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ال أحصي ثناء عميو ىك كما  , كشكره سبحانو كعظيـ سمطانو جالؿ كجيوً ل ينبغيالحمد هلل رب العالميف كما 
المرسميف سيدنا محمد " صمي اهلل عميو كسمـ " كعمي آلة كصحبو  عمي أشرؼً  كالسالـي  كالصالةي  , أثنى عمى نفسوً 

تعالى عمى ما أمده لي مف صبر كجيد كمثابرة عمى إلى يـك الديف أشكر اهلل سبحانو ك  أجمعيف كمف اىتدم بسنتوً 
 العمؿ كما أحاطني بو مف ىداية .

محمد أماـ /  الدكتكر االستاذ لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف كالعرفاف بالجميؿ إلى أستاذم الجميؿيطيب 
التربية جامعة سكىاج , فال أجد مف المتفرغ بكمية الدراسات االجتماعية أستاذ المناىج كطرؽ تدريس  – عمي البرعي

الكممات ما أعبر بو عف مدل احترامي كتقديرم لو , فمـ يبخؿ بجيده كال كقتو في مساعدتي كمتابعتي كتكجييي أثناء 
البحث , فتعممت عمي يده أداب البحث كسمككو قبؿ طريقتو ككاف لو األثر الكبير في ميالد ىذا البحث إلى أف كصؿ 

فجزاه اهلل عني  كأمانتوً  كدينوً  , أداـ اهلل عممو كعطائو فجزاه اهلل تعالي ما جزل بو عالمان أمينان عف عمموً لصكرتو الحالية 
 خير الجزاء .

س المناىج كطرؽ تدريس العمـك ر مد – ىالة عزالديف محمد/  الدكتكرةكما أتقدـ بكافر شكرم كتقديرم كاعتزازم إلى 
لمعاكنتيا الصادقة كعطائيا الدائـ , كاالستفادة مف نصائحيا كمناقشاتيا كآرائيا فكانت بكمية التربية جامعة جنكب الكادم , 

 لي نكران كنبراسان في بحثي فجزاىا اهلل عني خير الجزاء .

أستاذ المناىج  -عبدالباسط  أحمد/ حسيف محمد  ستاذ الدكتكراأل كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى  
ستاذ الدكتكر / خالد , ك األالكمية لمدراسات العميا بكمية التربية جامعة جنكب الكادمكطرؽ التدريس كككيؿ 

كككيؿ الكمية لمدراسات العميا  الدراسات االجتماعية أستاذ المناىج كطرؽ تدريس - محمد عمراف عبدالمطيؼ
ثراءه بعمميما كخبراتيما كالبحكث بكمية التربية جامعة سكىاج  عمي تفضميما بالمكافقة عمي مناقشة ىذا البحث  كا 

 الكثير , أداـ اهلل عممكـ كأمد اهلل عمركـ كجزاكـ اهلل خيران . الكاسعة فأنتـ جيؿ الركاد الذم تعممنا منو

أستاذ  - سالمة أحمد االستاذ الدكتكر / عبدالرحيـ لعميد كمية التربية  كالتقدير الشكر بخالص أتقدـ كما  
لى السادة الككالء المناىج كطرؽ  المناىج كطرؽ رئيس قسـ  االستاذ الدكتكر / رفعت محمكد بيجاتتدريس العمـك كا 

لى بكمية التربية جامعة جنكب الكادم . التدريس  أستاذ المناىج كطرؽ سيد السايح حمداف االستاذ الدكتكر / كا 
 . جامعة جنكب الكادم بقنا ككيؿ كمية التربيةالتدريس 
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أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية  - االستاذ الدكتكر / عيد عبدالغني الديبإلى كالشكر كاجب  
ص الشكر كالتقدير إلى عمي معاكنتو لبكمية التربية جامعة جنكب الكادم لمعاكنتو الصادقة كعطائو الدائـ , كما أتقدـ بخا

 كطرؽ المناىج أستاذ - عمى حسف بدرية / الدكتكرة األستاذة كما اتقدـ بخالص الشكر إلى .لي كتذليمو العقبات أمامي 
 كااليقاع صكلفيج أستاذ دندراكم محمد ىدية / األستاذة الدكتكرةك الكادم.  جنكب جامعة المكسيقية التربية تدريس
المكسيقي  مدرس سعيد عبد الفضيؿ /دكتكر كالكادم.  جنكب جامعة - بقنا المكسيقية التربية قسـ – كاالرتجاؿ الحركي

/ دكتكرتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لكؿ مف أكما  .جامعة جنكب الكادم -بكمية التربية النكعية بقنا العربية )قانكف ( 
 مدرسباسـ صبرم  /دكتكر الكادم ك جنكب جامعة بقنا التربية بكمية التدريس كطرؽ المناىج مدرس الفتاح منصكر عبد

 ص الشكر الىلتقدـ بخاأالكادم . كما  جنكب جامعة بقنا التربية بكمية االجتماعية الدراسات التدريس كطرؽ المناىج
 نجاة عبده عارؼ/ دكتكرة ك طنطا جامعة التربية بكمية الجغرافيا تدريس كطرؽ المناىج درسم سعيد دعاء/ دكتكرة 
رشادم كدعميـ الصادؽ ا  كالتعميـ كذلؾ لمساعدتيـ لي ك  لمتربية قنا مديرية التعميمية دشنا إدارة اجتماعية دراسات مكجو

 فجزاىـ جميعان خير الجزاء .

السادة أعضاء لكؿ مف قدـ يد العكف كالمساعدة في إتماـ ىذا البحث مف  كالتقدير الشكر بخالص أتقدـ كما
الي مف حكالشكر كاجب لكؿ مف شارؾ في تحكيـ مكاد كأدكات البحث ال كأصدقائي كزمالئي بالعمؿ ىيئة التدريس

 فجزاىـ اهلل جميعان خير الجزاء . السادة المتخصصيف في الدراسات االجتماعية كالتربية المكسيقية

 لجميع بناتي كأكالدم تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمدرسة القناكية لمتعميـكما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير 
 عمي مشاركتيـ الجادة كتحمميـ أعباء تنفيذ تجربتي البحث استطالعية كالنيائية .  االساسي بقنا

 ير لي في ىذه الدنيا خكما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ألصحاب الفضؿ عمى كنكر حياتي كسبب كؿ 
افر الصحة كالعافية كأسبغ أطاؿ اهلل عمرىـ كمتعيـ بك كالدم الحبيب كأخكتي كأخكاتي ك  عمييا رحمة اهللكالدتي 

 كقدرني أف أرد مف عطائيـ كحبيـ كلك قميؿ . , الميـ بارؾ لي فييـ ؾعمييـ كاسع فضم

, فإف أصبت فبتكفيؽ كفضؿ مف اهلل قد بمغت الكماؿ في ىذا العمؿ , فالكماؿ هلل كحده  يكبعد فال أدعي أنن

ف أخطأت فمف نفسي , كحسبي أني قد اجتيدت  كآخر  أف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجييوي الكريـ .كأسأؿ اهلل , كا 
    ميف  العال   رب   هلله  ف الحمد  أ دعكنا

 ( ير  صه الم   ؾ  لي  ا ه ا ك  ن  ب  ن  أ   ؾ  لي  ا ه ا ك  ن  م  ك  ك  ت   ؾ  ي  م  ا ع  ن  ب  ر   )
 صدؽ اهلل العظيـ                                                        
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  .بتدائيةاإل لدل تالميذ المرحمة السياسي كالكعى السياسية

 . حمدأنجالء مسعكد عبدالباقي  :  باحثةال
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 ـ3007 : بتاريخ

 فاعميتياكتقصى  االجتماعية الدراسات تدريس في الكطنية األغانيتقصي أثر إلى  ييدؼ البحث الحالي

 عمى القائـ , كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبيلدييـ  السياسي كالكعى السياسية بعض المفاىيـ تنمية يف
  .  / كالضابطة ( ) التجريبية المجمكعة

 ك ,السياسي الكعى السياسية, كمقياس بالمفاىيـ , كقائمة الكطنية باألغاني قائمة كقد أعدت الباحثة

 السياسية. المفاىيـ اختبار , ك الكطنية األغاني باستخداـ معدياف تمميذلم لممعمـ, ككتيب إرشادم دليؿ

متكسطي درجات تالميذ ( بيف َُ,َإحصائيان عند مستكل ) فرؽ داؿ ىناؾ أنوكقد تكصؿ البحث إلى 

التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ السياسية  في الضابطةالمجمكعة التجريبية كدرجات تالميذ المجمكعة 
  .س الكعي السياسي لصالح المجمكعة التجريبيةاكمقي

 –السياسي الكعى - المفاىيـ السياسية  - االجتماعية الدراسات  - األغاني الكطنية:  الكممات المفتاحية 
 تدائية .المرحمة اإلب
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    The present research aims to investigate the effects of national songs in the 

teaching of social studies and their effectiveness in the development of some 

political concepts and political awareness. The researcher used the experimental 

semi-experimental method based on the group (experimental / control). 

   The researcher prepared a list of national songs, a list of political concepts, a 

measure of political awareness, a guide for the teacher, a booklet for the student 

prepared using national songs, and a test of political concepts. 

     The research found that there is a statistically significant difference at the 

level of (0.01) between the average scores of the experimental group and the 

students of the control group in the post-application to test the political concepts 

and the measure of political awareness in favor of the experimental group. 

Keywords : national songs - social studies - political concepts - - political 

awareness - primary stage. 

 

 

 




