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  جامعة عين شمس     

  كلية التربية        
   قسم المناهج وطرق التدريس

  
  

شطة يف تنمية فهم تالميذ املرحلة فاعلية برنامج قائم علي األن" 
  "االبتدائية للقضايا املعاصرة املتضمنة مبنهج الدراسات االجتماعية

 
  بحث مقدم  للحصول على درجة الماجستير في التربية  

   وطرق تدريس التاريختخصص مناهج

 
 

  دعاء حسني علي حامد
  
  

 
  

  مجال شقرة/ د.أ  على أمحد اجلمل/د.أ
أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ                                       

  جامعة عين شمس-بكلية التربية 
  أستاذ ورئيس قسم التاريخ

   جامعة عين شمس–بكلية التربية 
ر مركز بحوث الشرق األوسط والدراسات مدي

  المستقبلية جامعة عين شمس
  
  

٢٠١١  
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  لخص البحث باللغة العربيةستم
 

في قصور مستوى فهم تالميذ المرحلة االبتدائية للقضايا        وتتمثل مشكلة البحث    
المعاصرة الواردة بمنهج الدراسات االجتماعية ويحاول البحث الحالي اإلجابة عن          

  :التساؤالت االتيه
دراسـات االجتماعيـة    ما صورة برنامج مقترح قائم على األنشطة في ال         ) ١(

 التالميذ ببعض القضايا المعاصرة الواردة بالمنهج؟ملتنمية فه

عينـة  (ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية فهم تالميذ المرحلة االبتدائية          ) ٢(
 ؟ابهذه القضاي) البحث
 

  : التزم البحث التالى بالحدود التالية
  .  االجتماعية تراسا بعض القضايا المعاصرة من منهج الد-١
  . تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمحافظة أسوان  -٢

 
اتبعت الباحثة الخطوات   ,لإلجابة عن تساؤالت البحث وللتحقق من صحة فروضه       

:التالية 
  :سوف تسير خطوات البحث الحالي وفق ما يلي 

 الفرعيـة   د الواردة بالمنهج ،وتحديد البنو     بأهم القضايا المعاصرة   ةإعداد قائم :أوالً
 :لهذه القضايا وذلك من خالل 

  .اإلطالع على الدراسات السابقة  واإلطار النظرى للبحث  - أ
 . تحليل مناهج الدراسات اإلجتماعية للمرحلة اإلبتدائية-ب
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ثم وضعها في قائمة وعرضها علي المحكمين ثم وضع القائمـة فـي صـورتها               
 .النهائية

 تدور كل منها حـول بعـض هـذه          ةنشطإعداد برنامج مقترح لعدد من األ      :ثانياً
القضايا بحيث يشمل األهداف ،المحتوى،أسـاليب التـدريس، أسـاليب التقـويم،            

  .نشطةاأل
عرض البرنامج المقترح على مجموعه من المحكمين وإجـراء التعـديالت           :ثالثاً

 .الالزمة في ضوء ارآئهم ووضعه في صورته النهائية

  .التي تضمنها البرنامجإعداد دليل المعلم حول  بعض القضايا :رابعاً
  .التي تضمنها البرنامجإعداد ملف أوراق عمل التلميذ حول  بعض القضايا :خامساً
 .الفهم حول بعض القضايا التي تضمنها البرنامج ختبارإإعداد :سادسا

 .اختيار عينة البحث من تالميذ المرحلة االبتدائية :سابعاً

 . التالميذ عينة البحث ى تطبيق أدوات البحث قبليا عل:ثامناً

 . المقترحة للتالميذ عينة البحث تدريس برنامج األنشطة:اًتاسع

 .تطبيق أدوات البحث بعديا على التالميذ عينة البحث :عاشراً

 . لنتائج التالميذ في التطبيقين القبلي والبعدى المعالجة اإلحصائية:: عشرىحدإ

  .تفسير النتائج: رأثنى عش

  .تقديم التوصيات والمقترحات : عشرثالثة
 

بـين متوسـط درجـات      ) ٠,٠١(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى       
التالميذ فى التطبيق القبلى والبعدى للقضايا المعاصرة المتضمنة والمقترحة فـى           

 حقوق -يئة حمايتها والمحافظة عليها الب-حسن استخدام الموارد وتنميتها   (البرنامج  
حيـث  ,التى تم تناولها فى البرنامج والتى تم بناء الختبـار فـى ضـوئها       , )المرأة

أظهرت النتائج أن متوسط درجات التالميذ عينة البحـث فـى االختبـار القبلـى            
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ويتضح من  )١٦,٩٠(وأن متوسط الفروق    ,)٢٩,٩٧(وفى االختبار البعدى    ,)١٣,١(
لصالح ) ٠,٠١( وهى قيم دالة عند مستوى داللة        ٢٠,٥١٢هى"ت "الجدول ان قيمة  
كان لـه   , مما يعنى أن تدريس البرنامج المقترح للقضايا الثالث         ,االختبار البعدى 

كما يدل ارتفاع درجـة المتوسـط الحـسابى         ,فاعليته فى تحقيق أهداف  البرنامج     
  . عينة البحثلصالح درجات االختبار البعدى على أثر البرنامج على التالميذ

  


