطــــالب علــــى تنمیــــة الــــوعي باســــتخدامها 

 المعلمین شعبة الفلسفة واالجتماع ؟

مــــا العالقــــة بــــین تنمیــــة الــــوعى بالقضــــایا االجتماعیــــة والتفكیــــر الناقــــد مــــن خــــالل  -6
البرنـــامج المقتـــرح فـــي القضـــایا االجتماعیـــة باســـتخدام االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا 

  وراء المعرفیة ؟
  

  :حدود البحث
  :  البحث على اقتصر

إدمـان المخـدرات (  بعض القضایا االجتماعیة التى ترتبط بواقـع المجتمـع المصـرى ) 1
  ) .البطالة  -أطفال الشوارع  –الزواج غیر الشرعي  –
  .طالب الفرقة الرابعة بكلیة التربیة جامعة الفیوم شعبة الفلسفة واالجتماع ) 2
ـــــة ومـــــا وراء ال) 3 ـــــةبعـــــض االســـــتراتیجیات المعرفی ـــــاهیم(معرفی العصـــــف  -خـــــرائط المف

 -التسـاؤل الـذاتي -)K.W.L(بنـاء المعنـى  -التلخـیص  –تدوین المالحظـات -الذهني
 )              بناء توافق وجهات النظر -التفكیر بصوت مرتفع

االســتنباط  –التعــرف علــى االفتراضــات  -االســتنتاج(بعــض مهــارات التفكیــر الناقــد ) 4
  ) .جتقویم الحج -التفسیر  –
  . م   2006/2007الفصل الدراسي الثاني ) 5

  

  :أدوات البحث
  :  تمثلت أدوات البحث الحالى فیما یلى

  :التجریب  أدوات: أوًال 
  .قائمة القضایا االجتماعیة )  1
  . البرنامج المقترح باستخدام االستراتیجیات المعرفیة و ماوراء المعرفیة)  2 
  .كتاب الطالب المعلم )  3
  .لیل المعلم د)  4 

ا  ً   :التقویم  أدوات: ثانی
      اختبار التفكیر الناقد ) 1

  )ترجمة جابر عبد الحمید ویحیى هندام(إعداد واطسن وجلیسر 
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  إعداد الباحثة   اختبار التفكیر الناقد فى القضایا االجتماعیة  ) 2
  إعداد الباحثة   اختبار الوعى بالقضایا االجتماعیة          ) 3
  عرفیة و ماوراء المعرفیة لوعي باستخدام االستراتیجیات الممقیاس ا) 4

  إعداد الباحثة
  :أهداف البحث

  : هدف هذا البحث إلى
للطـــالب المعلمـــین شـــعبة الفلســـفة واالجتمــــاع  الالزمـــةتحدیـــد القضـــایا االجتماعیـــة ) 1

  .والتى ترتبط بواقع المجتمع المصرى 
تـــــدریس القضـــــایا االجتماعیـــــة الكشـــــف عـــــن مـــــدى فاعلیـــــة البرنـــــامج المقتـــــرح فـــــى ) 2

ــــى تنمیــــة وعــــى الطــــالب  ــــة ف ــــة ومــــا وراء المعرفی باســــتخدام االســــتراتیجیات المعرفی
  .المعلمین شعبة الفلسفة واالجتماع بهذه القضایا 

الكشـــــف عـــــن مـــــدى فاعلیـــــة البرنـــــامج المقتـــــرح فـــــى تـــــدریس القضـــــایا االجتماعیـــــة ) 3
فیــــة فــــى تنمیــــة التفكیــــر الناقــــد باســــتخدام االســــتراتیجیات المعرفیــــة ومــــا وراء المعر 

  .للطالب المعلمین شعبة الفلسفة واالجتماع 
الكشـــــف عـــــن مـــــدى فاعلیـــــة البرنـــــامج المقتـــــرح فـــــي تـــــدریس القضـــــایا االجتماعیـــــة ) 4

باســـتخدام االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا وراء المعرفیـــة فـــي تنمیـــة الـــوعي باســـتخدام 
الب المعلمـــــین شـــــعبة الفلســـــفة المعرفیـــــة للطـــــ ءاالســـــتراتیجیات المعرفیـــــة و مـــــا ورا

  .واالجتماع 
تحدیــد العالقــة بــین تنمیــة التفكیــر الناقــد والــوعى بالقضــایا االجتماعیــة مــن خـــالل )  5

البرنامج المقتـرح فـى تـدریس القضـایا االجتماعیـة باسـتخدام االسـتراتیجیات المعرفیـة 
  .وما وراء المعرفیة 

  

  :أهمیة البحث
  :  ترجع أهمیة هذا البحث إلى ما یلى

قد یفید معلمـى علـم االجتمـاع معرفـة بـبعض االسـتراتیجیات التدریسـیة الجدیـدة التـى ) 1
  .تساعد فى تحقیق أهداف علم االجتماع وتطویر أسالیبهم التدریسیة 

مــن المتوقــع أن یســاعد الطــالب المعلمــین علــى تنمیــة الــوعى بالقضــایا والمشــكالت ) 2
  .عیة المرتبطة بواقع المجتمع المصرى االجتما
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قـد یســهم فـى تنمیــة بعــض مهـارات التفكیــر الناقـد ومهــارات حــل المشـكالت التــى قــد ) 3
  .یصعب تنمیتها باستخدام األسالیب واالستراتیجیات التدریسیة األخرى 

المعرفیــة  ءقــد یســهم فــى تنمیــة الــوعي باســتخدام االســتراتیجیات المعرفیــة و مــا ورا)  4
  .الب المعلمین شعبة الفلسفة واالجتماع للط

من المتوقع أن یقدم علم االجتماع للطالب المعلم فـى صـورة واقعیـة وظیفیـة تسـاعده ) 5
  .على التفكیر وتنمى لدیه القدرة على مواجهة المشكالت 

مــن المتوقــع أن یقــدم نموذجــًا إجرائیــًا لكیفیــة إعــداد برنــامج فــى القضــایا االجتماعیــة ) 6
  .م االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیة باستخدا

  

  :فروض البحث
  :هدف البحث الحالى إلى اختبار صحة الفروض التالیة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة  )1
فـــي التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدي الختبـــار الـــوعي بالقضـــایا االجتماعیـــة لصـــالح 

   .التطبیق البعدي 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة  )2

القبلي والبعـدي الختبـار واطسـون وجلیسـر للتفكیـر الناقـد لصـالح  ینفي التطبیق
  .التطبیق البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة  )3
ــــار  ــــي والبعــــدي الختب ــــین القبل ــــي القضــــایا فــــي التطبیق ــــد المعــــد ف ــــر الناق التفكی

 . االجتماعیة لصالح التطبیق البعدي 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة  )4

في التطبیق القبلي والمتوسط والبعدي لمقیـاس الـوعي باسـتخدام االسـتراتیجیات 
 .المعرفیة وما وراء المعرفیة لصالح التطبیق البعدي 

د عالقـــة ارتباطیـــه ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات الطـــالب توجـــ )5
 . عینة الدراسة في الوعي بالقضایا االجتماعیة والتفكیر الناقد 

  

  :منهج البحث
  : والمنهج التجریبي  التحلیلياستخدم البحث الحالى المنهج 

فـــي اإلطــــار النظــــري للبحــــث و فــــي بنــــاء  التحلیلــــيالمــــنهج حیـــث اســــتخدم 
ـــي ج و أدوات البحـــث واســـتخدمالبرنـــام ـــة  المـــنهج التجریب فـــي التطبیـــق المیـــداني لتجرب
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ـــدرس  ـــي للبحـــث مجموعـــة واحـــدة وهـــى التـــي ت البحـــث حیـــث یتضـــمن التصـــمیم التجریب
البرنــامج المقتــرح فــي القضــایا االجتماعیــة باســتخدام االســتراتیجیات المعرفیــة ومـــا وراء 

  . المعرفیة 
  

  :خطوات البحث
  :ًا للخطوات التالیة سار هذا البحث وفق

ــــع المجتمــــع المصــــرى والالزمــــة ) 1 ــــة المرتبطــــة بواق ــداد قائمــــة بالقضــــایا االجتماعی إعــ
للطــالب المعلمــین وعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــین لتحدیــد مــدي مناســبتها 

  .لهم  
  : مسح الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بما یلى ) 2

مســــتخدمة لتحســــین تــــدریس علــــم االجتمــــاع الطــــرق واالســــتراتیجیات التدریســــیة ال) أ
  .والقضایا االجتماعیة 

  .تنمیة الوعى بالقضایا االجتماعیة والتفكیر الناقد ) ب
  االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیة ) جـ

تحدیــد االســتراتیجیات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة واألســس والخطــوات التــى یســتند ) 3
االجتمــــاع والقضـــــایا االجتماعیــــة وأهمیـــــة تدریســـــیها علیهــــا و تحدیـــــد طبیعــــة علـــــم 

  .للطالب المعلم 
تحدیــد جوانــب الــوعى بالقضــایا االجتماعیــة ومهــارات التفكیــر الناقــد وكیفیــة تنمیتهــا ) 4

  .لدى الطالب المعلم
إعداد برنامج مقتـرح فـى القضـایا االجتماعیـة باسـتخدام االسـتراتیجیات المعرفیـة ومـا ) 5

حیـــث فلســـفة البرنـــامج واألهـــداف والمحتـــوى ، طـــرق التـــدریس ، وراء المعرفیـــة مـــن 
  .واألنشطة والوسائل التعلیمیة وأسالیب التقویم 

إعداد كتاب الطالب المعلم في القضـایا االجتماعیـة المتضـمنة فـي البرنـامج المقتـرح ) 6
  .من حیث االهداف و المحتوي واالنشطة 

ــــــإجراءات تــــــدریس ) 7 البرنــــــامج المقتــــــرح باســــــتخدام إعــــــداد دلیــــــل المعلــــــم الخــــــاص ب
  .االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیة 

إعــداد اختبــار الــوعى بالقضــایا االجتماعیــة وعرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین ) 8
  .لتحدید صالحیته للتطبیق
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إعـداد اختبــار التفكیــر الناقــد فــى المعــد القضــایا االجتماعیــة وعرضــه علــى مجموعــة ) 9
  .ید صالحیته للتطبیق من المحكمین لتحد

ـــــة  ءإعـــــداد مقیـــــاس الـــــوعي باســـــتخدام االســـــتراتیجیات المعرفیـــــة و مـــــا ورا) 10 المعرفی
  .وعرضه على مجموعة من المحكمین لتحدید صالحیته للتطبیق 

  .حساب صدق وثبات االختبارین والمقیاس ) 11
ورصــــد  تطبیـــق االختبــــارین والمقیــــاس تطبیقــــا قبلیــــًا علــــى الطــــالب عینــــة الدراســــة) 12

  . النتائج 
تطبیقــًا قبلیــًا علــى الطــالب عینــة ) واطســن وجلیســر(تطبیــق اختبــار التفكیــر الناقــد ) 13

  .الدراسة ورصد النتائج
تدریس البرنـامج المقتـرح فـى القضـایا االجتماعیـة للطـالب عینـة الدراسـة باسـتخدام ) 14

  .االستراتیجیات المعرفیة وما وراء المعرفیة 
ـــار ) 15 ـــق االختب ـــة الدراســـة ورصـــد تطبی ـــى الطـــالب عین ـــًا بعـــدیًا عل ـــاس تطبیق ات والمقی

  .النتائج ومعالجتها إحصائیاً 
  .رصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا وتفسیرها ومناقشتها ) 16
  .تقدیم التوصیات والمقترحات بناء على نتائج البحث ) 17

  

  :نتائج البحث 
  :توصلت الباحثة  الي مایلي 

حصائیة بـین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة فـي وجود فروق ذات داللة إ .1
التطبیقین القبلي والبعدي الختبار الوعي بالقضـایا االجتماعیـة عنـد مسـتوى داللـة 

  .لصالح التطبیق البعدي) 0.01(
وهــذا یــدل علــى تفــوق درجــات الطــالب عینــة الدراســة فــي التطبیــق البعــدي علــى     

ى فاعلیــة البرنــامج المقتــرح باســتخدام درجــاتهم فــي التطبیــق القبلــي، ممــا یــدل علــ
االســـتراتیجیات المعرفیـــة مـــا وراء المعرفیـــة فـــي تـــدریس القضـــایا االجتماعیـــة فـــي 

  .تنمیة الوعي بهذه القضایا
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة فـي  .2

ار الــــوعي التطبیقــــین القبلــــي والبعــــدي فــــي كــــل بعــــد علــــى حــــدة مــــن أبعــــاد اختبــــ
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ــــة ) الســــلوكي –الوجــــداني  –المعرفــــي (بالقضــــایا االجتماعیــــة  عنــــد مســــتوى دالل
  .لصالح التطبیق البعدي) 0.01(

وهذا یدل على تفوق درجات الطالب عینة الدراسة فـي التطبیـق البعـدي لكـل بعـد     
 –الوجـداني  –المعرفـي (على حدة من أبعاد اختبار الوعي بالقضـایا االجتماعیـة 

علــى درجـــاتهم فــي التطبیــق القبلـــي ، ممــا یــدل علـــى فاعلیــة البرنـــامج ) الســلوكي
ـــــدریس  ـــــي ت ـــــة ف ـــــة و مـــــا وراء المعرفی ـــــرح باســـــتخدام االســـــتراتیجیات المعرفی المقت

 –المعرفـــي (القضـــایا االجتماعیـــة علـــى تنمیـــة األبعـــاد الثالثـــة للـــوعي بالقضـــایا 
  ).السلوكي –الوجداني 

وسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة فـي وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین مت .3
التطبیقــین القبلــي والبعــدي الختبــار واطســون وجلیســر للتفكیــر الناقــد عنــد مســتوى 

  .لصالح التطبیق البعدي) 0.01(داللة 
وهذا یدل على تفوق درجات الطالب عینـة الدراسـة فـي التطبیـق البعـدي الختبـار     

فـي التطبیـق القبلـي، ممـا یـدل  واطسون وجلیسـر فـي التفكیـر الناقـد علـى درجـاتهم
ـــــامج المقتـــــرح باســـــتخدام االســـــتراتیجیات المعرفیـــــة ومـــــا وراء  ـــــى فاعلیـــــة البرن عل

  .المعرفیة في تدریس القضایا االجتماعیة على تنمیة التفكیر الناقد
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة فـي  .4

كل مهـارة علـى حـدة مـن مهـارات التفكیـر الناقـد مـن التطبیقین القبلي والبعدي في 
االســتنباط  –التعــرف علــى االفتراضــات  –االســتنتاج (اختبــار واطســون وجلیســر 

  .لصالح التطبیق البعدي) 0.01(عند مستوى داللة ) تقویم الحجج –التفسیر  –
وهذا یدل على تفوق درجات الطالب عینـة الدراسـة فـي التطبیـق البعـدي الختبـار 

التعــرف  –االســتنتاج (ســون وجلیســر للتفكیــر الناقــد فــي كــل مهــارة علــى حــدة واط
علــى درجــاتهم فــي ) تقــویم الحجــج –التفســیر  –االســتنباط  –علــى االفتراضــات 

ممـا یـدل علـى فاعلیـة البرنـامج المقتـرح باسـتخدام االسـتراتیجیات . التطبیـق القبلـي
تماعیــة علــى تنمیــة مهــارات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة فــي تــدریس القضــایا االج

  .التفكیر الناقد لدى الطالب المعلمین
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة فـي  .5
التطبیقــین القبلــي والبعــدي الختبــار التفكیــر الناقــد المعــد فــي القضــایا االجتماعیــة  

  .لصالح التطبیق البعدي) 0.01(عند مستوى داللة 
ــــ ــــق البعــــدي وهــــذا ی ــــي التطبی ــــة الدراســــة ف ــــوق درجــــات الطــــالب عین ــــى تف دل عل

ـــي ـــق القبل ـــى درجـــاتهم فـــي التطبی ـــار عل ـــة البرنـــامج . لالختب ـــى فاعلی ممـــا یـــدل عل
ـــــدریس  ـــــي ت ـــــة ف ـــــة و مـــــا وراء المعرفی ـــــرح باســـــتخدام االســـــتراتیجیات المعرفی المقت

  .القضایا االجتماعیة على تنمیة التفكیر الناقد لدى الطالب المعلمین
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة فـي  .6

التطبیقــین القبلــي والبعـــدي فــي كــل مهـــارة علــى حــده مـــن مهــارات التفكیــر الناقـــد 
تقــــــویم  –التفســــــیر  –االســــــتنباط  –التعــــــرف علــــــى االفتراضــــــات  –االســــــتنتاج (

  .لصالح التطبیق البعدي) 0.01(عند مستوى داللة ) الحجج
وهذا یدل على تفوق درجات الطالب عینـة الدراسـة فـي التطبیـق البعـدي الختبـار 

التعــرف  –االســتنتاج (واطســون وجلیســر للتفكیــر الناقــد فــي كــل مهــارة علــى حــدة 
علــى درجــاتهم فــي ) تقــویم الحجــج –التفســیر  –االســتنباط  –علــى االفتراضــات 

ح باسـتخدام االسـتراتیجیات ممـا یـدل علـى فاعلیـة البرنـامج المقتـر . التطبیـق القبلـي
المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة فــي تــدریس القضــایا االجتماعیــة علــى تنمیــة مهــارات 

  .    التفكیر الناقد لدى الطالب المعلمین
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة فـي  .7

خدام االســــتراتیجیات التطبیقـــین القبلــــي والمتوســـط والبعــــدي لمقیــــاس الـــوعي باســــت
   .لصالح التطبیق البعدي) 0.01(المعرفیة وما وراء المعرفیة عند مستوى داللة 

وهذا یدل على تفوق درجات الطالب عینة الدراسـة فـي التطبیـق البعـدي للمقیـاس 
ممــا یــدل علــى فاعلیــة البرنــامج . علــى درجــاتهم فــي التطبیقــین القبلــي و المتوســط

اتیجیات المعرفیــة مــا وراء المعرفیــة فــي تــدریس القضــایا المقتــرح باســتخدام االســتر 
ــــوعي ــــى تنمیــــة ال ــــة عل ــــة  ومــــا وراء  االجتماعی باســــتخدام االســــتراتیجیات المعرفی

  .المعرفیة
ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات الطـالب عینـة الدراسـة فـي وجود فروق  .8

وعي باســتخدام القبلـي والبعـدي لكــل بعـد علـى حـدة مــن أبعـاد مقیـاس الـ التطبیقـین
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الــــوعي باســــتخدام االســـــتراتیجیات (االســــتراتیجیات المعرفیــــة ومــــا وراء المعرفیـــــة 
عنــد مســتوى داللـــة ) الــوعي باســتخدام اســتراتیجیات مـــا وراء المعرفــة -المعرفیــة 

 .لصالح التطبیق البعدي ) 0.01(
وهذا یدل على تفوق درجات الطالب عینة الدراسة فـي التطبیـق البعـدي لكـل بعـد 

ـــى فاعلیـــة مـــ ـــدل عل ـــي ممـــا ی ـــق القبل ـــى درجـــاتهم فـــي التطبی ن أبعـــاد المقیـــاس عل
المعرفیـة ومـا وراء المعرفیـة فـي تـدریس  االسـتراتیجیاتالبرنامج المقترح باسـتخدام 

القضـــایا االجتماعیـــة علـــى تنمیـــة الـــوعي باســـتخدام االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا 
  .وراء المعرفیة

ـــاك ارتباطـــا طردیـــا قویـــا بـــی إن .9 ن درجـــات الطـــالب عینـــة الدراســـة فـــي التطبیـــق هن
التفكیـر الناقـد والــوعي بالقضـایا االجتماعیـة، ممـا یـدل علــى إن  الختبـاريالبعـدي 

العالقــة بــین التفكیــر الناقــد و الــوعي بالقضــایا االجتماعیــة عالقــة ایجابیــة طردیــة 
ناقـــد قویــة أي أن زیـــادة الـــوعي بالقضـــایا االجتماعیـــة یــؤدى إلـــى تنمیـــة التفكیـــر ال

أوأن تنمیـة التفكیـر الناقـد أدت إلـى زیـادة الـوعي بالقضـایا االجتماعیـة وهـذا یرجـع 
إلى فاعلیة البرنـامج المقتـرح باسـتخدام االسـتراتیجیات المعرفیـة ومـا وراء المعرفیـة 
فــي تــدریس القضــایا االجتماعیــة فــي تنمیــة الــوعي بهــذه القضــایا و التفكیــر الناقــد 

  .لدى الطالب المعلمین
  

  :صیات البحث تو 
  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث توصي الباحثة بما یلي    

ضرورة اهتمام القائمین بإعداد معلم الفلسفة االجتمـاع بتنمیـة مهـارات التفكیـر   -1
ــــــوعي االجتمــــــاعي لــــــدى طالبهــــــم  عامــــــة والتفكیــــــر الناقــــــد خاصــــــة وتنمیــــــة ال

  .وتشجیعهم على ممارسة النقد والحوار البناء
طـــــالب المعلمـــــین شـــــعبة الفلســـــفة االجتمـــــاع علـــــى االســـــتراتیجیات تـــــدریب ال  -2

المعرفیــة وكیفیـة تطبیقهــا  ءالتدریسـیة الحدیثــة كاالسـتراتیجیات المعرفیــة ومـا ورا
 .أثناء قیامهم بتدریس المواد الفلسفیة أثناء التربیة العلمیة

دام تدریب الطـالب المعلمـین علـى كیفیـة مـراقبتهم لـتعلمهم وأدائهـم أثنـاء اسـتخ  -3
المعرفیــة وتــدریبهم علــى كیفیــة تنمیــة وعــیهم  ءاالســتراتیجیات المعرفیــة ومــا ورا

 .باستخدامها
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ــــت فاعلیــــة   -4 ــــاهج بنتــــائج الدراســــات التــــي أثبت ــــد مخططــــي ومطــــوري المن تزوی
المعرفیــة، حتــى یتســنى لهــم تطــویر المنــاهج  ءاالســتراتیجیات المعرفیــة ومــا ورا

 .توطرق التدریس في ضوء هذه االستراتیجیا

تــدریب المعلمــین قبــل وأثنــاء الخدمـــة علــى اســتخدام االســتراتیجیات المعرفیـــة   -5
ومـاوراء المعرفیــة فـي التــدریس لیتمكنـوا مــن تـدریب طالبهــم علیهـا أثنــاء عملیــة 

 .التدریس

ــم االجتمــاع فــي الجامعــات إلــى أهمیــة   -6 توجیــه دعــوة للقــائمین علــى تــدریس عل
مـن موضـوعات للطـالب وذلـك لـدورها  تناولهم للقضایا االجتماعیة فیما یقـدموه

 .المهم في تنمیة الوعي االجتماعي لدیهم 

ــــدریب المعلمــــین علــــى بعــــض االســــتراتیجیات الحدیثــــة المســــتخدمة لتنمیــــة   -7 ت
 .مهارات التفكیر الناقد والوعي االجتماعي

توجیـــه دعـــوة إلـــى القــــائمین علـــى تطـــویر منـــاهج كلیــــة التربیـــة إلـــى ضــــرورة   -8
ســــــیة التـــــي تعــــــد للطـــــالب المعلمــــــین شـــــعبة الفلســــــفة تضـــــمن المقـــــررات الدرا

 .واالجتماع مقرر دراسي عن القضایا والمشكالت االجتماعیة المعاصرة

ضــرورة اســتخدام المعلمــین األنشــطة والوســائل التعلیمیــة المختلفــة التــي تثیــر   -9
تفكیــر الطــالب وتحفــزهم علــى إعمــال العقــل بــدًال مــن تلقــي المعلومــات بشــكل 

 .سلبي

ـــا فــي مقـــررات طـــرق تـــدریس المـــواد أن یخصــص جـــ - 10 ً ـــا وآخـــر عملی ً ا نظری ً زء
الفلسفیة بكلیات التربیة لتدریب الطالب المعلمین علـى كیفیـة اسـتخدام أسـالیب 

 .  واستراتیجیات التدریس الحدیثة التي تحقق أهداف تدریس هذه المواد
  

  :مقترحات البحث
  :بما یلي في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث تقترح الباحثة       
المعرفیـة فـي  ءفاعلیـة برنـامج مقتـرح باسـتخدام االسـتراتیجیات المعرفیـة ومـا ورا -1

تدریس القضایا الفلسفیة على تنمیة التفكیر الفلسـفي والـوعي بهـا لـدى الطـالب 
  .المعلمین شعبة الفلسفة واالجتماع
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ــــامج تــــدریبي للطــــالب المعلمــــین شــــعبة الفلســــفة واالجتمــــاع علــــى  -2 ــــة برن فاعلی
ـــة فـــي تحســـین اتجاهـــاتهم  ءام االســـتراتیجیات المعرفیـــة ومـــا ورااســـتخد المعرفی

 .نحو تدریس المواد الفلسفیة

فاعلیــــة برنــــامج مقتــــرح فــــي تــــدریس علــــم االجتمــــاع باســــتخدام االســــتراتیجیات  -3
المعرفیـــة علـــى تنمیـــة مهـــارات الفهـــم القرائـــي واتخـــاذ القـــرار  ءالمعرفیـــة ومـــا ورا

 .لدى طالب المرحلة الثانویة

ـــة ومـــا ورافا -4 ـــائم علـــى االســـتراتیجیات المعرفی ـــرح ق ـــامج مقت ـــة  ءعلیـــة برن المعرفی
 .لتنمیة التفكیر العلمي والتفكیر اإلبداعي لدى طالب كلیة التربیة

تطـــــویر مـــــنهج علــــــم االجتمـــــاع فــــــي المرحلـــــة الثانویـــــة فــــــي ضـــــوء القضــــــایا  -5
 .والمشكالت االجتماعیة المعاصرة المحلیة والعالمیة

ـــاول -6 أســـالیب واســـتراتیجیات تدریســـیة أخـــرى مـــن الممكـــن أن  إجـــراء بحـــوث تتن
تسهم في تنمیة الوعي بالقضایا االجتماعیة و التفكیر الناقـد لـدى الطـالب مـن 

 –الـدراما  –الـتعلم البنـائى  –خالل تدریس علم االجتماع مثل الـتعلم التعـاوني 
 .حل المشكالت

ا وراء المعرفیــة فــى فاعلیــة برنــامج مقتــرح باســتخدام اســتراتیجیات المعرفیــة ومــ -7
تــدریس القضــایا االجتماعیــة علــى تنمیــة مهــارات حــل المشــكلة واالتجــاه نحــو 

 .دراسة القضایا لدى الطالب  المعلمین شعبة الفلسفة و االجتماع

إجراء دراسة مقارنـة بـین االسـتراتیجیات المعرفیـة ومـا وراء المعرفیـة مـن خـالل  -8
رات التفكیـر و التحصـیل الدراسـي تدریس القضایا االجتماعیة  على تنمیـة مهـا

 .لدي طالب الجامعة
 


