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الملخص
يهدف البحث إلى التعرف على أثر استراتيجية  4Hفي االستطالع الجغرافي لدى طالب الصف الرابع االدبي فيي
مادة الجغرافية.
ولتحقيق هدف البحث قام الباحثان بوضع فرضية صفرية ,وللتحقق من فرضية البحث تم وبشكل قصدي اختيار
عينة من طالب الصف الرابع االدبي في اعدادية الحكمة للبنين في مدينة الموصل للعام الدراسي (–2019
 )2020وبالطريقة العشوائية البسيطة اختار الباحثان الشعبة ( أ ) لتمثل المجموعة التجريبية والتي تدرس وفقا
الستراتيجية  , 4Hفي حين اصبحت الشعبة (ب) تمثل المجموعة الضابطة والتي تدرس وفقا للطريقة االعتيادية,
وقد بلغ مجموع أفراد عينة البحث ( )52طالباً ,وتوزعت عينة البحث بواقع ( )27طالبا ً للمجموعة التجريبية و
( )25طالبا للمجموعة الضابطة  ,وأجريت عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات التالية(العمر
الزمني ,الذكاء ,المعدل العام للسنة السابقة ،تحصيل مادة الجغرافية للسنة السابقة).
وقام الباحثان بتهيئة المستلزمات الضرورية للبحث والمتمثلة بتحديد المادة العلمية ,وصيياةة اغةيراا السيلوكية
للمييادة المحييددة ,وإعييداد التطييس التدريسييية التاصيية بتييدريل المجمييوعتين التجريبييية (وفقييا السييتراتيجية )4H
والضابطة (وفقا لطريقة التدريل االعتيادية).
وتطلب البحث إعداد أداة وهي :مقياس االستطالع الجغرافي وتكون بصيغته النهائيية مين ( )35فقيرة ولكيل فقيرة
ثالثة بدائل ,وتم التحقق من الصدق والثبات والتمييز ,وكانت جميعها ضمن المدى المقبول.
وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيا ً باستتدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين وباالعتماد عليى برنيام الحقيبية
اإلحصيائية ( )SPSS 26.vأظهيرت النتيائ تفيوق المجموعية التجريبيية عليى المجموعية الضيابطة فيي مقيياس
االستطالع الجغرافي.
وفي ضوء نتائ البحث تقدم الباحثان بعدد من التوصيات منها قيام وحدة االعداد والتدريب في مديرية التربية في
محافظة نينوى بتدريب مدرسي ومدرسات الجغرافية على كيفية استتدام استراتيجية .4H
واستكماالً للبحث الحالي وضع الباحثان مقترحات لبحوث مستقبلية منها:
اثر استراتيجية  4Hفي التفكير المنظومي لطالب الصف الرابع االدبي في مادة الجغرافية وتنمية مهارات رسم
الترائس لديهم .
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Abstract
The research aims to identify the effect of using the 4H strategy in the geographical survey of
fourth-grade literary students in the subject of geography.
To achieve the goal of the research, the two researchers set a null hypothesis, and to verify the
hypothesis of the research, a sample of the fourth literary grade students at Al-Hikma Preparatory
School for Boys in the city of Mosul for the academic year (2019-2020) was deliberately selected,
and in a simple random way, the researchers chose Division (A) to represent the experimental group
which It is taught according to the 4H strategy, while Division (B) has become the control group,
which is taught according to the usual method. The research sample was distributed by (27) students
for the experimental group and (25) students for the control group, and the process of equivalence
was conducted between the two research groups in the following variables (chronological age,
intelligence, general average for the previous year, and the achievement of geography for the
previous year).
The researchers prepared the necessary supplies for the research, namely defining the scientific
material, formulating the behavioral objectives of the specific material, and preparing the teaching
plans for teaching the experimental groups (according to the 4H strategy) and the control groups
(according to the usual method of teaching).
The research required the preparation of a tool, namely: the geographical survey scale, and its final
form consists of (35) paragraphs, and each paragraph has three alternatives, and the validity, stability
and discrimination were verified, and all of them were within the acceptable range.
After data collection and statistical analysis using the t-test for two independent samples and
based on the statistical package program (SPSS 26.v), the results showed that the experimental group
outperformed the control group in the geographical survey scale.
In light of the results of the research, the researchers made a number of recommendations,
including that the Preparation and Training Unit in the Directorate of Education in Nineveh
Governorate train geography teachers on how to use the 4H strategy.
To complement the current research, the researchers put forward proposals for future research,
including:
The effect of the 4H strategy on the systemic thinking of fourth-grade literary students in
geography and developing their cartographic skills.
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الفصل االول
التعريف بالبحث
اوالَ :مشكلة البحث
لعل ما نشكو منه في مدارسنا اليوم من جمود طرائق التدريل وتتلفها عن ركب التطور والتقدم الذي حققه
الفكر التربوي يتضح بأحلى صورة في تدريل المواد االجتماعية الذي كان وما زال يعتمد أساسا على طريقة
واحده هي طريقة المحاضرة مع تعديالت طفيفة وةير جوهرية عليها.
وقد ش ّتص الباحثان ظاهره ال يمكن تجاهلها وهو تدني مستوى طالب الصف الرابع االعدادي بشكل ملحوظ
وهذا ما تؤكده درجات الطالب للسنوات السابقة ,ومن خالل لقاء الباحثان بالعديد من مدرسين ومدرسات
الجغرافية ولقائهم بالمشرفين االختصاص الحظ الباحثان بان تدريل الجغرافية الزال اسير الطريقة التقليدية والتي
تعتمد على التلقين والتحفيظ االلي ،اذ يلجأ اةلب المدرسون على القاء المادة كما هي موجوده في الكتاب المدرسي
المقرر و تزويد الطالب بأكبر قدر ممكن من المعلومات ةير المترابطة والتي ال ترتبس بالواقع الذي يعيشه الطلبة
دون الحرص على الفهم الوظيفي لديهم و ربس المعلومات بالحياة ,وتبين من خالل اللقاءات ان اةلبهم يعتبرون
انفسهم محور العملية التعليمية بدون تفعيل دور الطالب في تحصيل المعلومات و زياده دافعيتهم في البحث عن
الحقائق والمعلومات  ,ومن خالل عمل الباحثان وممارستهما مجال التدريل الحظ الباحثان بأن اةلب مدرسي
ومدرسات هذه المادة يعانون من الصعوبة في ايصالها الى الطالب وان اةلب الطالب يعانون من الصعوبة في
فهم المادة وانهم يدرسونها غجل النجاح فيها فقس  ,هذا ما دفع الباحثان التصدي لهذه المشكلة باستتدام استراتيجية
حديثه في التدريل وهي استراتيجية  4Hوالتي تتضمن اجراءات ومهارات و خطوات تجعل من الطالب نشطا
وايجابيا وتعده محورا للعملية التعليمية حيث ان التعلم فيها يرفع وينمي التحصيل لديهم كما يؤدى الى االرتقاء
بالمستوى العلمي وهذا ما نطمح اليه في العملية التعليمية التربوية .
ومما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال االتي :
ما أثر استراتيجية  4Hفي االستطالع الجغرافي لدى طالب الصف الرابع االدبي في مادة الجغرافية ؟
ثانياَ :أهمية البحث
تعد التربية اغداة الفاعلة و الناجحة التي يمكن للمجتمع عن طريقها ان يحقق التقدم و التطور في متتلف مجاالت
الحياة ،فالتربية كما يراها التربويين هي التي تنمو فيها جذور التقدم في المجاالت االجتماعية والثقافية
واالقتصادية(.اليماني)233 :2011 ،
ان التربية ليست مجرد تحصيل المعرفة و الوقوف على المعلومات الجديدة بالنسبة للطالب فهي أبعد و اعمق من
مجرد امتالك الطالب المهارات و تكوين االتجاهات و االفكار و تكاملها مع بعضها لتصل إلى الطالب وتتفاعل مع
شتصيته لتصبح جزء منه (.مرسي)17 :1985 ,
وعلى هذا االساس فان للمدرسة دورها الفاعل و المؤثر في الوصول الى تحقيق اهداف التربية باعتبارها
المؤسسة التربوية التي تعنى بنقل التراث من جيل إلى آخر بما يتناسب مع النمو العقلي و الجسمي واالجتماعي،
وهي مؤسسة اجتماعية غن شتصية المتعلم بطبيعتها ال تنمو تلقائيا ً بل يحدث هذا النمو اجتماعيا ً باكتساب
المهارات االجتماعية بسبب مروره بتبرات متتلفة في المجتمع( .علي) 182 :2007 ،
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تعد الجغرافية إحدى المواد الدراسية المهمة في اي نظام التربوي ,و تكمن اهمية الجغرافية من كونها تسهم
بشكل كبير في تقدم االمم و تطورها ،فعملت الدول المتقدمة على هذا االساس ,إذ قامت بتحسين مناه
الجغرافية و تطويرها ،و البحث عن اساليب تدريسية تناسب طبيعة الجغرافية ,غن اكثر ما يحتاجه الطلبة ال
يتمثل في اكتساب المعلومات إذ انها ال تساوي الكثير امام المهارات العلمية في عمليات العلم و صقل هذه
المهارات ليصبح فردا ً قادرا ً على العطاء بفاعلية في مجتمعه( .نشوان)70:1992 ,
وسعيا ً لتطوير طرائق تدريل الجغرافية عقدت العديد من الندوات و المؤتمرات التي نادت بالتجديد واستتدام
استراتيجيات و طرائق حديثة في التدريل ،كالندوة التي عقدت في جامعة بغداد ( )1993وان ابرز توصياتها هو
العمل على تطوير العملية التربوية و التدريسية ،من خالل االطالع على االستراتيجيات الحديثة التي تتسق مع
الثورات العلمية و المعرفية ،باإلضافة الى توفير كل ما يدفع المتعلمين للمشاركة في الدرس ،ورفع قدراتهم على
التعلم الذاتي (جامعة بغداد  )18 :1993 ،و في نفل المسار اكد المؤتمر العلمي اغول للعلوم التربوية المنعقد في
الجامعة المستنصرية ( ،)2001كذلك المؤتمر العلمي الرابع المنعقد في جامعة ديالى ( )2002اذ ركز في
توصياته على إعادة النظر في المناه الدراسية ،واعتماد طرائق تدريل حديثة( .حسين )9 : 2009،
هذا ما اكده المؤتمر العلمي الحادي عشر الذي عقد عام ( )2005في الجامعة المستنصرية ان ضرورة تطوير
المناه الدراسية ،ومنها المواد االجتماعية ،شامالً لألهداف و المحتوى واالستراتيجيات والطرق واغساليب
التدريسية للحاق بركب التطور السريع في عالم التعليم و التعلم(.الجامعة المستنصرية ،وقائع المؤتمر: 2005،
)17-11
كما و ان الطريقة التدريسية هي أحد اغركان الرئيسة التي يتوقف عليها انجاح العملية التعليمية ،لذا ينبغي
لنا االنتقال الى االتجاهات الحديثة في التدريل ،و التي تنادي بها معظم النظم التعليمية و التربوية ،و تعقد من
اجلها المؤتمرات و اللقاءات ،فهذه االتجاهات تجعل الطالب محورا ً رئيسا ً في العملية التعليمية،
وتجعل من المدرس موجها ً و مساعدا ً و مساندا ً و حليفا ً للطالب ،و ليل مصدرا ً وحيدا ً للحصول على المعلومات.
(الشمري)10 :2011 ،
ان وقوع الطالب في موقف سلبي بدور المتلقي جعل التربية الحديثة والمبشرين لها يرفعون مكانة الطرائق
التعليمية اغخرى التي تستغل مسؤولية الطالب و تعده أساسا لعملية التعلم ,و لم تعلق التربية الحديثة على طريقة
التدريل التقليدية كثيرا مثل الطريقة االلقائية فهنالك من يرى سلبياتها وايجابياتها ,ولكن االتجاه العام سائر نحو
طرائق التدريل اغخرى التي تستغل في الدرجة اغولى فاعلية الطالب( .اغمين)86 :1981 ,
لذلك ظهرت الحاجه الماسة لتدريل الجغرافية وفقا ً لالستراتيجيات الحديثة للتعلم النشس  ،فلم تعد الطرائق
التقل يدية كافية لتحقيق أهداف مادة الجغرافية والمتمثلة بتزويد الطلبة باغهداف العامة لتدريل الجغرافية وزيادة
التحصيل وقدرتهم على التفكير( .خضر )37 :2006،
وان استراتيجيات التعلم النشس هدفها إثارة دافعية المتعلم نحو التعلم و تسهم في التفاعل النشس مع جميع
مكونات و عناصر البيئة التعليمية في الموقف التعليمي والمعارف ،والمهارات ،والقيم واكتساب التبرة بأبسس
الطرق الممكنة( .مرعي والحيلة )21 :2005،
حيث ان استراتيجية  4Hتعد مين استراتيجيات التعلم النشس والتيي تعميل عليى تفعيل دور الطاليب واثارة الحمياس
وكسير اليروتين والتوف داخل ةرفة الصف حيث ان حرف الي ( )Hيمثل اختصارا للكلميات االربعة وهي
( ) Head, Hand, Heart, Heatأي الرأس او العقل واليد والقلب والحرارة او التفاعل ,حيث يقوم الطالب بأدائه
لألنشطة االربعة حسب كل كلمة
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القليب ( :) heartوفيهيا ييتم اثارة مشاعر الطيالب نحيو موضيوع اليدرس والتعبير عن مشاعرهم نحو موضوع
الدرس.ثم التطيوة الثانيية اليرأس او العقل ( :)headوفيها تعطى الفرصية للطالب للتعبير عن أفكيارهم وطرحها
بحرية تامة.ومين ثيم التطيوة الثالثية الحيرارة او التفاعل ( :)heatوييتم فيهيا تفاعل الطيالب وتعاونهم حيول
كيفيية الوصيول اليى الحليول حول موضوع الدرس ,ويتمثل ذلك في تفاعل الطالب اثناء الدرس في الصف
الدراسي ,والتطيوة الرابعية واالخييرة الييد ( :)handوفيها يقوم الطيالب باستعمال ايديهم لكتابة ملتصات غهم
ما تعلموه عن موضوع الدرس ,وتتعلق بتدوين الطالب لما فهمه أثناء الدرس في شكل أو رسومات أو خرائس.
(امبو سعيدي والحوسنية)1٤0 :2016 ،
اما في اتجاه ثاني اذ يعد حب االستطالع من االمور ذات اغهمية البالغة في عملية النمو المعرفي
والوجداني والمهاري عند المتعلم ،و من االمور التي تحقق زيادة الدافع التعليمي ضرورة توفير جو تعليمي مشبع
بالحرية واغمن في بيئة المدرسة و الصف ،عن طريق تقبل افكار الطلبة ورعايتها وعن طريق عدم اللجوء إلى
العقاب البدني في الصف ،كما يجب إتاحة الفرصة للنجاح امام جميع الطلبة في بعض المواد والمهارات و يتم ذلك
عن طريق مراعاة استعدادهم للتعلم في تتطيس النشاطات التعليمية وعن طريق تقديم إنجازاتهم باإلشارة الى ما
يمكنهم القيام به( .توق وعدس)151 :198٤ ،
ويعيد االستطالع العلميي احيد مكونات المجيال الوجيداني واالنفعيالي مين اغهداف المرةوبة التي تسعى
التربية إلى تحقيقها في مادة الجغرافية( .شلبي)59: 1997،
اختار الباحثان المرحلة االعدادية لتطبيق التجربة لكونها من المراحل االكثر حيوية واهمية بحكم موقعها في
السلم التعليمي حيث تضم فئة عمرية ما بين السادسة عشرة و الثامنة عشرة والتي تمثل مرحلة المراهقة المتوسطة
والمتأخرة فهي من المراحل الدراسية التي تعمل على بلورة افكار الطالب وشتصيته( .الشبلي)23: 2000,
وعلييه فيإن المرحلة االعداديية تعيد مرحلية االنطالق اغوليى لتكوين شتصية اإلنسان الذي ييدرك دوره في
المجتمع وماليه مين حقيوق وييؤدي ميا علييه مين واجبات وعيادة ميا ييكيون الطاليب مشحونا ً بالحماس واغميل،
فضيال عين ذليك فإنهيا تعيد مرحلية مهمية مين مراحيل النمو الجسيمي والعقليي والنفسي والروحيي والحركي
وفيها تكيون الفرضية سهلة وسامحة لتعديل سلوك الطالب( .عبيدالقيادر)٤2: 198٤ ،
وبناءا ً على ما تقدم تتضح اهمية البحث مما يلي :
 .1قلة الدراسات التي تناولت استراتيجية  4Hفي الدراسات االجتماعية بشكل عام ومادة الجغرافية بشكل خاص.
 .2اهمية التعلم النشس بكونه يهدف الى تحفيز الطالب على التفاعل فيما بينهم حول موضع الدرس وذلك بتوجيه
وارشاد من المدرس نحو اكسابهم مهارات وخبرات.
 .3اهمية استراتيجية  4Hكونها تجعل من الطالب المحور االساسي للعملية التعليمية العلمية.
 .٤اهمية استراتيجية  4Hكونها تجعل من الطالب متفاعلين ونشطين طوال وقت الدرس من خالل مشاركتهم الفعالة
واستتدامهم للعناصر االساسية االربعة التي تقوم عليها االستراتيجية وهي القلب والرأس واليد والتفاعل داخل
ةرفة الصف.
 .5اهمية االستطالع الجغرافي للطالب إلشباع فضولهم ورةبتهم وتساؤالتهم حول موضوع ما او ظاهرة معينة.

ثالثاً :هدف البحث
يهدف هذا البحث الى التعرف على:
أثر استراتيجية  4Hفي االستطالع الجغرافي لدى طالب الصف الرابع االدبي.

رابعاً :فرضية البحث
لتحقيق هدف البحث وضع الباحثان الفرضية اآلتية:
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ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسس درجات االستطالع الجغرافي لطالب المجموعة
التجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية  4Hومتوسس درجات االستطالع الجغرافي لطالب المجموعة الضابطة
الذين درسوا بالطريقة االعتيادية.

خامسا ً  :حدود البحث
تقتصر حدود البحث الحالي على :
 .1حد بشري  :طالب الصف الرابع اغدبي في المدارس االعدادية والثانوية.
 .2حد مكاني  :مدينة الموصل.
 .3حد زماني  :الفصل الدراسي اغول من العام الدراسي (.)2021-2020
 .٤حد علمي (معرفي) :الفصول (اغول والثاني والثالث) من كتاب الجغرافية (اسل الجغرافية وتقنياتها) المقرر
تدريسه للصف الرابع اغدبي ط.)2019( 11

سادساً :تحديد المصطلحات
اوالً :استراتيجية  4Hعرفها كل من
:)2011(Whitehead, et al .1
بانها مجموعة من التطوات تركز على اكتساب الطلبة عدة مهارات مثل مهارة حل المشكالت مع تنمية الجانب
الوجداني لديهم ليجعلهم قادرين على احداث تغيير في مجتمعاتهم)Whitehead, et al, 2011:3(.
 .2أمبو سعيدي والحوسنية ( :)2٠1٦
بانها إحدى استراتيجيات التعلم النشس التي تعمل على تفعيل دور الطالب و إثارة الحماس وكسر الروتين
وتتكون من أربع خطوات وهي  :القلب (  ،)heartوالرأس ( )headوالحرارة ( ،)heatواليد ( )handبغية زيادة
تحصيل الطالب(.امبو سعيدي والحوسنية)1٤0 :2016 ،
التعريف اإلجرائي الستراتيجية 4H
هي عبارة عن مجموعة من التطوات المتططة و المنظمة التي يتبعها مدرس الجغرافية مع افراد المجموعة
التجريبية في الصف الرابع اغدبي لمساعدة الطالب في اكتساب المعلومات والمفاهيم والحقائق في مادة
الجغرافية وذلك على وفق خطواتها .
ثانيا ً  :االستطالع عرفه كل من
: (1997) Thomas .1
بانه حالة من اإلثارة العالية التي تدفع الى البحث عن المعرفة والسعي للحصول على المعرفةThomas, (.
)1997: 6
 .2يونس (: )2٠٠7
بانه نوع من الدافعية الذاتية والتي تدفع الفرد للفهم والسعي نحو الجديد وتحقيق التقدم من اجل إثراء اإلمكانات
السلوكية ,فهو دافع استقصاء الحقيقة والبحث عنها ،ويكمن في إماطة اللثام عن الغموا وعدم الوضوح في
المواقف المادية واالجتماعية التي يتعرا لها الفرد ،وذلك من خالل الكشف عنها ،فهو يعمل على اتساع دائرة
المعرفة لدى اغفراد( .يونل )58: 2007،
التعريف االجرائي لالستطالع الجغرافي
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هو الرةبة بالبحث والتقصي المعرفي في مجال الجغرافية للوقوف على الحقائق و إدراك الظواهر الجغرافية
والتي تقع ضمن مستوى تفكيرهم واهتمامهم من خالل العمليات االستكشافية كالقراءة و البحث و سؤال التبراء
والمتتصين في المجال والحصول على االجابات الشافية والوافية لتلك التساؤالت واشباع ذلك الفضول ،ويقاس في
البحث الحالي من خالل الدرجة التي يحصل عليها طالب الصف الرابع االدبي باستجابتهم على فقرات مقياس
االستطالع الجغرافي المعد لهذا الغرا.
خامسا ً  :الصف الرابع األدبي
أول صف في المرحلة االعدادية الفرع اغدبي والذي تتراوح اعمار الطالب فيه ما بين( )16-15سنة ,وهي
المرحلة الدراسية التي تلي المرحلة المتوسطة ومدتها ثالث سنوات وظيفتها اإلعداد للحياة العلمية والدراسة
الجامعية( .سلوم)32:200٤ ,
سادسا ً  :الجغرافية عرفه كل من
 .1عبابنة (: )2٠٠٦
بانها العلم الذي تهتم موضوعاته بدراسة اإلنسان والبيئة ممثلين في التفاعل الحيوي الذي يعيش االنسان فيه
مبينة بأساليب تفاعله معهما واثار هذا التفاعل كما يمكن القول بأنها دراسة سطح االرا كونه مسكن اإلنسان
ويتأثر ويؤثر فيه( .عبابنه)21:2006,

: )2010) Heritage Dictionary .2
هي لفظ إةريقي هو في اغصل  ، Geographicمؤلف من شقين أولها  Geoويعني اغرا ،وثانيهما
 Graphicويعني الوصف أو الصورة وعلى هذا اغساس فالجغرافية هي وصف اغراHeritage .
))Dictionary ,2010:275
التعريف النظري لمادة الجغرافية
وهي المادة التي تحتوي على المعارف و المعلومات و الحقائق الواردة في الموضوعات الجغرافية التاضعة
لتجربة البحث والمتضمنة للفصول الثالثة اغولى من كتاب الجغرافية (اسل الجغرافية وتقنياتها) المقرر تدريسه
للصف الرابع اغدبي في المدارس اإلعدادية والثانوية من قبل وزارة التربية في العراق .

الفصل الثاني
خلفية نظرية ودراسات سابقة
أوالً  :خليفة نظرية
المحور األول  :التعلم النشط
مما ال شك فيه ان المجتمعات اليوم تواجه العديد من التحديات في شتى المجاالت الحياتية واالقتصادية
والثقافية واالجتماعية ,و ال يمكن بأي حال من االحوال مواجهة تلك التحديات دون وجود نظام تعليمي فاعل
يعمل على إعداد متعلم يتميز بعدد من الصفات و التصائص التي تؤهله لمواجهة تلك التحديات هذه التصائص ال
تتوقف عند المعرفة فقس بل البد ان تقترن بامتالك هذا المتعلم لمهارات التعلم مدى الحياة ومهارات التفكير وحل
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المشكالت المتتلفة و هذا لن يأتي تحقيقه في ضوء وجود تعليم تقليدي ومعلم تقليدي بل البد من أتباع مقاربة جديدة
في التعليم والتعلم تعتمد على نشاط المتعلم وحيويته في هذه العملية(.امبو سعيدي والحوسنية )21: 2016،
نشأة التعلم النشط
أن التعلم النشس ليل فكرة جديدة لكن بدايات القرن الحادي والعشرين تعد النشأة الواضحة للتعلم النشس كأحد
االتجاهات التربوية والنفسية المعاصرة ذات التأثير االيجابي الكبير على عملية التعليم داخل الفصل الدراسي
وخارجه من جانب طلبة المدارس والجامعات ،حيث كان لعصر الثورة المعرفية دور رئيسي في دعم هذه
االتجاهات ذات التأثير اإليجابي على عملية التعلم ،واالنتقال من دور المدرس في التعليم السلبي كناقل للمعلومات
والمعارف إلى موجه و مرشد وميسر في تعلم الطلبة ،وتفعيل دور الطلبة من خالل ممارسة عمليات متنوعة مثل
االكتشاف واالستقصاء والتعلم بالعمل والقراءة الناقدة والتلتيص واالستماع ,وممارسة مهارات عقلية مثل التفكير
الناقد والتفكير فوق معرفي وةيرها من المهارات وربطها بواقع حياتهم لتكون ذات معنى( .الشمري)13 :2011،
استراتيجيات التعلم النشط
تعد استراتيجيات التعلم النشس انعكاسا لألفكار ,التي تنادي بها النظرية البنائية التي تؤكد على أهمية بناء الطلبة
لمعارفهم  ,من خالل تفاعلهم مع بعضهم ومع بيئتهم ولذلك فالغرا من استعمال التعلم النشس مساعدة الطلبة
ليكونوا أكثر فاعلية عن طريق تنمية المهارات الجديدة لديهم ,التي تساعدهم على التكيف مع المستجدات,
والمستحدثات ومن خاللها يتحول الطلبة إلى ممارسة اغنشطة وعمليات التفكير ,واستتالص اغفكار ,وعرضها
والتعبير عن وجهات النظر ,مما يساعد على اكتساب التبرات التعليمية بطريقة فعالة  ,وتكوين الشتصية
المتكاملة وتنمية مهارات التفكير المتعددة( .البهادلي)38 : 2013 ,
حيث قام الباحثان باختيار استراتيجية  4Hفي الدراسة الحالية والتي سيأتي الباحثان على ذكرها مفصالً في المحور
الثاني .

المحور الثاني  :استراتيجية 4H
تعد استراتيجية  4Hمن االستراتيجيات الحديثة القائمة على التعلم النشس و التي تنمي معرفه الطالب بنفسه
عن طريق التعبير عن افكاره ومشاعره وتهدف الى كسر الروتين داخل حجره الصف واثاره الحماس في نفوس
الطلبة كما تعد مراجعه سريعة لما تعلمه الطالب في الحصه حيث ال ينظر الى الطالب بانه سلبي ومتلقي
للمعلومات التي تعرا بل عليه ان يقوم بجهد مهني يتمثل في التفاعل مع المادة المعروضة وربس التبرات
بالمعرفة المعروضة اذ يقوم المدرس بتنظيم المهام داخل الصف وتنميه مهارات الطالب حول الموضوع والنابعة
من افكاره ومشاعره وما يحيس به جو دراسي متمثل بالبيئة الصفية على نحو عام والربس بينهما وبين الجو العام.
(علي.)11:2019 ،
يعد هندريكل من جامعة ايوا في الواليات المتحدة االمريكية مصمم استراتيجية  , 4Hحيث نشأت فكرتها في
بداية القرن العشرين نتيجة لعزوف الشباب في المناطق الريفية عن التعلم  ,فحاول المدرسون الريفيون الوصول
لهؤالء الشباب من خالل فكرة التعلم العملي وهي نقطة جوهرية ,وعملوا على ربس التعليم الجامعي
بالحياة)Lee B,1995:17 (.
ويمثل حرف الي( )Hاختصارا للكلمات االربعة وهي ( )Head, Hand, Heart, Heatأي الرأس واليد والقلب
والحرارة او التفاعل.
خطوات تنفيذ االستراتيجية
يقوم الطالب بأدائه لألنشطة االربعة حسب كل كلمة :
القلب  / Heartحيث يعبر الطالب عن مشاعره التاصة والمتعلقة بموضوع الدرس.
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الرأس (العقل)  / Headوفيها يعبر الطالب عن أفكاره.
الحرارة (التفاعل)  / Heatويتمثل ذلك في تفاعل الطالب اثناء الدرس في الصف الدراسي.
اليد  / Handوتتعلق بتدوين الطالب لما فهمه أثناء الدرس في شكل أو رسومات أو خرائس.
وقت تنفيذ االستراتيجية
ان وقت تنفيذ االستراتيجية يكون بعد االنتهاء من تحقيق هدف معين ,للتثبت من فهم الطالب جميعهم للموضوع
الذي تم شرحه ويمكن استعمالها في نهاية الدرس ايضاً( .امبو سعيدي والحوسنية)1٤0 :2016,
المحور الثالث  :االستطالع الجغرافي
يعد حب االستطالع نوعا ً من الدافعية الذاتية يمكن تصوره على شكل قصد يرمي الى الحصول على معلومات
حول موضوع او فكرة عبر سلوك استكشافي ،حيث يرةب الفرد في الشعور بفاعليته و قدرته على االنجاز،
ع دافعا ً ذاتيا ً اساسيا ً غهميته في التعلم و االبتكار لدى الطالب ,غنه يمكنهم من معرفة
وعليه يعد حب االستطال ً
ذاتهم والبيئة المحيطة بهم ،ويساعدهم على البحث و االستكشاف(.الدسوقي)٤٤3: 2006 ,
ولعل هذا يتوافق مع طبيعة تعلم الجغرافية بأبعادها المكانية والزمانية؛ فالجغرافية كمادة دراسية بالمرحلة
االعدادية تهدف إلى تنمية قدرات الطالب العقلية المتتلفة من ( مالحظة – تفسير– تنبؤ– استنتاج – اقتراح
حلول– اتتاذ قرار( وذلك في إطار دراسة التفاعل بين اإلنسان وبيئته واستكشاف عناصر هذا التفاعل والتعامل
معها (.بدوي)22٤: 2010،
أهمية االستطالع
وتتضح أهمية حب االستطالع ايضا كما ذكرها كل من(الدسوقي ،وعلي(,)2012 ,الشوبكي،)2015 ،حيث
يعتبر حب االستطالع من االتجاهات التي تثير البحث وتدفع بالمتعلمين للنشاط وزيادة التعلم ،مما يزيد لديهم
الرةبة في المعرفة والفهم للظواهر واغحداث من حولهم في البيئة التي يعيشون فيها ,وكما انه يعد التطوة اغولى
لإلبداع ،فأي منت إبداعي هو نتيجة لحب االستطالع لدى الفرد المبدع ,حيث يلعب دورا ً كبيرا ً في عملية التحصيل
الدراسي للطالب ،فالطالب ذوو حيب االستطالع المرتفع يسألون أسئلة أكثر من أقرانهم من ذوي حب االستطالع
المنتفض.
 .1يوجه الفرد للقراءة واالستطالع لكل ما هو جديد وةريب في عالمه.
 .2يعمل على إثارة الدافعية لدى الطالب داخل الفصل الدراسي ،مما ينمى لديهم الذكاء واالبتكار ويساعدهم في حل
المشكالت التي يتعرضون لها بأسلوب علمي سليم.
 .3يزيد من إحساس الفرد بذاته وتكيفه لمواجهة تحديات البيئة المحيطة به.
 .٤تشجيع الطالب على القراءة واالطالع على كل ما هو جديد وةامض في بيئته.
 .5تكسب الطالب مهارات حل المشكالت وتنمية االبتكار واإلبداع لديهم.
 .6يساعد الفرد على اكتساب مهارات جديدة.
 .7ينمي الشعور بالمسؤولية والوعي بدور الفرد في تنمية مجتمعة.
(الدسوقي ،وعلي(,)139 :2012 ,الشوبكي)٤9 ,2015 ،
خصائص االستطالع العلمي
لالستطالع العلمي خصائص عدة منها:
 .1يعد االستطالع العلمي شائعا وموجودا ً عند جميع البشر وفي جميع اغعمار ومن الوالدة حتى
الممات.
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 .2يعد االستطالع ةريزة طبيعية موجودة لدى اإلنسان تتأثر بحافز داخلي أو خارجي ينت عنه سلوك ويعد ميزة
بقائه.
 .3يعد االستطالع القاعدة اغساسية التيي ينطليق منهيا االستكشياف واإلبيداع العلميي إذ انيه يفصيل المعلوميات
المفيدة عن المعلومات العامة ويترجم مفاهيم مهمة وينشس معرفته السابقة)Kozlowski, 1995:224 (.
أنواع حب االستطالع
أوضح الدسوقي (  )2006أن هناك نوعين من حب االستطالع هما:
أ -حب االستطالع اإلدراكي:
وهو الذي يؤدي إلى اإلدراك المستمر للمثيرات ،فعندما يؤثر مثير ما على حاسة من حواس اإلنسان تصدر عنه
استجابة نتيجة وجود مثير داخلي يدفعه إلى حب االستطالع ،ومع استمرار المثير نجد أن حب االستطالع
اإلدراكي يقل ويتضاءل نتيجة التعود .
ب -حب االستطالع المعرفي:
وهو يتمثل في رةبة الفرد في المعرفة ،ونتيجة إلشباع هذه الرةبة تنتفض حالة التوتر لدى الفرد والتي
مرجعها الرةبة في المعرفة( .الدسوقي)327 :2006,

ثانيا  :دراسات سابقة
دراسات سابقة تناولت استراتيجية 4H

3

2

1

ت

العراق

علي

التعبيري لدى طالب

4Hفي االداء

اثر استراتيجية

المجموعة التجريبية ()47

طالبا بواقع مجموعتين

بلغت عينة البحث ()97

العربية

االدبي/اللغة

طالب وطالبة

والمجموعة الضابطة ()2٦

الصف الخامس

تفكيرهم الجغرافي

( )5٠طالبا

جغرافية المدن

()2٠19

المجموعة التجريبية ()2٠

موزعين على مجموعتين
الجغرافية /

الصف الخامس االدبي طالبا والمجموعة الضابطة

الجغرافية وتنمية

على تحصيل طلبة قسم
( )4٦طالب وطالبة
في قسم

العراق

()2019

Al taee
اثر استراتيجية 4H
تكونت عينة البحث من
الصف الثالث

السالم

غزة

العلوم

الثامن االساسي في

العلم بمادة العلوم

المجموعة الضابطة

و( )44طالبة في

في المجموعة التجريبية

( )88طالبة )44(,طالبة
االساسي /

لدى طالبات الصف

فلسطين

()2٠14
الحياتية وعمليات

تنمية المهارات

انموذج ) )4-Hفي

مقترح في ضوء

فاعلية برنامج
تكونت عينة الدراسة من
الصف الثامن

الدراسة
هدفت الدراسة الى
التعرف على
حجم العينة وجنسها
المرحلة
الدراسية
والمادة
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مجموعة ضابطة

و

مجموعة تجريبية

مجموعة ضابطة

و

مجموعة تجريبية

مجموعة ضابطة

و

مجموعة تجريبية

التصميم التجريبي

التعبيري

اختبار االداء

من ( )44فقرة

الجغرافي مكون

واختبار التفكير

شمل ( )4٠فقرة

اختبار تحصيلي

من ( )81فقرة

الحياتية مكونة

استبانة المهارات

من متعدد-

من نوع اختيار

من( )3٦مفردة

العلم متكون

اختبار عمليات

اداة البحث

ارتباط بيرسون

مربع كاي – معامل

على المجموعة الضابطة
في االداء التعبيري

لعينتين مستقلتين –

االختبار التائي

التفكير الجغرافي

الجغرافية وكذلك في

في التحصيل في مادة

تفوق المجموعة التجريبية

مستقلتين

testلعينتين

لجتمان -اختبارt-

التجزئة النصفية

على المجموعة الضابطة

الفاكرونباخ -طريقة تفوق المجموعة التجريبية

كرونباخ

سون  -معادلة الفا

-كيورد ريتشارد

التمييز

التحصيل في مهارات

في عمليات العلم وارتفاع

على المجموعة الضابطة

تفوق المجموعة التجريبية

الحياة

الصعوبة – معامل

بيرسون  -معامل

معامل ارتباط

معادلة هولستي -

الوسائل االحصائية

3

2

1

ت

العراق

()2٠13

الطائي

العراق

()2٠1٠

الحمداني

العراق

()2٠٠9

كركجي

الدراسة

على المجموعتين

( )4٠طالبة موزعين

 /العلوم

والمجموعة الضابط

( )31طالبة

المجموعة التجريبية

على مجموعتين

الجغرافية

االعدادي/

الخامس

( )3٠طالبة

استطالعهن الجغرافي

مادة الجغرافية وتنمية

الخامس االعدادي في

تحصيل طالبات الصف

التحري الجماعي في

( )٦1طالبة موزعين

اثر استخدام انموذج تكونت عينة البحث من

الصف

استطالعهن العلمي

العلمية وتنمية

المعلمات للمفاهيم

العلوم  /معهد اعداد

الصف الرابع فرع

التجريبية والضابطة

استيعاب طالبات

اشكال( )veeفي

اثر استخدام

بلغت عينة البحث

الصف الرابع

الجغرافية

لدى طلبة قسم

واالستطالع العلمي

المفاهيم الجغرافية

( )27طالبة

الجغرافية

في تنمية بعض

اثر طريقة االستقصاء تكونت عينة البحث من

الثالث كلية

هدفت الدراسة الى
التعرف على

حجم العينة وجنسها

المرحلة
الدراسية
والمادة
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مجموعة ضابطة

و

مجموعة تجريبية

مجموعة ضابطة

و

مجموعة تجريبية

مجموعة ضابطة

و

مجموعة تجريبية

التصميم التجريبي

من ( )24فقرة

الجغرافي مكون

االستطالع

فقرة ومقياس

قوة التمييز

بيرسون – معامل

معامل ارتباط

معامل الصعوبة –

االستطالع الجغرافي

اختبار التحصيل وتنمية

تفوق المجموعة التجريبية

مكون من ( )41لعينتين مستقلتين – على المجموعة الضابطة في

اختبار تحصيلي
االختبار التائي

بيرسون – معامل

معامل ارتباط

– معامل الصعوبة –

قوة التمييز –

من ( )4٠فقرة

العلمي مكون

االستطالع

ومقياس

في اختبار المفاهيم العلمية

على المجموعة الضابطة

واالستطالع العلمي

االختبار التائي

لعينتين مستقلتين –

االختبار التائي
تفوق المجموعة التجريبية

االستطالع الجغرافي

ارتباط بيرسون
الجغرافية وفي مقياس

لعينتين مترابطتين

من ( )٦٠فقرة

العلمية مكون

اختبار المفاهيم

فقرة

الجغرافي ()3٦

االستطالع

فقرة ومقياس
مربع كاي – معامل
في اختبار المفاهيم

على المجموعة الضابطة

االختبار التائي
تفوق المجموعة التجريبية

الجغرافية ( )22لعينتين مستقلتين –

اختبار المفاهيم

اداة البحث
الوسائل االحصائية
نتائج الدراسة

المحور الرابع  :مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة موازنة ومقارنة
بعد أن استعرا الباحثان للدراسات السابقة خرجا منها في موازنة لبيان أوجه الشبه واالختالف بين تلك
الدراسات ومدى اتفاقها مع متغيرات الدراسة الحالية بالمؤشرات والدالالت االتية :
اوال  :الهدف
هدفت دراسات المحور االول الى التعرف الى اثر استراتيجية  4Hعلى عدد من المتغيرات التابعة ومنها
التحصيل وتنمية التفكير المنظومي والتفكير الجغرافي واالداء التعبيري وتنمية المهارات الحياتية.
أما دراسات المحور الثاني فقد هدفت الى معرفة متغيرات مستقلة متتلفة على االستطالع الجغرافي واالستطالع
العلمي باإلضافة الى متغيرات اخرى في التحصيل واكتساب المفاهيم واختبار المفاهيم الكيميائية واختبار استيعاب
المفاهيم العلمية .
أما البحث الحالي يهدف الى التعرف الى أثر استراتيجية  4Hفي االستطالع الجغرافي لدى طالب الصف
الرابع االدبي في مادة الجغرافية .
ثانيا ً  :متغيرات الدراسات السابقة
ان المتغيرات المستقلة والتابعة في الدراسات السابقة تباينت تبعا ً غهداف كل دراسة ,حيث قام الباحثان بعرضها
في الجدول االتي يوضح ذلك.
متغيرات الدراسات السابقة المستقلة والتابعة
متغيرات الدراسات المحور االول
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المتغير التابع

ت

الدراسة والسنة

المتغير المستقل

1

السالم
2٠14

استراتيجية 4H

2

Al taee
2019

استراتيجية 4H

التحصيل وتنمية التفكير الجغرافي

3

علي
2٠19

استراتيجية 4H

االداء التعبيري

ت

الدراسة والسنة

المتغير المستقل

1

كركجي
2٠٠9

اثر طريقة االستقصاء

2

الحمداني
2٠1٠

استخدام اشكال ()vee

3

الطائي
2٠13

انموذج التحري الجماعي

اختبار عمليات العلم
وتنمية المهارات الحياتية

متغيرات الدراسات المحور الثاني
المتغير التابع
تنمية المفاهيم الجغرافية
واالستطالع العلمي
استيعاب المفاهيم العلمية
ومقياس االستطالع العلمي
التحصيل ومقياس االستطالع الجغرافي

اما البحث الحالي فسيعتمد على متغير مستقل وهو استراتيجية  4Hومتغير تابع وهو االستطالع الجغرافي ,وعلى
وفق التصميم التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة.
ثالثا ً  :العينة
تباينت عينة الدراسات السابقة في المحورين االول والثاني من حيث الجنل والعدد والصف الدراسي والمرحلة
الدراسية  ,وعلى وفق طبيعة كل دراسة وظروفها  ,حيث قام الباحثان بعرضها في الجدول االتي يوضح ذلك .

بيانات أفراد عينات الدراسات السابقة
دراسات المحور االول
ت

الدراسة والسنة

العينة
العدد

الجنس

الصف

المرحلة

عدد ونوع المجموعات

1

السالم
2٠14

88

اناث

الثامن االساسي

متوسطة

( )2تجريبية وضابطة

2

Al taee
2019

4٦

ذكور واناث

الثالث كلية

الجامعية

( )2تجريبية وضابطة
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علي
2٠19

3

ذكور

97

اعدادية

الخامس االدبي

( )2تجريبية وضابطة

دراسات المحور الثاني
الدراسة والسنة

ت

العينة

الصف

المرحلة

عدد ونوع المجموعات

كلية

( )2تجريبية وضابطة
( )2تجريبية وضابطة
( )2تجريبية وضابطة

العدد

الجنس

1

كركجي
2٠٠9

27

اناث

الثالث كلية

2

الحمداني
2٠1٠

4٠

اناث

الرابع معهد

معهد اعداد
المعلمات

3

الطائي
2٠13

٦1

اناث

الخامس االعدادي

اعدادية

اما عينة البحث الحالي ستطبق على طلبة الصف الرابع االدبي وفي مادة الجغرافية .
رابعا ً  :ادوات الدراسات السابقة
ان ادوات الدراسات السابقة تباينت في المحورين االول والثاني وذلك حسب طبيعة هدف كل دراسة
وظروف تطبيقها  ,فقد قام الباحثان بعرضها في الجدول االتي يوضح ذلك .
دراسات المحور االول
الدراسة والسنة

االداة

عدد فقراتها

ت
1

السالم
2٠14

اختبار عمليات العلم
واستبانة المهارات الحياتية

3٦
81

2

Al taee
2019

اختبار تحصيلي
واختبار التفكير الجغرافي

4٠
44

3

علي
2٠19

اختبار االداء التعبيري

٦

دراسات المحور الثاني
ت

الدراسة والسنة

االداة

عدد فقراتها

1

كركجي
2٠٠9

اختبار المفاهيم الجغرافية
ومقياس االستطالع العلمي

22
3٦

2

الحمداني
2٠1٠

اختبار استيعاب المفاهيم العلمية
ومقياس االستطالع العلمي

٦٠
4٠

3

الطائي
2٠13

اختبار تحصيلي
ومقياس االستطالع الجغرافي

41
24

اما البحث الحالي فسيعتمد على مقياس االستطالع الجغرافي .

الفصل الثالث
اجراءات البحث
منهج البحث وإجراءاته
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يعرا الباحثان في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية المستتدمة في البحث من حيث منه البحث المتبع،
واختيار التصميم التجريبي المناسب ،وتحديد مجتمع البحث ،وطريقة اختيار العينة ،وإجراء عملية التكافؤ
االحصائي بين مجموعتي البحث ,وضبس المتغيرات الدخيلة ،وتحديد مستلزمات البحث ،وايضا ً أداة البحث
(اختبار تحصيلي) ،وإجراءات تطبيق التجربة ،واختيار الوسائل اإلحصائية المالئمة لمعالجة البيانات ،والتي
سيتناولها الباحثان فيما يأتي :
أوالً  :منهج البحث
اتبع الباحثان في إجراءات بحثه المنه التجريبي ،لكونه المنه المالئم لتحقيق أهداف البحث وفرضياته
وإجراءاته  ،حيث يعد المنه التجريبي من أدق أنواع مناه البحث وأكثرها كفاءة في التوصل إلى نتائ دقيقة(عبد
المؤمن ,)38٤: 2008 ,وكما انه يعد المنه الوحيد الذي يمكنه االختبار الحقيقي لفروا العالقات التاصة
بالسبب أو اغثر ,حيث يتوفر فيه أقصى درجات الضبس العلمي ,فهو يسمح للباحث أي تغيير عن قصد وعلى نحو
منتظم متغير معينا ً (المتغير التجريبي أو المستقل) لترى تأثيره على متغير آخر في ظاهرة الدراسة(المتغير التابع)
وذلك مع ضبس اثر كل المتغيرات اغخرى مما يسمح للباحث في الوصول إلى نتائ أكثر دقة ,فالبحث التجريبي
يهدف إلى إيجاد العالقات السببية بين المتغيرات التاصة بالظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها(.صابر,
وميرفت)58 – 57: 2002,
ثانيا ً  :التصميم التجريبي
ان اختيار التصميم التجريبي من التطوات االساسية التي يجب على الباحث القيام بها قبل إجراء البحث وهو
اختيار التصميم التجريبي المالئم الختبار صحة فرضيات البحث.
ويقصد به تتطيس الظروف المحيطة بالظاهرة التي ندرسها بأسلوب معين ومالحظة ماذا يحدث ,فهو يوصل إلى
نتائ يمكن أن يعول عليها في اإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من صحة فرضياته( .رؤوف)196 :2001 ،
وقد اعتمد الباحثان التصميم التجريبي الذي يطلق عليه تصميم المجموعات المتكافئة غنّه يناسب طبيعة البحث
ويحقّق هدفه ,إذ يتض ّمن مجموعتين متكافئتين في عدد من المتغيرات لتكون اغولى تجريبية تدرس على وفق
استراتيجية  4Hوالثانية ضابطة تدرس على وفق الطريقة االعتيادية  ,وكما موضح في الجدول االتي:
التصميم التجريبي للبحث
المجموعة

المتغير المستقل

التجريبية

استراتيجية 4H

الضابطة

الطريقة االعتيادية

المتغير التابع
اختبار تحصيلي

المتغير المستقل :هو العامل أو السبب الذي يطبق لغرا معرفة أثره على النتيجة .
المتغير التابع :هو النتيجة التي يقاس أثر تطبيق المتغير المستقل عليها .
المجموعة التجريبية :وهي المجموعة التي تطبق عليها التجربة ,أي تتضع إلى المتغير المستقل.
المجموعة الضابطة :وهي المجموعة التي تشبه تماما ً المجموعة التجريبية في جميع خصائصها ,وتتماثل
معها في جميع اإلجراءات عدا تطبيق التجربة فال تتضع لها(.عبدالمؤمن)368-367: 2008,
ثالثا ً  :مجتمع البحث
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يقصد بمجتمع البحث اغفراد أو اغشياء أو اغشتاص جميعهم الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث اي
مفردات الظاهرة جميعها التي يدرسها الباحث(.عبيدات واخرون)96: 2013 ،
وان مجتمع البحث الحالي يتألف من جميع طالب الصف الرابع االدبي في المدارس الصباحية االعدادية في
مدينة الموصل للسنة الدراسية ( )2021-2020والبالغ عددهم ( )2382طالبا ً موزعين على ( )36مدرسة
اعدادية وثانوية في مدينة الموصل حسب البيانات االحصائية التي حصل عليها الباحثان من المديرية العامة
لتربية نينوى.
رابعا ً  :اختيار عينة البحث
العينة هي جزء من المجتمع يتم اختيارها لغرا دراستها والوصول إلى عدد من االستنتاجات عن
المجتمع( .العزاوي)182:2008,
تم اختيار إعدادية الحكمة للبنين التابعة للمديرية العامة لتربية نينوى قصديا ً لتطبيق التجربة من اجل تنفيذ
التصميم التجريبي اختار الباحث شعبتين بصورة عشوائية وهما ( أ ) و (ب) من أصل ( )٤شعب ,ثم اختيرت
شعبة ( أ ) لتمثل المجموعة التجريبية وقد تضمنت ( )27طالباً ,في حين اصبحت شعبة (ب) المجموعة
الضابطة وتضمنت ( )25طالباً ,حيث اصبح العدد الكلي ( )52طالبا ً.
خامسا ً  :تكافؤ مجموعتي البحث
حرص الباحثان قبل الشروع بالتجربة على تكافؤ طالب مجموعتي البحث إحصائيا ً في بعض المتغيرات
التي يتوقع أنها قد تؤثر في سالمة التجربة ,ومن هذه المتغيرات هي:
 .1العمر الزمني للطالب محسوبا ً باغشهر.
 .2التحصيل الدراسي العام للعام الماضي (الصف الثالث المتوسس .)2020-2019
 .3درجة التحصيل الدراسي في مادة الجغرافية للعام الماضي(الصف الثالث المتوسس .)2020-2019
 .٤مستوى الذكاء.
ومن خالل مالحظة القيم التائية المحسوبة في الجدول اعاله يتبين أن قيمها أصغر من القيمة التائية الجدولية
عند درجة حرية ( )50ومستوى داللة ( )0,05والبالغة ( )2,009وهذا يعني أنّه ال يوجد فرق دا ّل إحصائيا
بين متوسطي المجموعتين عند ك ّل متغير من متغيرات التكافؤ ,وبذلك تكون المجموعتين متكافئتين في هذه
المتغيرات ,الجدول االتي يوضح ذلك.
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
والقيمة التائية ألفراد مجموعتي البحث بحسب متغيرات التكافؤ
متغير التكافؤ
1
2
3
4

العمر الزمني
المعدل العام
للعام الماضي
درجة
الجغرافية
للعام الماضي
درجة الذكاء

المجموعة التجريبية
27
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

المجموعة الضابطة
25
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

القيمة
التائية
المحسوبة

19٠,٦٦

13,45

19٠,٠8

14,97

٠,149

٦3,44

5,33

٦1,٦8

4,89

1,24

٦٦,48

7,48

٦3,72

9,٠٠

1,2٠

٦1,85

5,74

٦٠,2٠

٦,2٠

٠,99

القيمة
التائية
الجدولية

2,٠٠9
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ومن خالل مالحظة القيم التائية المحسوبة في الجدول اعاله يتبين أن قيمها أصغر من القيمة التائية
الجدولية عند درجة حرية ( )50ومستوى داللة ( )0,05والبالغة ( )2,009وهذا يعني أنّه ال يوجد فرق
دا ّل إحصائيا بين متوسطي المجموعتين عند ك ّل متغير من متغيرات التكافؤ ,وبذلك تكون المجموعتين
متكافئتين في هذه المتغيرات.
سادسا ً  :ضبط المتغيرات الدخيلة
وهي المتغيرات التي ال تدخل في تصميم البحث ولكنها تؤثر في المتغير التابع تأثيرا ً ةير مرةوب
فيه(.ابراهيم وابو زيد ,)2٤6 :2007 ,وقد اجرى الباحثان السالمة الداخلية والتارجية للسيطرة على هذه
المتغيرات بهدف الوصول الى نتائ دقيقة وتعطي موضوعية للبحث ,فضالً عن امكانية تعميم نتائجه على
المجتمع.
سابعاً :مستلزمات البحث
لغرا تحقيق هدف البحث وفرضيته تطلب ذلك ,اعداد وتهيئة عدد من المستلزمات التاصة بالبحث.
مقياس االستطالع الجغرافي
هو استعداد ورةبة الفرد لتحصيل المعرفة الجغرافية بقدر اكبر من القدر المتاح له(,شاهين واخرون,
 ,) 386 :1988ويظهر االستطالع لدى المتعلم من خالل رد الفعل االيجابي نحو االشياء الغريبة وةير
المألوفة الموجودة في البيئة واظهاره الحاجة والرةبة في معرفة المزيد عن كل ما حوله مما يدفعه الى
المثابرة على الفحص واالكتشاف(.البهادلي)1٤5-1٤6:2003,
ويعد االستطالع العلمي احد مكونات المجال الوجداني واالنفعالي من االهداف المرةوبة التي تسعى التربية
الى تحقيقها في مادة الجغرافية(.شلبي)59 :1997,
وجب على الباحثان إيجاد مقياسا ً
يعد مقياس االستطالع الجغرافي هو المتغير التابع في البحث الحالي لذا
َ
مناسبا ً لقياس هذا المتغير لطالب عينة البحث االساسية ,حيث قام الباحثان بإعداد مقياسا ً لالستطالع
الجغرافي ,وذلك بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة والبحوث واغدبيات التي تناولت االستطالع
ومنها ( )2019,Altaeeو(الحمداني )2010,و(كركجي ,)2009,لم يجد الباحثان مقياس يحقق اهداف
بحثهما لذا ارتأى الباحثان اعداد مقياس االستطالع الجغرافي وذلك حسب التطوات االتية:
 .1تحديد الهدف من المقياس
ان الهدف من مقياس االستطالع الجغرافي الحالي هو لمعرفة مدى استطالع افراد عينة البحث وهم طالب
الصف الرابع االدبي نحو مادة الجغرافية حيث تطلب ذلك من الباحثان اعداد مقياسا ً يقيل هذا المتغير بحيث
يقع ضمن مادة الجغرافية لتحقيق الهدف الذي أعد من أجله.
 .2صياغة تعليمات المقياس
أعد الباحثان للمقياس تعليمات واضحة ومفهومة حيث تضمنت :
 .1اذا كنت ترى ان الفقرة تنطبق عليك بشكل تام فضع عالمة )√( عند البديل دائماَ.
 .2اذا كنت ترى ان الفقرة تنطبق عليك في بعض اغحيان فضع عالمة )√( عند البديل أحياناَ.
 .3اذا كنت ترى ان الفقرة ال تنطبق عليك في اةلب االحيان وال تقع ضمن اهتمامك فضع عالمة )√(عند البديل
نادراَ.
 .4ال تؤشر على اكثر من بديل وال تترك اي بديل من دون اجابة.
 .5كتابة المعلومات المطلوبة ادناه.
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أعطى الباحثان مثاالً توضيحيا ً للطالب اثناء االختبار يوضح كيفية اإلجابة عن كل فقرة ,وكذلك اوضح
الباحث للطالب أن إجاباتهم لن يطلع عليها أحد سوى الباحث وهي غةراا البحث العلمي وليل لها عالقة
بدرجة مادة الجغرافية.
 .3اعداد فقرات المقياس
قام الباحثان بأعداد الفقرات التاصة بمقياس االستطالع الجغرافي حيث تكون المقياس من ( )35فقرة
ولكل فقرة ثالثة بدائل وهي (احيانا ً -دائما ً -نادراً) ,حيث ان المقياس أعد بشكل خاص بمادة الجغرافية وذلك
ليحقق اهداف البحث الحالي .
 .4صدق المقياس
ويقصد بالصدق أن يقيل المقياس السمة التاصة التي و ضع من أجلها و يمدنا بدليل مباشر على صالحيته
للقيام بوظيفته لتحقيق اغةراا التي وضع من أجلها (كراجه )199 : 1997 ،
 .5الصدق الظاهري للمقياس
اعتمد الباحثان على الصدق الظاهري للمقياس حيث ان اتفاق التبراء والمحكمين على صالحيه الفقرات
نوعا ً من الصدق الظاهري للمقياس ،وبغية التثبت من صدق المقياس الذي أعده الباحثان تم عرضه على عدد
من المحكمين المتتصصين في طرائق التدريل والقياس والتقويم وعلم النفل التربوي ,وذلك إلبداء آرائهم
ومالحظاتهم بشأن صالحية الفقرات.
 .٦التجربة االستطالعية االولى لمقياس االستطالع الجغرافي
طبق الباحثان مقياس االستطالع الجغرافي على عينة استطالعية اولى مكونة من ( )30طالبا ً من طالب
الصف الرابع االدبي في مدرسة اعدادية الحكمة للبنين وفي الشعبة (ج) بتاريخ ( ،)2021/1/30وذلك
للتعرف على وضوح التعليمات التاصة بالمقياس وايضا ً لحساب الوقت المستغرق لإلجابة ,حيث تم التأكد من
وضوح فقرات المقياس والوقت المتصص لإلجابة عنه.
 .7التجربة االستطالعية الثانية لمقياس االستطالع الجغرافي
طبق الباحثان المقياس على عينة استطالعية ثانية بتاريخ ( )2021/1/31مكونة من ( )153طالبا ً من
طالب الصف الرابع االدبي في االعداديات التالية (النيل للبنين والرايا للبنين واالمجاد للبنين) من اجل تحليل
فقرات المقياس احصائيا ً .
 .8التحليل االحصائي والقوة التمييزية لفقرات المقياس
ان حساب القوة التمييزية للفيقرات يعد مين أساسيات تحليل الفقرات في بناء مقاييل االستطالع بهدف
اإلبقاء على الفقرات المميزة و حذف الفقرات ةير المميزة منها ،والتمييز بين ذوي المستويات العليا وذوي
المستويات الدنيا من اغفراد بالنسبة للسمة التي تقيسها الفقرة( .توفيق.)1٤9 :2007 ،
استتدم الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين االوساط الحسابية لدرجات
المجموعتين العليا والدنيا ولكل فقرة من فقرات المقياس ,وبناءا ً عليه فان كل فقرة اظهرت فروقا ً ذات داللة
احصائية بين اجابات الطلبة من المجموعتين العليا والدنيا عند مستوى ( )0,05ودرجة حرية ( )50عدها
الباحثان فقرة مميزة ,ولم يتم حذف اي فقرات المقياس وأصبح المقياس بشكله النهائي مكونا ً من ( )35فقرة.
 .1ثبات المقياس
هناك عدة طرائق لقياس الثبات ومنها طريقة معامل الفا كرونباخ وتعتمد هذه الطريقة إليجاد ثبات
االختبار والمقاييل النفسية التي يستجيب فيها الطالب لعبارات المقياس على ميزان أما ثالثي أو خماسي ،وقد
اختار الباحثان ( )50استمارة من استمارات العينة االستطالعية الثانية وطبق عليها معامل الفا كرونباخ
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الستتراج الثبات ،وبلغ معامل الثبات ( )0,88وهو معامل ثبات عالي بحسب ما أشارت إليه اغدبيات
(النبهان.)2٤9 :200٤ ،
 .2تصحيح المقياس
قام الباحثان بإعطاء ثالث درجات للبديل (دائما ً) و درجتين للبديل (أحيانا ً) و درجة واحدة للبديل (نادرا ً)،
وفي النهايه تمثل الدرجة الكلية للطالب تقديرا ً عن استطالعهم نحو مقياس حب االستطالع الجغرافي.
 .3الصيغة النهائية للمقياس
بعد إكمال اإلجراءات كافة التي تتعلق بصدق وثبات فقرات المقياس واستعمال الوسائل اإلحصائية
المناسبة ،حيث ظهر مقياس االستطالع الجغرافي بصورته النهائية والذي تكون من ( )35فقرة ،وامام كل
فقرة ثالثة بدائل هي (دائما ً -احيانا ً -نادراً).

ثامنا ً  :إجراءات تطبيق التجربة
بعد ان قام الباحثان بتهيئه مستلزمات التجربه ،من اعداد التطس التدريسيه ،و اعداد وتهيئة اداة البحث
المتمثله بمقياس االستطالع الجغرافي و ضبس بعض المتغيرات والتي اشير اليها مسبقا ً والتي يمكن أن تؤثر
في نتائ التجربة ,وفي ضوء اإلجراءات اآلتية- :
 .1أجريت الدراسة في الفصل الدراسي االول للعام الدراسي (.)2021-2020
ودرس ايضا ً طالب المجموعة
درس الباحثان طالب المجموعة التجريبية على وفق استراتيجية ,4H
ّ
ّ .2
الضابطة وعلى وفق الطريقة االعتيادية.
 .3طبق مقياس االستطالع الجغرافي بتاريخ ()2021/2/1٤
تاسعاً :الوسائل اإلحصائية
استعان الباحثان بالحقيبة اإلحصائية لبرنام ( )SPSS v.26من اجل اتمام بعض العمليات االحصائية
التاصة إلجراءات البحث وتحليل نتائجه

الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها
يتضمن هذا الفصل عرضا ً شامالً للنتائ التي توصل اليها الباحث ،وفق االجراءات التي اتبعت في
الفصل الثالث ،ووفقا لهدفي البحث وفرضياته وتحليلها ،ومن ثم مناقشتها وعلى النحو اآلتي:

•النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية والتي تنص على :
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسس درجات االستطالع الجغرافي لطالب
المجموعة التجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية  4Hومتوسس درجات االستطالع الجغرافي لطالب
المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية.
تم استتراج المتوسس الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات االستطالع الجغرافي لكال المجموعتين
التجريبية والضابطة ثم طبق االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين وأدرجت النتائ في الجدول االتي:

المجموعة

عدد
أفراد
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
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الحرية
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المحسوبة
التجريبية

27

8٦,518

4,594

الضابطة

25

74,92٠

9,899

5٠

5,48٦

الجدولية

2,٠٠9

دالة إحصائيا ً
عند مستوى
الداللة ٠,٠5

نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االستطالع الجغرافي
وبمالحظة الجدول السابق نجد ان قيمة (ت) المحسوبة بلغت ( )5,٤86وهي اكبر من قيمة (ت) الجدولية
( )2,009عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )50وهذا يدل على وجود فرق دال احصائيا ً في
االستطالع الجغرافي بين طالب المجوعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية ,وبهذا ترفض
الفرضية الصفرية الثانية ,ويعزو الباحثان ذلك الى فاعلية استراتيجية : 4H
 .1ان استراتيجية  4Hقد اسهمت في تقليل استتدام مدرس الجغرافية لطريقة االلقاء ,وذلك غنها تقوم على
الحوار و المناقشة و استطالع اآلراء و استكشافها من الطالب انفسهم .
 .2ان استراتيجية  4Hتعمل على زيادة التفاعل بين الطالب من خالل ما يدور بينهم من نقاشات هذا من جهة
ومع المعلم او المدرس من جهة أخرى مما يجعل العملية التعليمية التعلمية تسير بسالسة وتفاعل جيد بين
مكوناتها.
 .3التحول الكبير الذي يشعر به الطالب في دورهم ضمن العملية التعليمية التعلمية في ظل استراتيجية ,4H
حيث يسمح للطالب بتبادل اآلراء وطرح اغفكار مما يزيد من ميلهم للتعلم .

الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
يتضمن هذا الفصل عرضا ً الهم االستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي توصل اليها الباحثان
وعلى النحو اآلتي :
اوالً  :االستنتاجات
استنادا ً الى النتائ التي توصل اليها الباحثان ،استنتجا ما يأتي :
فاعلية استراتيجية  4Hفي االستطالع الجغرافي لدى طالب الصف الرابع االدبي .
ثانيا ً  :التوصيات
في ضوء نتائ الدراسة واالستنتاجات التي توصل اليها الباحثان يتقدمان بجملة من التوصيات
للجهات االتية :
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 .1وحدة االعداد والتدريب التابعة لمديرية التربية في محافظة نينوى تدريب مدرسي الجغرافية على
كيفية استتدام استراتيجية  4Hعن طريق البرام التدريبية السنوية للمدرسين التي تقوم بها
وزارة التربية والتعليم.
 .2على ادارات المدارس حث المدرسين والمعلمين على استعمال االستراتيجيات الحديثة والتي تجعل
من الطالب محورا ً للعملية التعليمية ،واالبتعاد عن أساليب التلقين ،وفرا اغفكار والحلول على
الطالب ومساعدتهم للوصول إلى المعلومات بأنفسهم وتشجيعهم على ذلك .
 .3على المشرفين االختصاص تعريفهم باستراتيجية اليي  4Hوكيفية تطبيقها في العملية التعليمية
ثالثا ً  :المقترحات
استكماالً للبحث الحالي يقترح الباحثان إجراء الدراسات المستقبلية اآلتية :
 .1اثر استراتيجية  4Hفي اكتساب المفاهيم الجغرافية لطالب الصف التامل االدبي وتنمية
تفكيرهم البصري .
 .2اثر استراتيجية  4Hفي التفكير المنظومي لطالب الصف الرابع االدبي في مادة الجغرافية
وتنمية مهارات رسم الترائس لديهم .

المصادر
المصادر العربية
.1
.2
.3
.٤
.5

.6

.7
.8
.9

ابراهيم ,محمد عبد الرزاق ,وابو زيد ,عبد الباقي عبد المنعم ( )2007مهارات البحث التربوي ,ط ,1دار
الفكر للطباعة والنشر ,عمان.
ابو جادو ,صالح محمد علي ( )2011القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية ،ط،٤دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،عمان -االردن .
أمبو سعيدي ,عبدا هلل بن خميل و الحوسنية ,هدى بنت علي ( )2016استراتيجيات التعلم النشط  ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة ،عمان -اغردن.
أمبو سعيدي ,عبدهللا بن خميل و الحوسنية ,هدى بنت علي ( )18٠( )2016استراتيجة في التعلم النشط ,
دار الميسرة ,عمان  -االردن.
البهادلي ,محمد ابراهيم عاشور( )2003اثر استخدام االلعاب التعليمية في التحصيل وحب االستطالع
العلمي لطلبة الصف الثاني المتوسط في مادة الكيمياء( ,رسالة ماجستير ةير منشورة) ,كلية التربية ,ابن
الهيثم – جامعة بغداد .
توفيق ،بشائر مولود ( )2007أثر استعمال أساليب عالجية في تنمية التفكير االستداللي واالتجاه نحو مادة
التاريخ لطالبات الصف الثالث في معهد إعداد المعلمات (،أطروحة دكتوراه ةير منشورة) ،كلية التربية,
أبن رشد ،جامعة بغداد ,العراق .
الجامعة المستنصرية ( )2005المؤتمر العلمي الحادي عشر للتربية والتعليم  ،توصيات كلية التربية
اغساسية ،بغداد.
جامعة بغداد ( )1993وقائع ندوة المهمات الوطنية والتربوية والتعليمية لعضو الهيئة التدريسية في
الظروف الراهنة ،مركز البحوث التربوية والنفسية ،بغداد.
حسين ،هدى فاضل ( )2009اثر استراتيجية التدريس فوق المعرفية في تحصيل طالبات الصف الخامس
األدبي في مادة التاريخ( ،رسالة ماجستير ةير منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية التربية ابن رشد ،بغداد.
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 .10الحمداني ,محمد جاسم محمد ( )2010اثر استخدام اشكال ( )veeفي استيعاب طالبات الصف الرابع
فرع العلوم  /معهد اعداد المعلمات للمفاهيم العلمية وتنمية استطالعهن العلمي( ,رسالة ماجستير ةير
منشورة) ,كلية التربية – جامعة الموصل.
 .11الدسوقي ,هاني ابراهيم وعلي ,بدرية حسن ( )2012فاعلية برنام قائم على استتدام االنشطة
الموسيقية والربية الحركية في تنمية حب االستطالع لدى اطفال الروضة ذوي الصعوبات النمائية ,المؤتمر
العلمي الدولي االول  -رؤية استشرافية لمستقبل التعليم في مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات
المجتمعية المعاصرة ,مجلد ,2مركز الدراسات المعرفية ,كلية التربية ,جامعة المنصورة ,فبراير.
 .12الدسوقي ,وفاء صالح الدين ( )2006التفاعل بين اساليب التحكم التعليمي ومستويات حب االستطالع
واثره على تنمية مهارات التعامل مع شبكة االنترنت ,مؤتمر التعليم النوعي ودوره في التنمية البشرية في
عصر العولمة ,جامعة المنصورة للفترة من  31-21ابريل ,مصر.
 .13رؤوف ,ابراهيم عبد التالق ( )2001التصاميم التجريبية في الدراسات النفسية والتربوية ,ط ,1دار عمان
للنشر والتوزيع.
 .1٤السالم ,حنان عبدالرحيم عبد الهادي ( )201٤فاعلية برنامج مقترح في ضوء نموذج ( )4-hفي تنمية
المهارات الحياتية وعمليات العلم بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة( ,رسالة ماجستير
ةير منشورة) ,الجامعة اإلسالمية – ةزة ,كلية التربية.
 .15سلوم ,يسرى حسن ( )200٤التفكير االبداعي وعالقته بالمكانة االجتماعية (السوسيو مترية) لدى طلبة
المرحلة االعدادية)( ,رسالة ماجستير ةير منشورة) ,القاهرة  -مصر.
 .16شاهين ,عبدالحميد حسن عبدالحميد ( )2010استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم
وانماط التعلم ,كلية التربية  -جامعة االسكندرية.
 .17الشبلي ،ابراهيم مهدي ( )2000التعلم الفعال  ،دار االمل  ،االردن.
 .18شلبي ,احمد ابراهيم ( )1997تدريس الجغرافية ,ط ,1مكتبة الدار العربية للكتاب ,القاهرة  -مصر.
 .19الشمري ,ماشي بن محمد ( )1٠1( )2011استراتيجية في التعلم النشط  ,ط ,1السعودية.
 .20الشهري ,سلطان صالح محمد ال سلمان ( )2016التفاعل بين المدخل المنظومي وخرائط التفكير
واألساليب المعرفية في تدريس األحياء وأثره على التحصيل وتنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب
الصف األول الثانوي( ,اطروحة دكتورة ةير منشورة) ,كلية التربية ,جامعة الملك خالد.
 .21الشوبكي ,ناهد محمد ( )2015اثر توظيف استراتيجية التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم الكيميائية
وحب االستطالع العلمي في العلوم لدى طالبات الصف الثامن االساسي بغزة( ,رسالة ماجستير ةير
منشورة) ,كلية التربية  -الجامعة االسالمية ,ةزة.
 .22صابر ,فاطمة عوا ,وميرفت علي خفاجة (  )2002أسس ومبادئ البحث العلمي ,ط ,1مكتبة ومطبعة
اإلشعاع الفنية ,مصر -اإلسكندرية.
 .23الطائي ,رنا ةانم حامد ( )2013اثر استراتيجية انموذج التحري الجماعي في تحصيل طالبات الصف
التامل االعدادي في مادة الجغرافية وتنمية استطالعهن الجغرافي ,مجلة جامعة تكريت للعلوم ,المجلد
( ,)20العدد( ,)3اذار  ,2013كلية التربية  -جامعة الموصل.
 .2٤ظاهر ،أميمة محمد ( )2005التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات لدى طالب الثانوية الفني دراسة
ميدانية مبنية على عينة من تالميذ األول الثانوي في مدارس دمشق( ،رسالة ماجستير ةير منشورة) ،قسم
إرشاد نفسي ،كلية التربية ،جامعة دمشق  -سوريا.
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 .25عبابنة ,ضرار ( ) 2006المعاير الحديثة المعاصرة لعلم الجغرافية (نضرة تربوية) ,ط ,1مطبعة عالم
الكتاب ,اربد  -غردن.
 .26عبد القادر ,حامد ( )198٤المنهج الحديث في أصول التربية وطرق التدريس ,ط ,2مطبعة النهضة
العربية ,بيروت  -لبنان.
 .27عبد المؤمن ,علي معمر(  )2008مناهج البحث في العلوم االجتماعية األساسيات والتقنيات واألساليب,
ط ,1منشورات جامعة  7أكتوبر ,دار الكتب الوطنية ,ليبيا -بنغازي .
 .28عبد الهادي ,نبيل ( )2002مدخل للقياس و التقويم التربوي ,ط ,2دار وائل للطباعة ,عمان.
 .29عبيدات  ،ذوقان ،وآخرون ( )2013البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه  ،ط ،15دار الفكر للنشر
والتوزيع  ،القاهرة .
 .30العزاوي ,رحيم يونل كرو ( )2008مقدمة في البحث العلمـي ,دار دجلية ,عمان -اغردن.
 .31العزاوي ,نبراس سعر حسن ( )2018اثر استراتيجية المكعب في اكتساب طالبات الصف الثاني
المتوسط للمفاهيم الجغرافية وتنمية استطالعهن الجغرافي( ,رسالة ماجستير ةير منشورة) ,كلية التربية
للبنات – جامعة تكريت.
 .32علي ,صادق مظهر ( )2019اثر استراتيجية 4hفي االداء التعبيري لدى طالب الصف الخامس
االدبي(,رسالة ماجستير ةير منشورة) ,كلية التربية االساسية  -جامعة المستنصرية.
 .33علي ,عبد الهادي عبد هللا احمد ( )2007فاعلية تنوع استراتيجيات التعلم النشط في تدريس االقتصاد على
التحصيل واالتجاه نحو دراسة االقتصاد لدى طالب المرحلة الثانوية بسلطنة عمان ،يناير العدد (،)12
الجمعية المصرية للمناه وطرق التدريل.
 .3٤علي ،محمد سيد ( )2011اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس ،ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعه  ،عمان -اغردن .
 .35كراجة ,عبد القادر( )1997القياس والتقويم في علم النفس ,ط ,1دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع,
عمان .
 .36كركجي ,روعة بهاء الدين محمد ( )2009اثر طريقة االستقصاء في تنمية بعض المفاهيم الجغرافية
واالستطالع العلمي لدى طلبة قسم الجغرافية( ,رسالة ماجستير ةير منشورة) ,كلية التربية االساسية -
جامعة الموصل.
 .37محمد ,رهوا صالح واخرون ( )2019اثر استتدام انموذج فراير في تحصيل طلبة الصف الحادي عشر
لمادة الجغرافية وتنمية استطالعهم الجغرافي ,مجلة جامعة دهوك ,مجلد ,22العدد ,2ص ,167 -127كلية
العلوم االنسانية واالجتماعية.
 .38محمد ,ياسر محمد ( )2013العادات العقلية وعالقتها بتحصيل مادة الكيمياء لطالب المرحلة االعدادية,
مجلة جامعة كركوك /للدراسات االنسانية ,مجلد ,العدد ( ,)3كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة كركوك.
 .39محمود ,حمدي شاكر ( )200٤التقويم التربوي للمعلمين والمعلمات ,مطبعة دار االندلل ,الحائل -
السعودية.
 .٤0مرسي ,محمد عبد العليم ()1985المعلم ومنتهج وطرق التدريس ,الطبعة اغولى ،الرياا .
 .٤1مرعي ,توفيق احمد ,محمد محمود الحيلة ( )2005طرائق التدريس العامة  ,ط , 2دار المسيرة للنشر
والتوزيع  ,عمان -اغردن
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أثراء،) مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية2010(  عدنان يوسف العتوم، عبدهلل فالح، المنيزل.٤2
. عمان – اغردن، للنشر والتوزيع
-  عمان, دار الشروق للنشر والتوزيع,1 ط,) أساسيات القياس في العلوم السلوكية200٤(  موسى, النبهان.٤3
االردن
. عمان, دار الفرقان والتوزيع,3 ط,) الجديد في تعليم العلوم1992(  يعقوب حسين, نشوان.٤٤
. عمان – اغردن، دار وائل للنشر والتوزيع،1 ط،) اسس التربية2011(  عبدالكريم، اليماني.٤5
 دار المسيرة للنشر والتوزيع،1 ط،) سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت2007(  محمد محمود بني، يونل.٤6
 اغردن، عمان،والطباعة
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