ًِ٤ــخ اُزشثـ٤ــــــخ
هغْ أُ٘بٛظ ٝؽشم اُزذس٣ظ

" فاعمية استراتيجيات التعمـ الخدمي في تدريس الدراسات االجتماعية
لتنمية المفاىيـ االقتصادية كالميارات السمككية لدل التالميذ

المعاقيف سمعيان (القابميف لمتعمـ) بالمرحمة اإلعدادية "
"The Effectiveness of Using Service learning Strategies in Teaching Social
Studies on Developing Economic Concepts and Behavioral
Skills of Educable Hearing Impaired Preparatory
"Stage Students

دساعخ ٓوذٓخ ٖٓ
دػبء ٗٞس اُذ ٖ٣ػِٓ ٢ظطل٠
ٓؼِْ دساعبد اعزٔبػ٤خ (عـشاك٤ب) ثٔذسعخ أؽٔذػشاث ٢اإلثزذائ٤خ أُشزشًخ ثٔ٘وجبد
ُِؾظ ٍٞػِ ٠دسعخ أُبعغز٤ش ك ٢اُزشث٤خ
رخظض ٓ٘بٛظ ٝؽشم رذس٣ظ دساعبد اعزٔبػ٤خ(عـشاك٤ب)

إششاف
أ.د /ػبدٍ سعٔ ٢ؽٔبد اُ٘غذ١
أعزـبر ٓ٘بٛـظ ٝؽــشم رذس٣ــظ
اُذساعـبد اعزٔبػ٤ـخ
ٝػٔ٤ذ ًِ٤خ اُزشث٤خ ـــ عبٓؼخ اعٞ٤ؽ

دٜٓ /ب ًٔبٍ ؽل٘٢

د /أؽٔذ صاسع أؽٔذ

ٓذسط ٓ٘بٛظ ٝؽشم رذس٣ـظ
اُذساعبد االعزٔبػ٤خ
ًِ٤خ اُزشث٤خ ــ عبٓؼخ اعٞ٤ؽ

أعزبر ٓ٘بٛظ ٝؽشم رذس٣ـظ اُذساعبد
االعزٔبػ٤خ أُغبػذ
ًِ٤خ اُزشث٤خ ــ عبٓؼخ اعٞ٤ؽ

ٛ 6341ـ 1065-
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مستخمص الدراسة

عنكاف الدراسة " :فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ الخدمي في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية المفاىيـ
االقتصادية كالميارات السمككية لدل التبلميذ المعاقيف سمعيان (القابميف لمتعمـ) بالمرحمة اإلعدادية".

اسـ الباحثة :دعاء نكر الديف عمي مصطفى

الدرجة العممية  :درجة الماجستير في التربية تخصص(مناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ػ جغرافيا )

الكمية المانحة :كمية التربية ػ جامعة أسيكط

المشرفكف:

أ.د عادؿ رسمي حماد النجدم أستاذ مناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية بكمية التربية ػ جامعة أسيكط

د .أحمد زارع أحمد زارع أستاذ مناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية المساعد بكمية التربية ػ جامعة أسيكط

د.ميا كماؿ حفني

مدرس مناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية بكمية التربية ػ جامعة أسيكط

مشكمة الدراسة:
يمكف تحديد مشكمة الدراسة في ضعؼ مستكل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم المعاقيف سمعيان القابميف لمتعمـ في
اكتساب المفاىيـ االقتصادية كالميارات السمككية لدييـ .

أىداؼ الدراسة :

ىدفت ىذه الدراسة إلى:

ٔ) تحديد فاعمية استراتيجية التعمـ الخدمي في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية المفاىيـ االقتصادية لدل
المعاقيف سمعيان (القابميف لمتعمـ) في المرحمة اإلعدادية .

ٕ) تحديد فاعمية استراتيجية التعمـ الخدمي في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية الميارات السمككية لدل

المعاقيف سمعيان (القابميف لمتعمـ) في المرحمة اإلعدادية .

ٖ) تحديد العبلقة االرتباطية قكية بيف المفاىيـ االقتصادية كالميارات السمككية لدل التبلميذ الصؼ الثاني

اإلبتدائي المعاقيف سمعيان (القابميف لمتعمـ) في التطبيؽ البعدم لكبلن منيما .

النتائج :

ٔ) كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (ٔٓ )ٓ.بيف متكسطي درجات التبلميذ مجمكعة الدراسة في
التطبيقيف (القبمي  /البعدم)  ،الختبار تحصيمي لممفاىيـ االقتصادية ككؿ لصالح التطبيؽ البعدم ،كظيرت
قيمة "ت" المحسكبة (ٔ. )ٙٚ.ٚٛ
ٕ) كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (ٔٓ )ٓ.بيف متكسطي درجات التبلميذ مجمكعة الدراسة في
التطبيقيف (القبمي  /البعدم)  ،الختبار مكاقؼ لمميارات السمككية المصكر ككؿ لصالح التطبيؽ البعدم،
كظيرت قيمة "ت" المحسكبة (. )ٚٛ.ٓٔٙ
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ٖ) تكجد عبلقة ارتباطية إيجابية قكية بيف درجات التبلميذ المعاقيف سمعيان القابميف لمتعمـ عينة الدراسة في
.)ٓ.ٜٙٚ(  كدرجاتيـ في اختبار الميارات السمككية تبمغ،اختبار التحصيؿ لممفاىيـ االقتصادية
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The study problem:
The problem of the study can be defined through the low level of Educable Hearing
Impaired Preparatory Stage Students of Educable Hearing Impaired Preparatory Stage
Students. In the acquisition of Economic Concepts and Behavioral Skills.

The study goals:
The present study aimed to identify:
1) Determine the effectiveness of service learning strategy in the economic development of
the concepts hearing impaired (who are able to learn) in the preparatory stage.
2) Determine the effectiveness of service learning strategy in the development of behavioral
skills among hearing-impaired (who are able to learn) in the preparatory stage.
3) There is a strong correlation between economic concepts and behavioral skills of pupils'
second grade in primary hearing impaired dimensional application.

The study results:
1) There is a statistically significant difference at the level (0.01) between the mean scores
of pupils study group in the two applications (pre and post ), to test the achievement of
economic concepts in favor of the dimensional application of the achievement test of
economic concepts as a whole, and emerged the value of "T" calculated (67.781)
2) There is statistical significant difference at the level (0.01) between the mean scores of
pupils study group in the two applications (tribal / posttest), to test attitudes of skills and
behavioral photographer for the benefit of the dimensional application to test parking skills
behavioral photographer as a whole, and emerged the value of "T" calculated (78.016)
3) There is a strong positive correlation between the degree of hearing impaired pupils who
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