
 

 

 

 

 

 

 

التعلين اإللكتروني في تذريس الجغرافيا لتنوية ههارات برناهج قائن علً فاعلية استخذام 

 التفكير الوستقبلي والوفاهين الجغرافيّة الورتبطة بها لذي طالّب الورحلة الثانىية
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 مستخلص البحث

والمفاىيم   لتنمية ميارات التفكير المستقبميفاعمية استخدام برنامج قائم عمى التعميم اإللكتروني في تدريس الجغرافيا "  العنوان :
 ".الجغرافّية المرتبطة بيا لدى طاّلب المرحمة الثانوية

 سحر فتحي محمد عبد العميم  إعداد :

 تخصص مناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية. -ماجستير في التربية الدرجة :

.    إشراف :
 
 د / عبد المعز محمد القمعاوي                الحنفيسيام حنفي محمد د /  أ

 م 1036ه /  3417 التاريخ :                                        جامعة بني سويف. –كمية التربية  الكلية :

ميارات التفكير المستقبمي والمفاىيم تتحدد مشكمة البحث الحالي في تدني مستوى طالبات الصف األول الثانوي في  مشكلة البحث : 
تزويد  من الضروريالجغرافية المرتبطة بالمستفبل وبميارات التفكير المستقبمي ، ونظرا لمتطور السريع في المجاالت العممية والمعرفية كان 

سعى البحث الحالي إلى نحو التعمم ؛ وليذا  نانتباه الطالبات وزيادة دافعيتي المفاىيم ، بطريقة جديدة تعمل عمى جذبالطالبات بيذه الميارات و 
تنمية تمك الجوانب  فيبطريقة جديدة من خالل إعداد برنامج قائم عمى التعميم اإللكتروني ، وقياس فاعميتو  في ىذه الجوانبمعالجة القصور 

 .األول الثانويطالبات الصف لدى 
) المتكافئتين ذو المجموعتين  بيالمنيج شبو التجريالمنيج الوصفي التحميمي، و  استخدامالحالي طبيعة البحث  اقتضت :  منهج البحث

 القبمي والبعدي ألدوات القياس عمى المجموعتين . ينالتجريبية ( ، وتطبيق القياس –الضابطة 

 مواد وأدوات البحث : 

 :التجريب  أدوات -1

 البرمجية اإللكترونية التي تحتوي عمى الوحدة . (أ 
 كتيب ارشادي لمطالبة لدراسة الوحدة باستخدام البرمجية اإللكترونية . (ب 
ح كيفيَّة تدريس الوحدة باستخدام التعميم اإللكتروني. (ج   دليل إرشادي لمُمعمِّم ُيوضِّ

 أدوات القياس : -2

 اختبار ميارات التفكير المستقبمي .  (أ 
 اختبار المفاىيم الجغرافّية المرتبطة بالمستقبل وبميارات التفكير المستقبمي .       (ب 

 نتائج البحث : 
 توصل البحث الحالي إلى النتائج التالية : 

،  بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في (0...وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة )   (أ 
 المستقبمي ) ككل وفي كل ميارة عمى حدة ( لصالح المجموعة التجريبية. رالختبار ميارات التفكيالقياس البعدي 

( ، بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في 0...وجود فرق دال إحصائيَا عند مستوى داللة )   (ب 
 بميارات التفكير المستقبمي لصالح المجموعة التجريبية .القياس البعدي الختبار المفاىيم الجغرافّية المرتبطة بالمستقبل و 

فاعمية البرنامج االلكتروني في تنمية ميارات التفكير المستقبمي والمفاىيم الجغرافية المرتبطة بيا لدى طالبات المجموعة  (ج 
 التجريبية

 المتضمنة بالبحث.بين ميارات التفكير المستقبمي والمفاىيم الجغرافّية ايجابية عالقة ارتباطية  وجود (د 
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