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 ب
 الشكر واالهداء

ليه يزداد شككككلش الشككككالشالن، والالككككى  وال ككككى       شككككش   الحمد هلل الذي ينتهي إليه حمد الحامدين، وا 
 األنبياء والمش  ين،  يدنا محمد و    آله والحبه  جمعين........... ما بعد:

  كككككجد هلل شكككككلشاا     إتما   ذا العم ، ف يع لي  ن  د   تزشدي بإنجاز  ذا العم  دون فإني 
 م كككككا د  من   ماء  جىء و الكككككد اء  وفياء و    الكككككابشالن ف كككككىء بذلوا ما في و كككككعه  من البدء إل 

النَّع  امتثاًلا لقول هللا       يديههللا شككككككلش من  جش   ن   -وج   ز –ومن تما  شككككككلشي هلل  ،المنته 
 -ال   هللا   يه و    - ول الش ول  ، وانطى اا من [237 ] البقش   َّ    هلمل خل حل جل  مك ُّٱٱٱٱٱٱٱٹٱ

  (َلاَفْأُتُموهُ ْ  َ ْد َمْن اَلَنَع ِإَلْيُلْ  َمْعُشوفاا َفَلاِفُئوُه، َفِإْن َلْ  َتِجُدوا َما ُتَلاِفُئوَنُه َفاْدُ وا َلُه َحتَّ  َتَشْوا َ نَّلُ )

األستاُذ الدكتوُر/  تقدُ  بخالِص الشلِش والعشفكككككككككككككاِن إلككككككككككككك  األ تاِذ الج يِ  والمش ي الزا ِ   فإني
لتز كك ِه بارشككشاِ  ، و ميد ل ية التش ية األ ككب  ،   ككتاُذ المنا ِ  وطشِ  التدشالعِ يحيى محمد لطفي نجم

َ  لَي اللثيَش من النالككِ   نِيي  ش   نَّ  ف ككَ  ما تع مُتُه من  ككيادتِه       ذا البحِث؛ فقدَّ   وارششككاِد، وا 
القيُ  النبي ُة، واألخىُ  الشفيعُة  بَ  الع وِ  األخش ، فلانت لتوجيهاتِه البناءِ ، وُخ قِه اللشالِ  األثَش اللبيَش 

 .، فجزاُه هللُا  نِي  خيَش الجزاِء و داَ    يِه الالحَة والعافيةَ بحثال ا ذ في إنجازِ 

/ لما  ديُن بالز كككككككِ   ،   كككككككتاذ المنا   وطش  عطية الستتتتيد عطية علد ال ا لألستتتتتاذد الدكتورد
بالل ية، الذي منحني اللثيَش من و تِه وجهدِه وم كا دتِه الدائمِة منذ بدايِة إشكشافِه     الم كا د التدشالع 

حت  إنجازه واًلنتهاِء منه، وتعجُز ل ماُت الشككككككككككلِش  ِن الوفاِء بز كككككككككك ِه، فقد   ككككككككككاَ   بَ   بحثال ا ذ
؛ فلانت توجيهاُته ونالككككككائُحه من    ِي األ ككككككِع التي انتزعُت بها، بحثال ا ذإن ككككككانيتِه و  مِه وفلشِه     

و ن يشفع   الالككككككككككككككحَة والعافيةَ فاهلل   ككككككككككككككأُل  ن يجزاَلُه  نِي  خيَش الجزاِء، و ن يباشَد في   مِه والديَ    يهِ 
  .خش اآلدشجته في الدنيا وفي 

نه لمن دوا ي فخشي وا تزازي و ككككشوشي  ن يقو  بمنا شككككة  ذه الش ككككالة العال  الج ي  األ ككككتاذ  وا 
، جامعة  ين شككككمع جغشافيا بل ية التش ية  ككككتاذ المنا   وطش  تدشالع ال أحمد إلراهيم شتتت ليالدلتوش/ 
، إًل  نه واشتباطاته اللثيش ، الع ميةشغ  مشككككاغ ه ب العم  المتوا ككككع  ذامنا شككككة بالموافقة      لتز كككك ه

وجزاه هللا  ن  خيش الجزاء، ولعهدنا به ًل يتوان   ن ت بية نداء الع  ، ف ه من  ل  الشككككككككككككككلش والتقديش 
 بل ية التش ية جامعة األز ش.  الع ميجمعنا  فيوا ىا ومشحباا به وباشد لنا في الحته وحزظه، 

 ن  تقدَ  بخالِص الشككككلِش والتقديِش واًلحتشاِ  إل  الككككاحِب الخ ِ  العظيِ  والع ِ  الوفيِش  وي ككككعدني
،   ككككتاُذ المنا ِ  وطشِ  التدشالِع الم ككككا ُد بل يِة الدكتوُر/ ع ي محمد حستتتيل ستتت يمال  ككككتاذَي الج يُ  

  ما  دمُه ل باحِث من توجيهاٍت وآشاَء لان لها  ظيُ  األثِش في ل ِي التش يِة بالقا شِ  جامعِة األز ِش،   
تاُذ، فقد بذَل اللثيَش مَن الو ِت والجهِد، بحثال ا ذ ُخطَوٍ  من ُخُطواتِ  ، فلاَن ِنعَ  المش ِيي وِنعَ  األ كككككككككككككك



 

 

 ج
لجزاِء ومتعُه بوافِش الالحِة و  َط  اللثيَش من النُّالِ  وارششاِد، ف ْ  يبخْ  بع مِه وجهدِه، فجزاُه هللُا خيَش ا

 .والعافيةِ 

محمد   زيزعلد الاألستتتاذ الدكتوُر/  ،  كككتاذتي ن  تقدَ  بخالِص الشكككلِش والتقديِش إل   وي كككعدني
األستتتتتتاذ  ، بل يِة التش يِة بالقا شِ  جامعِة األز شِ  شالا ككككككككياتمنا ِ  وطشِ  تدشالِع الال  ككككككككتاُذ   زيزعلد ال

منا ِ  وطشِ  تدشالِع الجغشافيا بل يِة التش يِة بالقا شِ  ال  كككككككككككتاُذ علد الحفيظ محمد علد الرحمل الدكتوُر/ 
منا ِ  وطشِ  تدشالِع ال،   كككككككككككككتاُذ األستتتتتتتتتاذ الدكتوُر/ م تتتتتتتتطفي علد الوها  ألو جل و جامعِة األز شِ 

  ككككككتاُذ  خ ف الدي  عثمالاألستتتتتاذ الدكتوُر/ و الجغشافيا الم ككككككا د بل يِة التش يِة بالقا شِ  جامعِة األز ِش، 
    مكا  كدموه الم كككككككككككككككا كد بل يكِة التش يكِة بكالقكا شِ  جكامعكِة األز ِش،   غكة العش يكةمنكا ِ  وطشِ  تكدشالِع الال

 .بوافِش الالحِة والعافيةِ   هللُا  ني خيَش الجزاِء ومتعه  ، فجزا ُ ل باحث من  ون ونال  وتوجيه
إل  زمىئي بق ككككككككككك  المنا   وطش  التدشالع شكككككككككككلشي وتقديشي  لما يطيب لي  ن  تقد  بخالص

ششككككاد، لما  شككككلش  ل  من بل يتي التش ية بالقا ش  وتزهنا األشككككشا  لما  دموه ل باحث من  ون ونالكككك  وا 
ششفني بالح وش من  الد ائي و   ي و حبتي الذين تحم وا  ناء ال زش الطوال  ألج  مشاشلتي فشحتي 

  ذه، فجزا   هللا  ني خيش الجزاء وشد   إل  دياش    المين غانمين. 

إل  من بالحب غمشوني و جمي  ال جايا  دبوني إل   مي لما  تقد  بأ م  آيات الحب والتقديش 
وتد و هللا  ز وج  التي لانت تتمن  وتنتظش الحنان ... إل  من لان د اؤ ا  ش النجاح، نبع المحبة و 

فأد و هللا  ز وج   ن يغزش لها والشحمها و ن  ،للن هللا  ز وج  اختاش ا إل  جواشه ، ذا اليو  ن تش  
 امعي اآلن أل ديه لون توَلَل  لنت  تمن   ن ، وح ن  ولئد شفيقاا يحشش ا مع النبيين والالديقين والشهداء

ل   ا، ذا العم ،   أل هللا  ن يجع ه في ميزان ح ناته وًل  ،الالحة والعافيةب حزظه هللا ومتعه ي بوا 
  َّٱجس  مخ جخ مح جح مج ُّٱ: حشمني بشه وش اه ود اءه، وًل ي عني إًل  ن   ول

 [24ار شاء]

ل   بطيب نزع مشككككككككككككككا  المتا ب و ال  ني وتحم تالتي  دمت ل  الد   شفيقة دش ي زوجتي وا 
ل   ز اشي آًلء و بد الشحمن و مش  ،هللا  ني خيش الجزاء افجزا  فاهلل   أل  ن ينبته  نباتاا ح ناا و ن وا 

 يجع ه  ُ ش   ين لي في الدنيا واآلخش . 

، و خصُّ بالشكككلِش جميع العام ين بمدش كككة مجمع شكككطوش  ل تع ي  األ كككا كككي  شكككلشَ   ن يُزوُتني ًلو 
ع ي  الريل  / ، واأل تاذَ مدشَع الدشا اِت اًلجتما يِة بالمدش ة ضيف محمد أحمد ألوال يَد األ تاَذ/ 

تطبيِ   في اللبيشِ  لتعاوِنهما ،اللمبيوتش والم كككككئولة  ن معم  الحا كككككب اآللي بالمدش كككككةِ  ةمدش كككككَ لخيت 
 .بحثال و دواتِ  موادِ 



 

 

 د
ده، فهذا جهدي  تقد  به و خيشاا فى  ح ب  نني  د ب غت الغاية وحققت الهد  فاللمال هلل وح

ن لانت األخش  فمن نز ي وًل  د ي العالمة واللمال ب  ا تش   ن  إليل  فإن لنت  البت فمن هللا، وا 
التجاوز و  أله  –تعال   –ما  جه ه  لثش مما    مه وما فاتني  لثش مما  دشلته وح بي إخىص النية هلل 

  [88 ود ]  َّ    خم حم جم هل ملخل حل جل مك   ُّٱ والعزو  ن الهزوات  ن الزًلت

 الباحث                                                                                  
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مهاارا  المفاهيم الجغرافية و في تنمية  برنامج حاسوبي قائم على الخرائط الذهنيةفاعلية : بحثعنوان ال
 .لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي بصري التفكير ال
شبيب، المعيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالقاهرة أحمد أبو الفضل محمد الباحث: 

 جامعة األزهر.

جامعة  -كلية التربية بالقاهرة  ،أستاذ المناهج وطرق التدريس، د. يحياى محمد لطفاي نجاام اإلشراف:
 .األزهر

 -بالقاهرة  كلية التربية، أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، د. عطية السيد عطية عبد العال
 .جامعة األزهر

 )جغرافيا( الدراسا  االجتماعيةمناهج وطرق تدريس  التربية في (الماجستير) التخصصالدرجة: 

 كلية التربية بالقاهرة، جامعة األزهرالكلية والجامعة: 

  مستخلصال

فااي تنميااة  برنااامج حاسااوبي قااائم علااى الخاارائط الذهنيااةفاعليااة  إلااى الفشاا  عاان بحااا الحاااليال هااد 
لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي، وقد تمثل   بصري مهارا  التفكير الالمفاهيم الجغرافية و 

التصااميم  بحاااال ، وقااد تبنااىالمفاااهيم الجغرافيااة ومهااارا  التفكياار البصااري  ي فااي اختبااار  بحاااأدوا  ال
، تفونااا  عيناااة يالقبلاااي والبعااادبطة ذا  التطبيقاااين تصاااميم المجموعاااة الضااااالتجريباااي المعااارو  باسااام 

مااان الحلقاااة الثانياااة مااان التعلااايم األساساااي  ولمااان تالمياااذ الصااا  األ ( تلمياااذة50)خمساااون مااان  بحااااال
 (25هما ضاابطة )ن  ا حادتام تاوزيعهم لمجاوعتين إ ،بمدرساة مجماش شاطورة للتعلايم األساساياإلعدادي 

إلاى  لبحااتوصال  نتاائج اوبعاد تحليال البياناا  إحصاائي ا  ،تلمياذة (25واألخارى تجريبياة )ن   ،ةتلمياذ
المفااااهيم  ي اختباااار فاااي  ةباااين القياسااايين القبلاااي والبعااادي للمجموعاااة التجريبيااا إحصاااائي ا دالق وجاااود فااار 

باااااين  إحصاااااائي ا دالق كماااااا وجاااااد فااااار  ،لصاااااالي القيااااااس البعااااادي الجغرافياااااة ومهاااااارا  التفكيااااار البصاااااري 
لصاااالي  المفااااهيم الجغرافياااة ومهاااارا  التفكيااار البصاااري  ي اختباااار والضاااابطة فاااي  ةالمجماااوعتين التجريبيااا
فاااي تنمياااة  البرناااامج الحاساااوبي القاااائم علاااى الخااارائط الذهنياااةفاعلياااة  أثبااا ؛ مماااا ةالمجموعاااة التجريبيااا
البرناامج الحاساوبي القاائم علاى اساتخدام ب بحااال ، وأوصىبصري مهارا  التفكير الالمفاهيم الجغرافية و 
فااي تاادريس الدراسااا  االجتماعيااة وتاادريب معلمااي الدراسااا  االجتماعيااة علااى كيفياااة  الخاارائط الذهنيااة

المساااتقبلية وثيقاااة الصااالة  بحاااوابعااال ال اقتااارل البحاااا الحاااالي وقااادفاااي العملياااة التعليمياااة،  اساااتخدام 
 .بحا الحاليبال

 التفكير البصري  مهارا  ،المفاهيم الجغرافية، الخرائط الذهنية الفلما  المفتاحية:
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Abstract 

This research aimed to investigate the effectiveness of a computerized training 

program based on mind maps in developing geographical concepts and visual 

thinking skills among preparatory school pupils. The tools of the research comprised 

a test of geographical concepts and a test of visual thinking skills. The participants 

of the research, totaling 50 female pupils, were assigned into two groups, an 

experimental group (N=25) and a control group (N=25) among the preparatory 

school female pupils at Shattora Schools for Basic Education. The data obtained 

from the pretest and posttest of the research tools were statistically analyzed and 

revealed that the experimental group pupils outperformed the control group ones in 

both variables. Therefore, the research concluded the effectiveness of a 

computerized training program based on mind maps in developing geographical 

concepts and visual thinking skills. The research recommended utilizing the 

computerized training program in teaching social studies and training teachers on 

how to administer the mind maps in education. The research, then, proposed some 

suggestions for further research. 
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