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Effectiveness of a program based on the Environmental approach in developing
National security awareness and some future thinking skills through
Teaching History for Preparatory Stage students
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لنيل درجة الدكتوراه فى فلسفة التربية
تخصص مناھج وطرق تدريس مواد اجتماعية)تاريخ(
   

ﺇﺷـــــــــﺮﺍﻑ 
ﺃ.ﺩ /ﳛﻴﻰ ﻋﻄﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﺃ.ﺩ  /ﺳﻬﺎﻡ ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﺪ
أستاذ المناھـج وطـرق التدريس
عميد كلية التربية
كلية التربية – جامعة بنى سويف

أسـتاذ المناھـج وطرق التدريـس
كلية التربية  -جامعة عين شمس
عضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذة
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الحمد ) رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وخير معلم لألولين
واآلخرين وإعماالً بما علمنا نبينا الكريم " من ال يشكر الناس ال يشكر  "/رواه الترمذي.
فإنى أتوجه بخالص الشكر واالمتنان لكل من ساھم بعون فى سبيل ظھور رسالتى إلى حيز الوجود .
يطيب لى أن أخص بالشكر أستاذى الجليل األستاذ الدكتور /يحيى عطية سليمان أستاذ المناھج
وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس عضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذة على تفضله بقبول
اإلشراف على رسالتى مما زادھا تشريفا ً وثقل وأھمية ومما عھدنا عنده من علم وافر وكرم زاخر فلم
يدخر جھداً فى سبيل مساعدتى فى إنجاز الرسالة فحقت كلمات اإلمام الشافعى:
و خصائل المرء الكريم كأصله.
المــــرء يُـعـرف في األنـــام بفعله
مـــن يعمل المعروف يُجـز بمثله.
في الجو مكتوبٌ على صحف الھوى
فألستاذنا الجليل عظيم الشكر والتقدير واالحترام وجزاه  /عنى خير الجزاء.
كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير واالمتنان والعرفان الى أستاذتي الجليلة األستاذة
الدكتورة  /سھام حنفى محمد أستاذ المناھج وطرق التدريس عميد كلية التربية جامعة بنى سويف ،
فلقد تتلمذت على يدھا منذ أن كنت طالبا ً بكلية التربية وأدين لھا بالفضل والعرفان لما بذلته لى من جھد
إرشاد طول مدة الدراسة فأفاضت على من غزيرعلمھا ونبل أخالقھا ووافر كرمھا الذى إن وصف طال
وصفه ويسرت لى كل سبل البحث على كافة األصعدة فحقت كلمات الشاعر:
عـلما كمـا استغنـى بھـم فقـــرا ُء
فـكـم استفاد الناس مـن أنوارھم
وكـأنّ خـلـــق  /لـھـم أبنــــا ُء
بـل يؤثــرون النـاس في حاجاتِھم
للعالمين العاملين ما لھا إحصاء
إنـي ألعـجـز أن أعـ ّد مـناقبـا
أسمى وأيـن الِشـع ُر واإلنشـــــا ُء
فـتقبّـلـوا م ّني القلـيـل وشأنكـــم
فألستاذتنا الجليلة عظيم الشكر والتقدير والعرفان وجزاھا  /عنى وسائر الباحثين خير الجزاء.
كمZZا أتوجZZه بالشZZكر واالمتنZZان ألسZZتاذى الجليZZل األسZZتاذ الZZدكتور  /خم::يس محم::د خم::يس أسZZتاذ المنZZاھج وطZZرق
التدريس بكلية التربية  -جامعة السادات على تفضله بقبول مناقشة الرسالة ولما يقدمه من توجيھات ومالحظات تسھم فZى
إثراء الرسالة  ...فلسيادته عظيم الشكر والتقدير وجزاه  /عنى خير الجزاء.
كما أتوجه بالشكر واالمتنان ألستاذى الجليل األستاذ الدكتور  /سليم عبد الرحمن محمد أسZتاذ المنZاھج وطZرق
التدريس المساعد بكلية التربية  -جامعZة حلZوان  .فلZه عظZيم الشZكر والعرفZان بالجميZل لمZا قدمZه للباحZث مZن دعZم علمZى
وتشجيع مستمر طوال فترة البحث بدرجتى الماجسZتير والZدكتوراه .وعلZى تفضZله بقبZول مناقشZة الرسZالة ولمZا يقدمZه مZن
توجيھات ومالحظات تسھم فى إثراء الرسالة فلسيادته عظيم الشكر والتقدير وجزاه  /عنى خير الجزاء.
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• ] <%  V“×~jŠ¹وجود قصور فى مستوى الوعي األمن القومي و مھارات التفكير المستقبلي لدى
تالميذ المرحلة اإلعدادية وحاول الباحث التصدي لتلك المشكلة باإلجابة على السؤال التالي :
" ما فاعلية برنامج قائم على المدخل البيئي فى تنمية الوعي باألمن القومي وبعض مھارات التفكير
المستقبلي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي من خالل تدريس التاريخ ؟"
•  ovfÖ]sñ^jÞ
 تم بناء قائمة بابعاد األمن القومى ومؤشرات الوعى بھا . تم بناء قائمة بمھارات التفكير المستقبلى . تم بناء البرنامج القائم على المدخل البيئى . وجود فرق إحصائى دال بين متوسطى درجات مجموعة البحث فى نتائج التطبيقين القبلى والبعدى لمقياسالوعى باألمن القومى عند مستوى داللة إحصائية ) (٠.٠٥لصالح التطبيق البعدى .
 وجود فرق إحصائى دال بين متوسطى درجات مجموعة البحث فى نتائج التطبيقين القبلى والبعدى الختبارمھارات التفكير المستقبلى عند مستوى داللة إحصائية ) (٠.٠٥لصالح التطبيق البعدى.
 أشارت نتائج البحث إلى فاعلية برنامج قائم على المدخل البيئي فى تنمية الوعي باألمن القومي وبعضمھارات التفكير المستقبلي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي من خالل تدريس التاريخ.
•  Vl^é‘çjÖ]Üè‚Ïiفى ضوء نتائج البحث يوصى الباحث
 أھمية استخدام البرنامج القائم على المدخل البيئى فى تنمية الوعى باألمن القومى و بعض مھارات التفكيرالمستقبلى لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادى من خالل تدريس التاريخ .
 أھمية مراعاة الجوانب المعرفية والوجدانية والمھارية للمتعلمين أثناء تدريس التاريخ باستخدام البرامجالقائمة على المدخل البيئى.
• ] : íéu^jË¹]l^Û×ÓÖالمدخل البيئي  ،الوعي باألمن القومي  ،مھارات التفكير المستقبلي
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