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 ممخص:

ييجف البحث الحالي الى التعخف عمى" اثخ استخجام استخاتيجية الرف السقمػب في تحريل 
تيغ مغ شمبو الرف الخامذ االدبي في ماده الجغخافيا وتشسية الحذ الجغخافي لجييع".  لقج اختيخ شعب

شعب صف الخامذ االدبي  في ثانػية الدىػر لمبشيغ التابعة لسجيخية تخبية نيشػى ، حيث كانت السجسػعة 
( شالب و 21االولى )تجخيبيو( التي تجرس عمى وفق )استخاتيجيو الرف السقمػب( ,وبمغ عجدىع )

( ، وبحلظ تكػن عيشو 20)مجسػعو  ثانيو )ضابصو( التي تجرس با لصخيقو االعتيادية . بمغ  عجد شالبيا
( شالب .,   و تع تكافؤ بيغ مجسػعتي الجراسة في متغيخات:) عسخ زمشي ،.معخفو 41الجراسة الحالية )

( فقخه واعجت 35سابقو, درجو ذكاء( ،ولتحقيق اىجاف الجراسو اعجت الباحثو اختبار تحريمي مؤلف مغ)
كج مغ صجقُيع وثباتُيع .وتع استخخاج بيانات ( فقخه ، وتع التأ54مكياس الحذ الجغخافي وتكػن مغ ) 

واستخجمت الباحثة معادلو التسييد وفعاليو  Spssاحرائيا بإستخجام بخنامج معادلو مان وتشي ببخنامج  
البجائل والرعػبو ومعامل ارتباط بيخسػن. اضيخت نتائج الجراسو وجػد فخوق ذات داللو احرائيو بيغ 

في َاختبار تحريل واختبار الحذ جغخافي لرالح السجسػعو متػسصي درجات شالب السجسػعتيغ 
 التجخيبيو.
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achievement of fifth grade literary students in geography and 

developing their geographical sense  
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Abstract: 

The current research aims to identify the effect of using the inverted class 

strategy on the achievement of fifth-grade literary students in the subject of 

Geography and developing their geographical sense. Two groups have been 

chosen from the fifth literary class in Al-Zuhour Secondary School for Boys 

affiliated to the General Directorate of Education in Nineveh. The first group 

(experimental) that taught according to (the strategy of the flipped classroom), 

of (21) students. And a second group (control) who taught by the traditional 

method. The number of students reached (20). Thus, the current study sample 

will be (41) students. The equivalence between the two groups was made in the 

variables (age, previous knowledge, intelligence quotient). To achieve the 

objectives of the study, the researcher prepared an achievement test consists of 

(35) items. And prepared the Geographical Sense Scale, consists of (54) items. 

They were verified and validated. The data were processed statistically by using 

the Mann-Whitney equation program with the Spss pacage. The researcher used 

the discrimination equation, effectiveness of alternatives, difficulty and Pearson 

correlation coefficient. The results of the study showed that there were 

statistically significant differences between the mean scores of the two groups  

in the achievement test and the geographical sense scale in favor of the 

experimental group. 
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 مذكمو بحث: 

ك الباحثة بسجرسي ومجرسات مادة الجغخافيا في الثانػيات جاء االحداس بالسذكمة نتيجة احتكا
واالعجاديات وكحلظ السذخفيغ االختراص اذ اجسعػا ان ىشاك تجني في تحريل الصمبة في ىحه السادة اذ 
يعج التحريل الجراسي ذا اىسيو كبيخه ججا في حياه الصالب ,ىػ ليذ مجخد تجاوز مخاحل دراسيو متتاليو 

جاح يعصي انصباع الثقو بالشفذ ويخفع مدتػى شسػحو وتشسيو مياراتُو وقجراتُو العاليو , بشجاح لكغ ىحا الش
عمى رغع مغ اىسيو التحريل في حياه الصالب التعميسيو , وعجم تفاعمو مع اقخانو , وفي مختمف صفػف 

ؤسدات دراسيو , وىحا التجني في السدتػى مازال مدتسخ عمى الخغع مغ الجيػد السبحولو مغ قبل الس
التخبػيو, ومخاكد البحػث والجراسات العمسيَو السخترو, وكحلظ ىشالظ كَثيخ َمغ البحُػث والجراسِات العَمسيو 
, فإنشا لع نجج تغييخ ممسػسا يػازي ىحا التجىػر في مدتػيات تحريل الستعمسيغ, إذ إنشا يجب ان نتخمز 

شامل في كافو االصعجه, وكحلظ يجب تشسيو الحذ  مغ أساليبشا التقميجيو في التعميع وىحا يحتاج إلى تغييخ
اَلجغخافي في كافو فخوع السشيج اِلجراسي بحيث يُكػن الستعمع قادرا عمى استخجام معخفتُو بكفاءه وبحذ 
متخرز في مجال العمع الحي يتعمسُو حتى يتدشى لو ان يتخح قخار بشفدو ويكػن شاعخا بكيسو ذاتو, 

عجا بذكل كبيخ عغ تمقي معخفو ويكػن محػر عسميو التعميع والتعمع , وبيحا وقادرا عمى بشاء معخفتُو مبت
يجب ان ندتخجم استخاتيجيات تجريديو ذات شابع تكشػلػجي تداعج عمى كل مساسبق وىي استخاتيجيو 
الرف السقمػب وخاصة ونحغ بيحا الطخف االستثشائي الحي اثخ عمى كل االنطسة الحياتية في العالع 

مشيا الشطام التعميسي في ضل ازمة كػرونا , وبشاء عمى ما تقجم نريغ مذكمو البحث بذكل كامل و 
 كاالتي:

)ما اثخ استخجام استخاتيجية الرف السقمػب في تحريل شمبة الرف الخامذ االدبي في ماده 
 الجغخافيا وتشسية الحذ الجغخافي لجييع ؟ ( .

 اىسيو بحث:

ؤسدات التخُبػيَو , ىي ُميسو تَغيخ الُسجتسع وان ىِحه ان أحج الَسدؤولياَت الَتي تقع عمى السُ 
الُسدؤوليو ليذ مجخد اعاده انتاج لألوضاع الثقافيو واالقتراديو واالجتساعيو , فحدب وانسا يجب ان 
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يشبغي ان تخمق مغ متعمسييا مػاششيغ يػاجيػن واقعيع اي مذكالت واقعيع الفعمي بحيث يكتدبػن رؤيو 
بيئتيع السحميو والعالسيو  وىحا االمخ الحي يجعميع في عسميو مدتسخَة بالتغِيخ الحي واضحو فيسا يجخي في 

(.  حيث يعج عمع الجغخافيا مغ اقجم 3: 2011يَػاكب  الثُػرات الًعمسِيو الستاَلحقَو .) الحجيثي واخخون , 
مشُح القجم  التعخف  العمػم التي عخفيا االندان فَسعا تصُػر حياتو وتفاعمو مع البيئو اذ حاول بفصختو

والتحدذ  بالبيئو  وعمى السكان الحي يعير فيو  وكيف يتاثخ وتؤثخ بو,  وقج اجخيت العجيج مغ 
الجراسات كان محػرىا االساس اثخ استخجام الحاسػب والتقشيات الحجيثو  في مدتػى التحريل لمصمبو  

ت التقشيات الحجيثو والحاسػب  وىحه وكان مجسل الشتائج تطيخ تغمب السجسػعو التجخيبيو التي استخجم
( ان مايػاجو الستعمسيغ مغ مذكالت في 2008الجراسات سؤاء كانت محميو او عخبيو .ويحكخ) الحيمو,

التحريل وعجم قجرتيع عمى نقل اثخ التعمع الى مػقف ججيج  ومغ تحجيات تػاجيع والتصػر اليائل 
امام تحجيات كبيخه  لترسيع مشاىج دراسيو  الحاصل, بحلظ يزع مخصصي السشاىج ومرسسي التعميع 

تتساشى مع الػاقع وروح العرخ الججيج وكحلظ وضع استخاتيجيات حجيثة تحقق االىجاف التخبػية التي 
تتساشى مع التصػرات الحاصمة في مجسل مجاالت الحياة مغ ضسشيا السجال التعميسي التعمسي .) الحيمة, 

2008  :15.) 

ان االستخاتيجيات الحجيثو التي تعتسج بذكل كبيخ عمى تقشيات  التعميع ( 2015اذ يذيخ )شخمان 
( حيث يعػد تصبيق 160:  2015والتكشػلػجيا واليػاتف الحكيو  ىي التعمع السجمج والسشعكذ)شخمان, 

التعّمع السشعكذ او ما يدسى الرف السقمػب كسحاوالت) فخدية( قبل انتذار دمج التقشيو بالتعّميع الى العام 
( في كتابيسا)تجرج الفعال( عمى استعسال Johnson & Walvoord(م تحجيجًا عشجما شجع, )1998)

وإعتساد التعمِّع السشعكذ في التعمٍّيع وعغ شخيق مشح الستعمسيغ فخصو لالشالع عمى السحتػى الجراسي في 
بالتحميل وتخكيب بيػتيع, ومغ ثع االستفاده مغ وقت الرف الجراسي في التخكيد عمى عسميات خاصو 

وحل السذكالت, وقج استسخ ىحا الػضع بيحه السحاوالت الفخديو إلى ان 
( َوَأْصجر كتابيسا)صف مقمػب(, والحي ساعج عمى ذلظ وبذكل كبيخ Bergmann&Sams,2012أتى)

ّسػنيا ىػ انتذار التقشيو, واستعساليا في ىحا السجال عشجما فكخا في كيفيو إعاده الساده العمسيو التي ُيجر 
لصالبيع وىي ماده كيسياء, والسيسا مسغ تغيب مشيع عغ الحرز الجراسيو, فانصمقت فكخه بذخاء مػاد 
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تباع عمى الشت وبسبالغ رمديو, وقج شجعت ىحه السػاد حتى الستعمسيغ غيخ الستغيبيغ عمى شخاء السػاد أو 
يو استغالل زمغ الحرز الجراسيو, السشتج لشفدو لتقػيو تعّمسيع وتعديده, ومشيا انصمقت الفكخه في كيف

ومغ َثعَّ جاءت فكخه تصبيق استخاتيجيو التعّمع السشعكذ, إذ َأحَجَثْت نقمة نػعية في ىحا السجال, وُأدِخمْت 
 (.Bergmann & Sams,2012:4التقشية الحجيثة ومدتحجثاتيا ودمجتيا في عسمية التعّمع)

:  2016ويذيخ )مقاشي, تعّمع السشعكذ ىَي استخاتيجيو تجريذ يتع مغ استخاتيجيو ال“( الى انَّ
(عغ شخيق االنتخنت YouTubeخالليَا تػضيف تكشػلػجيا التعّميع الحجيَثو وذلظ باستخجام قشاه اليػتيػب)

غيخ الستدامغ, في تدويج الستعمسيغ بسحتػى الساده العمسيو عغ شخيق محاضخات مدجمو بالفيجيػ, إذ 
وتجويغ االفكار والسفاليع األساسيو لمسػضػع في ورقو, وفي اي وقت  يقػمػن بسذاىجه ىحه السحاضخات,

ومغ ثع في الػقت السخرز لمسحاضخه ,يتع فييا تقديع الستعمسيغ عمى شكل ورش ’وفي أي مكان يشاسبو
( متعمع, لسسارسو حػار ونقاش حػل 5عسل,) كسجسػعات( ال يديج عجد متعمسييا في كل مجسػعو  عغ )

يام واالنذصو السختمفو التي يتع مسارستيا اثشاء السحاضخه, وحل السذكالت وتأديو مػضػع وتأديو الس
 (.39:  2016السذاريع الستعمقو بالسقخر")السقاشي,

ليحا رأيشا انَّشا بحاجو ماسو لتصبيق استخاتيجيات التجريذ الحجيثو في تعميع مفخدات مشاىج جغخافيا 
لعسميًو التعّميسيو التعمسية, لمػصػل إلى االىجاف السخغػب فييا, , يكػن فييا الستعمع والسعمع شخيكان في ا

وإنشا بحاجو كبيخه إلى تقشيغ االدوار, فالسعّمع ِبحاجو ِلَتعميِع متعمسيو كيَف َيَتَعمسػن. )الحيمة 
 ( 133,ص2008,

 مسيدات صف مقمهب :

سال األمثل لمتقشيو الحجيثو ىػ اسمػب تعّمع يداعج كل مغ )السعّمع والستعّمع ( وُيذجعيع عمى االستع .1
 وآدواتيا في عسميو التعّميع والتعمع.

يداعج عمى مذاركو الستعمَع في عسميو التعمع , فزال عغ اعجاد الستعمع لكي يبحث عغ السعمػمو  .2
بشفدو وبجون قيػد  سػاء اكانت مكانيو أو زمانيو، ومذاركتو في عسميو تعّميع ليكػن في الػقت نفدو 

 ( 735,ص2012عّمع.( الحدغ ,باحث ومذارك وم
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تديج ىحه االستخاتيجيو مغ تحديغ مدتػى التفاعل بيغ السعّمع ومتعمسيو, وحتى في حالو  كػن السعمع  .3
غائب بذكل اجباري أو اختياري عغ الرف الجراسي, فآنَّ فخصو اشالع متعمع عمى محاضخه دراسيو 

ع لو, وفي وقت نفدو تكػن فخصو كبيخه لجيو متػفخه لو ,مغ خالل فيجيػتعميسي الحي يقػم بتدييل تعمّ 
 لدج احتياجاتو سػاء اكانت انفعاليو واجتساعيو .

إن دمج تقشيو حجيثو بالتعّميع , يداعج  بحلظ عمى انتاج تعّمع نذط لمستعمسيغ، عغ شخيق استخجام  .4
(  Netتكشػلػجيا حجيثو في تعميع مثل فيجيػ تفاعمي تعميسي وشبكات انتخنيت)

( WhatsApp(, ومػاقع تػاصل اجتساعي اخخى, ومشيا واتذ آب ,)YouTube),ويػتيػب,,
 (.94: 2015(. )الكحيمي, 4:2016( وغيخىا )الدعجون، Telegramوالتيميكخام ,)

 

 معاييخ بشاء صف مقمهب :

حيث يتسكغ الستعّمع مغ التعّمع في أي) مكان وزمان(، ويدتصيع ايزا  أن وجهد بيئة تعّمم مخنة:  .1
 مجسػعو مغ نساذج التعّمع، ودعع أي تعمع جساعي أو مدتقل،.  يتكيف مع

ا في ثقافو التعّمم:  .2 تعّمع فعال يخمق ثقافو تعّمع تتسخكد حػل تتبشى استخاتيجيو صف مقمهب تحهًلا
الستعّمع ومغ ثعَّ يربح ىػ محػر عسميو التعّمع، عمى عكذ الرف التقميجي الحي يكػن السعّمع ىػ 

 ,مؤتسخافتخاضي(2015يسيو .)عمي,محػر العسميو التعمّ 

يعتسج تحجيج الساده الجراسيو وتحميميا عمى  تحتاج ىحه اًلستخاتيجيو إلى محتهى محجد يسكن تحميمو: .3
القخارات التي يتخحىا السعّمع في الرف السقمػب، وعمى كيفيو الدبل التي يعتسجىا في تػصيل 

 السحتػى الجراسي  مع مخاعاه الفخوق الفخديو بيشيع.

إن معّمع متخرز في ىحا الشػع مغ نسط  التعّميع ميع، وان دوره تهفيخ معَمسينا أكفاء ومتخررين:  .4
اكبخ مسا في التعّمع التقميجي، يكػن دوره كبيخ بحيث ُتدتشج إليو كثيخ مغ القخارات في مجال إيرال 

بيغ تجريذ متدامغ أو الساده الجراسية لستعمسيو . والبج أن تػجج قخارات أقخب إلى الرػاب، كالتشقل 
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تجريذ غيخ متدامغ، عغ شخيق تػفيخ التكشػلػجيا وأدواتيا، وعغ شخيق ذلظ يدتصيع تقجيع تغحية 
 (.167-166: 2015(  )الذخمان, 176- 113:  2015راجعو مشاسبو ليع. )حدغ,

 

 

 

 

 

 خطهات تشفيح استخاتيجية التعّمم السشعكذ:

 التحجيج: .1

شػي السعّمع عكذ صف دراسي فيو, بذخط  يكػن السػضػع تحجيج الجرس أو السػضػع الحي ي
صالح لمعكذ, فزاًل عغ ذلظ التأكج مغ أنَّ آليو تشفيح التعّمع السشعكذ مبشيو عمى وفق انذصو وافعال 

 ادائيو وذلظ يكػن ىشالظ اتفاق مع الصالب, ووضع ركائد اساسو لتحقيق ذلظ التعّمع .  

 التحميل:  .2

يع وميارات ومعارف اساسيو التي يتزسشيا مػضػع, وكحلظ تحميل تحميل محتػى دراسي إلى ق
 ( . 79,ص2014محتػى إلى مفاليع ميسو التي يجب معخفتيا مغ قبل متعّمسيغ )الذيخاني,

   الترسيم: .3

معمع يرسع ماده دراسيو بريغو فيجيػ تعميسي تفاعمي, والحي يتزسغ مػضػع الجرس بالرػت 
 ( دقيقو.15-10)والرػره بفتخه زمشيو ال تتجاوز 
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  التهجيو: .4

معمع يقػم بتػجيو شالبو لسذاىجه فيجيػ مخسل إلييع مغ خالل انتخنيت أو األقخاص الميدريو 
( في بيػتيع وفي أي وقت يشاسبيع,,وكحلظ يسكشيع تجويغ اسئمو ومالحطات لتكػن مػضػع cdمجمج)

 (25: 2011نقاش في وقت حرو دراسيو. )الحجيثي واخخون ,

 تطبيق: .5

أن اشمع الستعمسيغ عمى الفيجيػ السخسل إلييع عبخ االنتخنيت يتع تصبيق السفاليع في الحرو بعج 
 الجراسيو عغ شخيق أساليب تعّمع نذط ومذاريع وغيخىا.

 

 

 تقهيم: .6

يسكغ أن يقػم بتقػيع تعمع متعمسيو داخل صف دراسي وعغ شخيق مذاىجه أدائيع خالل سيخ 
ت تقػيع مشاسبو, وتقييع مخخجات تعّمسيع وفق ىحه االستخاتيجيو. التجريذ, و يكػن ذلظ باستخجام أدوا

 (.160: 2015)الكحيمي, 

 الحذ الجغخافي :

الحذ الجغخافي ىػ شعػر بجييي يتػلج لجى الستعمع نتيجو تعاممو مع مايحيط بو مغ 
) بكخ,  اشياءكالطػاىخ الصبيعية والبذخية وكحلظ يسكغ تشسيتو عغ شخيق خبخات ثخيو وعالقات مكانيو

( , " بأنو قَػى مغ قَػى اإلَدرَاك اُلسبرخه الكَامشو َفي 1999وكحلظ عخفُو ) الذامي ,  (19: 2004
اإلندان والتي إودعيا الخاَلق فيَو لَكي ُتبرخ حياتُو وتَقػد مريخُه وتَخشج اجتيادُه في اي مكان عمى 

 )20: 1999االرض )الذامي,
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الطػاىخ البيئيو الصبيعيو والبذخيو ، ألنيع بحاجو إلى السعخفو وعغ شخيق الحذ يتعمع الستعمسػن 
عغ بيئتيع وعغ العالع السحيط بيع ، وعغ الشاس الحيغ يعيذػن معيع  سػاء اكانت في نفذ بيئتيع اوفي 

اىسيتيا بالشدبو لمستعمسيغ ، حيث أن كل متعمع بحاجو لمذعػر بالػقت االبيئات اخخى ، فالجغخافيا ليا 
، وىحا ما يسكغ أن يذعخ بو ويتعمسو مغ خالل دراسو الجغخافيا ، ويتفق ذلظ مع ما أوصت بو والسكان 
( والتي اكجت  بحلظ عمى ضخوره تحفيد الػعي والحذ الجغخافي لجى الستعمسيغ  Zeither, 2002دراسو )

كمو لُو وحل ، وتشسيو مفاليع الجغخافيا االساسية لجييع ,. ويداعج الستعمع عمى معالجو السيام السػ 
السذكالت برػره افزل واسخع، كسا يشسي ايزا لجيو مثابخه، وتحسل السدئػليو، ويكدبو ثقتو بشفدو ، 

 (. 5: 2013وتقجيخا لحاتو، والقجره عمى اتخاذ القخار مشاسب في مػاقف حياتيو مختمفو )حدام الجيغ ، 

 

 

 أىسيو تشسيو الحذ الجغخافي لجى الستعمسين :

إلى تشسيو حديع الجغخافي بالبيئو التي يعيذػن فييا وذلظ ألن نسػ الحذ   يحتاج الستعمسيغ
 الجغخافي لمستعمع يداعجه عمى :

 أن يتعخف الستعمع عمي بيئتُو السحميو . .1

 أن يرف الستعمع االماكغ وسساتيا الصبيعيو والبذخيو .  .2

 ان يسيد الستعمع بيغ األماكغ ويتسكغ  كحلظ مغ تدسيتيا. .3

 ع العالقات السكانية .أن يجرك الستعم .4

ربعو )شسال ، اال تشسيو قجره الستعمع عمى استخجام بعس السرصمحات الجغخافيا كسعخفو االتجاىات .5
 جشػب ,شخق ، غخب ( .
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أن يتسكغ الستعمع مغ استعسال خخائط بديصو لتحجيج مػاقع األماكغ بشفدو ومجى ) قخبيا و بعجىا(  .6
 ( ۹۳: ۸۰۰۲دمحم ، عغ السجرسو ، الرف ، البيت .) نجاتي و 

وتخى الباحثو ان أىسيو تشسيو الحذ لجى الستعمسيغ تتزح  ، بأنو يداعج عمى إدراك السذكالت 
التي تػاجيو في حياتو ,ومعالجتيا واتخاذ القخارات مشاسبو نحػىا وبحلظ يكػن لمحذ الجغخافي اىسية كبيخة 

نة بدتخاتيجيات حجيثة في التجريذ مغ اجل ومبتغو الكثيخ مغ التخبػيغ مسا يػجب عمى السجرسيغ االستعا
 .تشسيتو لجى متعمسييع   

 ابعاد الحذ الجغخافي : 

شػل، كسا يحجد السكان وفق االتجاىات االربعو والفخعيو، أو  وفقا لجوائخ الفخض وخصػط مهقع: .1
( أن تحجيج مكان عمى خارشو يعج  2001, ولحا يؤكج)سعاده,.بالشدبو لبعج مكان عغ مكان آخخ

 (330 -329: 2001)سعاده,  , فالجغخافيا ىي )عمع السكان(..مػقع السكان خصػه اساسيو لفيع

شػل ودوائخ العخض، والتي يشبغي عمى متعمسيغ  مخحمو   يتع تحجيج السكان باستخجام خصػط مكان: .2
 تعميع قبل الجامعي استيعابيا.

و، وبيئو بذخيو، وىشا تطيخ أىسيو مكػنيغ ىسا: بيئو شبيعي: حيث تزع بيئو محميو تكيف مع البيئو .3
دراسو العالقو بيغ اإلندان والسكان، وكيف يغيخ أفخاد السجتسع بيئتيع لألفزل , ويخى) قشجيل 

)   .وكل مكػنات البيئو (, أن تكيف االندان مع البيئو يحتاج إلى دراسو الحياه  2003ورمزان 
 (356:  2003قشجيل ورمزان  

جغخافيا  الستعمع إلى كيف يتحخك البذخ ومشتجاتيع ومعمػماتيع  اسة عمع: وتػجو در حخكو بين البذخ .4
مغ مكان آلخخ., ويجب تعميع الستعمسيغ أنشا كبذخ في حاجة ماسو إلى بعزشا البعس مغ خالل 

 واالستيخاد.الترجيخ 
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الستعمع، وسائل السدتعسمو لتػضيح بعج االقاليع السختمفو عغ : ) تعج الخخائط بأنػاعيا مغ أىع اقميم: .5
) نجاتي  وذلظ عغ شخيق ما تعخضو مغ رمػز تُعبخ عغ مزسػنَيا مغ ضاىخات جغخافيو وتاريخيو(.

                                    ( 42: ۸۰۰۲ودمحم ، 

 ومن مسا سبق تجج الباحثة ان اىسية البحث الحالي تتجمى :

وعخبيو ، تعسل عمى وفق )صف مقمػب( يعج محاولو ججيجه مغ قبل الباحثو لعجم وجػد دراسو محميو  .1
 في التحريل والحذ الجغخافي لجى شالب الرف الخامذ االدبي في ماده جغخافيا.

قج يدتفيج ٌمجرسػ ومجرسات الجغخافيا مغ استخاتيجيو الرف السقمػب ,وتػضيفو في تجريذ الجغخافيا  .2
ذ جغخافي الحي سػف تقػم وكحلظ يدتفاد الباحثػن مغ اختبارالتحريل في الجغخافيا ومكياس الح

 الباحثة ببشائيع .

 قج تداعج ىحه االستخاتيجيو عمى كدخ حالو التقميج والجسػد السػجػد في بيئو التعمع. .3

قج تداعج ىحه االستخاتيجيو عمى التغمب عمى مذكمو غياب الستعمسيغ او تأخخىع عغ وقت ابتجاء  .4
 الحرو الجراسيو.

 لمتعمع السجمج مغ خالل ىحه االستخاتيجيو. إمكانيو أستخجام اكثخ مغ استخاتيجيو .5

قج يعتبخ تغحيو راجعو، لستخحي القخار والسدؤوليغ في االنطسو التخبػيو والتعميسيو, في معخفو اىسيو  .6
 استخاتيجيو الرف السقمػب في التحريل وتشسيو الحذ جغخافي لجى  الصمبو .

ب اخخى في ىحا السػضػع عغ شخيق تفيج نتائج البحث  الحالي بأجخاء بحػث اخخى تتشاول جػان .7
 التخكيد عمى اىسيو التعمع السقمػب في مجال السدتحجثات التقشيو والتكشػلػجيو .

  : فخضيتا بحث
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درجات شالب السجسػعو  ,(بيغ متػسط0.05اليػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللو) .1
ومتػسط درجات شالب السجسػعو ضابصو تجخيبيو الحيغ درسػا بإعتساد استخاتيجيو الرف السقمػب 

 الحيغ درسػا بالصخيقو االعتياديو في اختبار التحريل.

(,بيغ متػسط درجات شالب السجسػعو 0.05ال يػجج فخق ذو داللو إحرائيو عشج مدتػى داللو) .2
التجخيبيو الحيغ درسػا بإعتساد استخاتيجيو الرف السقمػب ومتػسط درجات شالب السجسػعو 

 حيغ درسػا بالصخيقو اعتياديو في الحذ الجغخافي.الزابصو ال

 حجود البحث

 (م.2021-2020لمعام الجراسي )الحجود البذخية: شالب الرف الخامذ االدبي  .1

 (      2021-2020الحجود الدمانية:الفرل الجراسي االول لمعام الجراسي ) .2

ة لمرف الخامذ االدبي الحجود السػضػعية: الثالثو فرػل االولى مغ كتاب الجغخافيا الصبيعي .3
الستزسشو السػضػعات االتية )عمع اشكال سصح االرض :اشكال سصح  2018الصبعو العاشخه لعام 

االقاليع السشاخيو /عمع السياه :السياه –السدصحات السائية /الصقذ والسشاخ :عشاصخ الصقذ –االرض 
 السدصحات السائية (–السياه الجػفيو –الدصحيو 

اعجادية الدىػر لمبشيغ وىي تابعو إلى السجيخيو العامو لتخبيو نيشػى لمعام  الحجود السكانيو:  .4
 2021-2020الجراسي

 تحجيج السرطمحات:

 اوًل: اًلستخاتيجيو عخفيا كل من :

( بإ نيا:"جسيع الخصػات االساسيو التي يزعيا اٌلسجرس مغ اجل تحقيق اىجاف  2009) عصيو, , .1
 (.38: 2009اء لو غاية".  )عصيو, السشيج, فيجخل فييا كل فعل, او إجخ 
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( بأنيا :" خصػات إجخائية مشطسة ومتدمدمة ومتتابعة بحيث تكػن شاممة ومخنة 2010)أبػ أسعج، .2
ومخاعية لصبيعة الستعمسيغ, والتي ُتسثل الػاقع الحكيقي لسا يحجث داخل الرف مغ تفاعل حكيقي بيغ 

لتحقيق مخخجات تعميسية مخغػب فييا".)أبػ السعمع والصالب واستغالل لإلمكانيات الستاحة, 
 (115:2010أسعج,

(:  بانيا " مجسػعة مغ اإلجخاءات والسسارسات التي يتبعيا السعمع داخل الفرل 2013)أبػ الحجيج, .3
لمػصػل إلى مخخجات في ضػء األىجاف التي وضعيا, وتتزسغ مجسػعة مغ األساليب واألنذصة 

 (78:2013عج عمى تحقيق األىجاف". )أبػ الحجيج,والػسائل وأساليب التقػيع التي تدا

 ثانيا: الرف السقمهب عخفو كل من:

1.  &Sams, 2008) Bergmann ىػ مرصمح تجريدي يعسل عمى ان يقػم الستعمع بشسط تجريذ" :)
اعتيادي بشفدو, اذيصمب مشُو في البجايو قخاءه جدء مغ السقخر الجراسي بعج السجرسو, وتحزيخه عغ 

عمع متاحو لُو كالجروس السدجمو عمى فجيػ او قج تكػن معج مدبقا ومخسمو مغ قبل شخيق مرادر ت
معمع  عبخ االنتخنت ثع يشاقذُو فيو خالل درس في اليػم التالي , وذلظ يكػن فزال عغ مسارسو عجدا 

 (Sams , 2008:23)  Bergmannمغ االنذصو مع اقخانو .& 

2. ( :2015 ,Jacobsانُو اشار او إسمػب لم"  ) تجريذ يتع فيو عكذ السحاضخات والػاجبات السشدليو
ويُعتسج عمى استخاتيجيو التعمع الشذط والسذاركو الصالبيو وىحا الشيج يتيح لمسعمسيغ إضفاء شابع 
شخري عمى تعميع شالبيع, والدساح بػقت الرف الجراسي واستعسالو بذكل اكبخ, وبذكل مشتج 

 .Jacobs,2015:4,وتصبيق السعخفو والتفاعل(. ), )

3. (Marco, 2010  بانُو مرصمح تجريذ يجعل الستعمع يقُػم بشسط تجريذ اعتيادي بشفدُو, يصمب : )
اوال مشُو قخاءه جدء مغ السقخر الجراسي بعج السجرسو  وتحزيخه عغ شخيق مرادر التعمع السدجمو 

ذيا السعمع في الحرة عمى الفيجيػ السعج مدبقا لمستعمع والسخسمو مغ قبل السعمع عبخ االنتخنت ويشاق
 . (Marco,2010: 45الجراسيو" .), 
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:ىػ نسط مغ التجريذ اعتسجه مجرس مادة الجغخافيا الصبيعية لمرف  تعخف باحثو اجخائيا
الخامذ االدبي في اعجادية الدىػر لمبشيغ في تجريذ السجسػعو التجخيبية اذ كان يقجم  عباره عغ 

مػضػعات الجغخافيا الصبيعيو بحيث يتسخكد حػل الستَعمع مرصمح او ضاىخة او مػضػع ججيج مغ 
وبحيث تقمب فكخه التعمع مغ تقميج الى عخض تمظ السػضػعات باستخجام  ادوات تفاعميو  )تقشيات 
اسسعيو وبرخيو ( أي يسكغ عغ شخيقيا تقجم الساده التعميسيو لمستعمسيغ  مغ خال فيجيػ او اقخاص مجمجو 

. 

 تحريل :ثالثا: عخف كل من  ال

(: بأنو "درجة االكتداب التي يحققيا الفخد, او مدتػى الشجاح الحي يحخزه او 2006عخفو )عالم  .1
 (132:  2006يرل اليو في مادة دراسية او مجال تعميسي ، ". )عالم ,

(: "  انو "إنجاز تعميسي لمساده, ويعشي بمػغ مدتػى ُمعيغ مغ تحريل السعمػمات  2010(احسج,  .2
رات السصمػبو ويحجد ذلظ اختبارات مقششو او تقاريخ السعمسيغ او االثشيغ معا" وقيام بالسيا

 ( 32: 2010)احسج,

(: "مجسػعة الخبخات السعخفية والسيارية التي يكتدبيا الصمبة نتيجة  2013عخفو) المقائي وعمي, .3
 (. 22:   2013مقخرات معيشة" . ) المقائي وعمي , 

مقجار السعمػمات التي يحرل عمييا شالب الرف الخامذ تعخف باحثو اجخائيا التحريل: ىػ 
االدبي )عيشة البحث ( في مادة الجغخافيا الصبيعية ويتع معخفتو مغ الجرجات التي يحرل عمييا شمبة 

 نتيجة اجابتيع عغ االختبار التحريمي الحي اعجتو الباحثة لتحقيق اىجاف ىحا البحث.

 رابعا: عخف كل من الحذ الجغخافي : 

بأنو أستعجاد فصخي كامغ عشج كل فخد يجفعو إلى ان يذعخ بالسكان مغ ( : "  ۸۰۰۲اتي ودمحم , نج) .1
حػلو لسعخفو خرائرو وعقج مقارنة بيشو وبيغ مكان آخخ ومعخفو مػقعو في ىحا السكان وىػ يتزسغ 

 ( 34:  ۸۰۰۲نجاتي و دمحم , )حخكو اقميع ( ". -تكيف  -مكان  -خسدو أبعاد وىي ) مػقع 
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(:" انو تجريب عسمي عمى مالحطو العالع الخارجي. والحي يعتسج عمى الحذ  2010لعسخ, )ا .2
الجغخافي كػسيمو لفيسو ودراسو الستغيخات السكػنو لمبيئو  واليو عسميا والعػامل الجاخميو والخارجيو 

 (.21:  2010السؤثخه فييا". )العسخ ,

خيقو معخفيو ووججانيو بشاء عمى االحداس (" انذصو عقميو يسارسيا الصالب بص 2013") محسػد ,  .3
 ( .76:  2013والػعي وصػال لتحقيق  اليجف". ) محسػد , 

تعخفو الباحثو اجخائيا: قجره الصالب بالرف الخامذ االدبي )عيشة البحث( عمى اكتداب حقائق 
حذ ومفاليع ومبادئ وميارات جغخافيا , ويقاس بالجرجو التي يحرل عمييا الصالب في مكياس ال

 الجغخافي السعج مغ قبل الباحثة .

 

 

 

 دراسات سابقو :

 دراسات تتشاول الرف السقمهب :

( :اجخيت ىحه الجراسو في الدعػدية وتيجف الى معخفو " أثخ استخجام    2016دراسو)الدعجون,  .1
شالب  40الفرػل السقمػبة عمى تحريل الصالبات وعمى رضاىغ عغ السقخر " وكان عجد شالبيا 

السشيج التجخيبي ,واستخجام معادالت معادلة الفا كخونباخ, تحميل التبايغ, و اضيخت نتائج  واستخجم
الجراسو وجػد فخوق دالو احرائيا لرالح السجسػعو التجخيبيو في متػسط التحريل وكحلظ في 

 مدتػى الخضا عغ السقخر.

لى معخفو " أثخ تػضيف (: اجخيت ىحه الجراسة في فمدصيغ تيجف الجراسو ا   2017دراسو )الكخد , .2
الفرل السشعكذ عمى تشسية ميارات حل السدألة الخياضية والتػاصل الخياضي لجى شالبات الرف 
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 t -testشالب واستخجم السشيج التجخيبي ,واستخجام  40التاسع االسداسي بغده " وكان عجد شالبيا 
- Shapiro Wilkغ متػسصي درجات ضيخت نتائج الجراسة وجػد فخوق ذات دالو احرائيا بي

 مجسػعو تجخيبيو وضابصو في اختباري حل السدألة الخياضيو والتػاصل الخياضي لرالح التجخيبية.

( : اجخيت ىحه الجراسو في العخاق و تيجف الى معخفو "اثخ استخاتيجيو التعمع 2018دراسو) زياره, .3
لعمسي في ماده السشعكذ في التحريل وميارات التخابط الخياضي لجى شالب الرف الخابع ا

شالب واستخجم السشيج التجخيبي ,واستخجام معادالت الرعػبو  77الخياضيات" وكان عجد شالبيا 
, وأضيخت نتائج دراسو فخقًا ذو داللو احرائيو بيغ متػسصات  t-testوتسييد وفعاليو البجائل و

لح مجسػعو تجخيبيو درجات أفخاد الجراسو عمى التحريل  والتخابط يعدى إلى شخيقة التجريذ و لرا
 التي درست  برف مقمػب .

 

 

 

 

 دراسات تتشاول الحذ الجغخافي:

( :اجخيت ىحه الجراسو في مرخ و تيجف الى معخفو "فاعميو استخجام نطع 2017دراسو)البشا, .1
السعمػمات الجغخافية في تشسية التحريل والحذ الجغخافي لجى شالب الرف االول الثانػي في ماده 

استخجام وسائل احرائيو مشاسبو, واثبتت نتائج خاصو بتصبيق مكياس الحذ الجغخافي  الجغخافيا وتع
 ان ىشاك فخوقا ذات داللو احرائيو لرالح مجسػعو تجخيبيو.

( : اجخيت ىحه الجراسو في مرخ و تيجف الى معخفو " استخجام فاعمية 2017دراسو)حشفي ويارا , .2
تيخي  في تشسيو الحذ الجغخافي وبعس ميارات القخاءة وحجه الجغخافيا مقتخحو قائسو عمى مجخل مػند
شفل( واستخجم السشيج التجخيبي ,واضيخت الشتائج  38الخخيصة لصفل الخوضة "  وكان عجد عيشو )

 وجػد عالقو ارتباشيو مػجو ذات داللو أحرائيو لرالح اشفال مجسػعو تجخيبيو .
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و تيجف الى معخفو"" فاعمية استخجام ( : اجخيت ىحه الجراسو في مرخ 2019دراسة الذخبيشي ) .3
الػسائط التفاعميو في تشسيو الحذ الجغخافي  بسفيػم جػده الحياه في الجراسات االجتساعيو لتالميح 

(شالب  واستخجم السشيج التجخيبي 20الرع بالسخحمو االعجاديو"  وكان عجد عيشو مغ شمبو الرع )
ات داللو أحرائيو لرالح شالب الرع مجسػعو ,واضيخت الشتائج وجػد عالقو ارتباشيو مػجبو ذ

 تجخيبيو .

 ( الجراسات الدابقو 1ججول)

 دراسة تشاولت استخاتيجيو الرف السقمهب

 2016الدعجون 

 سعهديو

أثخ استخجام الفرػل 
السقمػبة عمى تحريل 

الصالبات وعمى رضاىغ 
 عغ السقخر

شالبات 
 كميو التخبيو

92 
 شالبو

تحريمي 
(قبمي بعجي) 

_استبانة 
لكياس الخضا 
 عغ السقخر 

معادلة 
الفا 

كخونباخ, 
a  تحميل

 التبايغ

ضيخت نتائج دراسو وجػد فخوق 
دالو احرائيا لرالح مجسػعو 
تجخيبيو في متػسط التحريل 
وكحلظ في مدتػى الخضا عغ 

 السقخر

 2017الكخد 
 فمدطين

أثخ تػضيف الفرل 
السشعكذ عمى تشسية 
ميارات حل السدألة 
الخياضية والتػاصل 

الخياضي لجى شالبات 
 الرف التاسع الداسي بغده

التاسع 
 اساسي

89 
 شالبو

اختبار 
ميارات حل 

السدألة 
الخياضية 
_اختبار 
ميارات 
 الخياضي

t -test - 
Shapiro  

Wilk 

 

ضيخت نتائج الجراسة وجػد 
فخوق ذات دلمة احرائية بيغ 
متػسصي درجات السجسػعة 

في التجخيبية والزابصة 
اختباري حل السدألة الخياضية 

والتػاصل الخياضي لرالح 
 التجخيبية

 
زيارة        

 العخاق 2018

 
أثخ استخاتيجية التعمع 

السشعكذ في التحريل 
وميارات التخابط الخياضي 
لجى شالب الرف الخابع 

 العمسي في ماده الخياضيات

 
الخابع 
 العمسي

 
(77 )

 شالب

 
 تحريل

تخابط  
 رياضي

 
t-test 

صعػيو  
تسييد 
فعاليو 
 بجائل

وأضيخت نتيجة دراسو فخقًا ذو 
داللو احرائيو بيغ متػسصات 

درجات أفخاد دراسو عمى 
تحريل  والتخابط يعدى إلى 

شخيقة التجريذ لرالح 
السجسػعة التجخيبيرف مقمػب 

. 

 دراسة تشاولت الحذ الجغخافي
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 2017البشا 
 مرخ

فاعميو استخجام نطع 
الجغخافية في السعمػمات 

تشسية التحريل والحذ 
الجغخافي لجى شالب 

الرف االول الثانػي في 
 ماده الجغخافيا

شالبات 
االول 
 الثانػي 

 
مكياس الحذ 

 الجغخافي 

 
وسائل 

احرائيو 
 مشاسبو

اثبتت نتائج خاصو بتصبيق 
مكياس الحذ الجغخافي وان 

ىشاك فخوقاً  ذات داللو 
احرائية لرالح مجسػعو 

 تجخيبيو

حشفي ويارا 
 مرخ 2017

استخجام فاعمية وحجه 
الجغخافيا مقتخحو قائسو 

عمى مجخل مػندتيخي  في 
تشسيو الحذ الجغخافي 
وبعس ميارات القخاءة 
 الخخيصة لصفل الخوضة

اشفال  
 الخوضو

 38 

اختبار الحذ 
الجغخافي 
 السرػر

t-test 
الفا 

كخونباخ 
وصجق 
 الصخفيغ

واضيخت الشتائج وجػد عالقو 
ارتباشيو مػجو ذات داللو 
أحرائيو لرالح اشفال 

 مجسػعو تجخيبيو .

 2019شخبيشي 

فاعمية استخجام الػسائط 
التفاعميو في تشسيو الحذ 
الجغخافي  بسفيػم جػده 

الحياه في الجراسات 
االجتساعيو لتالميح الرع 

 بالسخحمو االعجاديو

تالميح  
 الرع ثاني

 اعجادي 

 20 
 شالب

مكياس  
الحذ 

 الجغخافي

ومكياس  
 جػده الحياه

الفا  
كخونباخ 
 مان وتشي

واضيخت الشتائج وجػد عالقو 
ارتباشيو مػجو ذات داللو 

أحرائيو لرالح شالب الرع 
 مجسػعو تجخيبيو .

 

 اجخاءات البحث :

 مشيجيو بحث:

إعتسجت الباحث عمى أحج التراميع شبو تجخيبيو, ذات ضبط جدئي لسجسػعتيغ : ترسيم تجخيبي
 .(2متكافئتيغ وىي )تجخيبيو وضابصو( كسا في ججول )

 ( ترسيم تجخييبي2ججول )

 مجسهعات

 ادوات الستغيخ التابع متغيخ تابع متغيخ مدتقل 
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 تجخيبيو
استخاتيجيو -

الرف 
 السقمػب

 التحريل   -

 الحذ الجغخافي

 اختبار التحريل-

مكياس الحذ  -
 الجغخافي

 شخيقو اعتياديو ضابصو

 وُعيشو بَحثمجتسَع 

صالب الرف الخامذ االدبي في السجارس الثانػية حجد مجتسع البحث ب : مجتسع بحث
 ( م .  2021 -2020لمعام الجراسي  )واالعجادية التابعو لسجيخية تخبية نيشػى لمجراسو الرباحية و 

 عيشو بحث :

, وتع ذلظ  السادةعيشو البحث برػره) قرجيو( وذلظ لتعاون اداره السجرسو ومجرس  رتع اختيار 
عغ شخيق قخعو اختيار شعبو )ج( لتسثل السجسػعو اولى )التجخيبية ( التي سيجرس شالبيا باستخاتيجيو 

(  وشعبو )ب( لتسثل السجسػعو الثانيو )الزابصو ( والتي 21الرف السقمػب,إذ بمغ عجد شالبيا )
 ( شالب. 20سيجرس شالبيا بالصخيقو معتاده, إذ بمغ عجد شالبيا )

 

 

 إجخاءات الزبط:

وتع تصبيق تع مكافئو مجسػعتيغ البحث  بالستغيخات التاليو)معخفو سابقة ،عسخ زمشي ,ذكاء( ،
اختبار )مان وتشي( لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفو الجاللو وبعج معالجة البانات احرائيا تبيغ ان قيسة مان 

(, وىحا يعشي 0.05دتػى داللو معتسج)لكل متغيخات التكافؤات  مغ م اوتشي السحدػبة اكبخ مغ الججولية
 أن السجسػعتيغ متجاندو في ىحا الستغيخات . 
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 (3ججول ) 

 العجد الستغيخ السجسهعات
الستهسط 
 الحدابي

اًلنحخاف 
 السعياري 

 التباين
مجسهع 
 الختب

الجًللة  قيسة مان وتشي
اًلحرائية 
عشج مدتهى 

0.05 

 السحدهبة

U 

قيسو دًللو 
 ًلختبار

U 

عسخ  التجخيبية
 زمشي

21 91 .39 7.02 14 .49 51 .453 
 غيخ دالة 0. 751 179. 6

 457. 51 42. 52 6.6 39. 94 20 الزابصة

تحريل  التجخيبية
 سابق

21 20 .36 96 .8 14 .49 51 .452 
 غيخ دالة 0. 865 203. 6

 453. 51 42. 52 8.75 36. 23 20 الزابصة

 التجخيبية
 ذكاء

21 67 .38 57 .6 14 .49 51 .458 
 غيخ دالة 0. 899 217. 7

 459. 51 42. 52 5. 54 38. 65 20 الزابصة

 أداتا َبحث

ومغ متصمبات بحث إعجاد اختبار تحريمي ضسغ فرػل الستزسشو في الساده  اختبار تحريمي:
 الجراسيو السحجدة لتجخبة ىحه الجراسو، لحا أتبعت الباحثة خصػات االتيو:

 ىجف مغ اختبار . تحجيج .1

 تِحجيج َماده عَمسيُو. .2

 صياغو اىجاف سمػكيو.  .3

 .تحجيج عجد فقخات اختبار .4

 اعجاد )ججول مػاصفات( . .5

 ) الخارطِة اًلختبارية( )(3)3)(َججول السهاصفات
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مدتهى اًلىجاف 

األىجاف 

السحتهى                                    

 

100              %
عجد 

   
الفقخات 

تقهيم 
  6 %

تخكيب 
  7 %

تحميل 
   8 %

تطبيق 
 20%

استيعاب 
 26%

السعخفة 
   33 %

وزن السحتهى 
 100% عجد الحرص  الفرل 

 الثاني 7 %17.5 2 2 1 1 1 0 7

 الثالث 13 32.5% 4 3 3 1 1 1 13

 الخابع 20 50% 7 5 4 2 1 1 20

 السجسهع 40 100% 13 10 8 4 3 2 40

( فقخه مغ نػع 40بعج إعجاد ججول السػاصفات تع صياغو)صياغو فقخات اختبار تحريمي: 
 اختيار مغ متعجد .

 تعميسات اًلجابة:

 :.  إعجاد تعميسات اإلختبار7

 أ(   تعميسات اًلجابو:-7) 

 تسثل تعميسات االختبار إرشادات ضخوريو تػجو لمصالب وتخشجه في أداء اختبار .

لالجابو  1واعصيت )درجو خاصو باجابو اختبار تحريل،تع إعجاد تعميسات  ب(  تعميسات الترحيح:-7)
  صحيحو, وصفخ لمخاشئو(.

 : لقج تع استخخاج صجق االختبار التحريمي كاآلتي :صجق اختبار -8 
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عخض فقخات االختبار تحريمي مع االىجاف الدمػكيو لكل فقخه عمى مجسػعو مغ أ( ظاىخي :-8)
 (  .85نت ندبو األتفاق )%محكسيغ وخبخاء مختريغ في شخائق التجريذ وكا

 تع تحقيق ذلظ عغ شخيق إعجاد خارشو اختباريو . ب( صجق السحتهى :- 8(

 عيشة السعمهمات وعيشة التحميل اإلحرائي لإلختبار التحريمي:9- 

( شالب 35،شبق اختبار تحريل عمى عيشو استصالعيو اولى مؤلفو مغ) ( أ( عيشة السعمهمات:9-
بسػجب كتاب  اعجادية ابغ البيصار لمبشيغ التابعو لسجيخية تخبية نيشػى  فيالرف الخامذ االدبي في

 ( دقيقو .40تدييل ميسو, فكان الستػسط الدمشي لالجابة عغ االختبار )

(شالب مغ شالب الرف 120ُشِبق اختبار عمى عيشو ثانيو قػاميا)  ب(عيشو تحميل احرائي:-9)
التابعو الى مجيخية تخبية نيشػى في مجيشة السػصل  ،بعج  الخامذ االدبي في اعجادية ابػ حشيفة لمبشيغ

 التأكج مغ إكسال الصالب في ىحه السجرسو مغ دراسو فرػل السادة الجراسية السذسػلو بالبحث الحالي .

بعج تصبيق االختبار وتحجيج وفخز درجات مجسػعو تحميل احرائي لفقخات اختبار تحريمي:  - 10
ظ درجات مجسػعو حاصمو عمى أدنى درجات مغ خالل استعسال ندبو حاصمو عمى أعمى درجات,وكحل

 %(لمسجسػعتيغ مغ اجل تحميميا إحرائيًا.27%( وأدنى)27أعمى )

( كسا يخى 0.52 – 0,25)كانت صعػبو السػضػعيو قيستيا تتخاوح ما بيغ أ( معامل الرعهبو: -10)
 جيجه . ( تكػن 0.15-0.85( تتخاوح معامل صعػبو بيغ )114:2006)عالم، 

 (, وُتعج جسيع فقخات مقبػلو.68 -0.33وقج تبيغ أنيا تتخاوح ما بيغ) ب( قهه تسييديو:-(10

 ( .-]0.04] -[ 0.52-تتخاوح قيستيا  بيغ )[ ( فعاليو بجائل خاطئوج-10)

،وبَمغت قيسو الثبات كخونباخ(،  -تع حداب معامل ثبات وفقًا لسعادلو )إلفا ثبات اختبار تحريمي: -11
 ( وُتعج قيسو جيجه.0.82الختبار التحريل)
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تع تصبيق اختبار تحريمي برػرتو نيائيو عمى عيشو  اختبار تحريمي برهرتو نيائيو وتطبيقو:-12
 بحث .

 ثانيا : مقياس الحذ الجغخافي:

 الجغخافي .مجى امتمظ شمبو  الرف الخامذ االدبي ميارات الحذ اىجاف من السقياس :  .1

بعج االشالع عمى دراسات وادبيات تخز الحذ الجغخافي كجراسة وصف السقياس :  .2
walker2007, وغيخىا مغ الجراسات واالدبيات تع بشاء اختبار مغ 2008(( و)دراسو نجاتي ودمحم)

خسذ ميارات اساسيو ) تحجيج االتجاه , تحجيج السػقع , تحجيج الخرائز البذخية , تحجيج 
 الصبيعية( .الخرائز 

( 56تع صياغو فقخات مكياس حذ جغخافي التي بمغ عجدىا )صياغة فقخات مقياس حذ جغخافي:  .3
 .فقخه  لخسذ ميارات 

( محكسًا ومختز في 15( فقخه عمى )56عخض برػرُه اوليو لألداه وبالغ عجدىا )صالحية الفقخات:  .4
صالحيو كل فقخه مغ فقخات السكياس،  شخائق تجريذ الجغخافيا والعمػم التخبػية, ألبجاء آرائيع حػل

%( فأكثخ مغ الخبخاء، وبشاًء عمى ذلظ 80وبعج تفخيغ االستجابات ,تع قبػل الفقخه التي وافق عمييا )
 ( فقخه.56( فقخه مغ مجسػع )54تع االبقاء عمى )

 اعجاد تعميسات مقياس الحذ الجغخافي:  

ا الشػع مغ السكياس ججيج عمى تع وضع تعميسات لسكياس الحذ الجغخافي وذلظ كػن ىح
( شالب  تع اختيارىع بذكل عذػائي مغ العيشات االستصالعية السحكػرة 45الصمبة,وتع تصبيقو عمى )

وتبّيغ ان جسيع الفقخات مفيػمو مغ حيث السعشى وصياغو، كسا تبيغ ان متػسط وقت اجابو عمى 
 ( دقيقو.55السكياس )

 ترحيح مقياس الحذ الجغخافي: 
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( امام البجيل الحي يشاسبو ويسثل اجابتو عمى فقخه ويكػن ترحيح تحغ بػضع اشاره )يقػم مس
 ( لالستجابو االيجابيو وعكذ لالستجابة سمبيو . 1-4مغ )

 التحميل اًلحرائي لمفقخات: 

)اسمػب مجسػعتيغ شخفيتيغ(: تع حداب القػة التسييدية لمفقخات باستخجام )بيخسػن(  قهه تسييديو .1
 تسييد فقخات. وجج ان جسيع فقخات دالو احرائيا ماعجا اثشان مغ فقخات .لكياس قجره 

( حيث 05,0ضيخ ان جسيع الفقخات دالو احرائيًا عَشج مدتػَى )إيجاد معامل اًلتداق الجاخمي:   .2
 .( وىي جيجه ذات عالقو ارتباشيو  0.91- 0.84تخاوحت بيغ )

 خرائص سايكهمتخيو لمسقياس:  

فقخات السكياس عمى لجشو مغ محكسيغ لمحكع عمى صالحيتيا في قياس عخضت صجق ظاىخي:  .1
 %( تقخيبا. 80الستغيخ السخاد قياسو، واخح ندبة اتفاق )

 الثبات: .2

 1تع بصخيقو معامل اتداق بأسمػب )الفا كخونباخ (: شبق السكياس عمى عيشو بمغ عجد افخادىَا 
( وىػ 86,0عامل ثبات مكياس الحذ الجغخافي )( شالب ,وبتصبيق معادلو لالتداق داخمي ,اذ بمغ م45)

 جيج .

 تطبيق التجخبة:

بعج اكسال متصمبات البحث ومدتمدماتو تع تصبيق التجخبة عمى عيشة البحث وذلظ في الفرل 
وبعج االنتياء تع تصبيق ادوات البحث االختبار  2021-2020الجراسي االول مغ العام الجراسي 
 ي التحريمي ومكياس الحذ الجغخاف

 spssتع االعتساد في معاجة البيانات عمى الحقيبة االحرائية ببخنامج الهسائل اًلحرائية :
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 نتائج البحث ومشاقذتيا :

 يتزسغ عخضًا لمشتائج وتفديخىَا ومشَاقَذتيا في ضػء أىجاف بحث وكسا يأتي:

 عخض الشتائج ومشاقذتيا:

درجات  ,(بيغ متػسط0.05داللو)فخضيو اولى: ال يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى 
شالب مجسػعو تجخيبيو الحيغ درسػا بإعتساد استخاتيجيو الرف السقمػب ومتػسط درجات شالب 

 (.4مجسػعو ضابصو الحيغ درسػا بالصخيقو اعتياديو في اختبار التحريل كسا في ججول )

 ( 4ججول )

 العجد مجسهعات
متهسط 
 الختب

مجسهع 
 الختب

قيسة مان 
 وتشي

 السحدهبة

الجًللو من 
 الطخفين

مدتهى 
الجًللة    ) 

0005 ) 

 521. 50 024 83 21 تجخيبية

 دالو 0. 035 12905

 379.50 016 98 20 ضابطة

 

(  0.03لمتَحقق مغ فخضيو البحث االولى تع إيجاد قيسو مان وتشي السحدػبو عشج مدتػى داللو )
( اكبخ  24.83ان الػسط الحدابي لمسجسػعو التجخيبيو )( وكحلظ بسا  0.05وىي اقل مغ مدتػى داللة )

( فيكػن ىحا االختالف لرالح السجسػعو التجخيبية    16.98مغ الػسط الحدابي لمسجسػعو الزابصو )
التي تجرس في استخاتيجيو )صف مقمػب( و مجسػعو اخخى التي تجرس  بصخيقو اعتياديو )مجسػعة 

 ضابصو( في اختَبار التحرِيل.

(,بيغ متػسط درجات 0.05ال يػجج فخق ذو داللو إحرائيو عشج مدتػى داللو) ثانيو : فخضيو
شالب مجسػعو تجخيبيو الحيغ درسػا بإعتساد استخاتيجيو الرف السقمػب ومتػسط درجات شالب 

 (5كسا في ججول )السجسػعو ضابصو الحيغ درسػا بالصخيقو اعتياديو في الحذ الجغخافي.
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 (5ججول )

 عجدال مجسهعات
متهسط 
 الختب

مجسهع 
 الختب

قيسة مان 
 وتشي

 السحدهبة

الجًللو من 
 الطخفين

مدتهى 
الجًللة    ) 

0005 ) 

 556. 57 55, 77 21 تجخيبية

 داله 7. 755 554,5

 774.57 56, 77 20 ضابطة

( عشج مدتػى  124.5لمتحقق مغ فخضيو البحث الثانيو , تع إيجاد قيسة مان وتشي السحدػبو )
( وكحلظ بسا ان الػسط الحدابي لمتجخيبية  0.05( وىي اقل مغ مدتػى الجاللو ) 0.02داللة )

(  وبسا ان الػسط الحدابي لمتجخيبيو  16.73( اكبخ مغ الػسط الحدابي لمسجسػعو الزابصو )25.07)
التي   اكبخ مغ الػسط الحدابي لسجسػعو  الزابصو ,فيكػن ىحا االختالف لرالح السجسػعو التجخيبيو

درست باستخاتيجيو )صف مقمػب( و السجسػعو اخخى التي درست  بصخيقو اعتياديو )مجسػعة ضابصو( 
 في مكياس الحذ الجغخافي .

 

 اظيخت الشتائج ما يأتي :

ضيخت نتائج البحث تفػق شالب السجسػعةِ ّ التجخيبية الحيغ د ُرسػا وفق استخ تيجيو تعمع 
ضابصو الحيغ درسػا معتسجيغ عمى اعتياديو في اختبار التحريل م السقمػُب عمى شالب السجسػعو 

ويسكغ أن يعػد سبب ذلظ إلى أ ن استخا تيجيو التعمع السقمػب, تشصمق مغ نطخيو بشائيو,والتي تؤكج 
عمى تدويج الستعمع بالسعخفو سابقو, وخمق بيئو تعمع تعاوني في صف دراسي, واستفاده مغ امكانيات 

لػجيا تعميسيو, مسا يؤدي إلى تػفيخ بيئة لمتعمع الشذط, والتي يتحػل فييا الصالب مغ التي تػفخىا تكشػ 
متمقي سمبي, الى ايجابي , والػصػل إلى استشتاجات وأعصاء تفديخات  ومبخرات مقشعو ووضع حمػل 
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مشاسبة, عغ شخيق  االشالع عمى مرادر معمػمات متػفخه في بيئو تفاعميو لمتعمع مقمػب, وبحلظ 
ع في زياده قجره الستعمع عمى عمى إدراك االشياء وزياده الحذ الجغخافي لجييع بذكل اكبخ. وكحلظ ساى

مسا ساعج في زياده تحريل متعمسي السجسػعة التجخيبيو ىػ حرػليع عمى تغحيو راجعو بدخعو وفي 
لجغخافيا عغ كل االوقات, , وقج ساعجت  بحلظ ىحه االستخاتيجيو عمى جحب انتباه الستعمع نحػ ماده ا
 شخيق ما تمقػه مغ تدجيالت فيجيػيو مباشخه مغ قبل معمع .وبحلظ تطيخ الشتائج كسا ياتي:

 وجػد اثخ واضح الستخاتيجية الرف السقمػب عمى التحريل لجى شالب صف  خامذ االدبي. .1

وجػد اثخ واضح الستخاتيجية الرف السقمػب عمى الحذ الجغخافي لجى شالب صف  خامذ  .2
 االدبي.

 تهصيات ال

 في ضهء نتائج ىحه الجراسة، يهصي الباحث بسا يمي:  

اإلفادة مغ نتائج ىحه الجراسة لجعػه مجرسي ومجرسات مادة الجغخافيا عمى وجو الخرػص والسػاد  .1
االجتساعية عمى وجو العسػم مغ قبل وحجة االعجاد والتصػيخ في مجيخية تخبية نيشػى وتاكيجىا 

الرف السقمػب أثشاء تجريديع وخاصة ونحغ في ضخف استثشائي في عمى استعسال استخاتيجية 
 ضل جائحو كػرونا.

دعػه مصػري السشاىج مغ االستفاده مغ  مكياس  الحذ الجغخافي في تصػيخ مشاىج الجغخافيا  .2
 بحيث تتشاسب مع التصػر الحاصل والسصمػب في االلفيو الثانيو .

بسعمػمات كافية وواضحة عغ اىسية وخصػات تدويج واضعي السشاىج في السؤسدات التخبػية  .3
استخاتيجية الرف السقمػب لسخاعاة ترسيع وتخصيط السشاىج ومقخرات مادة الجغخافيا والسػاد االخخى 

 عمى وفقيا.
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ضخورة التاكيج عمى السذخفيغ التخبػيغ مغ قبل وحجة االعجاد والتجريب في مجيخية تخبية نيشػى  .4
جرسيغ لسادة الجغخافيا والسػاد االخخى مغ ناحية االستعجاد عمى االلسام بػضع السجارس والس

الشفدي والسادي والعمسي الستخجام استخاتيجية الرف السقمػب عمى اعتبارىا استخاتيجية تختمف 
عغ الصخيقة السعتادة في التجريذ ووضع ضػابط معيشو تتشاسب مع تصبيق ىحه استخاتيجية, وذكخ 

 اح بجائل التشفيحمعيقات العسل بيحه شخيقو واقتخ 
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 السقتخحات :

 دعهه باحثين  ججد لجراسو :

أثخ استخاتيجيو الرف السقمػب في  التفكيخ الشاقج لجى شمبو الرف الخامذ االدبي في مادة  .1
 الجغخافيا.

أثخ استخاتيجيو الرف السقمػب في التفكيخ السحػري لجى شمبو الرف الثاني الستػسط في مادة  .2
 االجتساعيات .

استخاتيجيو الرف السقمػب في التحريل  والتفكيخالسخكب لجى شمبو الرف الخابع االدبي في أثخ  .3
 مادة الجغخافيا .
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 مرادر: العخبية واًلجشبية:

, دار الذخوق لمشذخ 1, طأساليب تجريذ الخياضيات(: 2010أبػ أسعج, صالح عبج المصيف) .1
 والتػزيع, عسان.

, دار صفاء 1, ططخق تعميم الخياضيات وتاريخ تطهرىا (:2013أبػ الحجيج, فاشسة عبج الدالم)  .2
 لمشذخ والتػزيع, عسان.

" ( :التحريل الجراسًي وعالقتًو بالكيًع االسالمية", مكتبة حدغ العرخية 2010احسج, عمي عبج الحسيج ) .3
 لمصباعة والشذخ والتػزيع, بيخوت, لبشان.

لسفاليع اليشجسية لجى شالب رياض (: بخنامج لتشسية الحذ السكاني وا2004بكخ ,مخوة ىالل) .4
 , , كمية التخبية, جامعة ششصا , مرخ.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرةاالشفال, 

(: فاعميو استخجام نطع السعمػمات الجغخافية في تشسية التحريل والحذ 2017البشا, تياني عصية ) .5
, كمية خ غيخ مشذهرةرسالة ماجدتيالجغخافي لجى شالب الرف االول الثانػي في ماده الجغخافيا, 

 التخبية , جامعة السشرػرة , مرخ.

(:شخائقً تجريذً الخياضيات,ً معاىًج اعجاد السعمسيغ,  2011الحجيثي, شارق شعبان رجب وآخخون, ) .6
 ,مصبعة محافطة ديالى السخكدية, وزارة التخبية, بغجاد. 1ط

بية العسمية "، السجمة التخبػية، والتخ الحذ العمسـى  من مشعهر العمسي (: 2013حدام الجيغ , دمحم ) .7
 .46-11،( 34كمية التخبية، جامعة سػىاج، )

( مجى تػفخ ميارات الحاسب االساسية لجى شالب التخبية  2012الحدغ ,رياض عبجالخحسغ ) .8
السيجانية في كمية التخبية بجامعة السمظ سعػد ,مجمة العمػم التخبػية والجراسات االسالمية ,عجد 

 ,الخياض.24
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(:"فاعمية التعمع السعكػس القائع عمى التجويغ في تشسية ميارات ترسيع االختبارات 2015حدغ, نبيل,)  .9
مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمم الشفذ0 اإللكتخونية لجى اعزاء ىيئة التجريذ بجامعة ام القخى", 

 .176 -113(: 61(, ج)1ع)

ام فاعمية وحجه الجغخافيا مقتخحو قائسو عمى مجخل استخج(: 2017حشفي0 ميا كسال ويارا ابخاهيم دمحم ) .11
رسالة ماجدتيخ مػندتيخي  في تشسيو الحذ الجغخافي وبعس ميارات القخاءة الخخيصة لصفل الخوضة, 

 ,  جامعة اسيػط , مرخ.غيخ مشذهرة

 , دار السديخة لمشذخ  اساسيات الترسيم وانتاج الهسائل التعميسية(:  2008الحيمة, دمحم محسػد ) .11
 والتػزيع عسان .

(: أثخ استخاتيجية التعمع السشعكذ في التحريل وميارات التخابط الخياضي 2018زيارة, قاسع مديخ ) .12
, جامعة بغجاد, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرةلجى شالب الرف الخابع العمسي في ماده الخياضيات, 

 العخاق.

 , االردن دار الذخوق.ة اًلرضيةتجريذ ميارات الخخائط ونساذج الكخ (: 2001سعادة,جػدت احسج) .13

(:"أثخ استخجام استخاتيجية الفرػل السقمػبة عمى تحريل 2016الدعجون، اليام عبج الكخيع، ) .14
(, حديخان, كمية 6(,ع)5, م)السجمة الجولية التخبهية الستخررةالصالب وعمى رضاىع عغ القخار", 

 التخبية, جامعة السمظ سعػد, السسمكة العخبية الدعػدية.

 : سيخة ومديخة, مشذأة السعارف, االسكشجرية , مرخ الفكخ الجغخافي(: 1999لذامي ,صالح الجيغ )ا .15

(:" فاعمية استخجام الػسائط التفاعميو في تشسيو الحذ الجغخافي  بسفيػم 2019الذخبيشي, داليا فػزي) .16
السرخية لمكسبيهتخ  الجسعيةجػده الحياه في الجراسات االجتساعيو لتالميح الرع بالسخحمو االعجاديو, 

 , مرخ. التعميسي
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, دار السديخة لمصباعة 1, طالتعمم السجمج والتعمم السعكهس(:2015الذخمان، عاشف ابػ حسيج، ) .17
 والشذخ, عسان.

(:اثخ استخاتيجية تجريدية مقتخحة باستخجام اليػتيػب عمى التحريل  2014الذيخاني ,احسج سمصان ) .18
لجى شالب الرف االول الثانػي ,رسالة ماجدتيخ,جامعة السمظ الجراسي في السقخر الحاسب االلي 

 سعػد ,الخياض

 (: الجػدةً الذاممةً والججيجً فيً التجريذ", دار الرفاء لمشذخ والتػزيع, عسان.2009عصيو, محدغ,) .19

,دار السديخة لمشذخ  1"(: الكياًس والتقػيعً التخبػيً والشفدي", ط2006عالم, صالح الجيغ محسػد, ) .21
 ػزيع, عسان.والت

( تصػيخ نسػذج لمترسيع التحفيدي لمسقخر السصمػب واثخه في نػاتج التعمع  2015عمي ,اكخم ضحى ) .21
ومدتػى تجييد السعمػمات وتقبل مدتحجثات التكشمػجيا الدائجة لحوي االحتياجات الخاصة ,السؤتسخ 
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