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  شكر وتقدير 
 الل وجهه وعظيم سلطانه،    جل ينبغياحلمد هللا رب العاملني محداً كثريا طيباً مباركاً فيه ،كما           

  بعده سـيدنا حممـد  نيب وأصلى وأسلم على من ال شريك له ،  اهللا وحده الإالوأشهد أن ال اله    
  .صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله الطيبني وأصحابه الكرام

  ،،،وبعد

 ،ة من علماء أجالء وأصدقاء أوفياء بإجناز هذا العمل دون مساعد     تفرديدعى  أ أن   يلليس  
 وال تنـسوا  " من قوله تعـاىل      اانطالقً،   وسعهم من البدء وحىت املنتهى     يف برين بذلوا ما  وأهل صا 

تشكر من أجريت لك اخلري      مل   ذا إ عبدي  ﴿    القدسي حديثه   يفوقوله عز وجل       الفضل بينكم ،  
 ،﴾  صلى اهللا عليه وسلم ﴿من ملْ يشكُر الناس لَم يشكُر اهللا           وعمالً بقوله    ، تشكرينعلى يديه مل    

 فـادعوا تكافئونه به   معروفاً فكافئوه فإن مل جتدوا ماإليكم من أسدى   صلى اهللا عليه وسلم   وقوله  
  .له﴾

 تيسري األمر فـال أملـك       يفسباباً  أفقد جعل بعض خلقه      وجل ،  وإذا كان الفضل هللا عز    
  إخراج هذا البحث مـن     يف لكل من ساهم     وتقديري شكري خبالص   أتقدم   أن   إىلإحقاقاً للحق   

  . عامل الوجودإىلعامل الفكر 
 الفاضل والعامل األمني    ستاذيأل الوفاء   معاينفعرفاناً باجلميل أتقدم بالشكر والتقدير وبأمسى       

- املناهج وطرق تـدريس الدراسـات   أستاذ 
 اونته الصادقة وعطائه الـدائم ،  ملع ؛االجتماعية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      

 به من توجيه ونصح وعناية      مشلين منحىن من وقته وجهده الكثري فكان نعم العامل واملعلم ملا            الذي
  . على علمه ودينه وأمانته فجزاه اهللا عىن خري اجلزاءاأمينفجزاه اهللا تعاىل ماجزا به عاملاً  واهتمام ،

 أسـتاذ  - وتقديري شكري خبالص   أتقدم كما
 على هذا البحـث  باإلشراف تفضل الذي املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية املتفرغ ،   

 واألسـتاذ فقد كان نعم األب احلنون  قدمه من نصح وتوجيه وإرشاد ، فله عظيم الشكر على ما  
 تعاىل أن يدمي عليه الصحة والعافية وأن        وأسأل اهللا ،   تعلمت على يده الكثري والكثري       الذياجلليل  

  .جيزيه عىن خري اجلزاء
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كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إيل أستاذي الفاضل         

-        أسـيوط  جامعة   -ةوعميد كلية التربي   أستاذ املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية ،
 أستاذ املناهج وطرق تدريس الدراسات - وأستاذي الفاضل 

هذا العمـل   ، علي تفضل سيادما بقبول مناقشة       جامعة سوهاج  –كلية التربية  -  املتفرغ االجتماعية
  .، رغم تعدد مسئولياما، فشكراً لسيادما، وجزامها اهللا عىن خري اجلزاءالعلمي

حممود السيد عباس عميـد     /  السيد األستاذ الدكتور   إىلر   أيضاً أن أتقدم بالشك    ويسعدين
خالد عبد اللطيف حممد عمران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا          / الكلية واألستاذ الدكتور  

ومجيع  هدى مصطفى حممد رئيس قسم املناهج وطرق التدريس ،/ واألستاذة الدكتورة، والبحوث
  ماقدموه من دعم ومسانده خالل مراحل البحـث ،          بقسم املناهج وطرق التدريس على     أساتذيت

  .فجزاهم اهللا خري اجلزاء
 حسني مدير مدرسة  عنيبس      رفاعيأمحد  /  إىل األستاذ  وتقديري شكريأتقدم خبالص    كما

 من عون ومـساعدة     يلومجيع أعضاء هيئة التدريس باملدرسة على ماقدموه        ،  اإلعدادية اجلديدة   
  . فجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء

 الذين حتملـوا    أخيت وزوج ولوالدي احلبيب   لزوجي وتقديري شكريا أتقدم خبالص    مك
   .بداخلي ميكن أن تعرب عن ما  وكل كلمات الشكر ال الكثري والكثري،معي

فأن  من صفات اهللا وحده،   فالكمال  حسيب أين بذلت اجلهد وأخلصت النية، وال أدعي الكمال          و
  . باهللاإالكان نقصاً فمين، وأن كانت األخرى فمن اهللا، وحسيب أين اجتهدت وما توفيقي 

  الباحثة
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  مستخلص البحث
 ضوء مدخل األحداث يف الدراسات االجتماعية يف فاعلية تدريس وحدة تعليمية مقترحة :العنوان

  .اإلعدادية تالميذ املرحلة  لدىالفكريمفاهيم األمن و الوطيننتماء الا اجلارية على تنمية
  .منال صالح رمضان عبد الرحيم: إعداد 

  . ختصص مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  يف التربية،ماجستري: الدرجة 
  .املناهج وطرق التدريس  :القسم

  مصطفى زايد حممد زايد / د.خالد عبد اللطيف حممد عمران           أ/ د .أ: إشراف 
   م ٢٠١٦ - ه ١٤٣٨: التاريخ.                     جامعة سوهاج-تربيةال:  الكلية 

 الوطين إىل التعرف على فاعلية وحدة مقترحة على تنمية االنتماء احلايليهدف البحث 
 ضعف يفمشكلة البحث  و حتددت ،اإلعدادي الثاين لدى تالميذ الصف الفكريومفاهيم األمن 
 ومتثلت أدوات . اإلعدادي الثاين لدى تالميذ الصف وطينال واالنتماء الفكريمفاهيم األمن 

 إرشادي ضوء مدخل األحداث اجلارية ، دليل يفيف وحدة تعليمية مقترحة   البحثومواد
اختبار و ، الوطيناالنتماء واختبار مواقف ، دليل التلميذ متضمنا الوحدة املقترحة ، للمعلم

 الثاينتلميذ من تالميذ الصف ) ٣٥( عدد وتكونت عينة البحث من .الفكريمفاهيم األمن 
  . مبدرسة عنيبس اإلعدادية اجلديدة اإلعدادي

  : إىل أنهاحلايلوتوصل البحث 
 درجات التالميذ جمموعة البحث قبل متوسطي بني )٠,٠٥(وى تفرق دال إحصائياً عند مس يوجد -

  .البعدي التطبيق  لصاحلالوطين االنتماء اختبار مواقف يفدراسة الوحدة املقترحة وبعدها 
 درجات التالميذ جمموعة البحث قبل متوسطيبني ) ٠,٠٥(فرق دال إحصائياً عند مستوى  يوجد -

  .ي لصاحل التطبيق البعدالفكري اختبار مفاهيم األمن يفدراسة الوحدة املقترحة وبعدها 
 تنمية االنتماء يف مت تدريسها باستخدام مدخل األحداث اجلارية هلا فاعلية اليتأن الوحدة املقترحة  -

  .اإلعدادي الثاين لدى تالميذ الصف الفكري ومفاهيم األمن الوطين

ضمن مناهج " نبىن بلدنا معاً"ضرورة تضمني الوحدة املقترحة  باحلايلوأوصى البحث 
أن يربط املعلم منهج الدراسات  ضرورة، وب املرحلة اإلعداديةيفالدراسات االجتماعية 
ضرورة تنمية ، و املراحل التعليمية املختلفةيفجلارية والقضايا املعاصرة االجتماعية باألحداث ا

  .  املراحل التعليمية املختلفةيفعزيز األمن الفكري لدى التالميذ تو
 : مفاهيم – الوطين االنتماء – األحداث اجلارية –وحدة تعليمية مقترحة 

  . الدراسات االجتماعية– الفكرياألمن 
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Abstract 
The title: The Effectiveness  of  Teaching a suggested Educational   Unite  of  

Social  Studies in The Light  of  Current Events Approach To develop 
National Belonging and Concepts of  Intellectual Security among 
preparatory  Stage Pupils 

The research by: manal Salah Ramadan abdul-Rahem 
department of : Curriculum and teaching Methods 
The degree: the master degree-Curriculum and Methods of Teaching Social 

Studies. 
User the observation of: Prof. Dr: Khaled Abd-Ellatif Mohammed Omran 
                                          Dr: Mustafa Zaid Mohammed Zaid. 
The faculty: faculty of education - sohag university  

the current research aims to introduce the effectiveness of teaching and 
a proposed learning unit  in social studies in the light of current events for 
development the national belonging and intellectual  of the concepts of national 
security Of  preparatory school students. 

Research Problem: The problem of the research is  the weak sense of 
national belonging and intellectual concepts of security  for the second prep 
students, and represented research tools in the material and the following tools: 
educational unit proposed in the light of current events, heuristic teacher's guide, 
student guide, including the proposed unit , national belonging scale test for 
intellectual security concepts, The research sample consisted of (35),  pupil of 
second graders preparatory pupils.  
The current research found out that : 
- There are statistical differences at level (0.05) between the mean scores of the 

research sample pupils before and after studying the proposed unit in test 
security concepts of intellectual in favour of the dimensional application. 

-There are statistical differences at level (0.05) between the mean scores of the 
research sample pupils before and after studying the proposed unit in National 
affiliation scale in favour of the dimensional application. 

- The proposed unit that has been taught using the entrance to the on-going 
effectiveness of its events in the development of national belonging and 
intellectual concepts of security at the second prep students.  

Recommendations of the Current search: 
The need for adding the proposed unity "together we build our country" to 

the social studies curriculum in middle school.- The need the teacher to link  
social studies curriculum to current events and issues in the various stages of 
education.- The need to develop and strengthen the intellectual insecurity among 
students in different educational levels.- The need to become acquainted with the 
political orientations of teachers, pre-service  and Correcting it's path in order to 
achieve  intellectual security, which in turn is reflected on the pupils. -  
developing of the social studies curriculum to include local issues and global 
contemporary. 
- Key words: Proposed Instructional Unit - current events - national identity 

- the intellectual concepts of security - Social Studies. 




