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رب أوزعين أن اشكر ٌعىتك اليت أٌعىت عمٌ وعمٌ يقول المولي سبحانو وتعالي في كتابو العزيز ﴿        

 ( 91سورة النمل آية )﴾   والدٍ وأن أعىن صاحلًا ترضاه وأدخمين برمحتك يف عبادك الصاحلني
إن خير ما أبدأ بو حديثي ىو شكري  عز وجل الذي أعانني ووفقني في إنجاز ىذه الدراسة  فمو       

أحمده  مد  الذي بنعمتو تتم الصالحاتوجزيل عطاؤه ، وموفور فضمو ، فالح،  اسجد عمي حسن توفيقي
ليو يعود الفضل حمدًا كثيرًا مباركًا فيو ، فقد سدد الخطي ، وشرح الصدر ، ويسر األمر ، فمو ال حمد كمو وا 

مام االنبياء ، ومعمم العمماء سيدنا ونبينا محمد صمي ا  كمو ، وأصمي وأسمم عمي نصير الضعفاء ، وا 
 عميو وعمي آلة وصحبو أجمعين .

بعد الحمد  والثناء عميو فإنو من مبعث العرفان والوفاء بالفضل أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير       
لي كل من تعممت عمي يديو شيئًا  وعظيم ال عرفان واالمتنان إلي كل ذي فضل في إنجاز ىذه الدراسة ، وا 

أو استميمت منو فكرًا ، أو أسدي لي نصحًا ، وباقة حب أقدميا لكل قمب مخمص ، ويد كريمة ، ولسان 
  .جزي ا الجميع عني خير الجزاء صادق وقف معي ولو بخالص أمنية وبركة الدعاء ،

وأخص بالشكر والتقدير صاحب الخمق القويم والعمم الوافر ، والجيد  المتواصل ، واليمة العالية مع      
أستاذ المناىج  عًد عبد الغين الديب عثىان األستاذ الدكتوررقة القمب وتواضع العمماء أستاذي الفاضل 

وطرق تدريس الدراسات االجتماعية بكمية التربية جامعة جنوب الوادي بقنا ، الذي تعجز كمماتي عن 
ن عظمت كممات الشكر والعرفان تضيع في بحر  وصف ما أبغيو من معاني التقدير واالحترام واالمتنان ، وا 

رشاده ، فكان نعم الموجو والمذلل عطاؤه ، فقد كان دومًا أبًا في عطفو ، عالمًا متواضعًا في ن صحو وا 
لمكثير من العقبات ، فقد كان القدوة الصالحة ومثاًل لألستاذ الجامعي المخمص في عممو الذي نيمت من 
عممو ومعارفو فإليو يعود الفضل في إتمام ىذه الدراسة ، فمم يكن أي جزء من ىذه الرسالة ليتم دون 

وجعل كل ال حرمنا من عممو وفضمو وتوجييو متعو بالصحة والعافية  ، و توجييو ورعايتو ، بارك ا فيو و 
 ذلك في ميزان حسناتو بإذن ا تعالي .

 آواه مجعة عبدالفتاح حمىد األستاذة الدكتورةكما أتوجو بخالص التقدير والعرفان بالجميل إلي       
منحتني  ما ربية جامعة الفيوم ، عميأستاذ المناىج وطرق تدريس الفمسفة واالجتماع المساعد بكمية الت

من شرف التممذة عمي يدييا ، وما غمرتني بو من عمميا الغزير وخبرتيا الوفيرة وتوجيياتيا السديدة ، 
وعمي ما قدمتو لي من نصح وتوجيو منذ أن كانت الدراسة فكرة حتي وصمت إلي صورتيا النيائية ، والتي 

حقيا لما تبذلو معي ومع طالب العمم من وقت وجيد وتوجييات تعجز كممات الشكر والثناء عن عطاؤىا 
وكل ما أممكو أن أتوجو  ومعونو تثري معارفيم وتنمي مياراتيم البحثية ، فميا مني عظيم الشكر والتقدير

 بالدعاء إلي ا تعالي أن يزيدىا توفيقًا وعممًا ، وأن يمنحيا الصحة والعافية وسعة الرزق .
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طرق تدريس و مدرس المناىج  باسي صربٍ حمىد سالً الدكتوربعظيم شكري وامتناني إلي كما أتوجو       
لما أسداه لي من عطاء متجدد وما بذلو ، الدراسات االجتماعية بكمية التربية جامعة جنوب الوادي بقنا 

أسدي لي معي من جيد عظيم ، فقد بذل الكثير من الجيد والعطاء ولم يبخل عمي بعمم أو بوقت ، حيث 
كثيرًا من التوجييات اليامة واالرشادات الواعية ، فقد أعطاني الكثير من النصائح التي كان ليا األثر البالغ 
في إنجاز ىذا العمل  وأعطاني الكثير من وقتو لمتابعة خطوات إنجاز ىذا العمل ، فمو مني خالص الشكر 

 والتقدير .
أتقدم بجل احترامي وتقديري إلي محكمي أدوات الدراسة وما  ووفاءًا وعرفانًا بالجميل يشرفني أن      

قدموه من توجييات وتعديالت ونصائح ساعدت في إثراء ىذه الدراسة ، بارك ا فييم جميعًا ، وال حرمنا 
 من عمميم وخبرتيم .

 الدكتور من األستاذوالتي تتكون وأتوجو بالشكر الصادق والتقدير الخالص لمجنة الحكم والمناقشة      

 أستاذ المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية بكمية التربية جامعة حسني حمىد أمحد عبد الباسط

 أستاذ المناىج وطرق تدريس عبد اجملًد عبداهلل إبراهًي يىسف واألستاذ الدكتورالوادي بقنا ،  جنوب
لقبوليما مناقشة ىذه الدراسة رغم أعبائيم  الفمسفة واالجتماع المساعد بكمية التربية جامعة الفيوم ، 

نو من داعيًا دواعي سروري أن أنيل من عمميما  الكثيرة ، فقد استقطعا من وقتيما وجيدىما بقراءتيا ، وا 
 ا عز وجل أن يجزييما عني خير الجزاء .

المواد الفمسفية  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي األستاذة ىند عبدالرحيم إبراىيم معمم أول     
واألستاذ أحمد منصور معمم المواد الفمسفية بمدرسة قنا الثانوية الجديدة ، بنات لمبمدرسة قنا الثانوية 

 المشتركة لتعاونيم الصادق معي أثناء التطبيق الميداني لمدراسة .
تشجيع والكممة الطيبة والشكر واالمتنان إلي زمالئي األفاضل الذين قدموا لي يد العون بالنصيحة أو ال     

 وليم مني أسمي آيات الشكر والعرفان وخالص التقدير .
كما أتوجو بخالص حبي واعتزازي إلي من أوصاني ا بيا خيرًا رمز المحبة والعطاء والوفاء والدتي      

أمدىا الحبيبة التي حبتني بالدعوات والصموات والتشجيع طوال فترة ىذه الدراسة أطال ا في عمرىا و 
لي أخواتي وأىمي عمي دعواتيم الصادقة التي كانت بمثابة السراج الذي يضيئ لي  بالصحة والعافية ، وا 

 الطريق فجزاىم ا عني خير الجزاء .
، وال أدعي إنني قد بمغت وختامًا ..... أقدم ىذه المساىمة المتواضعة إلي الميتمين بالبحث العممي     

ليو أنيب . وحسبي أنني قد حاو الغاية   لت فالكمال  وحده وما توفيقي إال با عميو توكمت وا 
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 وستدمص الدراسة

بعض تنمية عمي في تدريس الفمسفة  (KWLH)بناء المعني  ستراتيجيةاستخدام اأثر  عٍىان الدراسة :
 صف الثاني الثانوي .ال لدي طالبوالوعي بالقضايا الفمسفية لمعرفة مهارات ما وراء ا

 سموي محمود عبدالفتاح محمود . اسي الباحثة :
 . م7102 العاً اجلاوعٌ :

 قسم المناهج وطرق التدريس . –كمية التربية  –جامعة جنوب الوادي   الدراسة :جوة 
 ماجستير ) تخصص مناهج وطرق تدريس الفمسفة واالجتماع ( . الدرجة العمىًة :

في تدريس  (KWLH)بناء المعني  ستراتيجيةاستخدام اهدفت الدراسة إلي التعرف عمي أثر  هدف الدراسة :
صف الثاني ال لدي طالبوالوعي بالقضايا الفمسفية  لمعرفة مهارات ما وراء ابعض تنمية عمي الفمسفة 
 الثانوي .

لوعي مستوي ا وانخفاض  مهارات ما وراء المعرفة ضعففي  دراسةمشكمة التمثمت  وشكمة الدراسة :
 . الثانوي ثانيلدي طالب الصف البالقضايا الفمسفية 

تجريبية  ( طالبًا , تم توزيعهم عمي مجموعتين أحدهما84) الدراسة منتكونت مجموعة  جمىىعة الدراسة :
( طالبة , واألخرى ضابطة درست 72وتكونت من )KWLH) )بناء المعني  ستراتيجيةستخدام ابادرست 

 ( طالبًا وطالبة . 70بالطريقة المعتادة المتبعة في المدارس , وتكونت من )
مقياس مهارات ما وراء المعرفة , ومقياس الوعي بالقضايا الفمسفية    تضمنت أدوات الدراسة أدوات الدراسة :

حيث تم تطبيق أداتي الدراسة قبميًا تم طبقت الدراسة الميدانية , بعد ذلك طبقت أداتي الدراسة بعديًا وتم 
 معالجة النتائج إحصائيًا . 

 أظهرت  نتائج الدراسة ما يمي : ٌتائج الدراسة :
مهارات ما وراء بعض تنمية عمي في تدريس الفمسفة  (KWLH)بناء المعني  راتيجيةستاستخدام ا فاعمية -

 .صف الثاني الثانوي ال المعرفة لدي طالب
وعي بالقضايا تنمية العمي في تدريس الفمسفة (KWLH) بناء المعني  ستراتيجيةاستخدام ا فاعمية -

 .صف الثاني الثانوي ال لدي طالب الفمسفية 
 مهارات ما وراء المعرفةبين درجات طالب المجموعة التجريبية في دالة إحصائيًا وجود عالقة ارتباطية  -

 وعي بالقضايا الفمسفية .الوبين درجاتهم في 
 
 
 


