
 

 
 

 كـــهيــــت انخشبيــــــــــت    

 وطشق انخذسيس جلسى انًُاه     

 
 

حأثيش بشَايج يمخشح لائى عهً انمضايا انًعاصشة في حذسيس " 

 وبعض يهاساث احخار انمشاس حًُيت انىعي انسياسي عهي انخاسيخ

 " انًشحهت اإلعذاديت حالييزنذي 

 

 
 تربية بحث مقدم لمحصول عمى درجة الماجستير في ال

 " مناهج وطرق تدريس التاريخ"  تخصص 
 

 

  إعداد 
 عىيس  يشفج يحًذ يحًذ

 
 

 إششاف

 
 عبذ انفخاح  حهًيهللا هبه د/                                  د/يحيي عطيت سهيًاٌ  .أ      

  سيخانخابمسى انًُاهج وطشق حذسيس أسخار يساعذ       انخاسيخ  -أسخار انًُاهج  وطشق انخذسيس

 جايعت عيٍ شًس –كهيـــــــت انخشبيت             يعت عيٍ شًس       جا –كهيـــــت انخشبيت 
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 كـــلـية الـتربيــــــة  

 ق التدريسقسم المناهج و طر

 
 صفحة العنوان

 
 عويسمرفت محمد محمد /      هباحثسم الا

 في التربية مناهج وطرق تدريس التاريخ ماجستير /  العلميةالدرجة 

 التاريخ ج و طرق تدريسهقسم منا /  هلالقسم التابع 

 كلية التربية /  ةـليـالكاسم 

 عين شمس/  امعةــــــالج

 م 7002 /  التخرجسنة 

  :حالمنسنة 
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 كـــلـية الـتربيــــة  
 قسم المناهج وطرق التدريس

 رسالة ماجستير

تدريس  في" تأثير برنامج مقترح قائم على القضايا المعاصرة  :البحث عنوان 

وبعض مهارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحلة  التاريخ على تنمية الوعي السياسي
 اإلعدادية  "

 
 عويسحمد مرفت محمد م: الباحثة 

 جامعة عين شمس . –جهة البحث : كمية تربية 
  في التربية  اسم الدرجة العممية: ماجستير

 :لجنة اإلشراف

 

 

 تاريخ المناقشة 

 /   /1029 

   أجيزت الرسالة بتاريخ                                               الدراسات العميا
 1029/     /                                ختم اإلجازة                          
   /     /1029        

 موافقة مجمس الجامعة                 موافقة مجمس الكمية                        
       /     /1029                                                /     /1029 

 

 هبه هللا حهًي عبذ انفخاح  د/                          يحيً عطيت سهيًاٌ أ.د / 
 انخاسيخ  بمسى انًُاهج وطشق حذسيسأسخار يساعذ    انخاسيخ   حذسيسوطشق أسخار انًُاهج 

 جايعت عيٍ شًس –كهيـــــت انخشبيت                 عيٍ شًس جايعت –كهيـــــت انخشبيت 
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 يسخخهص انشسانت

 ت محمد محمد عويسمرف :اسم الباحـثة
تدريس التاريخ عمى  فيتأثير برنامج مقترح قائم عمى القضايا المعاصرة " عنوان الرسالة: 

 "وبعض مهارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  تنمية الوعي السياسي

 قسم المناىج وطرن التدريس -كمية التربية -جامعة عين شمسجهــة البحث: 
 

ميللارات اتذللا  بعلل  و  يالسياسلل يضللعم مسللتوو الللوع يتتمثللم مشللكمة البحللث فلل :مشكككلة البحكك  
ملن ذلالم تلدريس القضلايا  تنميتيما يتطمب ضرورة يمر ال لدو تالمي  المرحمة اإلعدادية األ القرار

 :  يالتال يلي ه المشكمة يحاوم البحث اإلجابة عمى السؤام الرئيس يالمعاصرة ولمتصد
وبعـض مهـارات  يالسياسـ يتنميـة الـوع يح قائم عمى القضايا المعاصرة فر برنامج مقتر يثتأ) ما 

 اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ؟ ( 
 

 نتائــج البحث: 

 :، توصمت الباحثة لمنتائج التالية في ضوء االجراءات التي سار وفقًا ليا ذطوات البحث 
  المجموعة التجريبية  تالمي درجات  بين متوسطي 0.0.وجود فرن دام احصائيا عند مستوو

 في التقويم القبمي والبعدي في الدرجة الكمية لمقياس الوعي السياسي لصالح التطبين البعدي 0
  نحو مادة  يالسياس يلمبرنامج المقترح القائم عمى القضايا المعاصرة عمى الوع تأثيرتوجد

 0يالصم الثالث اإلعداد تالمي التاريخ  لدو 
 المجموعة التجريبية  تالمي بين متوسطي درجات  0.0.م احصائيا عند مستوو وجود فرن دا

ميارات اتذا  القرار لصالح التطبين بع  في التقويم القبمي والبعدي في الدرجة الكمية الذتبار 
 البعدي 0  

  و تنمية بع  ميارات اتذا  القرار للد يلمبرنامج المقترح القائم القضايا المعاصرة  فتأثير توجد
 0   يالصم الثالث اإلعداد تالمي 

  وبناء عميو فقد اتضح من نتائج البحث أىمية استذدام القضايا المعاصرة في تنمية الوعي
 0ميارات اتذا  القرار لممرحمة االعدادية بع  السياسي و 

 (ميارات اتذا  القرار - الوعي السياسي -)القضايا المعاصرة  الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

Title of the study:" The impact of a proposed program based on 

contemporary issues in the teaching of history on the development of 

political awareness and some decision-making skills among students in the 

preparatory stage"   

Name of researcher: Mervat Mohamed Mohamed  Ewis 

  

Study problem: The problem of research is the weakness of the level of 

political awareness and decision-making skills of students in the 

preparatory stage, which requires the need to develop them through the 

teaching of contemporary issues. To address this problem, the research 

attempts to answer the following main question: 

(What is the impact of a proposed program based on contemporary issues 

in developing political awareness and some decision-making skills among 

middle school students?  

 

Research Results: 
In light of the research procedures, the researcher reached the following 

conclusions: 

 The existence of a statistically significant difference at the level 0.01 

among the average grades of the students of the experimental group in 

the total grade of the pre (in advance) and post (further) test of political 

awareness in favor of further application.   

 The proposed program, based on contemporary issues, has an impact on 

political awareness towards the history subject among the students of 

third- grade preparatory. 

 The existence of a statistically significant difference at the level 0.01 

among the average grades of the students of the experimental group in 

the total grade of the pre-(in advance)  and post (further) in the test of 

decision-making skills in favor of the further application. 

 The proposed program, based on contemporary issues has an impact on 

the development of some of the decision-making skills of the students of 

third- grade preparatory. 

 Accordingly, the results of the research revealed the importance of using 

contemporary issues in the development of the political awareness and 

decision-making skills for the preparatory stage. 

  

Key words:  Contemporary Issues - Political Awareness - Decision 

Making Skills 


