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 ــداءـإه               
 

 ،،،  ديـــوال إىل

  عمرهما هللا الــــأط

 خاتمتهما وأحسن والعافية بالصحةومتعهما 
 

 ،،،  يـــأخ إىل

ّ ه في حياته  وعملة وفـقــه  الل
 

 ،،،              ائيــيت وأبنـإىل زوج

 ارةـــوس فىـمصط و نورهــان

  حياتيفي مصدر سعادتي والضوء المُنِير 
 

ّ ه عني خير الجـزاء ماجـزاه             الل
 باحـثـال                                     

 
 
 
 
 



 ( ج )  

 قرار لجنة المناقشة والحكم 
استخدام مـدونـــة تعميمية لوحدة إثرائية في مــادة الجغرافيا لتنمية "  عنوان البحث :

المكاني لدى  -مهارات التفكـير المسـتقبمي والذكـاء البصـري
 " . طـالب المرحمة الثانوية

 حاتم عزمي عبد الحميد أبو العزم اسم الباحث :
 دكتوراه في فمسفة التربية تخصص مناهج وطرق تدريس الجغرافيا . الدرجة العممية :
 م 8118/  9/  1 تاريخ المناقشة :

  قرار المجنة :
العزم قررت اللجهه مهح الباحث/ حامت عزمٌ عبد احلمًد أبى 

درجه دكتىراه الفلشفه فى الرتبًة ختصص مهاهج وطرق 
تدريص اجلغرافًا مع التىصًه بالهشر وطبع الرساله على نفقه 

 .اجلامعه وتبادهلا مع كلًات الرتبًة واملراكز املتخصصه

 توقيعات لجنة المناقشة والحكم : 

 التوقٌع الوظٌفة اللجنة أعضاء السادة

 الجغرافٌا تدرٌس وطرق المناهج تاذأس عطوه أمٌن محمد /د . أ

  طنطا جامعة - األسبق التربٌة كلٌة وعمٌد

............... 

التارٌخ  تدرٌس وطرق المناهج أستاذ بدوي محمد عاطف /د . أ

 طنطا جامعة -سابقاً  التربٌة كلٌة وعمٌد

............... 

 رافٌاالجغ تدرٌس وطرق المناهج أستاذ حسٌن محمد عبدالباسط/د . أ

للدراسات العلٌا  بقنا التربٌة كلٌة ووكٌل

 جامعة جنوب الوادي -والبحوث 

............... 

 سامٌة المحمدي فاٌد/د . أ

 

 التارٌخ تدرٌس وطرق المناهج أستاذ

 طنطا جامعة -التربٌة  كلٌة -المساعد

............... 

 



 ( د )  

  دٌـرـكـر وتقـــش
 األنبٌاء خاتم على والسالم والصالة ،الصالحات تتم بنعمته الذي هلل الحمد

 تمبعمم وممن أجمعمٌن وأصمحابه آلمه وعلمى المعلمم األو  محمد سٌدنا والمرسلٌن

 .الدٌن ٌوم إلى بإحسان

 محمد أمٌن عطوةالفاض   الدكتور األستاذ العمٌق بالشكر أخص بداٌة  

جامعة  –كلٌة التربٌة  –المتفرغ  جغرافٌااستاذ المناهج وطرق تدرٌس ال)

 نصحً ًف جمدا   ٌدخر لموتحم  عبء اإلشراف على هذه الرسالة  والذي طنطا(

 ك  االحترام منً فله الصورة بمذه تخرج حتى الرسالة هذه إتمام فً وتوجٌمً

 وجزاه هللا عنً خٌر الجزاء. والعافٌة بالصحة ٌمتعه أن هللا وأسؤ  والتقدٌر،

والتقممدٌر لتسممتاذة  الوفمماء وبؤسمممى آٌممات الشممكر آٌممات بؤسمممىكممما أتقممدم 

 (استاذ مسماعد المنماهج وطمرق تمدرٌس التمارٌ ) سامٌة المحمدي فاٌدالدكتورة 

بمه ممن و مت وجممد وعمون وتوجٌممات  تتفضملعلى مما الرسالة،  على ةالمشرف

 تمعمً أ صمى جممد وتابعم تً بمذله التموالموجمم ةلً نعم المعلمم ت ٌمة فقد كان

، ت فكرة حتى أصبحت وا عا  ملموسا  إنجاز هذا البحث خطوة بخطوة منذ أن كان

  .منً جزٌ  الشكر والتقدٌر واالعتراف بالجمٌ  افلم

 المنا شمة لجنمة أعضماء إلمى والعرفمان الشمكر آٌمات أبمث أن فخمرا   ٌزٌمدنً كما

 :الكرام

 استاذ المناهج وطرق تدرٌس التارٌ / عاطف محمد بدوي )الدكتور األستاذ 

 نطا( حفظه هللا )منا شا  داخلٌا (.جامعة ط –كلٌة التربٌة  – المتفرغ

 استاذ المناهج وطرق تدرٌس/ حسٌن محمد عبد الباسط الدكتور األستاذ( 

 جامعة جنوب الوادي( حفظه هللا )منا شا  خارجٌا (. –كلٌة التربٌة بقنا  –الجغرافٌا 

 .والتقدٌر الثناء ك  منً فلمم ومقترحاتمم هذا البحث بآرائمم إثراء فً ساهما اللذٌن

 هللا فجزاهم الرسالة أدوات هذه تحكٌم فً ساهموا الذٌن األساتذة أشكر كما

 وأرجمو ومراجعتمما الرسمالة همذه أدوات تمد ٌق فمً جمد من بذلوا ما على خٌرا  

 والسعادة. دوام التوفٌق لمم

فلوالهما مما  –رمزا العطاء  – أبً وامًوأخص بعظٌم شكري وتقدٌري 

 زوجتًعلى تشجٌعه لً طوا  فترة البحث، و  ًخأو كنت وما كان هذا العم ، 

 حفظمم هللا. أبنائًالعزٌزة و

 بالطزٌقة الزسالة هذٍ إعذاد فً وفقت قذ أكىى أى القذٌز العلً هللا أسأل وأخٍزا  
 هي كاى فوا ، هللا رضى أًال وأى العلن طالب تخذم و والوسلوٍي اإلسالم تٌفع التً

 . الشٍطاى وهي ًفسً فوي خطأ أو ًسٍاى أو سلل هي وها كاى هللا، فوي تىفٍق

 ...السبٍل سىاء إلى والهادي الوىفق وهللا                  

احـثـالبـ                                                     



 ( ه )  

استخدام مـدونـــة تعميمية لوحدة إثرائية في مــادة الجغرافيا لتنمية مهارات " :العنوان
 "المكاني لدى طـالب المرحمة الثانوية -لتفكـير المسـتقبمي والذكـاء البصـريا
 حاتم عزمي عبدالحميد ابوالعزم : اعداد

 تخصص مناهج وطرق تدريس الجغرافيا. –دكتوراه الفمسفة في التربية  الدرجة :
 أ.د/ محمد أمين عطوة            أ.د.م/ سامية المحمدي فايد اشراف :
 م8118ه/1441التاريخ : جامعة طنطا          –مية التربية ك الكمية :

مـدونــــة تعميميـة لوحـدة إثرائيـة الكشف عن أثر اسـتخدام  إلىَهدف  : بحثال َهدف
 -فــــي مــــــادة الجغرافيــــا لتنميــــة مهــــارات التفكـــــير المســـــتقبمي والذكـــــاء البصـــــري

دراسـة عمـى تالميـذ ، وبشـك  محـدد تركـز الالمكاني لدى طـالب المرحمة الثانويـة
 .ثانوي العامالصف األو  ال

 ثــانوي العــامالالصــف األو   طالبــاتمــن  طالبــة( 44تكونــت مــن   : بحةةثالعينةةة 
، فــي الفصــ  بنــات بمركــز طنطــا بمحافرــة الغربيــة الحكمــة الثانويــةبمدرســة 

، حيث تم التطبيق عمى مجموعة واحدة  م8116/8117الدراسي األو  لعام 
 .بعدي( - قبمي

 : ائج البحثنت
   1.14توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥α بين متوسطي )

درجات طالب المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي إلختبار 
 .لصالح التطبيق البعدي ك  مهارة عمى حدى، و كك مهارات التفكير المستقبمي 

   1.14توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥αين متوسطي ( ب
درجات طالب المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي إلختبار 

لصالح  ك  مهارة عمى حدى، و كك  المكاني -مهارات الذكاء البصري
 .التطبيق البعدي

 1.14  رتباطية دالة احصائيًا عند مستوىتوجد عالقة ا ≥α)  بين درجات
درجاتهم عمى اختبار ى و تبار مهارات التفكير المستقبمالطالب عمى اخ

المكانى لدى طالب المرحمة الثانوية فى القياس البعدى  -البصري الذكاء
 .لممجموعة التجريبية

بالمغة العربية وممخص  اً وممخص( فصو  4من   لبحثتألف اي : البحثوصف 
 .( صورتاً 1،  ( شكالً 9،  ( جدوالً 28،  اً حق( مال11بالمغة اإلنجميزية وعدد  

 ة :حيمفتاكممات 
الذكاء  - التفكير المستقبميمهارات  - وحدة إثرائية - المدونات التعميمية 

 المكاني -البصري



 ( و )  
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Aims:  

The purpose of this research is to explore the effect of 
using an educational blog for an enrichment study unit in 
geography to develop the skills of futuristic thinking and 
visual-spatial intelligence among high school students. 
The study specifically focuses on students of the first year 
of the secondary school. 

Subjects:  
The sample of the study consisted of (45) female 

students of the first grade secondary secondary school 
Hikmah secondary girls in the city of Tanta, Gharbia 
province, in the first semester of 2016/2017. 

Results: 
 There are statistically significant differences at (0.05 α) 

between the average scores of the experimental group of 
students, and between the pre- and post-measurements 
to test the skills of the futuristic thinking as a whole, and 
each skill separately. The measurements were higher 
after the implementation of the intervention. 

 There are statistically significant differences at (0.05 α) 
between the average scores of the experimental group of 
students, and between the pre- and post-measurements 
to test the visual-spatial intelligence skills as a whole 
and each skill separately. The measurements were 
higher after the implementation of the intervention. 

 There was statistically significant correlation at α (0.05) 
between students' scores on the test of futuristic thinking 
skills and their scores on the visual-spatial intelligence 
test of secondary students in the post-measurements of 
the experimental group. 

Describing Research:  
The search consists of five chapters , Arabic summery , 

English summery , (10) Appendices , (32) Tables , (9) shapes 
and (one) picture. 
Key words: 
 Educational Blog - Enrichment unit - Skills futuristic 
thinking – Spatial /Visual Intelligence - high school students. 




