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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستخمص البحث
مشكمة البحث:
تمثمت مشكمة البحث في ضعؼ مستوي بعض التالميذ الصـ بالصؼ الثاني اإلعدادي

(الميني) في مستوي تنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي .

ىدف البحث:
الكشؼ عف أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي

لدي تالميذ الصؼ الثاني االعدادي الصـ.

مجموعة البحث:
تكونت مجموعة البحث مف( )66تمميذ وتمميذة مف التالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي

الميني بمدرسة األمؿ لمفتيات الصـ وضعاؼ السمع -بإدارة سوىاج التعميمية -محافظة

سوىاج -وتـ تطبيؽ أدوات البحث عمي مجموعة البحث تطبيقا قبميا وبعديا.

نتائج البحث:
يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوي( )...0بيف متوسطات درجات تالميذ مجموعة

البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير المستقبمي لصالح التطبيؽ البعدي.
الكممات المفتاحية :المدونات -ميارات التفكير المستقبمي -الصـ وضعاؼ السمع.
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Summary of the research
Research problem:
The research problem was represented in the weakness of the

level of some deaf students in the second (vocational) intermediate
grade in the level of developing some future thinking skills

Research objective:
To uncover the effect of teaching a geographic unit in blogs to

develop some future thinking skills.

I have deaf second grade middle school students

The research group:
The research group consisted of (36) deaf pupils in the second

vocational preparatory grade at Al-Amal School for Deaf and Hard of
Hearing Girls - in the Sohag Educational Administration - Sohag
Governorate - and the research tools were applied to the research
group in pre and post application.

Research results:
There is a statistically significant difference at the level (0.01)

between the mean scores of the research group in the pre and post
applications to test future thinking skills in favor of the post application.

Key words: blogging - future thinking skills - deaf and hard of hearing
.

م0202  – العدد الظادص – يىنيه63 اجمللد

020

أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات

أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /أحمد زارع أحمد زارع
أ /أسامة أحمد السيد أحمد
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مقدمـة البحث:
إف تنمية ميارات التفكير المستقبمي تعد مف األولويات التدريسية في مختمؼ المجاالت
الدراسية عامة والجغرافيا -خاصة لمتالميذ العادييف أو لذوييـ مف فئة الصـ -باعتبارىا العمـ
الذي يستجيب لكافة التطورات والتغييرات الحادثة في المجاالت االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والبيئية المختمفة ،وذلؾ لبناء اجياؿ قادرة عمي معاصرة ىذا العالـ المتغير ،والتعامؿ
مع مستحدثاتو ومشكالتو ،ومف ثـ كانت الحاجة الي مراجعة واصالح شبو مستمر لمناىج
الجغرافيا بوجو عاـ ومناىج الجغرافيا المقررة عمي التالميذ الصـ بوجو خاص وذلؾ لتحقيؽ الدور
المأموؿ منيا في تنمية ميارات التفكير المستقبمي لمختمؼ القضايا والمشكالت.
وتعد تنمية ميارات التفكير المستقبمي ضرورة انسانية وفرضية عصرية ومتطمبا أساسيا مف
متطمبات اعداد التالميذ – ومنيـ التالميذ الصـ -وىو اليدؼ األسمى مف أىداؼ تدريس
الدراسات االجتماعية عامة والجغرافيا منيا خاصة(حافظ )8.05،98،كما أف تنمية ميارات
التفكير المستقبمي تساعد التالميذ عمي مسايرة التقدـ العممي اليائؿ في شتي المجاالت ،ويعمؿ
عمي تنقية الواقع االجتماعي مف االمراض االجتماعية واعداد مواطف صالح يستطيع أف يساىـ
في حؿ العديد مف المشكالت والتي يمكف التنبؤ بحدوثيا(محمد.)8.00،86،
وانطالقا مف تمؾ األىمية فقد اىتمت المؤتمرات عمي جميع المستويات بالتفكير المستقبمي
ومنيا :المؤتمر العربي القومي اإلقميمي لمجميع( )8...واجتماع وزراء التربية العرب()8...
ومشروع المعايير القومية لمتربية الجغرافية( )8..5وقد أوصت ىذه المؤتمرات بضرورة
تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدي التالميذ في مختمؼ المراحؿ التعميمية ولمختمؼ
الفئات وذلؾ مف أجؿ اعداد جيؿ قادر عمي مواجيو تحديات المستقبؿ والتعامؿ مع معطياتو
(حافظ.)865 ،8..9 ،
وتعد تقنيات الويب  Web2.0كالمدونات  ،Weblogsإحدى المستحدثات التكنولوجية
الميمة ،التي تتميز بالتفاعمية والمرونة ،حيث وفرت فضاء رقميا كبي ار ،سيؿ االتصاؿ وتبادؿ
المعمومات (إبراىيـ  )68 ،8..9،كما فتحت آفاقا جديدة لمتعمـ ،وقدمت خدمات البحث
والتواصؿ االجتماعي ،مما أسيـ في تعزيز عممية التعميـ والتعمـ ،كما تسمح المدونات الرقمية
بعرض المحتوى ونشره بشكؿ غير متزامف عبر الويب ،مف خالؿ توظيؼ واجيات مستخدـ
بسيطة ،تسمح بسيولة الحفاظ عميو ،أو إضافة مدخالت جديدة ،مع مزايا إدراج الرسومات
والوسائط المتعددة والفيديو والصوت ،باإلضافة إلى النص ،الذي يعد جانبا ميما مف المدونات
(.)Deng &Yuen, 2011,468
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وقد أظيرت نتائج مجموعة مف البحوث والدراسات فاعمية استخداـ المدونات اإللكترونية

في مجاؿ التدريس لدى المتعمميف بالمراحؿ الدراسية المختمفة ،ومف ىذه البحوث والدراسات:

دراسة) )Kajder &Bull ,2004ودراسة( )Wood,2011ودراسة()Coutinho.C,2007

ودراسة( )Sim&Hew,2012ودراسة(المدىوني )۰۲۰۲،ودراسة(المصري )۰۲۰۰،ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(عمراف )۰۲۰۰ ،ودراسة(سميماف )۰۲۰4 ،ودراسة (السقا )8.05،ودراسة (عامر.)۰۲۰6 ،

يتضح مف الدراسات السابقة أف تقنيات الويب Web2.0ومنيا المدونات االلكترونية قد

تحقؽ الكثير مف الفوائد في مجاالت التعميـ عامة وفي مجاالت تعميـ الصـ بصفة خاصة

 )Wagner,2005,63).ومف ىذا المنطمؽ يأتي البحث الحالي لمتعرؼ عمي فاعمية استخداـ

المدونات في تدريس الجغرافيا لتنمية بعض المفاىيـ البيئية وميارات التفكير المستقبمي لدي
التالميذ الصـ بالمرحمة االعدادية.

مشكمة البحث:
رغـ أىمية تنمية ميارات التفكير المستقبمي مف خالؿ تدريس الجغرافيا لمتالميذ عامة

ولمتالميذ الصـ خاصة ،إال أنو بإجراء دراسة استطالعية طبؽ فييا اختبا ار لبعض ميارات

التفكير المستقبمي تكوف مف( )06مفردة عمي مجموعة استطالعية مف تالميذ الصؼ الثاني

االعدادي بمغ عددىـ ( )08تمميذ وتمميذة بمدرسة(األمؿ لمصـ) التابعة إلدارة طيطا التعميمية
بمحافظة سوىاج ،اتضح مف نتائج ىذه الدراسة ضعؼ مستوي امتالؾ التالميذ لميارات التفكير
المستقبمي ،وكانت نتيجة الدراسة حصوؿ غالبية التالميذ عمي درجات أقؿ مف  %8.مف

المجموع الكمي لدرجات االختبار.

وفي ضوء نتائج الدراسة االستطالعية ونتائج الدراسات السابقة تحددت مشكمة البحث في

ضعؼ مستوي تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدي التالميذ الصـ ،ويمكف حؿ تمؾ المشكمة

عف طريؽ استخداـ المدونات اإللكترونية والتي مف الممكف أف تسيـ في تنمية ميارات التفكير

المستقبمي لدي التالميذ الصـ.

سؤاال البحث
حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال التالي- :

ما أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي تالميذ

الصؼ الثاني االعدادي الصـ؟
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ىدف البحث:
ىدف البحث الحالي إلي-:
تنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي بعض التالميذ الصـ بالصؼ الثاني
االعدادي مف خالؿ استخداـ المدونات االلكترونية.

أىمية البحث:

 -0قدـ البحث قائمة لبعض ميارات التفكير المستقبمي يمكف أف توجو األنظار إلي أىمية
تنميتيا في مراحؿ تعميمية أخري.
 -8قدـ البحث تقنية مف تقنيات( )Web2.0وىي اسموب المدونات يمكف أف يفيد في توجيو
القائميف عمي تدريس الجغرافيا إلي أىمية استخداـ البرامج القائمة عمي التكنولوجيا الحديثة
وتطبيقاتيا شبكة االنترنت وتطويعيا في عممية التدريس.
 -6قدـ البحث أدوات تقويـ تتمثؿ في اختبار لبعض ميارات التفكير المستقبمي يمكف
االستفادة منيما في تقويـ جوانب تعميـ الجغرافيا وتعمميا.
 -4استخداـ المدونات االلكترونية في التدريس يعد مسايرة لالتجاىات التربوية الحديثة والتي
تنادي بضرورة توظيؼ التعمـ االلكتروني في العممية التعميمية.

حدود البحث:

اقتصرت حدود البحث عمي-:
 أسموب المدونات االلكترونية.

 مجموعة مف تالميذ الصؼ الثاني االعدادي بمدرسة األمؿ لمبنات الصـ وضعاؼ السمع
 التابعة إلدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعميـ بمحافظة سوىاج ،الفصؿ الدراسي
األوؿ عاـ 8.8.-8.09ـ.
 وحدة(خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية والسكاف) مف منيج الدراسات االجتماعية
المقرر عمي التالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي(الميني) .

مواد البحث وأدواتو

أوال :أداة جمع البيانات:
 قائمة ميارات التفكير المستقبمي وحدتي (خريطة الوطف العربي والخريطة السياسيةوالسكاف) لدي بعض التالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي.
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ثانيا :المواد التعميمية األتية:
 -0مدونو لوحدتي" خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية والسكاف" مف مقرر الدراسات
االجتماعية لمصؼ الثاني االعدادي(قسـ الجغرافيا) لمتالميذ الصـ.
 -8دليؿ المعمـ لتدريس وحدتي" خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية والسكاف"
 -6كراسة أنشطة لمتالميذ.
ثالثا :أداتا القياس األتية:
 اختبار ميارات التفكير المستقبمي في ميارات(التوقع المستقبمي ،التصور المستقبمي،التخطيط المستقبمي ،حؿ المشكالت المستقبمية).

منيج البحث:
استخدـ المنيج الوصفي في جمع مادة البحث وقائمة ميارات التفكير المستقبمي ،كما
استخداـ المنيج التجريبي في إجراء التجربة وتطبيؽ أدواتيا لبياف أثر تدريس وحدة جغرافية
بالمدونات لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي تالميذ الصؼ الثاني االعدادي الصـ
حيث تـ استخداـ التصميـ شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة لبياف أثر تدريس وحدة جغرافية
باستخداـ المدونات االلكترونية مف خالؿ التطبيؽ القبمي والبعدي عمي مجموعة البحث.

إجراءات البحث:
لإلجابة عن سؤال البحث تم اتباع اإلجراءات التالية-:
 -0االطالع عمي األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت المدونات وكذلؾ الدراسات
والبحوث التي تناولت ميارات التفكير المستقبمي .
 -8تحميؿ محتوي وحده" خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية والسكاف " مف مقرر
الدراسات االجتماعية عمي التالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي بيدؼ تحديد ميارات
التفكير المستقبمي وتحديد الداللة المفظية .
 -6إعداد قائمة بميارات التفكير المستقبمي في وحده (خريطة الوطف العربي والخريطة
السياسية والسكاف) وعرضيا عمي السادة المحكميف ثـ إجراء التعديالت والتوصؿ إلي
القائمة النيائية بميارات التفكير المستقبمي.
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 -4إعداد تصور عاـ لممدونة بحيث تشمؿ-:
 -األىداؼ العامة لممدونة.

 -المحتوي العممي المحقؽ لألىداؼ.

 األىداؼ اإلجرائية لمدروس المقدمة مف خالؿ المدونة -األنشطة التعميمية المتطمبة.

 -اساليب التعميـ والتعمـ والتقويـ.

 -5عرض المدونة عمي مجموعة مف المحكميف لضبطيا والتأكد مف سالمتيا ومناسبتيا
لمتطبيؽ واجراء التعديالت في ضوء آراء المحكميف وصياغة البرنامج عي صورتو

النيائية.

 -6إعداد دليؿ لممعمـ وكراسة أنشطة لمتالميذ في وحدة "خريطة الوطف العربي والخريطة
السياسية والسكاف"

 -7إعداد اختبار لبعض ميارات التفكير المستقبمي في ميارات(التوقع المستقبمي  -التصور
المستقبمي -التخطيط المستقبمي  -حؿ المشكالت المستقبمية)

 -8عرض مواد البحث وأدواتو عمي السادة المحكميف واجراء التعديالت في ضوء آرائيـ.

 -9إجراء دراسة استطالعية الختبار تحصيؿ ببعض ميارات التفكير المستقبمي لحساب الزمف
والتأكد مف ثبات وصدؽ االختبار.

 – 0.التوصؿ الي الصورة النيائية الختبار تحصيؿ بعض ميارات التفكير المستقبمي بعد
ضبطيا عمي ضوء آراء المحكميف .

 - 00اختيار مجموعة البحث مف التالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي.

 - 08تطبيؽ االختبار قبميا عمي مجموعة البحث وحساب نتائج التطبيؽ قبميا.

 – 06تدريس وحدة" خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية والسكاف" باستخداـ المدونات
االلكترونية لمجموعة البحث.

 - 04تطبيؽ االختبار بعديا عمي مجموعة البحث.
 - 05رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتفسيرىا.
 - 06تقديـ مجموعة مف التوصيات .

 07تقديـ مجموعة مف البحوث المستقبمية المقترحة.
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مصطمحات البحث:

المدونات

تعرؼ المدونات إجرائيا في ىذا البحث بأنيا :بيئة تعميمية الكترونية بيا تدوينات متعددة
العناصر ،خاصة بمحتوي وحدتي المناخ وخريطة مصر الطبيعية تعرض بشكؿ جذاب وشائؽ،
لتحقيؽ أىداؼ تعميمة لتنمية بعض المفاىيـ البيئية وميارات التفكير المستقبمي الواردة في دروس
وحدتي البحث وتتيح لمتالميذ الصـ التفاعؿ مع عناصر المحتوي ،ومناقشة مكوناتو ،وما يرتبط
بو مف معمومات وأمثمة وأنشطة ،بما يحقؽ التعمـ الفعاؿ.

ميارات التفكير المستقبمي
تعرؼ ميارات التفكير المستقبمي إجرائيا في ىذا البحث بأنيا " :قدرة التالميذ الصـ الذىنية
عمي إنتاج أفكار واستجابات صحيحة وبشكؿ متحرر ومنفتح ،مما يساعدىـ في دمج المعمومات
الجديدة في بنيتيـ المعرفية مما يؤدي بيـ الي ممارسة ميارات(التوقع -التصور -التخطيط
المستقبمي  -حؿ المشكالت المستقبمية) مف خالؿ دراسة وحدة "خريطة الوطف العربي والخريطة
السياسية والسكاف" باستخداـ المدونات  ،وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التالميذ في اختبار
ميارات التفكير المستقبمي.

التالميذ الصم
يعرؼ التالميذ الصـ إجرائيا في البحث الحالي بأنيـ :مجموعة تالميذ الصؼ الثاني
االعدادي الذيف لدييـ فقداف كمي أو جزئي في القدرة السمعية والذي يؤثر سمبا في قدرتيـ عمى
التواصؿ والتعمـ ،ويتـ تعميميـ باستخداـ المدونات االلكترونية لتنمية بعض المفاىيـ البيئية
وبعض ميارات التفكير المستقبمي لدييـ.

 إجراءات البحث

-1إعداد قائمة ميارات التفكير المستقبمي
 إعداد قائمة ميارات التفكير المستقبمي في صورتيا األولية:تـ إعداد قائمة أولية بميارات التفكير المستقبمي تضـ عددا مف الميارات الرئيسية والفرعية
وىي(:التوقع المستقبمي -التصور المستقبمي-والتخطيط المستقبمي-وحؿ المشكالت المستقبمية-
التوقع االستكشافي -تطبيؽ اإلجراءات -وضع المعايير -تدويف المالحظات -الوصوؿ إلى
المعمومات -التخطيط التأممي-االستقراء -طرح األسئمة-التعرؼ عمى وجيات النظر -تحميؿ
المجادالت -تحديد األولويات -التوقع المحسوب-التوقع المعياري -تقييـ الدليؿ-صياغة
التصورات-التمييز بيف االقتراحات -ترتيب الخيارات-الربط بيف المشكالت)
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 تحكيم قائمة ميارات التفكير المستقبمي:تـ عرض القائمة في صورتيا األولية عمي مجموعة مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس
تخصص عمـ النفس والتربية الخاصة ومناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية بقسـ المناىج
وطرؽ التدريس ببعض كميات التربية ،وعمي عدد مف موجيي الجغرافيا ومدرسييا بالتربية والتعميـ

وذلؾ إلبداء آرائيـ حوؿ مدي-:

 oصحة انتماء كؿ ميارة لميارات التفكير المستقبمي.
 oمناسبة الميارات لمتالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي "الميني".
 oالسالمة المغوية لمجمؿ الدالة عمى الميارات.

 إعداد قائمة ميارات التفكير المستقبمي في صورتيا النيائية:تـ إجراء تعديالت المحكميف فقد اختاروا أربع ميارات رئيسية مف ميارات التفكير المستقبمي
كما اختاروا ميارتيف فرعيتيف لكؿ ميارة رئيسية لتصبح القائمة في صورتيا النيائية مكونة مف
أربع ميارات رئيسية وثماني ميارة فرعية صالحة لمتطبيؽ عمي مجموعة البحث.

 -0إعداد دليل المعمم:

في ضوء قائمة ميارات التفكير المستقبمي المتضمنة بوحدة "خريطة الوطف العربي والخريطة

السياسية والسكاف" تـ إعداد دليؿ المعمـ وقد اشتمؿ الدليؿ عمي ما يمي-:
 ىدف الدليل:

إعداد محتوي وحدتي "خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية والسكاف" لتنمية بعض
المفاىيـ البيئية وبعض ميارات التفكير المستقبمي لدي التالميذ الصـ مف باستخداـ اسموب
المدونات االلكترونية .
 أسباب اختيار وحدة البحث:
تـ اختيار وحدة "خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية والسكاف" مف كتاب الدراسات
االجتماعية "جغرافية الوطف العربي ومعالـ التاريخ اإلسالمي" المقرر عمي التالميذ الصـ بالصؼ
الثاني االعدادي(الميني) الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 8.8./8.09ـ وذلؾ لتنمية
بعض ميارات التفكير المستقبمي لألسباب التالية-:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مناسبة محتوي الوحدة لتنمية ميارات التفكير المستقبمي وىي(ميارات التوقع المستقبمي ،التصور المستقبمي ،التخطيط المستقبمي ،حؿ المشكالت المستقبمية
 ثراء الوحدة باألنشطة والمشاىدات الحياتية التي يمكف توظيفيا في تنمية ميارات التفكيرالمستقبمي.
-

 الوسائل التعميمية ومصادر التعمم المستخدمة في الدليل:

الحاسوب والمواقع اإللكترونية والخرائط واألطالس.
الرسوـ البيانية والنماذج والصور.
الكتيبات ومجسـ الكرة األرضية.
الكتب والموسوعات ،ودوائر المعارؼ والوثائؽ والمجالت ،والصحؼ اليومية.
المتاحؼ ،والمناطؽ األثرية ،والدراسات الميدانية والمعارض ،والندوات ،والمقابالت
الشخصية.
األفالـ الوثائقية والتسجيمية.

 استراتيجية التساؤل الذاتي:

تـ االعتماد عمي بعض االستراتيجيات التي يمكف أف تتناسب مع المدونة االلكترونية وكذلؾ
مع التالميذ الصـ مثؿ :استراتيجية العصؼ الذىني والتعميـ التعاوني واستراتيجية والتساؤؿ الذاتي
والتعمـ التكاممي التعاوني.

 خطة السير في تنفيذ دروس دليل المعمم:

وضعت خطة السير في تنفيذ دروس وحدتي "خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية
والسكاف "عمي شكؿ تدوينات عمي صفحات المدونة االلكترونية وقد اشتممت كؿ تدوينو عمي
عنواف الدرس (التدوينة) وأىداؼ الدرس(التدوينة) والوسائؿ التعميمية المستخدمة في الدرس
والميارات الفرعية والمفاىيـ المراد تنميتيا واألنشطة المصاحبة والتييئة محتوي التدوينة
وأسئمة التقويـ.

 ضبط الدليل:

بعد االنتياء مف صياغة الدليؿ في صورتو األولية تـ عرضو عمي مجموعة مف المحكميف
المختصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس إلبداء آرائيـ عمي موضوعات الدليؿ وتـ
تعديؿ الدليؿ وفؽ آراء المحكميف وأصبح الدليؿ في صورتو النيائية صالح لمتطبيؽ عمي
مجموعة البحث.

 -3إعداد وتصميم المدونة التعميمية لوحدتي البحث

مرت عممية تصميـ المدونة التعميمية بعدة مراحؿ حتي وصمت لشكميا النيائي ،وفؽ ما
اتبع في البحث الحالي كما يمي-:
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أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات

أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /أحمد زارع أحمد زارع
أ /أسامة أحمد السيد أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مرحمة التحميل والتحديد :وتضمنت ىذه المرحمة تحديد المعايير التربوية لممدونة التعميمية
وتضـ الخطوات التالية :تحميؿ وتحديد الفئة المستيدفة وتحميؿ وتحديد أىداؼ المقرر
وتحميؿ وتحديد اليدؼ مف المدونة وتحميؿ وتحديد المحتوي العممي وتنظيمو وتحميؿ وتحديد
أنواع التغذية الراجعة وتحميؿ وتحديد طرؽ تقويـ التالميذ وتحميؿ وتحديد طرؽ التفاعؿ
وتحديد أساليب زيادة الدافعية.
 -0مرحمة التصميم:وتضمنت ىذه المرحمة تحديد المعايير الفنية لممدونة التعميمية وتضـ
الخطوات التالية(الفار :)8.08،068،تصميـ واجية المستخدـ وتصميـ صفحات المدونة
وكتابة نصوص المدونة وتحديد الروابط وتحديد طرؽ اإلبحار والتصفح وتحديد األرشفة
وانتقاء وتصميـ الصور والرسوـ.
 -3مرحمة التنفيذ :تشمؿ مرحمة التنفيذ عمي :نشر المدونة واعداد سيناريو الوصوؿ الي المدونة
وتحديد كيفية إدارة المدونة.
 -4مرحمة تقييم المدونة :وتضمنت ىذه المرحمة تحكيـ المدونة التعميمية حتي تتـ صياغتيا في
صورتيا النيائية تمييدا لمرحمة التطبيؽ وتشمؿ ىذه المرحمة :مراجعة دقيقة لكافة عناصر
المدونة وتقييـ المدونة باستطالع آراء السادة المحكميف وتقييـ المدونة باستطالع آراء
المعمميف والموجييف وتقييـ المدونة باستطالع آراء التالميذ والوصوؿ بالمدونة في صورتيا
النيائية.
 -5مرحمة تحديث وتطوير المدونة :يتـ في ىذه المرحمة التحديث والتطوير لممدونة التعميمية
لضماف تجددىا بعد انتياء التجربة لتحقؽ النفع لمطالب الزائريف وذلؾ مف خالؿ العمؿ
عمي استم اررية المدونة وتحقيؽ األماف والسرية.

-4إعداد كراسة األنشطة والتدريبات

في ضوء القائمة النيائية لميارات التفكير المستقبمي ودليؿ المعمـ بوحدة "خريطة الوطف
العربي والخريطة السياسية والسكاف" تـ إعداد كراسة أنشطة وتدريبات التالميذ لدروس وحدة
البحث بيدؼ تنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي ،وشممت كراسة األنشطة مجموعة مف
الصور واألنشطة والتدريبات في كؿ درس مف دروس وحدة البحث ،وتـ عرض كراسة األنشطة
والتدريبات عمى مجموعة مف المحكميف الستطالع آراءىـ في مدى مناسبة األنشطة والتدريبات
لمستوي التالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي(الميني) وتـ تعديؿ كراسة األنشطة والتدريبات
وفقا آلراء ومالحظات المحكميف وأصبحت كراسة األنشطة في صورتيا النيائية صالحة لمتطبيؽ
عمي مجموعة البحث.

011

اجمللد  – 63العدد الظادص – يىنيه 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -5إعداد اختبار ميارات التفكير المستقبمي
إلعداد اختبار ميارات التفكير المستقبمي تم اتباع الخطوات التالية:
 -1تحديد اليدف من اختبار ميارات التفكير المستقبمي:
ييدؼ االختبار الي قياس بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي التالميذ الصـ بالصؼ
الثاني االعدادي "الميني"
-0

إعداد الصورة األولية الختبار ميارات التفكير المستقبمي:

تـ صياغة مفردات اختبار ميارات التفكير المستقبمي في صورتو األولية مكوف مف()87
مفردة ،وتـ عرض االختبار في صورتو األولية عمي مجموعة مف السادة المحكميف الستطالع
آرائيـ حوؿ االختبار مف حيث مدي:
-

مناسبة مفردات االختبار لمستوي تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

-

مناسبة كؿ مفردة لقياس الميارة التي تمثميا.

-

صحة كؿ مفردة عمميا ولغويا.

-

وضوح تعميمات االختبار.

 -3تحديد تعميمات اختبار ميارات التفكير المستقبمي:
تـ صياغة تعميمات االختبار ورعي فييا أف تتضمف اليدؼ مف االختبار وتحديد عدد
مفردات االختبار وتحديد نوع المفردات المصاغ منيا االختبار والتنبيو عمي التمميذ بعدـ ترؾ أي
سؤاؿ بدوف إجابة والتأكيد عمي اختيار التمميذ إلجابة واحدة فقط واعطاء مثاؿ يشرح طريقة
اإلجابة وشرح طريقة تسجيؿ اإلجابة في ورقة االجابة
 -4طريقة تصحيح اختبار ميارات التفكير المستقبمي:
يعطي التمميذ(درجة) واحدة لكؿ اجابة صحيحة عف كؿ مفردة مف مفردات اختبار ميارات
التفكير المستقبمي ويعطي (صفر) لكؿ اجابة خاطئة يجيب عنيا التمميذ وتـ وضع نموذج
تصحيح إجابة الختبار ميارات التفكير المستقبمي .
 -5التجربة االستطالعية الختبار ميارات التفكير المستقبمي:
تـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكير المستقبمي عمي عينة استطالعية مكونة مف ثمانية عشر
تمميذ مف التالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي(الميني) بمدرسة األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع
بمركز طيطا التابعة إلدارة التربية الخاصة بمدرية التربية والتعميـ بمحافظة سوىاج ،وذلؾ
لحساب زمف االختبار ،وحساب معامالت التمييز ،والتأكد مف صدؽ االختبار وثباتو.
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أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /أحمد زارع أحمد زارع
أ /أسامة أحمد السيد أحمد

أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6الصورة النيائية الختبار ميارات التفكير المستقبمي:
بعد إجراء التعديالت عمي مفردات االختبار في ضوء آراء المحكميف ونتائج التجربة
االستطالعية أصبح االختبار في صورتو النيائية مكوف مف( )84مفردة وأصبح االختبار صالحا
لمتطبيؽ عمي المجموعة التجريبية.

 تنفيذ تجربة البحث

تم إجراء تجربة البحث كالتالي-:
 -1التطبيق القبمي ألدوات البحث:
تـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكير المستقبمي تطبيقا قبميا ،وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمي مستوي
التالميذ الصـ مف حيث امتالؾ ميارات التفكير المستقبمي لدييـ وذلؾ قبؿ تدريس وحدة البحث
باستخداـ أسموب المدونات.
 -0التدريس لمجموعة البحث:
بعد االنتياء مف التطبيؽ القبمي ألداة البحث بدأت عممية التدريس لموضوعات وحدة" خريطة
الوطف العربي والخريطة السياسية والسكاف" باستخداـ اسموب المدونات ،حيث قاـ معمـ
الدراسات االجتماعية بالمدرسة بتدريس وحدة البحث .
 -3التطبيق البعدي ألدوات البحث:
بعد االنتياء مف تدريس موضوعات وحدة "خريطة الوطف العربي والخريطة السياسية
والسكاف" باستخداـ أسموب المدونات االلكترونية لمجموعة البحث تـ إعادة تطبيؽ اختباري
ميارات التفكير المستقبمي تطبيقا بعديا.

المعالجة اإلحصائية وتفسير نتائج البحث

بعد تطبيؽ اختبار ميارات التفكير المستقبمي عمى مجموعة البحث تطبيقا بعديا تـ تصحيح
ورصد الدرجات ومعالجتيا إحصائيا وتفسيرىا لمتعرؼ عمي أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات
لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي تالميذ الصؼ الثاني االعدادي الصـ وكانت
النتائج كالتالي-:

 -1نتائج تطبيق اختبار ميارات التفكير المستقبمي وتفسيرىا:

لإلجابة عمي سؤاؿ البحث والذي نص عمي" ما أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات لتنمية

بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي تالميذ الصؼ الثاني االعدادي الصـ؟ تـ اتباع ما يمي:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

التطبيؽ القبمي لالختبار عمي مجموعة البحث مف التالميذ الصـ بالصؼ الثاني االعدادي
الميني.
تدريس موضوعات وحدتي البحث باستخداـ المدونات االلكترونية لمجموعة البحث.
إعادة تطبيؽ اختبار ميارات التفكير المستقبمي عمي مجموعة البحث.
تصحيح أوراؽ إجابة التالميذ ورصد الدرجات في جداوؿ تفريغ.
رصد الدرجات الخاـ لمجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير
المستقبمي.
استخدـ الباحث اختبار "ت" لمعينات المرتبطة  paired samples t Testوذلؾ
بالنسبة لكؿ ميارة مف ميارات االختبار واالختبار ككؿ وذلؾ لحساب قيمة "ت" مف أجؿ
التوصؿ لمستوي الداللة االحصائية لمفروؽ بيف متوسطات درجات مجموعة البحث في
التطبيقيف القبمي والبعدي حيث جاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي-:
جدول( )1
قيمة (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات
التفكير المستقبمي بمياراتو األربعة واالختبار ككل.

المستوي

ف

االختبار القبمي

االختبار البعدي

ـ

ع

ـ

ع

ؼ

التوقع

..94

..984

4.86

..697

6.89

التصور

0..6

..984

4.75

0.44

6.69

0..8

..9.6

4.60

0.44

6.56

حؿ
المشكالت

0..6

..845

4.76

0..6

االختبار
ككؿ

4.00

8.865

08.86

8.497

التخطيط

66

6.76
04.75

درجة
الحرية
ف0-

قيمة
"ت"
الجدولية

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

80.94
08.88

65
8...

08.70
07.80

دالة
عند
مستوي
...0

60..8

من الجدول السابق يتضح أن:
 ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقيف
القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير المستقبمي في جميع مياراتو وفي االختبار ككؿ
لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمت قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية( )8...( )65وىي
دالة عند مستوي ( )...0كما يمي-:
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أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /أحمد زارع أحمد زارع
أ /أسامة أحمد السيد أحمد

أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة في ميارة (التوقع المستقبمي ) ( )80.94وفي ميارة

(التصور المستقبمي) بمغت قيمة "ت" المحسوبة ( )08.88وفي ميارة(التخطيط المستقبمي)

بمغت قيمة "ت" المحسوبة ( )08.70وفي ميارة (حؿ المشكالت المستقبمية) بمغت قيمة

"ت" المحسوبة ( )07.80وفي االختبار ككؿ بمغت قيمة "ت" المحسوبة (  )60..8لصالح
التطبيؽ البعدي.

 -0حساب مقدار الفاعمية وفق معادلة بميك) )Blackفي اختبار ميارات التفكير المستقبمي:
استخداـ الباحث معادلة الكسب المعدؿ لبميؾ ( )Blackلحساب مقدار أثر تدريس وحدة
جغرافية بالمدونات لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي تالميذ الصؼ الثاني االعدادي
الصـ وتـ تطبيؽ معادلة الكسب المعدؿ لبميؾ ( )Blackالتالية:
ص-س

نسبة الكسب المعدؿ=

+

د-س

ص-س
د

وكانت النتائج كما ىي موضحة بجدول رقم( )0التالي-:
جدول()0
نسبة الكسب المعدل لدرجات التالميذ الصم في اختبار ميارات التفكير المستقبمي بمياراتو
األربعة واالختبار ككل.

الميارة

د

س

ص

نسبة الكسب المعدؿ

مستوى الداللة

التوقع

6

..94

4.86

0.40

دالة

التصور

6

0..6

4.75

0.66

دالة

التخطيط

6

0..8

4.60

0.60

دالة

حؿ المشكالت

6

0..6

4.76

0.67

دالة

االختبار ككؿ

84

4.00

08.86

0.65

دالة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسب الكسب المعدؿ بالنسبة لكؿ ميارة مف ميارات اختبار

التفكير المستقبمي تراوحت بيف( 0.60و )0.40وفي االختبار ككؿ بمغت( )0.65وىي قيمة
أكبر مف القيمة التي حددىا بميؾ وىي ( )0.8وىي قيمة دالة ،مما يدؿ عمى ارتفاع مستوى

تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدي التالميذ الصـ بعد االنتياء مف دراسة وحدة" خريطة الوطف

العربي والخريطة السياسية والسكاف" باستخداـ المدونات ،ويدؿ كذلؾ عمى فاعمية أثر تدريس

وحدة جغرافية بالمدونات لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي تالميذ الصؼ الثاني

االعدادي الصـ.

 -3قياس حجم أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي
لدي تالميذ الصف الثاني االعدادي الصم:

استخدـ الباحث معادلة مربع إيتا( ) η2لتحديد حجـ األثر الناتج أثر تدريس وحدة جغرافية

بالمدونات لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدي تالميذ الصؼ الثاني االعدادي الصـ ،

وتـ تطبيؽ معادلة مربع إيتا() η2التالية -:

8

ت

مربع إيتا (= ) η2

ت + 8درجة الحرية

وأتت النتائج كما ىو مبين في جدول رقم( )3التالي:
جدول()3
حجم األثر لداللة الفروق بين المتوسطات الختبار ميارات التفكير المستقبمي لمتالميذ الصم
بمياراتو األربعة واالختبار ككل.

المستوي

قيمة ت المحسوبة

مربع إيتا)) η2

حجـ األثر

التوقع المستقبمي

80.94

..96

كبير

التصور المستقبمي

08.88

..88

كبير

التخطيط المستقبمي

08.70

..88

كبير

حؿ المشكالت المستقبمية

07.80

..89

كبير

60..8

..96

كبير

االختبار ككؿ

درجة الحرية

65
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أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /أحمد زارع أحمد زارع
أ /أسامة أحمد السيد أحمد

أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف جدوؿ ( )09السابؽ أف قيـ مربع إيتا( ) η2بمغت ( )..96في اختبار ميارات
التفكير المستقبمي ككؿ وتراوحت بيف( )..96 ،..88في مياراتو األربعة ،مما يدؿ عمى أف
لموحدة الجغرافية باستخداـ المدونات أثر واضح في تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدي التالميذ
الصـ (مجموعة البحث).

 تفسير النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني من أسئمة البحث:
كشفت نتائج إجابة سؤاؿ البحث عف وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ()...0
لصالح التطبيؽ البعدي لمجموعة البحث في الميارات األربعة الرئيسية والميارات الفرعية المكونة
الختبار ميارات التفكير المستقبمي وفي االختبار ككؿ ،ويعزي التحسف والتفوؽ في التطبيؽ
البعدي الستخداـ المدونات في تدريس وحدتي البحث إلى-:
 -0اعتماد التدريس باستخداـ المدونات عمي التعمـ في صورة مجموعات ىيأ الفرصة لمتالميذ
في التعمـ مع بعضيـ البعض أثناء التفكير في مياـ وأنشطة الدرس التي تتطمب تفكير
مشترؾ.
 -8ساعد التدريس باستخداـ المدونات عمي تدريب التالميذ الصـ عمي ميارات التفكير
المستقبمي مف خالؿ القياـ بأنشطة مشتركة ومياـ تفكير جماعي بالتعاوف مع المجموعة
كالعصؼ الذىني وحؿ المشكالت وغيرىا.
 -6طبيعة األنشطة والمواقؼ والتدريبات التي تضمنتيا كراسة االنشطة والتدريبات  ،ساعدت
عمى تقديـ أنشطة حياتية واقعية لمتالميذ تتطمب منيـ الوصوؿ إلى حؿ لممشكالت
المطروحة بحيث تخضع كؿ خطوة مف خطوات الحؿ لعممية تفكير.
 -4وفرت صفحات المدونات عبر االنترنت صياغة ميا ارت التفكير في صورة مشكالت
ومحاولة الوصوؿ الي حموؿ مستقبمية ليذه المشكالت ساىـ في اكتساب وتنمية ميارات
التفكير المستقبمي.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5توفر المدونات بيئة تعاونية

تركز عمى نشاط التالميذ مف خالؿ مجموعات العمؿ

تسمح ليـ بالبحث واالكتشاؼ والتفاعؿ بعمؽ والتعبير عف آرائيـ بحرية وتبادؿ ما يعرفونو
مف معمومات وأفكار-عبر غرفة التعميقات -تساعدىـ في الوصوؿ

حموؿ مستقبمية

لممشكالت بنجاح.
-6

إتاحة أساليب متنوعة مف التعزيز خالؿ المدونة التعميمية ،أو التعزيز المباشر ومف خالؿ
التعميقات التحفيزية ساعد ذلؾ في تنمية ميارات التفكير المستقبمي.

-7

دافعية التالميذ وحماسيـ لدراسة المدونة التعميمية لوحدتي البحث نظ ار لالبتعاد عف
الطرؽ التقميدية والحفظ ،واالتجاه إلى إثارة التفكير المستقبمي لدييـ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج وبحوث أكدت عمى األىمية التربوية لممدونات التعميمية

في العممية التعميمية مثؿ :دراسة (المدىوني )۰۲۰۲،ودراسة (المصري )۰۲۰۰،ود ارسػػة
) (Wood,.2011ودراسة (عمراف )۰۲۰۰،ودراسة (دياب )۰۲۰۰،ودراسة (دينا السقا)۰۲۰5،
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أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات

أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /أحمد زارع أحمد زارع
أ /أسامة أحمد السيد أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوصيات والبحوث المقترحة
أوال :التوصيات:

 -0في مجال المناىج الدراسية
 توصؿ البحث إلي قائمة بميارات التفكير المستقبمي لمصـ لذا يوصي البحث بإمكانيةتضمينيا في مناىج تعميمية أخري .
 توصمت نتائج البحث إلي فعالية استخداـ المدونة عبر االنترنت والحاسوب لذا يوصيباالستعانة بشبكة االنترنت في عممية التعميـ والتعمـ
 توصؿ البحث إلي فعالية المدونات المكتوبة بمغة االشارة في تنمية ميارات التفكيرالمستقبمي والمفاىيـ البيئية لذا يوصي بعمؿ أشكاؿ مختمفة منيا تكوف مصاحبة لمكتاب
المدرسي تتضمف خرائط وصور وأنشطة وتماريف بمغة االشارة يمكف مف خالليا تنمية
المفاىيـ البيئية وميارات التفكير المستقبمي.
 -0في مجال التقويم:
توصؿ البحث إلي أف التقويـ القائـ عمي األسئمة الموضوعية المدعمة بالصور أدي إلي
نتائج جيدة في تقييـ الصـ لذا يوصي بأف يكوف تقويـ الصـ معتمد بالكمية عمي األسئمة
الموضوعية وكذلؾ اعتماد أسئمة التقويـ عمى الذاكرة البصرية لمصـ أي استخداـ الصور في
تقويـ المتعمـ األصـ ،وم ارعاة التركيز عمى استخداـ التقويـ البنائي ،والنيائي في كؿ درس.

ثانيا :البحوث المقترحة:
-0
-8
-6
-4
-5
-6

أثر توظيؼ الرحالت المعرفية عبر الويب ( )Web Questsفي تدريس الجغرافيا لتنمية
التفكير االستداللي والتنور التكنولوجي لدي تالميذ الصؼ األوؿ الثانوي العاـ.
برنامج قائـ المدونات في تدريس الجغرافيا لتنمية المفاىيـ الجيومرفولوجية والميارات
الحياتية لدي التالميذ المعاقيف بصريا بالحمقة اإلعدادية.
فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ الراسخ في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية التفكير
التباعدي واستشراؼ المستقبؿ ،واالتجاه نحو المادة لدي التالميذ الصـ بالحمقة اإلعدادية.
فاعمية وحدة مقترحة معززة بالوسائط الرقمية في الجغرافيا عمى تنمية التحصيؿ المعرفي
والتفكير االيجابي والوعي البيئي لدي التالميذ الصـ بالمرحمة الثانوية.
استخداـ التعمـ القائـ عمي الجغرافيا الرقمية لتنمية ميارات رسـ الخرائط لدي التالميذ
الصـ بالحمقة االبتدائية.
فاعمية موقع الكتروني مدعما بالمدونات في تدريس الجغرافيا عمى تنمية المفاىيـ
الجغرافية والتفكير الناقد والوعي بتكنولوجيا المعمومات لدي التالميذ المتفوقيف بالمرحمة
الثانوية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع البحث العربية

 إبراىيـ ،مجدي عزيز.)8..9(.معجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم .القاىرة :عالـالكتب.

 -حافظ ،عماد حسيف .)8..9(.أثر التفاعل بين أساليب عرض المحتوي ونمط الذكاء في

تدريس الدراسات االجتماعية عمي تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدي

تالميذ المرحمة الثانية من التعميم األساسي ،رسالة دكتوراه غير منشورة،

كمية التربية ،جامعة حمواف.

 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ .)8.05(.التفكير المستقبمي (المفيوم -الميارات –االستراتيجيات) القاىرة :دار العموـلمنشر والتوزيع.

 دياب ،لمياء احمد محمد )8.08 (.اثر استخدام المدونات التعميمية ضمن التعمم القائم عمىالمشروع في تنميو الميارات العممية في الكيمياء لطالب كميو التربية.
رسالو ماجستير ،جامعو كميو التربية ،جامعة حمواف.

 -سميماف ،احمد حامد عبد الوىاب .)8.04 (.فاعميو استخدام التعمم المدمج و المدونات

اإللكترونية في تنميو ميارات الفيرسة المقروءة آليا لدى طالب

المكتبات والمعمومات وتكنولوجيا التعميم .رسالة دكتوراه ،كميو التربية

بالدقيمية ،جامعة األزىر الشريؼ.

 عامر ،سامح صالح محمود .)8.06 (.فعالية المدونات اإللكترونية في تنميو مياراتتقديم الخدمات المرجعية الرقمية لدي طالب المكتبات والمعمومات.

رسالو ماجستير ،قسـ مناىج وطرؽ تدريس ،كمية التربية ،جامعة األزىر

الشريؼ.

 عمراف ،خالد عبد المطيؼ محمد .)8.08(.فاعمية استخداـ المدونات التعميمية في تدريسالجغرافيا عمي التحصيؿ المعرفي وتنمية ميارات البحث الجغرافي

والدافعية لمتعمـ لدي طالب الصؼ األوؿ الثانوي .المجمة التربوية  ،كمية

التربية  ،جامعة سوىاج  ،العدد ( ،)60يناير ص ص . 485 –656

 محمد ،رعد كريـ.)8.00(.التربية المستقبمية وتحديات القرف الحادي والعشريف .مجمة ديالي،مجمد( )0.عدد( )54ص ص.89-7

 الفار ،ابراىيـ عبد الوكيؿ .)8.08(.تربويات تكنولوجيا القرف الحادي والعشريف "تكنولوجياويب" ."8..مجمة الدلتا لتكنولوجيا الحاسوب ،الطبعة الثانية ،القاىرة.
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أثر تدريس وحدة جغرافية بالمدونات

أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /أحمد زارع أحمد زارع
أ /أسامة أحمد السيد أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المػدىوني ،فوزية محمد عبد اهلل  .)8.0.(.فاعمية اسـتخدام المـدونات التعميمية فـي تنميـةالتحصيل الدراسـي واالتجـاه نحوىا لدى طالبات جامعة القصيم .رسالة
دكتوراه ،جامعة القصيـ ،المممكة العربية السعودية.
 المصري ،سموى فتحي محمود .)8.00(.فاعمية استخداـ مدونة تعميمية في زيادة تحصيؿطالب المرحمة اإلعدادية لممفاىيـ المجردة بمادة الكمبيوتر واالتجاه نحو
المادة ،مجمة العموم التربوية ،مصر :مجمد ( ،)09عدد ( ،)4ص ص
.888 -070
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