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  جامعة كفر الشیخ      
     كلیـــــة التربیــــــة 

  قسم المناھج وطرق التدریس 
  
  
  

ة القیم ـــمیـة المناھج على تنتأثیر إستراتیجیة مسرح
    فى الدراسات االجتماعــــیة لــدية والتحصیلیالبیئ
  األساسيتالمـــیذ الصف الخامس من التعلـــیم     

  
  لباحث رسالة مقدمة من ا

  خلیل عبد الغفار عبد الحي المسیري
  

  للحصول على درجة الماجستیر فى التربیة
  الجتماعیةدراسات اال تخصص مناھج وطرق تدریس

  
  

  إشراف
  
  

   حمامة محمدصالح الدین/ د.أ                      رجب أحمد الكلزه       / د .أ
   العلومتدریس المناھج وطرق أستاذ                       أستاذ المناھج وطرق تدریس الجغرافیا               
  ونائب رئیس الجامعة لشئون                    كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة              –غیر المتفرغ  

   كلیة التربیة-التعلیم والطالب                                                                                   
  جامعة كفر الشیخ                                                                                           

  
  یوسفمحمد أحمد الشوادفي / د

  مدرس المناھج وطرق تدریس التاریخ
   جامعة كفر الشیخ–كلیة التربیة 

  
  ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠
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  قائمة المحتویات                                      
  

  رقم الصفحة  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض
  

  ١٢-١   .) خطة دراستھا –تحدیدھا ( مشكلة الدراسة : الفصل األول 
  ٢  . مقدمة -
  ٦  .مشكلة الدراسة :  أوال -١
  ٨  .فروض الدراسة :  ثانیا -٢
  ٨   أھداف الدراسة:. ثالثا -٣
  ٨  أھمیة الدراسة:. ا  رابع-٤
  ٩  .حدود الدراسة :  خامسا -٥
  ٩  . أدوات الدراسة :. سادسا -٦
  ١٠   منھج الدراسة:. سابعا -٧
  ١٠  األسلوب اإلحصائي في الدراسة:  ثامنا -٨
  ١١  مصطلحات الدراسة :  تاسعا-٩

  ١٢   إجراءات الدراسة:. عاشرا -١٠
  ١٣  التصمیم التجریبي : حادي عشر -١١
  ٨٥ - ١٤  .اإلطار النظري : فصل الثاني ال

  ٥٣- ١٥  .إستراتیجیة مسرحة المناھج : المحور األول : أوال 
  ١٦  مقدمة

  ١٧  مفھوم مسرحة المناھج
  ١٨  خصائص مسرحة المناھج

  ١٩  أھداف مسرحة المناھج
  ٢١  أھمیة مسرحة المناھج 

  ٢٥  دور كل من المعلم والمتعلم في مسرحة المناھج
  ٢٧  شاط الدرامي الممسرح أنماط الن

  ٢٨   لعب الدور -١
  ٢٩  الھدف من لعب الدور 

  ٣٠  أھمیة إستراتیجیة لعب الدور
  ٣١  خطوات لعب الدور

  ٣١   شروط استخدام إستراتیجیة لعب الدور
  



 
 

 ت

  
 رقم الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ٣٢ . التمثیلیة الصامتة -٢
 ٣٣  .واقف التمثیلیة  الم-٣
 ٣٤ .  تمثیلیة المشكالت النفسیة - ٤
 ٣٦ . تمثیلیة المشكالت االجتماعیة -٥
 ٣٧ . اللوحة الحیة -٦
 ٣٧ .  االستعراض التاریخي -٧
  ٣٨ .  التمثیل بالدمى والعرائس ذات الخیوط -٨
 ٣٩ . المسرحیة -٩

 ٤١ .قواعد الكتابة المسرحیة 
 ٤٦ .تیجیة مسرحة المناھج خطوات استخدام إسترا
 ٤٧ .طرق مسرحة المناھج 

 ٤٨ . الدراسات االجتماعیة وعالقتھا بالدراما 
  ٥١  تعقیب على المحور األول 

 ٨٤ - ٥٣ .القیم البیئیة : المحور الثاني 
 ٥٣ . مقدمة -١
  ٥٣  . مفھوم القیم -٢
 ٥٤ .  مفھوم القیم البیئیة -٣
 ٥٦  خصائص القیم البیئیة-٤
 ٥٨   مكونات القیم البیئیة-٥
  ٥٩   مصادر القیم البیئیة -٦
 ٦٠ . أھمیة القیم البیئیة - ٧
 ٦٣  تصنیف القیم البیئیة-٨
 ٦٧  مراحل تكوین القیم البیئیة-٩ 
 ٦٩ . استراتیجیات تكوین القیم البیئیة -١٠ 

 ٧٧ . دور المعلم في تنمیة القیم البیئیة -١١
 ٨٠ م البیئیة  صعوبات تنمیة القی-١٢

 ٨١ . قیاس القیم البیئیة -١٣ 
 ٨٢ . الدراسات االجتماعیة وعالقتھا بالقیم البیئیة-١٤

 ٨٤ على المحور الثاني تعقیب 
  



 
 

 ث

  
      رقم الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ١٠٩- ٨٦ إجراءات الدراسة وأدواتھا  :  الفصل الثالث 
 ٨٨  .مقدمة

 ٨٩  اختیار الوحدتین الدراسیتین -١
 ٩٠         تحلیل محتوي الوحدتین الدراسیتین -٢
 ٩٢  إعداد دلیل المعلم -٣
 ٩٥  إعداد مقیاس القیم البیئیة -٤
 ١٠٠  إعداد اختبار تحصیلي -٥
 ١٠٥  التجربة األساسیة للدراسة -٦
 ١٠٦  اختیار عینتي الدراسة -٧ 

 ١٠٦ تجریبي للدراسة  التصمیم ال-٨
 ١٠٨  التطبیق القبلي ألدوات الدراسة -٩

 ١٠٨ . تنفیذ وحدتى التجریب -١٠
 ١٠٩  التطبیق البعدي ألدوات الدراسة -١١
 ١٠٩  تحدید األسالیب اإلحصائیة -١٢

- ١١٠ نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا : الفصل الرابع 
١٢٠ 

 ١١٢ مقدمة 
  ١١٢ تطبیق البعدي ألدوات الدراسة عرض نتائج ال: أوال 

 
 ١١٣  نتائج التطبیق البعدي لمقیاس القیم البیئیة -١
 ١١٦  نتائج التطبیق البعدي الختبار التحصیل الدراسي  -٢
 ١١٨  نتائج العالقة بین القیم البیئیة والتحصیل الدراسي -٣

 ١١٩ عرض ومناقشة وتفسیر النتائج : ثانیا 
 ١٢١ خص الدراسة والتوصیات والدراسات المقترحة مل:الفصل الخامس 

 ١٢٣ مقدمة 
 ١٢٤ مشكلة الدراسة : أوال 
 ١٢٤ فروض الدراسة : ثانیا 

  
  
  



 
 

 ج

  
  
حةرقم الصف الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  

 ١٢٤ ثالثا أھمیة الدراسة 
  ١٢٥  .حدود الدراسة 
 ١٢٥ سة إجراءات الدرا

 ١٢٦  المعالجة اإلحصائیة 
 ١٢٧ نتائج الدراسة : خامسا 
 ١٢٧ توصیات الدراسة : سادسا 

 ١٢٧ سابعا الدراسات المقترحة 
 ١٢٨ قائمة المراجع العربیة واألجنبیة 

 ١٢٩  قائمة المراجع العربیة -١
 ١٤١  قائمة المراجع األجنبیة -٢

 ١٤٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــق المالحــــــــــــــــــــــــــــ
دلیل معلم الدراسات االجتماعیة باستخدام إستراتیجیة ) ١(ملحق رقم 

 البیئة –البیئة الزراعیة ( مسرحة المناھج لتنمیة القیم البیئیة فى وحدتي 
 .من كتاب الدراسات االجتماعیة للصف الخامس االبتدائي ) الصناعیة 

١٤٦ 

 ٢٠٩ .محاور الرئیسیة  للقیم البیئیة فى الدراسة الحالیة ال) ٢(ملحق رقم 
 ٢١٢ مقیاس القیم البیئیة ) ٣(ملحق رقم 
 ٢٢١ اختبار التحصیل فى الدراسات االجتماعیة ) ٤(ملحق رقم 
 المحاور –دلیل المعلم (قائمة بأسماء السادة المحكمین على) ٥(ملحق رقم 

 اختبار التحصیل فى – البیئیة  مقیاس القیم–الرئیسیة للقیم البیئیة 
 ) . الدراسات االجتماعیة 

٢٣٢ 

نص الخطاب الموجھ من الكلیة إلى إدارة قلین التعلیمیة ) ٦(ملحق رقم 
 بتسھیل مھمة الباحث فى التطبیق المیداني 

٢٣٥ 

نص الخطاب الموجھ من مدرسة السیدة خدیجة االبتدائیة ، ) ٧(ملحق رقم 
إلى الكلیة یفید بانتھاء الباحث من إجراءات التجربة وإدارة قلین التعلیمیة 

 .األساسیة للدراسة 

٢٣٧ 

 ٢٣٩ ملخص الدراسة بالغة العربیة 
  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة 

  
  
  
  

  قائمة الجداول



 
 

 ح

 رقم
  الجدول
 

  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

رقم 
 الصفحة

 

 – المھارات – المفاھیم –یوضح إجمالي عدد الحقائق     ١    
التحلیل ( الناتجة عن تحلیل محتوي الوحدتین ) التعمیمات 

 .األول والثاني للباحث ونسبة االتفاق بینھما 

٩١ 

 – المھارات – المفاھیم –یوضح إجمالي عدد الحقائق  ٢    
التحلیل  ( الناتجة عن تحلیل محتوي الوحدتین) التعمیمات 

للباحث والمختصین ونسبة االتفاق بینھما ) األول والثاني 
. 

٩٢ 

یوضح مواصفات القیم البیئیة قبل أخذ رأي السادة  ٣
 المحكمین 

٩٦ 

 ٩٨ یوضح نسب االتفاق على مفردات المقیاس  ٤
  ٩٩  یوضح مواصفات القیم البیئیة بعد أخذ رأي المحكمین   ٥
  ١٠٠  .تجابة على كل مفردة یوضح المفردات ونوع االس  ٦
  ١٠٢  یوضح مواصفات االختبار التحصیلي  ٧
 ١٠٤ .یوضح نسب االتفاق على أسئلة االختبار  ٨
یوضح معامالت السھولة والصعوبة لالختبار التحصیلي   ٩

. 
١٠٦ 

 ١٠٨ .یوضح الخطة الزمنیة لتطبیق البحث  ١٠
 ١٠٨ .یوضح التصمیم التجریبي المستخدم فى الدراسة  ١١
 ١٠٨ .یبین عدد تالمیذ المجموعتین التجریبیة والضابطة  ١٢
للفرق بین متوسطي درجات ) ت(یوضح نتائج اختبار  ١٣

فى مقیاس ) التجریبیة والضابطة ( تالمیذ المجموعتین 
 .القیم البیئیة بعد التدریس 

١١٤ 

یوضح حجم تأثیر إستراتیجیة مسرحة المناھج على القیم  ١٤
 .البیئیة 

١١٥ 

للفرق بین متوسطي درجات ) ت(یوضح نتائج اختبار  ١٥
المجموعتین فى اختبار تحصیل الدراسات االجتماعیة بعد 

 . التدریس 

١١٦ 

یوضح حجم تأثیر إستراتیجیة مسرحة المناھج على  ١٦
 .التحصیل الدراسي 

١١٧ 

یبین معامالت االرتباط بین القیم البیئیة والتحصیل فى  ١٧
 .جتماعیة الدراسات اال

١١٨ 

  
  قائمة األشكال



 
 

 خ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رقم الشكل 
 

  الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 رقم الصفحة

شكل یوضح التمثیل البیاني لمتوسطات درجات  ١
 .التالمیذ فى مقیاس القیم البیئیة 

١١٥ 

شكل یوضح التمثیل البیاني لمتوسطات درجات  ٢
 .بار التحصیلي التالمیذ فى االخت

١١٧ 

 ١٧٩ شكل یوضح تجریف التربة  ٣
شكل یوضح صاحب أحد المصانع وھو یتحدث مع   ٤

 العمال 
١٩١ 

 ١٩٦ شكل یوضح العمال فى أحد المصانع  ٥
 ٢٠٠ شكل یوضح االحتفال بعید العمال  ٦
 ٢٠٨ شكل یوضح مخلفات أحد المصانع  ٧
   



 
 

 د

  سیخجامعة كفر ال    
  ة ـــــــــة التربیـــــكلی  

   قسم المناھج وطرق التدریس
********************  

  رسالة ماجستیر                                  
  خلیل عبد الغفار عبد الحي المسیري : اسم الباحث 

  
                                           عنوان الرسالة 

                   البیئیة والتحصیل  المناھج على تنمیة القیم تأثیر إستراتیجیة مسرحة 
  فى الدراسات االجتماعیة لدي تالمیذ الصف الخامس من التعلیم      

  .األساسي                                     
  

  ماجستیر :اسم الدرجة 
   ٢٠٠٧ – ٦ – ١٢: تاریخ التسجیل 

  
  لجنة اإلشراف                                   

  
  
   –رجب أحمد الكلزه          أستاذ المناھج وطرق تدریس الجغرافیا / د . أ ) ١

       جامعة - كلیة التربیة -غیر المتفرغ                                                   
  .                                                         اإلسكندریة   

  
     أستاذ المناھج وطرق تدریس العلوم  مجمد حمامة           صالح الدین/ د . أ ) ٢
                                                     ونائب رئیس لشئون التعلیم والطالب     –

  .                                                كلیة التربیة جامعة كفر الشیخ   
  
          مدرس المناھج وطرق تدریس التاریخ        حمد الشوادفي محمد         أ/ د ) ٣

  .  جامعة كفر الشیخ -  كلیة التربیة -                                           
  
  
  
  
  
  



 
 

 ذ

  مستخلص                                     
  

                     مسرحة المناھج على تأثیر إستراتیجیة : "خلیل عبد الغفار عبد الحي المسیري 
                                                 تنمیة القیم البیئیة والتحصیل فى الدراسات            

                                                االجتماعیة لدي تالمیذ الصف الخامس من     
                                    التعلیم األساسي                               

  
 قسم المناھج وطرق التدریس – كلیة التربیة –جامعة كفر الشیخ / ماجستیر 

٢٠٠٩.   
تھدف ھذه الدراسة إلى تنمیة القیم البیئیة والتحصیل فى الدراسات االجتماعیة     

ستراتیجیة مسرحة لدي تالمیذ الصف الخامس من التعلیم األساسي باستخدام إ
  .المناھج 

  
وقدمت  ھذه الدراسة دلیال لمعلم الدراسات االجتماعیة ،لتنمیة القیم البیئیة     

 مسرحة المناھج ، حیث یحتوى ھذا الدلیل على العناصر إستراتیجیةباستخدام 
 مفھوم القیم البیئیة – أھمیة مسرحة المناھج –مفھوم مسرحة المناھج  : (اآلتیة

 دور المعلم فى – العامة األھداف –ا ودر المعلم فى تدریسھا وتنمیتھا ومستویاتھ
 – لمسرحة المناھج اإلجرائیة الخطوات –مسرحة المناھج ودور المتعلمین 

  - التقویم أسالیب – التعلیمیة واألنشطة  الوسائل – عند استخدام الدلیل إرشادات
  ) .ضیرھا  الدروس الممسرحة  وكیفیة تح-  المراجع والمصادر -
  

، واختبار )  االلتزام – التفضیل –التقبل (وتم استخدام مقیاسا للقیم البیئیة    
  ). التطبیق – الفھم –التذكر ( فى الوحدتین تحصیلي

  
، من مدرسة السیدة خدیجة تلمیذا وتلمیذة  )٨٠(وتكونت عینة الدراسة من      

 بالطریقة تاھما ضابطة درس،إدارة قلین التعلیمیة ،  وقسمت إلى مجموعتین إحد
المعتادة واألخرى تجریبیة  درست بمسرحة المناھج ،وطبقت علیھا األدوات 

ولقد توصلت الدراسة إلى فاعلیة إستراتیجیة مسرحة المناھج فى .قبلیا وبعدیا 
  .تنمیة القیم البیئة والتحصیل لدى تالمیذ الصف الخامس 

  
  :الكلمات االفتتاحیة 

 .مسرحة المناھج  -
 . لقیم البیئیة ا -
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  وشكر وتقدیر                               
 

لعظمتھ من یعبد ،ولطیب مناجاتھ یسھر العابد وال  یخضع الذيالحمد هللا 
یرقد ،ولطلب ثوابھ یركع المصلى ویسجد ، والصالة والسالم على سیدنا 

یا محمد خیر من تعلم وخیر من علم ،الذي بعثھ اهللا لإلنسانیة مؤدبا وھاد
  .بمنھاج شامل قویم فى تقویم النفوس ،فاللھم صلى علیھ وسلم 

  أما بعد 
فإنھ من تمام شكر العبد لربھ أن یشكر ذوى الفضل ،وأھل العون ،ولذلك 

الذى شرفت أتقدم بخالص الشكر الى من ھو نعم االستاذ والمعلم االمین 
 األستاذ شرفا عظیما بأن یقوم باألشراف على ھذا البحث ،العالم الجلیل

 –رجب أحمد الكلزه أستاذ المناھج وطرق تدریس الجغرافیا / الدكتور 
غیر المتفرغ جامعة االسكندریة ، فكان لھ اآلثر األعظم بعد اهللا عز 
وجل فى سیر الباحث فى بحثھ ، فقد وجھنى إلى طرق العلم وأبوابھ فى 

 ، كما توجنى بعظیم الفضل خالل فترةتواضع رفیع وأخالق سامیة 
إشرافھ على ھذا البحث الذى لم یكن لھ أن یرى النور لوال سعة صدره 
وتوجیھاتھ ومالحظاتھ واسھامھ فى خروجھ على ھذه الصورة ، فحباه 

 .اهللا برعایتة وعنایتھ وأتمنى لھ موفور الصحة والعافیة 


