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 فـي تـدريس الدراسـات       Wheatlyفاعليـة نمـوذج      :عنوان الدراس ة  
اإلجتماعية لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي علي        

  تنمية التحصيل ومهارات حل المشكالت 

  .محمد رمضان شحات.اد ،دمحمود حافظ عبد الجو/د.أ : ھیئة اإلشراف

  .ماجستير  : الدرجة العلمیة

  . التربية : الكلیة

  . الفيوم : الجامعة

  . المناهج وطرق التدريس : القسم
  :مشكلة البحث 

 الحالية في ضعف التحصيل ومهـارات حـل         البحثتمثلت مشكلة   
المشكالت لدي تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي ولذ فقـد قامـت             

 لتنميـة التحـصيل     Wheatlyحثة بدراسة فاعلية استخدام نمـوذج       البا
  .ومهارات حل المشكالت 

  :ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي 
أثر  إستخدام نموذج ویتلي في تدریس الدراسات اإلجتماعی ة لتالمی ذ     ما -

ومھ ارات ح ل    ساس ي عل ي تنمی ة التح صیل         الالحلقة الثانیة من التعل یم ا     
 ؟المشكالت 

  : ویتفرع من ھذا السؤال األسئلة التالیة 
 إس  تخدام نم  وذج ویتل  ي ف  ي ت  دریس الدراس  ات اإلجتماعی  ة  أث  رم  ا •

 لتالمیذ الصف األول اإلعدادي علي تنمیة التحصیل الدراسي ؟
دام نم  وذج ویتل  ي ف  ي ت  دریس الدراس  ات اإلجتماعی  ة  إس  تخ أث  رم  ا •

مھ    ارات ح    ل  لتالمی    ذ ال    صف األول اإلع    دادي عل    ي تنمی    ة     
 ؟المشكالت

 مھ ارات ح ل الم شكالت      ما العالقة بین التحصیل الدراسي وتنمی ة         •
 بإستخدام نموذج ویتلي ؟
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  :نتائج الدراسة 
وسـطي درجـات    فرقا ذا داللة إحصائية بـين مت      أكدت نتائج الدراسة أن هناك       -١

المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي  لالختبار التحصيلي عند           
 ما يدل علي فاعلية نموذج ويتلي        لصالح التطبيق البعدي،  )  ٠١،٠( مستوي داللة   

  ).عينة الدراسة(في تنمية التحصيل الدراسي لدي تلميذات الصف األول اإلعدادي 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات            أنه أكدت نتائج الدراسة   -٢

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحـصيلى عنـد           
وهـذا يـدل علـي تفـوق     .لصالح المجموعة التجريبية )  ٠١،٠( مستوي داللة   

ة علي تلميذات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي        يتلميذات المجموعة التجريب  
ختبار التحصيلي، مما يدل علي فاعلية نموذج ويتلـي فـي تنميـة التحـصيل           لال

  ).عينة الدراسة (سي لدي تلميذات الصف األول اإلعدادي  االدر
فرقا ذا داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات          أكدت نتائج الدراسة أن هناك       -٣

 حـل   المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار مهـارات         
، مما يـدل علـي      لصالح التطبيق البعدي  )  ٠١،٠(المشكالت عند مستوي داللة     

فاعلية نموذج ويتلي في تنمية مهارات حل المشكالت  لدي تلميذات الصف األول             
  ).عينة الدراسة (اإلعدادي  

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات           أكدت نتائج الدراسة أنه      -٤
والضابطة في التطبيق البعـدي الختبـار مهـارات حـل           المجموعتين التجريبية   

وهذا يـدل   .لصالح المجموعة التجريبية    )  ٠١،٠( المشكالت عند مستوي داللة     
ة علي تلميذات المجموعة الـضابطة فـي        يعلي تفوق تلميذات المجموعة التجريب    

مما يدل علـي فاعليـة نمـوذج    الختبار مهارات حل المشكالت،    التطبيق البعدي   
لدي تلميـذات الـصف األول اإلعـدادي        مهارات حل المشكالت    في تنمية   ويتلي  

  ).عينة الدراسة (
 ) ٠,٠١( طردية دالة عند مـستوي       رتباطيةاعالقة   أن هناك    أكدت نتائج الدراسة   -٥

المجموعة التجريبيـة فـي التحـصيل الدراسـي         تلميذات  بين متوسطي درجات    
ـ النتخدام  وهذا يرجع إلى فاعلية اس    . ومهارات حل المشكالت   فـي تنميـة    وذج  م

  .ومهارات حل المشكالت لدى تلميذات المجموعة التجريبية التحصيل الدراسي 
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