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سها يحيى خليل أبو حمادة :  ب ـاسم الطال     

فاعلية برنامج إثرائي في الجغرافيا قائم على النظرية التواصلية باستخدام عنوان البحث :

أدوات الجيل الثاني للويب في تنمية بعض مهارات البحث الجغرافي والدافعية للتعلم لدى طالبات 

الصف التاسع  

الفلسفة في التربية مناهج وطرق تدريس جغرافيا هدكتورا ة :ـالدرجاسم   

أستاذ المناهج وطرق التدريس                         أ.د.فكري حسن ريانلجنة اإلشراف:   
مناهج وطرق التدريس المساعد أستاذ ال        مروة حسين إسماعيل طه    د.أ.م.                           

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد         إيمان محمد عبد الوارث      أ.م.د.                           
                               

م ٢٠١٧/   ١٠/ ٢٩تاريخ مناقشة البحث:    

ختم اإلجازة      الدراسات العليا :     أجيز البحث بتاريخ             

م٢٠/   /               م                   ٢٠/   /    

 موافقة جملس الكلية                        موافقة جملس اجلامعة

م٢٠م                                           /   /  ٢٠/   /    
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لي في هـذا المقـام أن أعتـرف     يطيبانطالقاً من الهدي الرباني ومن سنة المصطفى(ص) 

ـ  ذا العمل المتواضعبالفضل  والعرفان إلى كل من أسهم بجهد إلخراج ه رة أو ، ولكل من قدم إلـي فك
، فلكل هؤالء عظيم شكري ووافر تقديري واعترافـي بالجميـل وأخـص    حاً أو توجيهاًأسدى إلي نص

بالشكرِ والتقدير كلية البنات جامعة عين شمس وإدارتها وعمادة الدراسات العليا وخاصة أسـاتذة قسـم   
  المناهج وطرق التدريس، والذي كان لي شرف االستفادة من علمهم وخبراتهم خالل فترة الدراسة .

ألجد لزاماً علي إن كانت لي كلمة شكر وتقدير أضعها في صدر هذا البحث، فإنني أسجلها بكـل  وإني 
 العالم الجليل واحترام وعرفان بالجميل ألستاذي اعتزاز وتقدير 

البه خير جامعة عين شمس فجزاه اهللا عني وعن العلم وط -أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية البنات
  الجزاء وأحاطه بعنايته ورعايته.

وانطالقاً من العرفان بالجميل فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم االمتنان والعرفان الى 
أستاذ المنـاهج وطـرق التـدريس      أستاذتي الفاضلة

ضلت باإلشراف على هذه الرسالة ، فكانـت نعـم   ، والتي تف جامعة عين شمس -المساعد بكلية البنات
المشرفة والتي لمست فيها العلم الوافر والنصيحة الرشيدة والرأي السديد ، مما هيأ لى إنجاز هذا العمل 

  ، ووفقها لما تحب ويرضاه. وجزاها اهللا عني خير الجزاء متمنيتاً لها دوام الصحة والعافية
 اذتي الفاضـلة وأخص بالشكر والتقدير والعرفان أسـت 

والتـي تفضـلت   جامعة عين شـمس   -أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية البنات ،
باإلشراف على هذه الرسالة و ماقدمته لي من عطف كبير واهتمام ورعاية وتوجيه وفكر ونصح كـان  

ت نعم المعلمة الفاضلة ، فلقد تعلمـت علـى يـديها آداب    له األثر الكبير في إتمام هذا البحث، ولقد كان
البحث وسلوكه قبل طريقته، واعترافاً بالفضل لها مني آسمى آيات الشكر والعرفان وجزاها اهللا عنـي  

  خير الجزاء.
وإنه لشرف كبير أن يقوم بمناقشة هذا البحث عالميين جليلين من علماء المناهج وطرق التدريس فـي  

مى آيات الشكر واالحترام والتقدير إلـى األسـاتذة األفاضـل    مصر فأتقدم بآس
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 أستاذ المناهج وطرق التدريس _جامعة الزقازيق، و    أسـتاذ المنـاهج
كم عليـه واقتطـاع وقتهمـا    وطرق التدريس جامعة المنوفية لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث والح

  .قديم النصائح والتوجيهات البناءة فلهما مني كل الشكر والعرفان ومن اهللا خير الجزاءالثمين، وت
أسـتاذ المنـاهج وطـرق     كما أتوجه بالشكر والتقدير 

، على حسن رعايتها وتوجيهها وتشـجيعها الـدائم،    جامعة عين شمس -التدريس المساعد بكلية البنات
نعم المعلمة الفاضلة التي لها عظيم األثر في إتمام هذا البحث فجزاهـا اهللا عنـي خيـر     فقد كانت بحق

  اء.الجز
سـبب وجـودي مصـدر الحنـان     كما أهدي هذا البحث إلى 

إلى من كانت دعواتهما تفتح لي أبواب المستحيل، أطال اهللا في عمرهما، وبارك اهللا لي فيهما والعطاء  
أن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية، وأن يفـيض عليهمـا مـن نعمـه      -سبحانه وتعالى–أسال اهللا و

  وفضله.
لما حبوني  كما وأتوجه بخالص شكري 

  به من اهتمام ورعاية فلهم منى كل التقدير واالحترام، وجزاهم اهللا عني غير الجزاء.
ـ  ة مى آيات الشكر إلى أختى الحبيبوأتقدم بآس ت بجـانبي  التي وقف

طوال فترة إعداد البحث، وذللت لي كافة الصعاب التي كانت تعترضني فلها مني كل الحب والتقـدير،  
  وجزاها اهللا عني خير الجزاء .

ر اسمه فجزاه اهللا وأخيراً أشكر كل من ساعدني ومد لي يد العون في إنجاز هذا البحث ولم أذك
عني خير الجزاء، والشكر العظيم لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة عـين شـمس     

  وخاصة كلية البنات.  
وختاماً أسال اهللا العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا البحث من الحسنات الجاريـة فـي   

  ن.الحياة وبعد الممات، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمي
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  بحث مقدم لنيل درجة ودكتوراة والفلسفة في التربية

  ريس جغرافيا)(تخصص مناهج وطرق تد
  جامعة عين شمس - كلية البنات لآلدراب والعلوم والتربية

  إعداد: سها يحيى خليل أبو حمادة
  فلسطين –محافظات غزة 

hamada@hotmail.com-sohamail: -E 
فاعلية برنامج إثرائي في الجغرافيا قائم على النظرية التواصـلية باسـتخدام   هدف البحث إلى 

ة للـتعلم لـدى طالبـات    ب في تنمية بعض مهارات البحث الجغرافي والدافعيأدوات الجيل الثاني للوي
المجموعة التجريبيـة ،  طالبة  )٣٦( قسمت إلى ) طالبة٧٢، تكونت مجموعة البحث من (الصف التاسع

بعـدي   – قبلـي  المجموعة الضابطة، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي مـع قيـاس   طالبة )٣٦و(
اد البرنـامج وتوضـيح أسـس بنـاء  البرنـامج (األهـداف، والمحتـوى،        اعدويوضح البحث كيفية 

واستراتيجيات التدريس ، واألنشطة، والتقويم) وكذلك إجراءات بناء دليـل المعلـم ، وتمثلـت أدوات    
  القياس في اختيار مهارات البحث الجغرافي ، ومقياس الدافعية للتعلم.

لة البحث وإجراءاته" ، الفصل الثاني" الدراسـات  ويحتوي البحث على ستة فصول : الفصل األول" مشك
والبحوث السابقة" ، الفصل الثالث " الجيل الثاني للويب والنظرية التواصلية، وتعليم الجغرافيا وتعلمهـا"  
، الفصل الرابع "مهارات البحث الجغرافي والدافعية للتعلم، الفصل الخامس" أدوات البحث وإجراءاتـه  

  تفسيرها ومناقشتها".-ادس" نتائج البحثالتجريبية، الفصل الس
وتوصل البحث إلى : فاعلية برنامج إثرائي في الجغرافيا قائم على النظرية التواصلية باستخدام 
أدوات الجيل الثاني للويب في تنمية بعض مهارات البحث الجغرافي والدافعية للـتعلم لـدى طالبـات    

  .الصف التاسع
مج، الجيل الثاني للويب، النظرية التواصلية، البحث الجغرافي، دافعيـة  : فاعلية برناالكلمات المفتاحية

  التعلم، الصف التاسع.
  
  
 
 


