
  
  
  

  
        

      

  

  

  

 
 

 
  
  

  مقدمة من رســــالة

 
  مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس

  للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية
  "االجتماعية  مناهج وطرق تدريس الدراسات"تخصص 
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  البحث مستخلص
 فاعلية برنامج مقترح فى الدراسات االجتماعية قائم على النظرية البنائية لتنمية بعض المفاهيم       :ثالبح  وانعن

 .والوعى األمانى ومهارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  .باسم صبرى محمد سالم : الباحــث ماس

  .م٢٠٠٧  :التخـرج سنة

  .م٢٠١٤ : المنـــــح سنة

  "المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية" دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص:  ــةــالدرجــــ

  . قسم المناهج وطرق التدريس- كلية التربية بقنا–جامعة جنوب الوادى :  المانحة الجھة

   سعاد محمد مغربى أحمد/ د .عيد عبد الغنى الديب عثمان                  أ/ د.أ  : ــــــانالمشرف

  اللغة العربية :البحـــث لغة

 الطبيعيـة  خطـار يأتى حق التالميذ فى العيش فى بيئة آمنة تضمن لهم السالمة واألمـان مـن األ              :المشكلة 
م حقوقهم البيئية التى من المهم تضمينها بمناهج الدراسـات  واالجتماعية والثقافية والفكرية واإلنترنت من أه   

االجتماعية لألجيال الحالية والمستقبلية ، وخصوصاً أن الدراسات االجتماعية اصـبحت أكثـر مـن كونهـا                 
موضوعات فى التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ، بل تتضمن عدد كبير من المجاالت على رأسها التربيـة     

على الرغم من ذلك إال أن معظم تالميذ المرحلة اإلعدادية لديهم قصور فيمـا يتعلـق بالمفـاهيم               األمانية ، و  
  .األمانية والوعى األمانى ومهارات اتخاذ القرار للقيام بالسلوك األمانى السليم

ھ  البحث  ھدف التعرف على فاعلية برنامج مقترح فى الدراسات االجتماعية قائم علـى    هدف البحث إلى    :وعینت
المفاهيم والوعى األمانى ومهارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية    بعض  تنمية  النظرية البنائية فى    

بمدرسة قنا اإلعدادية الحديثـة  ) ٣/٤(،) ٢/٣(بمدرسة قنا اإلعدادية بنات ،) ١/٢(، وتمثلت العينة فى فصول  
  .  الثالثةتلميذاً وتلميذه فى الصفوف) ١٣٥(بنين ، وكان عدد العينة 

تم االطالع على الدراسات السابقة ؛ حيث األول النظرى :تحددت إجراءات البحث فى جانبين :  البحث إجراءات
بتنميـة المفـاهيم األمانيـة      ، و النظرية البنائية ونموذج التعلم التوليدى كأحد نماذجها      بواألدبيات التى تتعلق    

تم إعداد قائمة بالمفاهيم األمانية، و قائمة بأبعاد فنى التجريبى؛ والوعى األمانى ومهارات اتخاذ القرار، أما الثا
الوعى األمانى، وقائمة بمهارات اتخاذ القرارالالزمة لتالميذ المرحلة اإلعدادية، وإعداد البرنامج المقترح القائم 

قياس الوعى األمانى، موعلى النظرية البنائية، وإعداد أدوات القياس والتى تمثلت فى اختبارالمفاهيم األمانية،    
 .اختبار مهارات اتخاذ القرار، ثم تمت الدراسة التجريبية، وتم التوصل إلى نتائج البحثو

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ فى الصفوف الثالثة : تم التوصل إلى أنه   :البحث نتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائية  و- بلى والبعدى لصالح التطبيق البعدىفى اختبار المفاهيم األمانية  بين التطبيقين الق

بين متوسطات درجات التالميذ فى الصفوف الثالثة فى مقياس الوعى األمانى  بين التطبيقين القبلى والبعدى لصالح 
مهارات اختبارثة فى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ فى الصفوف الثال و- التطبيق البعدى

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات التالميذ  و- اتخاذ القرار بين التطبيقين القبلى والبعدى لصالح التطبيق البعدى
فى الصفوف الثالثة فى اختبار المفاهيم األمانية ، ومقياس الوعى األمانى واختبار مهارات اتخاذ القرار وذلك فى التطبيق 

على النظرية البنائية فى تنمية  فاعلية البرنامج المقترح فى الدراسات االجتماعية القائم ثبتت ، وبذلكالبعدى
، وتم تقديم مجموعة من بعض المفاهيم والوعى األمانى ومهارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 .التوصيات والبحوث المقترحة




