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 رـــيـدقـر وتـــشك  

برؤيتو..  الحمد هلل ما طابت الدنيا إال بذكره وما طابت اآلخرة إال بعفوه وما طابت الجنة إال  
مام األتقياء ونبراس العمماء محمد بن عبد اهلل سيدا عمى وسالمً  وصالةً  ورسولو  ,األنبياء وا 

 وصفيو من خمقو وحبيبو... وبعد
َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاهُ " قال تعالى:

اِلِحينَ   (91:  المنل)     صدق اهلل العظيم    "َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

شكر الخمق النبيل فإنما أ ساتذتىرجات البر واليوم إذ أشكر أىو أدنى د فشكر العمماء بالقول   
ساتذتى األجالء ويسرنى فى ل ىذا مجسدا فى ذواتكم المباركة أوالطبع السميم والسجايا األصيمة ك

اخص بالذكر استاذى جميل ساتذة الكرماء أن من أفاضل األكريم وبين ىذه الكوكبة ىذا المحفل ال
إن نسيت فال أنسى كم رعيتنى  ..ستاذى األثيرآيو يا أ يحيى عطية سميمان.د/ أألثر فى نفسى ا

لذا ُأدين إليك  ,بمطفك وكم حبوتنى بكريم خمقك وكم شممتنى بعطفك وكم آثرتنى بنفائس عممك
عن الوفاء بو الجمل الجزيل والعرفان الجميل شكرا تعجز عن وصفو الكممات وتضيق بالشكر 
  يومفى  ذلك فى ميزان حسناتكوجعل لَك منى كل الحب والمودة بارك لى اهلل فيك  والعبارات

ن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة َفاَل ُتْظَمُم َنْفٌس َشْيًئا َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة " قال اهلل تعالى فيه:  َواِ 
 (74:  الأنبياء)    صدق اهلل العظيم  " َوَكَفٰى ِبَنا َحاِسِبينَ ْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَيا مِّ 

 ىــيــــيح /.دارا ــــكــــش
 هبة اهلل حممى عبد الفتاح أ.م.د/ الجميمة ستاذتىأبدى شكرى وتقديرى ومحبتى إلى أُ كما    
 تقدم أو  ,جميمة الييئة راقية األخالق أنتِ بدا ال أنساِك ففى القمب أف ,اكثر اهلل من أمثاليأ
  ...خطواتى نحو طريق النجاح خطوأتنانى إلى كل من ساىم فى أن شكرى وامخالص ب

لى كل "  محمدو كنزى  " قرة عينى بنائىوأ رحميا اهلل حبيبة قمبى مىأ ىدى رسالتى اليوأ    وا 
 حبائى رفقائى فى درب العمم وجميع طالب جامعتى العريقة جامعة عين شمس.. أ

 فكثيرا كم أعتز بيا. 

 "إن شاء اهلل  وجزاكم اهلل عنى خير الجزاء.. لكم منى كل الحب "
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 مستخمص الرسالة

    تأثير استخدام المدخل الجمالى فى تدريس التاريخ لتنمية أبعاد التذوق وبعض عنوان الرسالة: 
 من التعميم األساسىالقيم لدى تالميذ الحمقة الثانية 

 نوران سعيد محمد مهنى :ةالباحث
 تـاريـخ.  منـاهـج وطــرق تـدريــسالتخصص: 
 جــامــعــة عـــين شــمــس . كميــــة الــتربيـــة جهة البحث:

 عمى تنمية  تعرف تأثير استخدام المدخل الجمالى فى تدريس التاريخ: هدف البحث إلى
 , ولتحقيق ذلك لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسى الجماليةالقيم بعض أبعاد التذوق و 

عادة صياغتها وحدة من وحدات منهج التاريخ لمصف األول اإلعدادى إختيارتم   فى  وا 
 , وتم إعداد كتيب التمميذ القيم الجماليةبعض لجمالى متضمنة أبعاد التذوق و ضوء المدخل ا

  واستراتيجيات التدريس المستخدمة فى تدريس التاريخ, الوحدة,ومرجع الوحدة الخاص بتمك 
وتطبيقهما ( مقياس القيم الجمالية.  مقياس أبعاد التذوق)والتى تتمثل فى: البحثثم إعداد أدوات 

 .(الضابطة والتجريبية)قبميا وبعديا عمى تالميذ مجموعتى البحث

 :وتوصل البحث إلى
بين متوسطى درجات التالميذ فى نتائج التطبيق البعدى لصالح  ًياحصائإ الدوجود فرق 

بين  حصائًياإ, وكذلك وجود فرق دال (α ≤ 0.05) عند مستوي داللة المجموعة التجريبية
لصالح البحث فى مقياسى أبعاد التذوق والقيم الجمالية  مجموعة تالميذالدرجات  متوسطى

الجمالى فى  لممدخل الفاعلمما يثبت التأثير , (α ≤ 0.05) التطبيق البعدي عند مستوي داللة
 القيم الجمالية لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسى.تنمية أبعاد التذوق و 

 بأهمية استخدام المدخل الجمالى فى تدريس التاريخ لتفعيل الجانب الوجدانى :ويوصى البحث
وضرورة تنمية أبعاد التذوق والقيم الجمالية لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم  واالنفعالى

  األساسى وفى مراحل التعميم المختمفة.

 القيم الجمالية . أبعاد التذوق .المدخل الجمالى  . منهج التاريخ :الكممات المفتاحية
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 Abstract 

Research title: "The Effect of Using the Esthetic Approach in Teaching 

History in Developing the Taste Dimensions and Some Values for 
Students in the Second Phase of the Basic Education" 

Researcher: Noran Said Mohammad Mehany 

Specialization: Syllabuses, and methodology.  History  

Research Authority: Faculty of Education. Ain-Shams University 

  The research aimed at identifying the effect of the use of aesthetic 

approach in the teaching of history on the development of the taste and 

some aesthetic values in the students of the second cycle of basic 

education. To achieve this, a unit of the history curriculum was selected 

for the first grade and reformulated in the light of aesthetic approach , and 

the preparation of the research tools, which are: (Scale of the dimensions 

of taste, scale of aesthetic values) and their application before and after 

the students of the two groups of research (control and experimental).  

 The research reached:  

There were statistically significant differences between the mean scores 

of students in the results of the post application in favor of the 

experimental group at the level of significance (α ≤ 0.05), as well as 

the existence of statistically significant differences between the average 

scores of the students of the research group in the dimensions of  taste 

and aesthetic values in favor of the post application at the level of 

significance (α ≤ 0.05) which proves the effective effect of the 

aesthetic inputs in the development of the taste dimensions and some 

aesthetic values among the pupils of the second stage of the basic 

education. 

   The study recommends the importance of using aesthetic approach in 

the teaching of history to activate the emotional side and the need to 

develop the dimensions of taste and aesthetic values in the students of the 

second stage of basic education and in the different stages of education. 
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