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Abstract
Title of the study: The Cultural Diversity in History Curriculum and its
Effect on Some Values for Teachers and Second Preparatory Grade
Students (Action Research).

Name of researcher: Hesham Atef Ahmed Ali
Study problem:
History subject has a remarkable role in forming the individuals'

thoughts and attitudes. This is due to its nature. It is closely related to

the society and the changes that occur in it in the past, present, and
future. So, history increases the individuals' sense of their past and their
historical privacy. Therefore, they can avoid the effect of destructive
cultures that aim at distorting their cultures and their past; and also
making lose their connection to their society.
Research results

The present research has reached the following results:
1-

There is a statistically significant difference at level (0.05)

between the mean scores of the experimental group students on
the pre and post test administration in each dimension of the

value scale dimensions and the total degree of the scale favoring
the post test administration.
2-

There is a statistically significant difference at level (0.05)

between the mean scores of the experimental group teachers on

the pre and post test administration in each dimension of the
value scale dimensions and the total degree of the scale favoring
the post test administration.
3-

There is a statistically significant difference between the

mean scores of the experimental group teachers on the pre and
post test administration in the total degree of teachers' opinion
questionnaire about the importance of activating values in the
History curriculum.

خ

4-

There is a statistically significant difference between the

mean rank scores of the experimental group teachers on the pre
and post test administration concerning their knowledge of action
research and scientific research.
5-

There is a statistically significant difference between the

mean scores of the experimental group teachers on the pre and
post test administration concerning teachers' satisfaction about

their professional performance inside the school favoring the post
test administration.

Research recommendations
 Providing training courses for teachers in schools about carrying
out action research.

 Applying the steps of action research for the practical training
students in faculties of education.

 Organizing a local, national or international conference for action
research teachers to present their field practices.

 Trying to generalize the idea of action research that focus on
school reform in all educational administrations and departments
in Egypt.

 Establishing a journal specialized in action research studies in all
its forms and kinds to observe teachers' practices in the
educational field.

 Establishing centers specialized in spreading the culture of action
research inside faculties of education.

 Including action research program and how to apply it in the
teacher preparation programs in faculties of education.

 Promoting teachers according to actual research they carry out
inside their schools.

Key words: Cultural Diversity - History Curriculum – Values - Action
Research.
د

الحم ددد ب رل الع ددالمين  ،والص ددالة والس ددالم عم ددى أش ددرف المرس ددمين س دديدنا محم ددد وعم ددى ل ددو
وييدل
وأصحابو وأتباعو إلدى يدوم الددين  ،واب سدبحانو وتعدالى يمدن عمدى عبداده بجزيدل العطداء ُ ،

لمن يشاء بسخاء  ،وىو الجددير بالحمدد والثنداء  ،وفدي مقدام رد الفضدل ألىمدو واالعتدراف بالجميدل
يطيل لي أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل من سداعدني فدي إنجداز ىدذا العمدل  ،وفدي مقددمتيم

أسدتاذي الجميددل ووالدددي األسددتاذ الدددكتور /يحيددى عطيددة سددميمان  ،أسددتاذ المندداىج وطددرق التدددريس
بكميدة التربيدة – جامعدة عدين شدمس ،فداب وحدده يعمددم مدا أُكندو مدن حدل وتقددير واحتدرام لشخصددو
الك دريم ،فمددن يكفددي أن أقددر أن ىددذا العمددل مددا كددان ليظيددر إلددى النددور إال بفضددمو  ،فيددو صدداحل

عمي بعد اب سبحانو وتعدالي فد ى اختيدار ىدذا الموضدوع والدذي شدجعني لاللتحداق بمشدروع
الفضل ًّ
بحوث الفعل  ،فقد خصدني بدوفير مدن وقت لدو وعمم لدو وتدابعني خطدوة بخطدوة  ،فكدان لدو فض ُدل كبي ُدر
تجسدد فدى كدل تعامالت لدو معدي ،وقدد تعممدت مندو الكثيدر ومازلدت وال أزال أتعمدم مندو ،فيدو بحدق نعدم

األل واألستاذ فجزاه اب عنى خي اًر وأدعو اب سدبحانو وتعدالى أن يعطيدو الصدحة والعافيدة ويجعمدو
ُ
منارة لمعمم والعمماء  ،وأن يبارك فى ذريتو ويحفظو من كل شر وسوء.
كمددا يطيددل ل ددي أن أتقدددم بخددالص الش ددكر والوفدداء إل ددى أسددتاذي األسددتاذ ال دددكتور /عمددى أحم ددد

الجمل  ،أستاذ المناىج وطرق التدريس والعميدد السدابق لكميدة التربيدة جامعدة عدين شدمس عمدى مدا

غمرنددي مددن رعايددة وتوجيددو عوارشدداد وسددعة صدددر وعمددم منيددر  ،فقددد سدداىمت توجيياتددو البندداءة فددى
إخراج ىذا العمدل عمدى الدرغم مدن كثدرة مش ل
داغمو وأعبائ لدو  ،فدال يسدعني إال أن أشدكره عمدى مدا فعمدو

معي ،أفادنا اب بعممو وجزاه اب عنا خير الجزاء.

وأتقدم بأسمي يات الشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور /إمام مختدار حميددة أسدتاذ المنداىج
وط ددرق الت دددريس بكمي ددة التربي ددة – جامع ددة حمد دوان عم ددى تشد در ل
يفو لن ددا  ،وقبول ددو مناقش ددة ى ددذا العم ددل

ل
بمناقشتو لي
المتواضع  ،وعمى ما قدمو لي من توجييات عوارشادات طوال مدة البحث والتى ُكممت

فجزاه اب عنى خير الجزاء .

كمددا أتقدددم بشددكر خدداص لدسددتاذ الدددكتور /خالددد عبددد المطيددف عم دران أسددتاذ المندداىج وط ددرق

التدريس ووكيل الكمية لمد ارسدات العميدا والبحدوث – بكميدة التربيدة  -جامعدة سدوىاج  ،عمدى تفضدل
سدديادتو وقبولددو بمناقشددة ىددذه الرسددالة عمددى الددرغم مددن كث درة مشد ل
داغمو وأعبائ د لو وتحممددو عندداء السددفر
اجيدا مدن اب عدز وجدل
ومشقتو ،فمو مندى خدالص الددعاء فأسدأل اب أن يع ل
دالما إلدى ديداره  ،ر ً
دود س ً
أن يمتعوُ بموفور الصحة والعافية  ،وأن يجزيو عنى خير الجزاء.
والشدكر موصدول لدسدتاذة الددكتورة  /حندان حددافظ رئديس قسدم المنداىج وطدرق التددريس بالكميددة

عمي كافة التسييالت التى قدمتيا لي ولزمالئي المشتركين فى بحوث الفعدل بقسدم المنداىج وطدرق
ذ

التدريس ووقوفيدا بجانبندا وتددعيميا الكامدل لندا فج ازىدا اب عندا خيدرا ،وحفظيدا وأدام عمييدا الصدحة

والعافية.

كمدا ال أندس فضدل والددتي الغاليدة أ.د /فييمدة سدميمان أسدتاذ المنداىج وطدرق التددريس المسداعد

بكمية التربية جامعدة عدين شدمس والتدى سداعدتني كثيد ار بتوجيياتيدا البنداءة فدى ىدذا البحدث فج ازىدا
اب عني خيرا.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لمعيد الشرق األوسط بكمية الدراسات العميا لمتربية بالجامعة

األمريكية بالقاىرة  ،ومنظمة فورد ،وىيئة إنقاذ الطفولة عمى دعميما إلخراج ىذا العمل إلى

النور ،فمن خالليما تم ُبنيت أول حركة مجتمعية حول اإلصالح المرتكز عمى المدرسة من
خالل بحوث الفعل وأخص منيم أ.د /ممك زعموك وأ.د /أحمد حشيش وأ.د /رضا حجازى.
كما ال يفوتني أن أقدم خالص الشكر والتقدير لمدرسة الخانكة اإلعدادية بنات ( )0التابعة

إلدارة الخانكة التعميمية محافظة القميوبية بكل من فييا عمى ما قدموه من مساعدات التمام ىذا

العمل البحثي فميم مني كل الشكر وجزاىم اب عني خي ار كما يسع ني أن أشكر تمميذات المدرسة
وخاصة فريقي بكرة أحمي ولحظة أمل.

ويسعدنى أن أتقدم بأسمى معاني العرفان إلى زمالئي بقسم المناىج وطرق التدريس بالكمية

عمى ما قدموا من جيد فى أثناء ىذا العمل وأخص منيم بالذكر الدكتورة ىبة ىاشم والدكتور
تامر محمد عبد العميم والدكتور سيد رجل والدكتور محمود عطية واألستاذة شيماء سعيد واألستاذ

أحمد كمال واألستاذة مروة يحيي  ،كما أتوجو بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى األخ العزيز
األستاذ عمى محمد أبو المعاطي ذلك اإلنسان الكريم الذي طالما يساندى ويشجعنى فأشكره ،

وأدعو اب أن يوفقو لما فيو الخير والصالح لو ولذريتو.

كما يطيل لي أن أقدم خالص شكري وتقديرى إلى زوجتي الغالية وولداي عاطف ويوسف

عمى ما تحمموه معي من عناء ومشقة فى أثناء البحث وانشغالي الدائم عنيم  ،ولعل فى فرحتيم
الغامرة اليوم بتمام ىذا العمل ما يمحو ثار ىذا العناء فميم مني خالص الشكر والتقدير.

وأىدي ىذا العمل المتواضع إلى روح والدي رحمو اب ولوالدتي الحبيبة والغالية أدام اب عمييا

عمي فى وصولي ليذا المكانة
الصحة والعافية  ،فقد تحممت ًا
كثير من أجمنا وىى صاحبة الفضل َّ
بعد اب سبحانو وتعالي  ،وال أنس فضل أخي الحبيل أحمد والذى شجعني بعد وفاة والدي
كثير من أجمي  ،وكذلك أختى الحبيبة فممجميع كل الشكر والتقدير  ،وفى النياية أتقدم
وضحي ًا
لمجمع الكريم بالشكر والتقدير وأخر دعونا إن الحمد ب رل العالمين  ،واب ولي التوفيق،،
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 اليدف العام من البرنامج.

011 - 071
073 - 072
074

075- 074

 أىمية البرنامج.

 الفئة المستيدفة.

075

 توجييات لممعمم  /لممعممة.

075

 الخطة الزمنية لمبرنامج.

010

010- 075

 تحديد محتوي البرنامج.

س

الصفحة

الموضوع
 تحديد استراتيجيات وطرق التدريس.

010- 010

 تحديد الوسائل واألنشطة التعميمية المناسبة لمبرنامج.

017- 010

 تحديد أساليل التقويم.

 ض بط اإلطار العام لمبرنامج والتأكد من صالحتيو.

011- 017
011

خامسا :الدليل التطبيقي باستخدام البحث اإلجرائي لتنمية القيم لمعممي الدراسات.
ً
سادساً :إعداد كتيل التمميذ.
سابعا :إعداد دليل المعمم.
ً
ثامنا :إعداد مقياس قيم لمعممي وتالميذ الصف الثاني اإلعدادي.
ً

011 - 011
014 - 011
010 - 014
011 - 010

تاسعا :إعداد بطاقة مالحظة لتقويم أداء معممي الدراسات االجتماعية فى ضوء
ً
تنمية القيم عبر التنوع الثقافي.

013 - 012

الفصل الرابع  :الدراسة الميدانية (إجراءاتيا  ،أدواتيا ،ونتائجيا)

676 -731

أوالً :وصف تفصيمي لمدرسة الخانكة اإلعدادية بنات .0

ثانياً :تكوين فريق العمل البحثي داخل المدرسة وتوصيفو.

ثالثاً :برنامج تدريبي لمعممي الدراسات االجتماعية عمى كيفية استخدام البحث

015
010 - 015
021 - 010

اإلجرائي.

رابعاً :خطوات تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية القيم لدي معممي وتالميذ الصف
الثاني اإلعدادي بمدرسة الخانكة اإلعدادية بنات( )0عبر التنوع الثقافي وفرق

702 - 021

العمل التطوعية من منظور إجرائي.

707 - 702

خامساً :تفسير النتائج ومناقشتيا.

الفصل الخامس :ممخص البحث والتوصيات والمقترحات

662 -674

أوالً :ممخص البحث.

771 - 701
771 - 771

ثانيا :توصيات البحث.
ً
ثالثًا :البحوث المقترحة.

771
710 - 772

قائمة المراجع

714 - 773

أوالً :المراجع العربية.

710 - 714

ثانياً :المراجع األجنبية.

130 - 710

المالحق

130

الممخص بالمغة اإلنجميزية
ش

ثانياً :فهرس األشكال
موضوع الشكل

رقم الشكل

الصفحة

0

أنواع البحث اإلجرائي

74

7

نموذج كيمس وتاجارت

10

1

نموذج واالس

10

1

نموذج سترينجر

10

1

نموذج ميمز

10

2

نموذج مقترح من الباحث

10

3

دورة البحث اإلجرائي

11

4

خطوات البحث اإلجرائي

11

5

طبيعة إجراء البحث اإلجرائي

11

00

التثميث فى البحث اإلجرائي

11

00

أىمية الثقافة المحمية واإلقميمية والعالمية

15

07

تأثير مكونات التنوع الثقافي عمى تشكيل القيم اإليجابية لدي الفرد

13

والمجتمع
01

فوائد ومميزات القيم بالنسبة لمفرد والمجتمع

30

01

أساليل وطرق إكسال القيم لممتعممين

42

01

قيم المعمم المتميز عند Laurie Brady

50

02

الفرق بين تنمية القيم األساسية عبر التنوع الثقافي الواعي وبين خطورة

57

العولمة الثقافية عمى القيم
03

توافر مجاالت التنوع الثقافي ضمن األىداف العامة والخاصة لمنيج

000

التاريخ بالصف الثاني اإلعدادي
04

توافر مجاالت التنوع الثقافي ضمن محتوى منيج التاريخ بالصف الثاني

001

05

توافر قيم االنتماء والتعايش والمساواة والتعاون والوالء ضمن األىداف

070

اإلعدادي

العامة والخاصة لمنيج التاريخ بالصف الثاني اإلعدادي
70

توافر قيم االنتماء والتعايش والمساواة والتعاون والوالء ضمن محتوى
منيج التاريخ لمصف الثاني اإلعدادي

ص

071

تابع ثانياً :فهرس األشكال

رقم الشكل

موضوع الشكل

70

الفرق بين متوسطي درجات معممي مجموعة البحث في كل من القياس
القبمي والقياس البعدي الستبانة التفرقة بين البحث العممي والبحث

الصفحة
014

اإلجرائي
77

الفرق بين متوسطي درجات استجابات المعممين حول البحث العممي

014

71

الفرق بين متوسطي درجات معممي مجموعة البحث في كل من القياس

020

والبحث اإلجرائي

القبمي والقياس البعدي الستبانة استطالع رأي المعممين حول مدى
رضاىم عن أدائيم الميني

71

الفرق بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في كل من القياس

704

71

الفرق بين متوسطي درجات معممي مجموعة البحث في كل من القياس

700

القبمي والقياس البعدي في كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكمية
القبمي والقياس البعدي في كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكمية

72

الفرق بين متوسطي درجات معممي مجموعة البحث في كل من القياس
القبمي والقياس البعدي الستبانة استطالع الرأى حول اىمية تفعيل القيم.

ض

700

رقم الجدول

ثالثًا :فهرس الجداول
موضوع الجدول

الصفحة

0

الفرق بين البحث العممي والبحث اإلجرائي

7

معامالت االتفاق بين السادة الباحثين في األىداف العامة والخاصة

004

1

تك اررات األىداف العامة والخاصة بمنيج التاريخ ونسبيا المئوية لمؤشرات

005

بمنيج التاريخ في ضوء قائمة مجاالت التنوع الثقافي.

74-73

المجال الديني لمتنوع الثقافي
1

تك اررات األىداف العامة والخاصة بمنيج التاريخ ونسبيا المئوية لمؤشرات

000

المجال االجتماعي لمتنوع الثقافي
1

تك اررات األىداف العامة والخاصة بمنيج التاريخ ونسبيا المئوية لمؤشرات

000- 000

2

معامالت االتفاق بين السادة الباحثين في تحميل محتوى منيج التاريخ في

007

3

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات المجال الديني

001

4

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات المجال االجتماعي

001

5

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات المجال الثقافي

001

00

معامالت االتفاق بين السادة الباحثين في األىداف العامة والخاصة

002

00

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة االنتماء

07

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة التعايش مع اآلخر

003

01

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة المساواة

004

01

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة التعاون

004

01

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة الوالء

005

02

معامالت االتفاق بين السادة الباحثين في تحميل محتوى منيج التاريخ

070

المجال الثقافي لمتنوع الثقافي
ضوء مجاالت التنوع الثقافي

لمنيج التاريخ لمصف الثاني اإلعدادي في ضوء قائمة القيم المتفق عمييا.

003- 002

لمصف الثاني اإلعدادي في ضوء قائمة القيم المتفق عمييا
03

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة االنتماء

070

04

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة التعايش مع اآلخر

077

05

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة المساواة

077

70

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة التعاون

071

ط

تابع ثالثًا :فهرس الجداول
موضوع الجدول

رقم الجدول

الصفحة

70

التك اررات والنسل المئوية لمؤشرات قيمة الوالء

071

77

الجدول الزمني لتطبيق البرنامج التدريبي عن البحث اإلجرائي

010

71

المعاد صياغتيما مرتبة كما في
توزيع الخطة الزمنية لتدريس الوحدتين ُ
المنيج الحالي (الترم الثاني)

015

71

معامل ثبات مقياس القيم بالنسبة لمعممي وتالميذ الصف الثاني اإلعدادي

011

71

معامالت االرتباط بين كل قيمة من قيم مقياس المعممين والمقياس ككل

011

72

معامالت االرتباط بين كل قيمة من قيم مقياس التالميذ والمقياس ككل.

011

73

نتائج القياس القبمي والقياس البعدي في المجموعة التجريبية في استبانة

013

الفرق بين البحث العممي والبحث االجرائي
74

نتائج القياس القبمي والقياس البعدي في المجموعة التجريبية في استبانة

015

75

األوزان النسبية لعبارات استطالع رأي معممي الدراسات االجتماعية عن

021 - 027

استطالع مدى رضا المعممين حول أدائيم الميني

دورة بحوث الفعل التى تم أخذىا بمدرسة الخانكة اإلعدادية بنات0
10

األوزان واألىمية النسبية ودرجة األداء لبطاقة مالحظة شيماء السيسي

054

10

األوزان واألىمية النسبية ودرجة األداء لبطاقة مالحظة المعمم سيد فوزي

055

17

نتائج القياس القبمي والقياس البعدي في المجموعة التجريبية في كل بعد

703

من أبعاد مقياس القيم لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي
11

نتائج القياس القبمي والقياس البعدي في المجموعة التجريبية في كل بعد

705

من أبعاد مقياس القيم لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي
11

نتائج القياس القبمي والقياس البعدي في المجموعة التجريبية في استبانة

استطالع راء المعممين حول أىمية تفعيل القيم في منيج التاريخ بالصف
الثاني اإلعدادي

ظ

700

رابعًا :فهرس المالحق
موضوع الممحق

رقم الممحق

الصفحة

0

أسماء السادة المحكمين عمى أدوات ومواد البحث.

711 - 710

7

دراسة استطالعية لتعرف أىم المشكالت التى تقابل معممي الدراسات

711 - 711

1

دراسة استطالعية لتعرف أىم المشكالت التى تقابل التالميذ عند دراسة

713 - 712

االجتماعية أثناء تدريس منيج التاريخ لمصف الثاني اإلعدادي.
منيج التاريخ بالصف الثاني اإلعدادي.

1

استطالع رأي معممي الدراسات االجتماعية عن أىمية تفعيل القيم بمنيج

720 - 714

التاريخ لمصف الثاني اإلعدادي.
1

استطالع رأي معممي الدراسات االجتماعية عن أكثر القيم المطموبة

727 - 720

2

المناسبة لمنيج التاريخ بالصف الثانى اإلعدادى.
قائمة القيم ومؤشراتيا ُ
المناسبة لمنيج التاريخ بالصف
قائمة مجاالت ومؤشرات التنوع الثقافى ُ

725 - 721
731 - 730

4

األىداف العامة لمنيج الدراسات االجتماعية(التاريخ) بالصف الثاني

732 - 731

3

بمنيج التاريخ لمصف الثاني اإلعدادي.

الثانى اإلعدادى.

اإلعدادي.
5

برنامج تدريبي لمعممي الدراسات االجتماعية عن كيفية استخدام البحث

171 - 733

00

الدليل التطبيقي لمعممي الدراسات االجتماعية وتالميذ الصف الثاني

121 - 171

اإلجرائي.

اإلعدادي عن كيفية تطبيق توظيف البحث اإلجرائي فى معالجة مشكمة

القيم
00

كتيل التمميذ فى وحدتي المجتمع اإلسالمي زمن األمويين والعباسيين

113 - 122

07

الصورة النيائية لدليل معمم وحدتى المجتمع اإلسالمي زمن األمويين

151 - 114

والدول المستقمة فى مصر زمن العباسيين لمصف الثاني اإلعدادي

والعباسيين والدول المستقمة فى مصر زمن العباسيين لمصف الثاني

اإلعدادي
01

مقياس القيم لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي

101 - 151

01

مقياس القيم لمعممي الصف الثاني اإلعدادي

101 - 101

ع

تابع رابعًا :فهرس المالحق

رقم الممحق

موضوع الممحق

01

الصورة النيائية لبطاقة المالحظة لتعرف مدي توافر بعض القيم فى

104 - 101

02

وصف مدرسة الخانكة اإلعدادية بنات( )0وتوصيف فريق العمل المشارك

111 - 105

األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية

الصفحة

بيا ومراحل البحث اإلجرائي
110 - 111

03

الموافقات األمنية

04

صور المعممين والتالميذ أثناء الدراسة الميدانية

غ

130 - 110

