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 دحممد خبيت السيد أمح.  
  ختصص مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  –دكتوراه الفلسفة يف التربية.  

 خالد عبد اللطيف حممد عمران/ د       إمام حممد على الربعى/ د       زين العابدين شحاته خضراوي/ د.أ.  
  جامعة سوهاج  –كلية التربية.                                          1434م2013  - هـ.  
 

ضعف مستوي التحصيل املعريف والوعي مبواجهة الكوارث البشرية والتفكري حتددت مشكلة البحث احلايل يف 
  . املستقبلي لدي تالميذ الصف الثاين اإلعدادي

 

  .ذي اموعة الواحدة والقياس القبلي والبعدي ألدوات البحث التربوي يبالتجرياملنهج استخدم البحث احلايل 
  أعد الباحث املواد التالية:  

 . علي أدوات اجليل الثاين للتعلم اإللكتروينقائم يف برنامج مقترح يتضمن بعض الكوارث البشرية  -1
  للتعلم اإللكتروين يتضمن بعض اإلرشادات والتوجيهات دليل إرشادي للمعلم والتلميذ معد وفقاً ألدوات اجليل الثاين  -2

 .الربنامج املقترحاليت تعني علي تعلم 
  أعد الباحث املواد التالية:  

 ).التذكر، والفهم ، والتطبيق : ( معريف يف املوضوعات املتضمنة يف الربنامج املقترح يف مستوياتاختبار حتصيل  -1
 .مقياس الوعي مبواجهة الكوارث البشرية يف املوضوعات املتضمنة يف الربنامج املقترح -2
 .يف املوضوعات املتضمنة يف الربنامج املقترحاختبار التفكري املسقبلي  -3

توصل البحث احلايل إيل النتائج التالية:  
التالميذ جمموعة البحث قبل دراسة الربنامج وبعده بني متوسطي درجات ) 0.05(فرق دال إحصائياً عند مستوى  وجود -1

كما أشارت النتـائج  , يف حتصيلهم للمستويات املعرفية املكونة للكوارث البشرية بالربنامج املقترح لصاحل التطبيق البعدي
 .إيل فاعلية الربنامج املقترح يف تنمية التحصيل لديهم

وسطي درجات التالميذ جمموعة البحث قبل دراسة الربنامج وبعـده  بني مت) 0.05(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى  -2
كما أشارت النتائج إيل فاعلية الربنـامج املقتـرح يف   , يف مقياس الوعي مبواجهة الكوارث البشرية لصاحل التطبيق البعدي

  .تنمية الوعي مبواجهة الكوارث البشرية لديهم
توسطي درجات التالميذ جمموعة البحث قبل دراسة الربنامج وبعـده  بني م) 0.05(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى  -3

كما أشارت النتائج إيل فاعلية الربنامج املقتـرح يف  , يف اكتسام لبعض مهارات التفكري املستقبلي لصاحل التطبيق البعدي
 .تنمية بعض مهارات التفكري املستقبلي لديهم




