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  شكر وتقدیر
د هللا الذي تفرد بالتعظيم تفصيالً وإجماالً، ووصف بحب الجمال تقديساً الحم 

وإجالالً، سبحانه أمرنا بكل خير، وارتضى لنا سبل السالم، والصالة والسالم على 
من أدبه ربه فأحسن تأديبه، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بجميـل أفعالـه   

اس، ورضى اهللا عن آله وأصحابه وحلو خصاله وعذب مقاله قرآناً يمشى بين الن
  والتابعين الذين عاشوا الجمال روحاً وخلقاً وسلوكاً.

فالشكر والعرفان أوالً وأخيراً هللا رب العالمين الذي وفقنى إلتمام دراستى هذه  
وإخراجها إلى حيز الوجود، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعاً, وعمالً متقبالً, 

  وصدقة جارية.. 
 يطيب لى فى هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لجامعة سوهاج الغالية 

 إلـى كما أتقدم بالشكر  وإلى كلية التربية التى زودتنى بالعلم والمعرفة، والقائمين عليها،
الذي تكرم باإلشراف على رسالتى فكان لى نوراً  األستاذ الدكتور/مصطفى زايد محمد

به من وقته وجهده وعلمه فكان له أبلغ األثر فى تذليل المصاعب ونبراساً, وما أوالنى 
األستاذ الدكتور أحمد السيد الفاضل  إلىووتخطى العقبات فله منى كل التقدير واالمتنان، 

لما قدمه من جهد وعطاء فى التوجيه نحو األفضل وأسـأل اهللا أن   يوسف عبد العزيز
األستاذ ر الجزاء, كما أتوجه بالشكر إلى صالحات وأن يجزيه عنى خييبارك فى عمره بال

وكيل  - األستاذ الدكتور/خالد عمرانالتربية ، وإلى  عميد كلية الدكتور/محمود عباس
رئيس قسم المناهج  األستاذ الدكتور/هدى مصطفى الكلية للدراسات العليا والبحوث وإلى

لمنـاهج وطـرق   بقسم ا أساتذتيوجميع جزاهم اهللا عني خير الجزاء،  وطرق التدريس
   .، وبارك في علمهم ونفع بهمالتدريس أحسن اهللا إليهم

/ عادل رسمي األستاذ الدكتور كما أتقدم بجزيل الشكر لعضوى لجنة المناقشة  
مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية وعميد كلية التربية ، ال، أستاذ حماد النجدي

منـاهج  ال، أستاذ عمرانمحمد عبد اللطيف / خالد األستاذ الدكتورإلى وجامعة أسيوط، 
وطرق تدريس الدراسات االجتماعية ووكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوث، كليـة    

لتكرمهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسـالة رغـم أعبائهمـا     التربية، جامعة سوهاج



 
 ز 

ا فـى أجمـل   الكثيرة لتقديم التوجيهات القيمة وإثرائها بالملحوظات المتميزة؛ إلخراجه
  وجل أن يجعل ذلك فى ميزان حسناتهما. صورة، داعياً المولى عز

ولعله من الوفاء أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لألساتذة األجالء الذين قاموا  
بتحكيم مواد وأدوات الدراسة والذين لم يبخلوا بتوصياتهم وتوجيهاتهم الرشيدة والـذين  

زير وخبرة سديدة وتوجيهات فعالة كان لهـا  ساعدوا وأعطوا كل ما عندهم من علم غ
  عظيم األثر فى إنجاز وإثراء هذا العمل.

وعرفاناً بالجميل أتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير إلى رمـوز العطـاء أبـى    
وأخى وأختـى  ومتعهما بالصحة والعافية, الحبيب، وأمى الغالية أطال اهللا فى عمرهما، 

هدايا الرحمن لى, وجميع أهلى وأصدقائى الذين ال أحسن اهللا إليهما، وزوجتى وأبنائى 
يزالون إلى جانبى, وجميع من ساهم فى رفد مسيرة بحثى العلمى هذا للوصول به إلى 

، محمد فتحى عبد القوى، صـابر  خيمر: محمد أحمد األساتذة غايته المنشودة أذكر منهم
  لنا ولهم فى الدار اآلخرة . ، وأدعوا اهللا أن تكون الجنة مستقراًمحمداليمنى، شفاء الدين 

غفلت عن ذكره ممن مد لـي  كما أتوجه بالشكر والدعاء بجزيل العطاء لكل من 
، أو دعا لي بظهر الغيب بالتوفيق والسداد ولمن شرفني بقبول دعوتي لحضور يد العون

 هذه المناقشة فلجميع الحضور خالص الشكر واالمتنان .

 أصـبت اجتهدت، فـان   أننيوحسبي  هوحد دعي الكمال فالكمال هللاأال  وأخيرا
  .فمن نفسي أخطأتضل من اهللا وان ففال

  ... الباحث                                                                
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 علـى  االجتماعيـة  الدراساتاستخدام المدخل الجمالي في تدريس  فعاليةالعنــــــوان: 
  .اإلعدادية لدى تالميذ المرحلة رات التخيل والوعي البيئيمها  بعض تنمية 

  المناهج وطرق التدريس (الدراسات االجتماعية) القسم:     التربية الكليـــــــــة:   

  م ٢٠١٧ –هـ ١٤٣٩ التاريخ :الماجستير           الــــدرجـــة :   

  محمد عبده محمد حسينالبــاحــــث:   

  أ. د/ أحمد يوسف عبدالعزيز       زايد محمد  المشرفان: أ. د/ مصطفى  

التعرف على مدى فعالية استخدام المدخل الجمـالى فـي    هدفت الدراسة الحالية إلى 
تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية بعض مهارات التخيل والوعى البيئـى لـدى تالميـذ    

تخيل والوعى البيئى فى ضعف مستوى مهارات ال الدراسةالمرحلة اإلعدادية، وتحددت مشكلة 
فى قائمة بمهارات التخيـل، كتيبـاً    الدراسةلدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى، وتمثلت مواد 

الـوعى   مقيـاس فتمثلت فى اختبار مهارات التخيـل،   الدراسةللمعلم، أما أدوات  للتلميذ، دليالً
 مجموعـة تكونت ث لتصميم شبه التجريبى حيالبيئى، استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ذو ا

تجريبيـة درسـت باسـتخدام    الدراسة من اثنين وسبعين تلميذاً وتلميذة قُسمت إلى مجموعتين، 
وتوصلت الدراسة إلـى وجـود   المدخل الجمالى , وضابطة درست باستخدام الطريقة المعتادة, 

 ,لتخيـل الختبار مهارات افى التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية  فروق دالة إحصائياً
ظيف المبادئ الخاصة باستخدام المدخل الجمالى ، وأوصت الدراسة بتوومقياس الوعى البيئى 

عند تطوير مناهج الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية والمراحل الدراسية األخرى؛ نظراً 
  .ارات العقلية والنواحى الوجدانية لية فى تنمية المهالما أثبتته من فع

المدخل الجمالى، الدراسات االجتماعية، مهارات التخيل، الـوعى البيئـى,   تاحية: الكلمات المف
  المرحلة اإلعدادية .  
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Abstract of the study 
 
Title: The Effectiveness of Using the Aesthetic Approach in Teaching 
Social Studies on Developing some of the Imagination Skills and the 
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Faculty: Education Department: Curricula and Teaching Methods 
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The purpose of this study was to identify the effectiveness of the use 
of the aesthetic approach in teaching social studies on the development of 
some skills of imagination and awareness of the environmental awareness 
among students of middle school, and identified research problem at the 
low level of imagination skills, and environmental awareness in second 
grade middle school students, and  represented research material in the 
list of skills Imagine, a student handbook, a guide for the teacher, and the 
research tools represented in testing the skills of imagination,  
environmental awareness scale, the study use the experimental group 
,sample consisted of seventy-two male and female students were divided 
into two groups experimental is studied in the light of the aesthetic 
approach  while the control group is studied in the usual way  . the study 
results there are statistically significant differences in favor of the 
experimental group which studied the Aesthetic Approach in the 
dimensional application of testing the skills of imagination, 
environmental awareness scale  , the study recommended the employment 
of using the Aesthetic Approach principles when developing social 
studies curricula of middle school and other study stages; in view of the 
demonstrated effectiveness in mental skills and aspects affective 
development . 
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skills, Environmental awareness, preparatory stage. 
 

 
 

 


