
       
        
  

    

 


 
A Program Suggested in History Course Based on Universal 

Citizenship Digital Dimensions For Developing values of Cultural 
Diversity among First Year Secondary Stage Students  

 
 

 


 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 



 ب  

 
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 
 

  

 


 
  



 ج  

  

ل وجهـه وعظـيم      وتعالى كما ينبغي لجال    ه والشكر له سبحان   ،الحمد هللا رب العالمين   
  . وسلمهشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آلة وصحبأسلم على أ وأصلى وطانه،سل

 
  :  يطيب لى أن أرد الفضل إلى ذويه عمالً بقول رب العزة في حديثه القدسي

 
 لذا أتقـدم بأسـمى   ،فإن هذا خير مكان يعترف فيه بالفضل لذويه والعرفان بالجميل ألصحابه      

  .بحث الاساتذتي الذين أسهموا في إنجاز هذأآيات الشكر والتقدير والعرفان إلى 
الكريمستاذي العالم الجليل صاحب الخلق  أفأتقدم بخالص شكري وتقديري إلى   

    وعميـد كليـة التربيـة     الدراسات االجتماعية    أستاذ المناهج وطرق تدريس– 
فكان نعم المـشرف والمـشجع       ، واهتمام ما ال يمكن أن أنساه      مساعدةوالني من   الذى أ  أسيوطجامعة  

 أطال  ، ويقوض بتوجيهاته ونصائحه كل عقبة تعترض الطريق       البحثيبدد بكلماته الصادقة عناء      الذي
  . عمره وجزاه اهللا عنى خير الجزاءفي اهللا

 المنـاهج   أسـتاذ  األستاذ  كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى              
 جهـد   معـي مـن    جامعة أسيوط على ما قام به        –كلية التربية    الدراسات االجتماعية ب   وطرق تدريس 

والذي تعلمـت    لقه مما أسهم في إنجاز هذا العمل،      إذ منحنى من وقته الكثير فزودني بعلمه وخ       صادق  
   . فجزاه اهللا عنى خير الجزاءمنه كيف تكون دقة العلم وكيف يكون صبر الباحث

ستاذتي الفاضـلة  قديري وعظيم امتناني إلى أكما أتقدم بخالص شكري وت  
 جامعـة  – بكلية التربية د الدراسات االجتماعية المساع المناهج وطرق تدريس أستاذ 

 منذ اللحظات األولـى لبـدء       هيد وعطاء وحسن الرعاية وجميل التوج     أسيوط لما بذلته من جه    
  . وهذا كان له األثر الواضح في مسيرة البحث فجزاها اهللا عنى خير الجزاءالبحث

 وطرق المناهج أستاذ األستاذ للسيد والتقدير الشكر بجزيل تقدمأو
جامعة أسيوط التربية بكلية العلياالدراسات االجتماعية ووكيل الدراسات  تدريس
الدراسات االجتماعية وعميد  تدريس وطرق المناهج  أستاذ

 فلهما ،ابشأنه والمالحظات الرأي وإبداء بحثي مناقشة قبولهمال–،كلية التربية جامعة سوهاج،
  .ءجزاال خير عني اهللا وجزاءهما  والتقديراالحترام كلمني 
ومن باب االعتراف بالفضل ألصحاب الفضل، وإسداء الثناء لمن هم أهل لـه، أجـد                     
األمـين العـام     إلى   ى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير     عل لزاما

ا هذ مراحل طول متابعةو جهد من هلبذ لما ..الوادي الجديد عة  جاموالمسئول المالي واإلداري ل   
فكان خيـر    ،إلنجاز هذا العمل  تسهيالت  و بحثيدعم من أجل إكمال      من لي هقدم ولما ،البحث



 د  

 جهـد  مـن  بذله ما كل على والعافية الصحة يمنحه أن اهللا أسألو فجزاه اهللا عنى خير الجزاء،       معين
  .العمل هذا إنجاز في معي
  :تقدم بكل معاني الشكر واالمتنان لكل منكما أ

         كليـة  - أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية المـساعد
التربية جامعة الوادي الجديد لما قدمه لي من مساعدة وحسن مقابله مما أسهم في إنجاز هذا العمل فلـه منـى           

  .جزاه اهللا عنى خير الجزاءو جزيل الشكر والتقدير
        كلية التربية جامعـة الـوادي   - مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات 

 األمر الذى كان له كبير األثر في        البحث من جهد وتوجيه مستمر طوال فترة        هبالشكر والتقدير لما قدم   الجديد  
فله منـى جزيـل الـشكر       له في عنقي ما لألستاذ على الطالب         نحو تحقيق أهدافها المرجوة ف     بحث ال اسير هذ 
  جزاه اهللا عنى خير الجزاءو والتقدير

 تكرمـة   على موجة أول اللغة العربية      جمال الدين صالح    /لألستاذكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير      
  .افيةلمراجعة الرسالة من الناحية اللغوية ، فجزاه اهللا عنى خير الجزاء ومتعه بالصحة والع

وأسامة ... أخي  سندي ومتكئ وباقة شكر خاصة وتقدير مني إلى    
   على ما بذلوه معي من جهد صادق ومساعدة فعاله كان لها عظيم األثر في إنجـاز هـذا 

  .العمل فجزاهم اهللا عنى خير الجزاء ومتعهم بالصحة والعافية
 :سعني في خاتمة هذا الجهد الذي وفقني اهللا عز وجل إليه إال أن أهدى هذا العمل المتواضع وال ي 
  إلـى طريقـي   ...  إلـى أدبـي وحلمـي   .. إلى حكمتي وعلمـي ...ا حقهاهيإلى من يعجز لساني أن يوف

 بعد   سندي وقوتي ومالذي   تإلى من كان  .. إلى ينبوع الصبر والتفاؤل واألمل    ... طريق الهداية و المستقيم
 ... برهاعلى وأعانني افأدعو اهللا له،  ولوالها ماكنت وما اكون...اهللا

  ... أسكنه اهللا فسيح جناته. 

 والمـشوار  . .رفيـق دربـي الطويـل     إلي  .. إلي رمز القوة واألمل في حياتي       ... شمسي وقمري إلى  و
الذي طالما قدم لي الدعم من أجـل إكمـال     .. قدار فكان خير رفيق ومعين    به األ   الذي جمعتني  ..الصعب
 . الغاليزوجي... وألهمني روح المثابر والتشجيعدراستي

 أسيل(يت ابنإلي أغلي هبات اهللا...إلى فلذة قلبي وفؤاديو( 
 وا قدم طالما ذين ال إلي نور العيون وأكثر   ... إلي نجوم تتألأل في السماء    ...من أزهرت حياتي معهم      إلىو 

وزوجها .. أختي أسماء (... ولم ينقطع حنانهما وعطاؤهما لحظة واحدة      لي الدعم من أجل إكمال دراستي     
أطال اهللا عمرهم وبارك اهللا فيهم؛ لما قدموه للباحثة من جهد ودعوات صادقة مخلصة وتوجيهـات           )على

 .الثوابحكيمة أنارت لي الطريق، فقل اللهم بجودك وكرمك أثبهم عنى خير 
  .         وشكري وتقديري إلى كل من قدم لي يد العون فلهم جميعا الشكر والتقدير

 مما قصدت فما ذلك إال من عنـد اهللا، وإن كـان لـم               ءفإن كان حالفني التوفيق في شي     ..... وبعد
ـ  ءيحالفني في شي   سبنا  من ذلك فحسبي أننى اجتهدت، فالنقص صفة اإلنسان والكمال صفة اهللا وحده وهـو ح

  . ونعم الوكيل
"                    "  
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: شيماء مكي محمد أحمد  

   أبعاد المواطنة العالمية الرقمية علىبرنامج مقترح في مقرر التاريخ قائم 
  .لصف األول الثانويلتنمية قيم التنوع الثقافي لدى طالب ا

    تخصص منـاهج وطـرق تـدريس الدراسـات     ( دكتوراه الفلسفة في التربية
   ")تاريخ" االجتماعية

: جامعة أسيوط– كلية التربية    
 

وعميد كلية أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  عادل رسمي حماد/ د.أ 
أسيوط جامعةالتربية  

  أسيوط أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية جامعة أحمدأحمد زارع / د. أ
 جامعـة المـساعد  أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية        مها كمال حفني  / د.م.أ 

  أسيوط
نوع  التقيم في مضمون مناهج التاريخ في تنمية راًأن هناك قصو بحثيمكن تحديد مشكلة ال

معاً " مقترح برنامجقامت الباحثة بإعداد  كما ، لدي طالب الصف األول الثانويالثقافي
لقيم التنوع اختبار مواقف  والمواطنة العالمية الرقمية أبعاد علىقائم " لمواطنة رقمية أفضل

 مجموعة من علىوتم تطبيق هذه األدوات المواطنة العالمية الرقمية،  أبعاد علىقائم  الثقافي
 في ميةعليالتطالب الصف األول الثانوي بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بإدارة الخارجة 

وجد فروق دالة إحصائياً عند أنه توتوصل البحث إلي ، ٢٠١٨/٢٠١٩الفصل الدراسي األول 
 - القبلي (بين متوسطات درجات التالميذ عينة الدراسة في التطبيق ) ٠,٠١(مستوى داللة 

  ككل المواقف لصالح التطبيق البعدي الختبارمواقف قيم التنوع الثقافيتبار ، الخ)البعدي
، وتوجد فاعلية للبرنامج المقترح في )٨,٧٧( المحسوبة "ت"قيمة وأبعاده الفرعية ،وظهرت 
 أبعاد المواطنة العالمية الرقمية في تنمية قيم التنوع الثقافي لدي مقرر التاريخ والقائم على

  .الدراسةالطالب مجموعة 
  

 
  قيم التنوع الثقافي-المواطنة العالمية الرقمية 
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 The problem of research can be determined that there are shortcomings in the 

content of history curricula in the development of the values of cultural 

diversity among students in the first grade secondary  

 The researcher prepared: A proposed program "Together for a Better Digital 

Citizenship" based on the dimensions of global digital citizenship and test the 

attitudes of the values of cultural diversity based on the dimensions of global 

digital citizenship, and applied these tools to a group of students in the first 

grade secondary school Naguib Mahfouz secondary Girls Department of the 

educational department in the first semester 2018/2019. There are statistically 

significant differences at the level of (0.01) between the average of the 

students' scores in the application sample (pre - post) to test the attitudes of 

the values of cultural diversity in favor of the post application to test the 

positions as a whole and its sub dimensions. The calculated value of (8.77) 

Effectiveness of the proposed program in the history decision based on the 

dimensions of global digital citizenship in the development of the values of 

cultural diversity of students in the study group.  
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