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   أحمد محمد حسانینىنور الھد

  مدرسة بمدرسة العدر االعدادیة المشتركة
  لنیل درجة الماجستیر في التربیة

  ) تاریخ-مناھج وطرق تدریس الدراسات االجتماعیة(تخصص 
 

  عــــادل رمسي محـــاد/ د.أ
  تماعيةأستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االج

   جامعة أسيوط-كلية التربية

  علـى كمــال معبـــد/ د.أ
  أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 

   جامعة أسيوط-كلية التربية

  مهـــــا كمـــــال حفني/ د
  مدرس مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية

  كلية التربية ـ جامعة أسيوط
  م٢٠١٣

  التربیةكلیة 
  المناھج وطرق التدریسقسم 



  
  البحث مستخلص

 اإلبداعى التدريس مهارات بعض لتنمية المعرفة ماوراء نظرية على قائم تدريبى برنامج " العنوان
   "بأسيوط التربية كلية طالب لدى

   حسانين محمد أحمد نورالهدى  :الباحثة اسم

 – االجتماعية الدراسات تدريس وطرق مناهج تخصص ( التربية فى ماجستير  :العلمیة الدرجة
  )تاريخ

   :المشرفون

   حماد رسمى عادل / د.أ

   معبد كمال على / د.أ

   نخيل حفنى كمال مها/ د

   أسيوط جامعة – التربية كلية  :المانحة الكلیة

  م٢٠١٣  :التاریخ

   :البحث مشكلة

   : التالى الرئيس السؤال عن اإلجابةي ف البحث مشكلة تتحدد

 مهارات بعض تنمية فى المعرفة ماوراء نظرية على قائم تدريبى برنامج مافاعلية -
 أسيوط؟ جامعة التربية بكلية التاريخ شعبة الرابعة الفرقة طالب لدى اإلبداعى التدريس

   :التالية الفرعية سئلةاأل الرئيس السؤال هذا من ويتفرع

 مهارات بعض تنمية فى المعرفة ماوراء نظرية على قائم تدريبى برنامج مافاعلية -
 أسيوط؟ جامعة التربية بكلية التاريخ شعبة الرابعة الفرقة طالب لدى اإلبداعى التخطيط



 ذالتنفي مهارات بعض تنمية فى المعرفة ماوراء نظرية على قائم تدريبى برنامج مافاعلية -
 أسيوط؟ جامعة التربية بكلية التاريخ شعبة الرابعة الفرقة طالب لدى اإلبداعى

 مهارات بعض تنمية فى المعرفة ماوراء نظرية على قائم تدريبى برنامج مافاعلية -
 أسيوط؟ جامعة التربية بكلية التاريخ شعبة الرابعة الفرقة طالب لدى اإلبداعى التخطيط

   :إلى البحث ھدف : البحث ھدف

 الطالب لدى التاريخ مادة فى توافرها الالزم اإلبداعى التدريس بمهارات قائمة إعداد -١
 المعلمين

 اإلبداعى التدريس مهارات لتنمية المعرفة ماوراء نظرية ضوء تدريبىفى برنامج بناء  -٢
  .المعلمين الطالب لدى

 بعض تنمية فى المعرفة ماوراء نظرية على القائم التدريبى البرنامج فاعلية مدى معرفة -٣
 جامعة التربية بكلية التاريخ شعبة التربية كليى طالب لدى اإلبداعى التدريس مهارات
  أسيوط

 فاعلية  إلى توصل كما ، اإلبداعى التدريس بمهارات قائمة إلى البحث توصل  :البحث نتائج
 مهارات بعض تنمية فى المعرفة ماوراء نظرية على القائم التدريبى البرنامج

 بكلية التاريخ بشعبة الرابعة الفرقة طالب المعلمين الطالب لدى اإلبداعى ريسالتد
 .أسيوط جامعة – التربية

 اإلبداعى التدريس عن وفصل ، ماوراء نظرية عن نظرى فصل إعداد تم  :البحث إجراءات
 ، التدريبى البرنامج فى تمثلت والتى البحث التجريبية المواد إعداد تم ثم ، ومهاراته

 التدريس لمهارات المعرفى الجانب وإختبار– المتدرب ودليل ، المدرب ليلود
 التجربة أجريت ثم ، المحكمين من مجموعة على عرضها وتم ، اإلبداعى

  .القياس وأدوات ، للبحث التجريبية المواد لضبط اإلستطالعية

  .المعرفة ماوراء نظرية على القائم البرنامج تطبيق تم ذلك وبعد -

 الجانب وإختبار ، اإلبداعى التدريس مهارات مالحظة لبطاقة البعدى التطبيق إجراء ثم -
  .المناسبة باألساليب اإلحصائية المعالجة وتمت اإلبداعى التدريس لمهارات المعرفى



  

  رقم الصفحة  قائمة المحتويات
  ١٤-١  مشكلة البحث وإجراءات دراستها: الفصل األول

  ٣  مقدمة البحث
  ٩  مشكلة البحث 
  ١٠  أسئلة البحث 
  ١١  أهداف البحث
  ١١  فروض البحث
  ١١  حدود البحث
  ١١  منهج البحث

  ١٢  إجراءات البحث
  ١٢  مواد وأدوات البحث
  ١٤- ١٣  مصطلحات البحث 

  ١٤  أهمية البحث
  ٥٢- ١٥  نظرية ما وراء المعرفة: الفصل الثاني 

  ١٧  مفهوم ما وراء المعرفة 
  ٢٢- ١٩  يفاتها مكونات ما وراء المعرفة وتصن
  ٢٥- ٢٢  إستراتيجيات ما وراء المعرفة 

  ٢٩- ٢٦  دراسات تناولت إستراتيجيات ما وراء المعرفة 



  رقم الصفحة  قائمة المحتويات
  ٣٥- ٣٠  إستراتيجية النمذجة 

  ٣٧- ٣٥  دراسات تناولت فاعلية إستراتيجية النمذجة 
  ٤٤- ٣٨  إستراتيجية التساؤل الذاتي 

  ٤٦- ٤٥   دراسات تناولت فاعلية إستراتيجية التساؤل الذاتي
  ٤٦  مهارات ما وراء المعرفة 

  ٤٩- ٤٧  تصنيفات مهارات ما وراء المعرفة 
  ٤٩  تقويم مهارات ماوراء المعرفة

  ٥٠  األهمية التربوية لما وراء المعرفة 
  ٥٢- ٥١  أهمية ما وراء المعرفة في تدريس التاريخ 

  ٧٦- ٥٣  معلم التاريخ والتدريس اإلبداعي: الفصل الثالث 
  ٥٩- ٥٥  اهيته ومراحله اإلبداع م

  ٥٩  )التدريس اإلبداعي(اإلبداع وعالقته بالتدريس 
  ٦٤- ٦٠  المعلم و التدريس اإلبداعي 

  ٦٤  مواصفات المعلم المبدع 
  ٦٥- ٦٤  مناخ التعليم والتعلم اإلبداعى
  ٦٨- ٦٦  مهارات التدريس اإلبداعي 

  ٦٩- ٦٨  معوقات اإلبداع في التدريس 
  ٧٠   في التاريخ مظاهر التدريس اإلبداعي



  رقم الصفحة  قائمة المحتويات
  ٧١  التقدير العام إلبداع المعلم

  ٦٦- ٧١  دراسات أثبتت فاعلية التدريس اإلبداعي في تحسين ناتج عملية التعلم 
  ٧٦  تعقيب علي الفصل 

  رقم الصفحة  قائمة المحتويات
  ٩٠- ٧٧  مواد وأدوات البحث: الفصل الرابع  

  ٧٩  :مواد البحث : أوالً
  ٧٩  س اإلبداعي   قائمة مهارات  التدري-١
  ٨٣- ٧٩   البرنامج التدريبي  -٢
  ٨٣   دليل المتدرب -٣
  ٨٣   دليل المدرب  -٤
  ٨٤  : أدوات البحث : ثانياً 
  ٨٨- ٨٤   بطاقة مالحظة مهارات التدريس اإلبداعي -١
  ٩٠- ٨٩  إختبار الجانب المعرفى لمهارات التدريس اإلبداعي -٢

  ١٠٧- ٩١  تجربة البحث: الفصل الخامس 
  ٩٣  نة البحث اختيار عي

  ٩٣  تنفيذ تجربة البحث 
  ١٠١- ٩٤  نتائج تجربة البحث وتحليلها 

  ١٠٤-١٠١  مناقشة نتائج البحث وتفسيرها 



  رقم الصفحة  قائمة المحتويات
  ١٠٤  توصيات الدراسة 

  ١٠٥  بحوث مقترحة 
  ١١٦-١٠٦  مراجع البحث

  ١٠٥- ٩٥  المراجع العربية : أوالً 
  ١٢٠-١١٧  المراجع األجنبية : ثانياً 

  ٢٧٦-١٢١  مالحق البحث
  ٢٧٧  ملخص البحث

  ٢٨٢-٢٧٧  ملخص البحث باللغة العربية : أوالً 
  ٩-١  ملخص البحث باللغة االنجليزية : ثانياً 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


