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 ٢٠٤

  : ملخص الدراسة: خامسا
  : عنوان الدراسة

  ات اتجاه فى االستطالع حب باستخدامأثر برنامج تدريبى" 

  "  االجتماعيةالتالميذ نحو مادة الدراسات

  : مقدمة الدراسة: اوال

 لدى التالميـذ    واد الدراسية المختلفة ضرورة مهماً     الموجبة نحو الم    االتجاهات تعد تنمية   
من دراستهم، ويتطلب ذلك أن تتوافر للتالميذ المواقف والخبرات التعليميـة التـى              يستفيدوا   لكى

 اإليجابيـة    االتجاهات يستمتع فيها التالميذ عند قيامهم باألنشطة المختلفة، فهذا يساعد على تنمية          
    . نحو المادة الدراسية 

مها، بل هى عامـل   فى عملية تعل  رافيا دوراً مهماً  ميذ نحو مادة الجغ   ات التال  اتجاه وتلعب  
 حمحدد لمقدار مايكتسبة التالميذ من مهارات هذه المادة واستخدامهم لها، ولهذا فإن درجة النجـا              

 نحو هذه المـادة     اتهم اتجاه التى يمكن توقع حصول التالميذ عليها فى مادة الجغرافيا تعتمد على          
نشطة تتطلب من التالميـذ أعمـال       ية، وأ ا ومواقف تعليم  من خالل ما تتضمنه من مفاهيم وقضاي      

 اإليجابية لدى التالميذ نحـو مـادة    االتجاهاتفكرهم بالمقارنة والتحليل والنقد، ألن عملية تكوين   
    ظ  ، ال يأتى من خالل التلقين والوعالجغرافيا

والجغرافيـا   بصفة عامة     االجتماعية  اإليجابية نحو مادة الدراسات     االتجاهات وألن تنمية 
بصفة خاصة متغيراً هاماً من متغيرات العملية التعليمية فقد أهتمت الدراسة الحالية بدراسة أثـر                

  .   االجتماعيةيذ نحو مادة الدراساتات التالم اتجاه فى االستطالع حب باستخدامبرنامج تدريبى

  

  : مشكلة الدراسة:  ثانياً. 

   -:ل التالىتتحدد مشكلة الدراسة الحالية فى التساؤ  

  ؟يذ نحو مادة الجغرافياات التالم اتجاه فى االستطالع حب باستخدامبرنامج تدريبىما أثر : س

  : هدف الدراسة:  ثالثاً

ـ   فـى   االستطالع  حب  باستخدام برنامج تدريبى تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة أثر          ات  اتجاه
  . يذ نحو مادة الجغرافياالتالم



 ٢٠٥

  

  : فروض الدراسة: رابعا

  -: الفروض التالية اختبار إلىتسعى الدراسة الحالية  

   بين متوسطى درجات القياسين القبلى والبعدى  إحصائية داللةالتوجد فروق ذات-١

تجاه نحو مادةالجغرافيا بعد تطبيق البرنامج  فى الدرجةالكليةلال التجريبية  للمجموعه
  ٠التدريبى

  :ى الفروض الفرعيه التاليةالثان        ويتفرع من هذا الفرض الرئيسى

   بين متوسطى درجات القياسين القبلى والبعدى  إحصائية داللة  التوجد فروق ذات-أ

  ٠ بالمادة بعد تطبيق البرنامج التدريبى االستمتاع بعد فى التجريبية  للمجموعه

   بين متوسطى درجات القياسين القبلى والبعدى  إحصائية داللة التوجد فروق ذات-ب

  ٠ بعد تطبيق البرنامج التدريبىة المادة فى بعد قيم التجريبيةمجموعه  لل

   بين متوسطى درجات القياسين القبلى والبعدى  إحصائية داللة التوجد فروق ذات-ج

   ٠ بعد تطبيق البرنامج التدريبى فى بعد معلم المادة التجريبية  للمجموعه

  ات القياسين القبلى والبعدى  بين متوسطى درج إحصائية داللةالتوجد فروق ذات-د

  ٠ فى بعد محتوى المادة بعد تطبيق البرنامج التدريبى التجريبية  للمجموعه

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبيـة            " -٢
  ". نحو مادة الجغرافيا بعد تطبق البرنامج التدريبى لالتجاهوالضابطة فى الدرجة الكلية

  -: قرع من هذا الفرض الرئيسى السابق الفروض التاليةويت

  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والـضابطة          -ا
  . بالمادة بعد تطبيق البرنامج التدريبى االستمتاعفى بعد

بيـة    ال توجد فروق ذات داللة احصائية بـين متوسـطى درجـات المجمـوعتين التجري                - ب
  .والضابطة فى بعد قيمة المادة بعد تطبيق البرنامج التدريبى

  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة              -ج
  .فى بعد معلم المادة بعد تطبيق البرنامج التدريبى



 ٢٠٦

لتجريبية والضابطة    ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعتين ا            - د
  .فى بعد محتوى المادة بعد تطبيق البرنامج التدريبى

  : عينة الدراسة: خامسا

حلقة الثانية  من تالميذ الصف الثانى من ال     تلميذاً  ) ١٢٠( الدراسة الحالية من      عينة تكونت  
) بنـين عدادية الوادى االعدادية بنين ، مصر اال(م اختيارهم من مدرستى  ، وت من التعليم األساسى  

التابعتين إلدارة عين شمس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعلـيم بالقـاهرة وتنقـسم عينـة                
  : الدراسة الحالية إلى

  . عدادية بنينيذاً وجمعيهم من مدرسة الوادى االتلم) ٥٠( العينة الخاصة بالتقنين وعددها -١

) ٣٥(مجموعتين تجريبيـة وعـددها     لى   إ تلميذا، وتم تقسيمها  ) ٧٠( العينة األساسية وعددها     -٢
  . عدادية بنين وجميعهم من مدرسة مصر االميذاً،تل) ٣٥(تلميذاً ، وضابطة وعددها 

  : أدوات الدراسة: سادسا

  )إعداد الباحث(   نحو مادة الجغرافيا  االتجاه مقياس-١

  ).إعداد الباحث ( االستطالع حب باستخدام برنامج تدريبى فى الجغرافيا-٢

  ).إعداد الباحث(لية التدريب على مهام الجلسة عا تقيم ذاتى لكل جلسة للتأكد من فتمارة اس-٣

 خاصة بكل جلسة لمالحظة ردود أفعال التالميذ تجاه ما يقدم لهم مـن مهـام       بطاقة مالحظة  -٤
  ).إعداد الباحث(وأنشطة 

  )إعداد الباحث ( . المعالجة التجريبية فاعليةمقياس التثبت من -٥

  )إعداد أحمد زكى صالح ( .  الذكاء المصوربار اخت-٦

  : األساليب اإلحصائية:  سابعا

  :  الباحث األساليب اإلحصائية التالية استخدملتحليل بيانات هذه الدراسة  

  T- Test) ت ( اختبار-١

  Analysis of covarianceتحليل التغاير لمتغير واحد  -٢

  Repeated measures Analysis of variancesتحليل التباين لقياسات متكررة  -٣

  



 ٢٠٧

  : نتائج الدراسة: ثامنا

   -:النتائج األتية إلى توصلت الدراسة الحالية 

    بين متوسطى درجات القياسين القبلى ) ٠١,٠(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -١
يا لصالح القياس تجاة نحو مادة الجغرافة التجريبية فى الدرجة الكلية لالوالبعدى للمجموع

  ٠البعدى
بين متوسطى درجات القياسين    ) ٠١,٠(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٢

،وقيمـة المـادة،ومعلم     بالمادة االسـتمتاع ( دابعأالقبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى      
    ٠ لصالح القياس البعدى)المادة،ومحتوى المادة

بين متوسطى درجات المجمـوعتين     ) ٠,٠١(عند مستوى    وجود فروق ذات داللة إحصائية       - ٣
  . التجريبية والضابطة فى الدرجة الكلية لالتجاه نحو مادة الجغرافيا لصالح المجموعة التجريبية 

بـين متوسـطى درجـات      ) ٠,٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          -٤
ـ  أ المجموعتين التجريبية والضابطة فـى     ،وقيمـة المـادة،ومعلم    ة بالماد االسـتمتاع (دابع

 .  لصالح المجموعة التجريبية )المادة،ومحتوى المادة

  :مناقشة النتائج: تاسعا

تمت مناقشة وتفسير النتائج فى ضوء اإلطار النظرى للدراسـة، وفـروض الدراسـة،                
  . ونتائج الدراسات السابقة

 


