
 جامعة طنطا
 كمية التربية

 قسم المناىج وطرق التدريس
 

 
  فعانيت برنايج يقترح قائى عهً انتعهى انًعكىس فً يادة انجغرافيا

 نتنًيت بعض يهاراث انتفكيرانتأيهً وانذافعيت نإلنجاز
 نذي طالب انًرحهت انثانىيت 

The Effectiveness of the Proposed Program Based on the Flipped 

Learning in Geography to Develop Some Reflective 

 Thinking's Skills and Achievement motivation 

 Among Secondary School's Students 
 

 تخصص دكتىراه الفلسفة فى التربيةدرجة ى كأحذ متطلبات الحصىل عل ةمقذم بحث
 "مناهج وطرق تذريس الجغرافيا"

 
 الطالب إعداد                                 

 يصطفً انسيذ عهً غازي
 انباحث بقسى انًناهج وطرق تذريس

 انجغرافيا
 
 

 إشراف                                 
 دعاء سعيد البربرىد/         أ. د/ محمد أمين عطوة                       

                     الجغرافيا المناىج وطرق تدريس  مدرس      أستاذ المناىج وطرق تدريس الجغرافيا المتفرغ           
 جامعة طنطا  –جامعة طنطا سابقًا                            كمية التربية  –وعميد كمية التربية  
 

 

 ه0441-م9109



 قرار نجنت انًناقشت وانحكى
 

فعاليةةةر امجةةةارح رائةةةمى اةةةام  لمةةةس فلةةةئعم  فل ع ةةة   فةةةس رةةةا   "  عنوووىاٌ انبحوووث  
لةةةة ب  ةةةة    فلجغمففيةةةةا لئ  يةةةةر اعةةةةف ررةةةةالف  فلئا يمفلئةةةةزرمس  فل ففعيةةةةر ل ججةةةةان

 "             فل محمر فلثاج ير
 

 .رصطاس فلسي  لمس غانب  اسى انباحث  
 

حخصووال نًُوووطرل توو سلحووذه شللللدكخوواه ِل نسهضووستللووبل نخ   ووتلل :الذرجةةة الملةيةةة  
 .ل نجغ  ل و

 
      تاريخ انًناقشت  

 

 
    قرار انهجنت

درجػة دتتػكراا السلةػسة  مصططف  السطيد عمط  محمطد  طازىاقترحت اللجنة منح الطالػ// 
فى التربية تخصص المناهج كطرؽ تدريس الجغرافيا مع التكصية بطباعة الرةالة على 

 نسقة الجامعة كتداكلها مع تليات التربية كمراتز البحكث ذات الشأف.
 

 توقيعات لجنة المناقشة والحكم :
                                            التوقيع الوظيفة السادة أعضاء المجنة

 أ.د/ محمد أميف عطكا
أةتاذ المناهج كطرؽ تدريس الجغرافيا 
 المتسرغ كعميد تلية التربية بطنطا ةابقان 

 

أ.د/ عبدالرؤكؼ محمد 
 السقى

أةتاذ المناهج كطرؽ تدريس التاريخ 
 المتسرغ تلية التربية جامعة طنطا

 

 أ.د/ إدريس ةلطاف صالح
 الجغرافيا أةتاذ المناهج كطرؽ تدريس 

 جامعة المنيا -تلية التربية
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
  

 َعَلْيَك اللِه َفْضُل َوَكاَن َتْعَلُم َتُكن َلْم َما َوَعلََّمَك ﴿
 ﴾ َعِظيمًا

 
 ( 111سورة النساء , آية ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إىطططططططداء
 والدى،،  إل

       اةعة كأةتنه السردكس األعلىرحمة ك رحمه اهلل                  
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 شكر وتقدير
 (444)"   فخذ ما آتيتؾ كتف مف الشاتريفقاؿ تعالى "

باةط األرض كرافع الةماء، أحمدا حمدان  الحمد هلل الكها/ الرزاؽ ذك السضؿ كاإلحةاف
تثيرا يكافؽ نعماا، كأصلى كأةلـ على معلـ األمة كنكر دجاها محمد بف عبداهلل عليه 

 كعلى آله كصحبه كمف ةار على هديه كاقتسى أثرا إلى يـك الديف.... كبعػػػػػػػػػػد،،
الرةاالت التى تـر فإنى فى هذا المقاـ الطي/ المبارؾ مقاـ العلـ الذل يعد مف أشرؼ 

بها ر/ العال عبادا، أتقدـ بخالص شترل كتقديرل كاعترافى بالجميؿ كالعرفاف لتؿ مف 
نه لمف دكاعى فخرل أف  ةاهـ كةاعد فى إخراج هذا البحث إلى النكر كالكجكد، كا 

 األستاذ الدكتور/ محمد أمين عطوةأخص بالشتر أةتاذل الجليؿ كالعالـ السذ البليغ 
هج كطرؽ تدريس الجغرافيا المتسرغ كعميد تلية التربية بطنطا ةابقان على أةتاذ المنا

رشاد فقد تاف لى نعـ المعلـ كالمكجه كصاح/ الرأل  ماقدمه لى مف خير نصح كا 
 الةديد، فاهلل أةأؿ أف يكفقه فى دنياا كأخراا إنه نعـ المكلى كنعـ النصير.

دعاء سعيد / هالدكتور لجزيؿ إلى تما أتقدـ بخالص شترل كتقديرل كاعترافى بالسضؿ ا
طنطا  جامعة-تلية التربية - المةاعد الجغرافياالمناهج كطرؽ تدريس  مدرس البربرى

 ان عظيم ان كخلق ان غزير  ان هد تبير كتكجيه ةديد، فلقد حباها اهلل علمعلى ماقدمته لى مف ج  
 تاف له األثر فى إثراء هذا البحث، فلها تقديرل كجزاها اهلل عنى خير الجزاء.

نه لشرؼ عظيـ أف يقكـ بمناقشة هذا البحث  :كا 
تلية  -تاريخأةتاذ المناهج كطرؽ تدريس ال عبدالرؤوف محمد الفق األستاذ الدكتور/  

 .طنطاجامعة  –التربية 
تلية  ،الجغرافياأةتاذ المناهج كطرؽ تدريس  إدريس سمطان صالحواألستاذ الدكتور/ 

شرؼ يحؽ على البحث حيث أف مشارتتهما فى المناقشة كالحتـ  .معة المنيااجالتربية 
 لى أف أفتخر به على الدكاـ.

نى أف أتقدـ بخالص الشتر إلى أعضاء هيئة التدريس المحتميف ألدكات دتما يةع
 ثراء على هذا البحث.البحث لما أبدكا مف آراء كمالحظات أضست ال
/ 



التابعة إلدارة إيتال الباركد التعليمية  "الثانكية المشترتة أرمانيا"مدرةة  إدارة تما أشتر
بمحافظة البحيرة على تقديمها يد العكف كالمةاعدة لتطبيؽ الجان/ الميدانى الخاص 

 بهذا البحث.
فى يكـ ما أف  كالدل بعسكا كمغسرته، فلـ يتكاف   ثقة فيه أف يشمؿ ىتما أةأؿ ربى كتل

يقدـ لى تؿ مايملؾ صغيران تاف أكتبيران الةتتماؿ طريؽ علمى، فلتـ تمنى أف يمد اهلل 
 بنه فى هذا المقاـ التريـ، فاللهـ اجعؿ هذا العمؿ فى ميزاف حةناته.افى عمرا ليرل 

لى كالدتى التريمة صاحبة القل/ الطي/ كالتساح الطكي ها قبؿ يؿ أتقدـ إليها مقبالن قدمكا 
فى  ها لصبرها على كلتحملها معى التثير مف الصعا/، فأةأؿ المكلى أف يطيؿييد

لى رفيقتى دربى زكجتال أتقدـ بخالص الشتر كالتقدير على  عمرها كيبارؾ فيه، كا 
بإتماـ هذا البحث،  اهلل على   ا مف متاع/ حتى مف  اتاا مف تضحيات كماتحملتماقدم

لى عمى الحبي/ )محمد( المربى الساضؿ الذل لـ يبخؿ على يكما ما بتقديـ النصح كا  
كالتحسيز المعنكل، كأخكاتى كتؿ مف ةاهـ فى إخراج هذا العمؿ لهـ منى تؿ التقدير 

 كالعرفاف بالجميؿ كمف اهلل عليهـ بمكفكر الصحة كالعافية.
لى زهكر الجنة "عبدالرحمف هدل فتـ اليا" أهدل ثمار ج  ت-ريتاؿ-افمحمدكال-عزالديف-كا 

ابتةمت لى الحياة بةببهـ، كتـ كجدت تؿ جميؿ فى هذا العمؿ رغـ مشقة مشكارا 
 .قلبى الذل بيف جنبى  بكجكدهـ حكلى كبيف 

ف تاف مف  كأخيران فإف هذا العمؿ صنعه بشر فإف أصابه التكفيؽ فمف اهلل كحدا كا 
كاجتهدت كآخر مطافى  نقصاف أكخطأ فمنى كمف الشيطاف، كحةبى أنى حاكلت

 كدعكاتى أف الحمد هلل ر/ العالميف. 
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 انًستخهص
 

 غوزىلعهبل نض ذليصطسبل:الباحث إسم
 

للعون تل  َويرليقخ حلقوئىلعهبل نخعهىل نًعكاسللبليودةل نجغ  ل ول "ل:البحث عنىان

ل"نذىلتالبل نً دهتل نثوَا تلل عضليهوه ثل نخسك   نخأيهبل  نذ لع تلنإلَجوزنخًُ تل

 
لعون تل  َويرليقخ حلقوئىلعهبل نخعهىل نًعكواسلللعهبل نخع فل:للبحث الرئيسى الهذف

للبليودةل نجغ  ل ولنخًُ تل عضليهوه ثل نخسك   نخأيهبل  نذ لع تلنإلَجوز
 .نذىلتالبل نً دهتل نثوَا تل
 

ل نصفل تونبوثلتالبليٍل تونبتلتونبًو(ل06)ليٍل نبذثلع ُتلحكاَجل:البحث عينة
لحقض ًهىل نثوَاىل أل ل ليجًاعخ ٍلإنبلحى لح ٍ نادذلحذه شل حىل ضو طت،لحج  ب ت:

ل نًعكاسل وصخخذ ول نذه ص خ ٍ ل نخعهى لدهصجل  ًُول نخج  ب تلنهًجًاعتل صخ  ح ج ت
ل نادذح ٍل نضو طتل نًجًاعت ل نقبهبل نق وسلدضوبل حىل نًعخودة،ل ونط  قتلَسش

 نخسك  لل خخبوه:ل طًول نبودثلوًأعذطل نخبل نبذثلحبأد ل وصخخذ ولنهًجًاعخ ٍل  نبعذى
 .يق وسل نذ لع تلنالَجوزل- نخويهب

 

 نًجًاعتل نخج  ب تلعهيللتالبأظه ثلَخوئرل نبذثل شكملعوولحساسلل:البحث نتائج
،ل قذلكوٌل نخسك  ل نخأيهبل  نذ لع تلنإلَجوزَظ  ئهىلليل نًجًاعتل نضو طتلليل خخبوهل
 .(لنصونخل نًجًاعتل نخج  ب ت6.60طذ ل نخساسلد اًللإدصوئ ولعُذليضخايلدالنتل)

 
ل ونهغتل يهخال نع   ت،ل ونهغتل يهخاللصاللخًضتليٍل نبذثلحأنفل:البحث وصف
 .شكاًل(ل50)ل ل،جذ ال(ل32)ل ليالدق،(ل9)ل عذدل ز ت، إلَجه
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Abstract 

 
Researcher’s Name: Mostafa Elsayed Ali Ghazy  

Research Title: "The Effectiveness of the Proposed Program 

Based on the Flipped Learning in Geography to Develop Some 

Reflective Thinking's Skills and Achievement motivation 

 Among Secondary School's Students ". 

The main Objective of the Research: Recognizing the 

effectiveness of the Proposed Program Based on the Flipped 

Learning in Geography to Develop Some Reflective Thinking's 

Skills and Achievement motivation Among Secondary School's 

Students. 

Sample of The research: The sample of the research (66) 

students from the students of the first grade secondary divided 

into two groups: experimental and adjuster group, the the unit 

prepared has been taught through by using Flipped Classroom for 

the experimental group, while the adjustor group studied the 

curriculum geography by the traditional method, the tribal and 

post measurement has been accounted to the two groups by using 

the research tool which was prepared by the researcher : the test 

of Reflective Thinking and Achievement motivation. 

The results of the Search: the results of the research revealed 

that no significant statistical differences at the level of results 

(6065) between the performance of the experimental and adjustor 

groups in the post application of the test of Reflective Thinking 

and Achievement motivation for the experimental group. 

Description of the Research: Research consists of five chapters 

and a summary of the Arabic language, and a summary in 

English, and the number (9) supplements, and (23) table, (45) 

form. 

Key Words: 
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               Achievement motivation 

               Secondary School's Students 
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