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الهــــداء
إلى من سهرت الليالي و حملتني وهنا على وهن وأعطت الكثير
و أخزت القليل
الحبيبة أمى
إلى من أثر على نفسه وافني شبابه حتى علم أبناءه
والدي العزيز
إلى من أشد بهم أزرى وأجدهم فى شدتي
إخوانى و إخواتى العزاء
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إلى من تحمل معي الكثير وصار إسما على مسمى  ......إلى
كل من ساعدني في إخراج هذا البحث
إلى زوجتي التي ساهمت و سهرت الليالي في طباعة هذا البحث

الباحث

الشــكر والتقــدير
الحمد لله حمد الشاكرين و الصلة و السلم على سيدنا محمد
صلى الله علية و سلم سيد الولين و الخرين و على آله وصــحبه
ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين.
من بعد عظيم الحمد و الثناء للــه تعــالى علــى تــوفيقه و رعــايته
ى  0أتفدم بوافر شكري و إمتناني وصادق تقــديري و إحــترامي
إل ٌ
للســتاذ الــدكتور /حســن عبــد الرحمــن والــدكتور /عمــر عرديــب
المشرف المساعد و اللذين تفضلوا بآرائهم فــي مختلــف جــوانب
البحث فلهم منى فائق الحترام و التقدير.
كما أخص بالشكر كل أمناء المكتبات الــتي إســتعنت بهــا و منهــا
مكتبة جامعة النيلين _ مكتبــة جامعــة الســودان _ مكتبــة جامعــة
الخرطــوم _ مكتبــة جامعــة إفريقيــا_ مكتبــة جامعــة أم درمــان
السلمية 0
كما أخص بالشكر جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا التي أتاحت
لــي هــذه الفرصــة لللتحــاق ببرنامــج الدراســات العليــا و الشــكر
موصول للفراد اللذين ظهرت أسماؤهم في المراجع و الناشرين
اللذين استفدت من منشوراتهم و أسهامهم
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و الشكر لزوجتي التي أعانتنى على طباعة هذه الرسالة 0
لكل هؤلء أحمل لهم دينا لن أنساه و لهــم منــى كــثير المتنــان و
الشكر العظيم.

الباحث

مستخلص البحث
طريقة التعليـم المبرمـج هـى الطريقـة الـتى يعمـل فيهـا المعلـم
برنامج تعليمى أعد فيه المادة التعليمية إعدادا خاصا ويعرض هــذا
البرنامج فى صور مختلفة.
*تتمثل أهداف البحـث فـى مقارنـة فعاليـة التعليـم المبرمـج فـى
تدريس مادة الجغرافيــا لطلب الصــف الثــالث بالمرحلــة الثانويــة
بالنسبة للطريقة التقليدية.
*ولجمع العلومات إتبع الباحث إسلوب المنهج التجريبى حيث قام
بتصميم وحدات دراسية محددة وتدريسها لعينة من الطلب ) 80
( طالب وطالبة من مدرستى عبد السلم بنين والزيتــون الثانويــة
بنات بولية جنوب كردفــان محليــة كــادقلى بطريقــتين مختلفــتين
وذلك بعد تقسـيم العينـة إلـى مجموعـتين متسـاويتين فـى العـدد
ومجموعــة تجريبيــة درســة البرنامــج بطريقــة التعليــم المبرمــج
ومجموعة ضابطة درسة البرنامج بالطريقة التقليدية.
*ولمعالجة البيانات إحصــائيا إســتخدم البــاحث الوســط الحســابى
والنحراف المعيارى وإختبار ) ت ( والنسبة المئوية وذلــك لتمييــز
هذه المقاييس فى المقارنة فى أداء المجموعتين .
وبناء على تحليل البيانات ونتائجها توصل البــاحث إلــى أن هنالــك
فروق ذات دللة إحصائية لصــالح طريقــة التعليــم المبرمــج وعنــد
مقارنتها بالطريقــة التقليديــة فــى إكتســاب طلب الصــف الثــالث
الثــانوى للمفــاهيم والمهــارات الجغرافيــة المقــررة عليهــم للعــام
الدراسى  2010ـ 2011م.
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*ومــن أهــم النتــائج أن الطلب والمعلميــن يفضــلون تــدريس
الجغرافيا بطريقــة التعليــم المبرمــج أكــثرمن تدريســها بالطريقــة
. التقليدية
*أهم التوصيات يوصى الباحث بإستخدام طريقة التعليم المبرمــج
فى تدريس مادة الجغرافيا فى المرحلة الثانوية وتــدريب معلمــى
مادة الجغرافيا على طرائق التدريس الفعالة فى تحقيــق أهــداف
هذه المادة الهامة كما يوصى بتطــوير مناهــج الجغرافيــا وبرمجــة
. وحدتها لتساير التجاهات العالمية
إجراء دراســة لحقــة حــول إســتخدام التعليــم. *وأهم المقترحات
. المبرمج لتدريس مادة الجغرافيا بالمراحل الخرى

Abstract
The thesis tackles the programmed instruction method (pim)
which misthod of teaching where teaching program including
. specially prepared teaching
one of the aims of this thesis is to make acomparison between*
the programmed instruction and the traditional method of
teaching in repect of teaching geography. So as to demonstrate
the efficiency and effectiveness of the programmed instruction
.To collect the data the experimental method is applied
in this study where certain teaching units were designed and *
taught to the sample (80) male and female students formal
alshaheed . and al zaytoon for girls . both from suthan kordfan
state in two different methods .the sample was divided in to two
egual and experimental group wher studied the teaching unit
through the programed instruction and the controlling group
.who studied the same unit through the traditional method
Aguetionnaire was prepared according to the descriptive
analytical method and distributed to the teacher and supervisore
of the subject of geography as well as to the group of the sample
who was taught through the programmed instruction method to
process the data statistically and assess the performance of the
group the arithmetic mean standard deviates ( t ) test and
.pereentage were all used
:Same most important results
The arestatistically significant difference for the benefct *
programmed education method in providing the secondary
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students with the geographical concepts and skills prescribed for
them for the academic year 2010 .2011
both students and teachers prefer teaching geography through*
. the programmed education method to the traditional one
Accordingly the study recommends the application ofe
the programmed education method in teaching geography at
secondary level and training the teacher of the geography on
efficient and effective teaching methods so as to realize the aims
of the important subject
It farther recommends' developing the subject of geography
programming its units in order to be in consistent with the
. international trends in this respect
The study finally suggests that subsequent student
shold be conducted on the application of programmed for
.teaching geography at other levels of education
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