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التفكير المنظومي لدى طالبات المرحلة االعدادية  اتيجية البيت الدائري في اثر استر

 في مادة الجغرافية 

 

بسام محمود مصطفى شهيدو           رسلية  لجين سالم مصطفى الشكرجي                                       

قسم الجغرافية  -للعلوم االنسانيةكلية التربية  -جامعة الموصل  

 ( 2021/ 6/12، قبل للنشر في  11/2021/ 15)قدم للنشر في   

   

 الملخص

 لدى طالبات المرحلة االعدادية في مادة الجغرافية. التفكير المنظوميتيجية البيت الدائري في يهدف البحث الحالي التعرف على اثر استرا 
، واختااتت وشكا ق ديادي عيناة ماب طالباات الياس العاامي االعادادين االد اي ماب بحث صاغت الباحثة فرضية صفريةولتحقيق هدف ال

لمجموعااة التجريبيااة التااي (، وشالطريقااة العكااوائية الب اايطة اختاااتت  اامبة   ( لتمثااق ا2021-2020اعداديااة حمااب للبنااات للعاااي الدتاسااي  
تدتس بإستراتيجية البيت الدائري، في حيب  صبحت الكامبة  (( المجموعاة الباابطة وتادتس بالطريقاة االعتيادياة، وداد  لغات عيناة البحاث 

 ( طالبة للمجموعة البابطة.16( طالبة للمجموعة التجريبية و 17( طالبة  وادع  33 
فاي المتغيارات ايتياة المعاادا العااي للعااي الماضاي، التحيايق فااي ماادة الجغرافياة للعااي الماضااي، وداد اافا ت الباحثاة  ايب مجمااوعتي البحاث 

العمر الزمني مح وشًا باأل هر، دتجة الاكاا  وتحيايق األ( وتحيايق االي وداد تائ تهيتاة م اتلزمات البحاث المتمثلاة  تحدياد الماادة العلمياة 
 التدتي ية على وفق اق مب  استراتيجية البيت الدائري والطريقة االعتيادية(.وصياغة االغراض ال لواية للمادة وإعداد العطط 

( فقرة وتئ التحقاق ماب صاددِه وثباتاِه 11(  ستلة تبمنت  5لتفكير المنظومي حيث تكون بييغتِه النهائية مب  ل ما األداة فقد اانت اختبات  
 وتمييزِه وظهرت جميعها ضمب المدى المقبوا.

 ن16واساتمرت لغاياة  2020 ن12ن1(  تااتي  2021-2020بيق التجرشة في  داية الفياق الدتاساي األوا للعااي الدتاساي  ودد تئ البد   تط
 وذلك  وادع دتس واحد في األسبوع مع األخك  بعض الدتوس اإلضافية ولكال المجموعتيب.  2021 ن2

وشعاااد جماااع البياناااات وتحليلهاااا تحياااائيًا باساااتعداي اختباااات ماااان وتناااي لعينتااايب م اااتقلتيب  ظهااارت النتاااائ  تفاااو  المجموعاااة التجريبياااة علاااى 
 المجموعة البابطة في اختبات التفكير المنظومي.

ائ  البحااث  وصاات الباحثااة بعاادد مااب التوصاايات منهااا اياااي وحاادة اإلعااداد والتاادتيى فااي مديريااة ترشيااة نينااوى بإدخاااا م دتسااي وفااي ضااو  نتاا
 .ومدتسات مادة الجغرافية  دوتات تدتيبية تطويرية عب ايفية استعداي استراتيجية البيت الدائري 
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Abstract 

  
 The current research aims to identify the effect of the circular house strategy on the systemic 
thinking of preparatory school students in the subject of geography. To achieve the goal of the research, 
the researcher formulated a null hypothesis, and intentionally chose a sample of female students in the 
fifth preparatory/literary grade from Homs Preparatory School for Girls for the academic year (2020-
2021), and in a simple random way, they chose division (A) to represent the experimental group that 
studies using the circular house strategy, while division (B) became the control group and taught in the 
usual way. The research sample reached (33) students, with (17) students for the experimental group 
and (16) students for the control group. The researchers rewarded the two research groups with the 
following variables: the general average for the past year, the achievement in the geography subject for 
the past year, the chronological age calculated in months, the degree of intelligence, the achievement of 
the father, and the achievement of the mother. Both (the roundhouse strategy and the regular method). 
As for the tool, it was a systemic thinking test, as it was in its final form of (5) questions that included 
(11) items, and its validity, stability, and discrimination were verified, and all appeared within the 
acceptable range. The experiment began at the beginning of the first semester of the academic year 
(2020-2021) on 1/12/2020 and continued until 16/2/2021, with one lesson per week, with the 
introduction of some additional lessons for both groups. After collecting the data and analyzing it 
statistically using the Mann-Whitney test for two independent samples, the results showed that the 
experimental group outperformed the control group in the systemic thinking test. In light of the results of 
the research, the researchers recommended a number of recommendations, including that the 
Preparation and Training Unit in the Directorate of Education of Nineveh introduce teachers of 
geography in developmental training courses on how to use the circular house strategy. 
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تواجده مااججادا ال دي حتدشحة  دش  من تحدييا   هفي ظل ما نعيشه اآلن من عصر االنفجار المعرفي بكل ما يعرض    

عاجزة عن مالحق  ال طورا  العلمي  حيث اتشح تيريس مادة الجغرافي  يواجه الكثير مدن المشدكال  ببدشال االع مداد 

وال لقين من قشل ميرسيها في معظم ميارساا في حين يركز ال وجيده ال ربدو ا الحدييث علدى تعلدم الطدال  على الحفظ  

الاقدي والمقارند  قابليد  يامي تيريس مدادة الجغرافيدا لديل الطدال   فكير ومهارا  الشحثا ومن جاا يجال حن  ألساليال ال

 (66: 2014تياغ هاا مما يباعي على خلق عقلي  مرن  لييهم. )الزبيي ا وال حليل وقراءة مادة الجغرافي  وحعاده 

مدن مهمدا  فدي ماداجل ال علديم وتدهتي حجميد  تيريبدها تشكل ميديانا   الجغرافي   وكذلك فإن اليراسا  االج ماعي  وماها     

تاميد  قديراتهم علدى ال فكيدر طشيع  الشيئ  المعرفي  الخات  بها ولقيرتها علدى ال كدوين االج مداعي للم علمدينا وكدذلك  

كبدا  المعلومدا  وتاميد  لهم فرتدا  م عديدة ألتهيئهُ من خشرا  تعليمي  ت يح  وذلك من خالل ما  واالس يالل الماطقيا  

 (24: 2006)عشي الماعم وعشي الشاسط امهارا  ال فكير والوعي بالمشكال  ال ي تواجه المج مع بطريق  اكثر فاعلي . 

وتوظيفها في حياة الطلش  كونها تبداعي فدي ال كيدف ومن وظائف تيريس مادة الجغرافي  فهم المعلوما  الجغرافي         

وتكبشهم مهارا  ال فكيدر كالوتدف وال عشيدر تقلل من تعقيياتهاا كي حنها تباعي في تامي  قيراتهم  مع ظروفهم الشيئي  و

وال اشؤ والقيرة على ال فكيدر الااقدي وال وتدل  لدى المعلومدا  المطلوبد  فدي الحقدائق والمفداجيم وال عليمدا . )األسدي  

 (30-29: 2015والمبعود ا 

ادي  عيم ال هكيي على مهارا  ال فكير ليل الطالشا  وقي يعود البشال فدي ومن المالحظ حيضا  في الميارس اإلعي 

الحصول على درجا  الاجدا  فقدط فدي بشكل حتم وذلك بغي  على دراس  مادة الجغرافي  ذلك  لى ان الطالشا  يع مين 

 لم ي م ربطها بالشاى العقلي  لييهن.ألنه جذه المادة وبعي ذلك نبيانها 

ا  الشاحث  للميارس اإلعيادي  ولقاءاتها الم كدررة بميرسدا  مدادة الجغرافيد  وكدذلك لقاءاتهدا ومن خالل زيار

بالمشرفين والمشرفا  االخ صاص الحظة الشاحث  بهن تيريس الجغرافي  بشكل عدام وللصدف الخدامس األدبدي بشدكل 

كمددا حن الطرائددق ظ وال لقددينا خدداص إلزالي يع مددي علددى الطرائددق واالسدد راتيجيا  ال قليييدد  ال ددي تع مددي علددى الحفدد

 واالس راتيجيا  ال قلييي  تهمل اس خيام ال فكير للطالشا . 

وبال طور البريع في مجال العلم وفي جميع تفاتيل الحيداة حتدشحة الحاجد  ملحد   لدى تعلدم طرائدق ال فكيدر  

ال فكير المخ لف  ليواكال جدذا  لم مهارا  للم علم  لى تعحياتاا اليومي  فقي حتشحة جااك حاج  المخ لف  كي نب خيمها في 

 .ال طور

( مداهن %100ومن خالل االس شيان االس طالعي لعيا  من ميرسا  الجغرافي  حيث حظهر  الا ائل حن نبدش  )

 ال يع مين اس راتيجي  الشية اليائر  وحكي  حنهن يب خيمن الطريق  االع يادي  في ال يريس.

ومن جاا تشلور  مشكل  الشحث الحالي بالحاج   لى ضرورة اس خيام طرائق واس راتيجيا  تيريبدي  م طدورة  

 وم جيدة من  هنها حن تواكال جذا ال طور العلمي البريع. 

 ومن جاا حيد  الشاحث  مشكل  الشحث بالبؤال اآلتي:

الماظدومي لديل طالشدا  المرحلد  اإلعياديد  فدي مدادة ما حثر اس خيام اس راتيجي  الشية اليائر  في ال حصيل وال فكير  

 الجغرافيا؟

 أهمية البحث

يشهي العالم اليوم ثورة معلوماتي  وتكاولوجيه جائل   ملة جميع جوانال حياة اإلنبانا وقدي  دكلة جدذه الثدورة  

لى ال ربي  مبؤلي  مهم  جي الهائل من المعرف  العلمي  والقة عتحييا  للاظام ال ربو  بضرورة اتالحه واس يعا  الكم 

وال قادي الم واتدل وال كيدف باجدا  مدع الم غيدرا   عياد الكوادر الششري  القادرة على مواكش  ومبايرة ال قييم العلمي  

واثدارة دافعهدم ال ي تفرض على المج معا والعمل علدى تطدوير خشدرا  األفدراد وتعدييلها وتاميد  مدواجشهم الم بارع   

 (19: 2008اثراء حفكارجم. )الحيل ا وتفجير طاقاتهم و
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لذلك فإن جيف ال ربي  جو سي حاج  االجيدال الم عاقشد  فدي  عدياد وتعي ال ربي  وسيل  المج مع ل حقيق حجيافها   

دائمد  ال تحديد العاكب  لصورة المج معا كما حنها عملي  مب مرة  الفرد للحياة وفق فلبف  المج مع واتجاجاته فهي المراة  

ماي  معيا  فهي تشمل حياة الفرد بكاملها من المهي  لى اللحي وتعمل على دفع المج مع  لى االج هاد والعمل ودفدع بمية ز

 (18: 2008واك بابهم عادا  حبا  ومهارا  نافع  م كيف  مع المج مع. )الخالي ا حفراده  لى ال ماسك 

ة الم علم على كيفيد  الد علم وذلدك عدن طريدق ومن االجياف المهم  ال ي يبعى ال ربويون ل حقيقها جي مباعي  

 (149: 2009تقييم اس راتيجيا  ال علم الحييث  ال ي تمكا  من اك با  المعلوما  ومعالج ها وتاظيمها. )الحيل ا 

وتعي المرحل  اإلعيادي  من المراحل المهم  بالابش  للطالال ألنه في جذه المرحل  يقف بين نهاي  الطفول  وبياي  

فهو يب يبر مرحل  ويب قشل مرحل  غيرجا وجي تعي من المراحل المهم  في نمو االنبان الن المرء فيها ياضل الاضوج  

وت كامل جوانشه )العقلي  والافبي  واالنباني  واالخالقي ( فال بي ان تراعي المااجل الم مثل  في ك شها وم طلشاتها كما تعي 

  ألنها تعدي المرحلد  االسداس للمراحدل ال عليميد  الالحقد  )البدادس االدبدي جذه المرحل  مييانا ل طشيق ال جرب  اليراسي

والمرحل  الجامعي ( اذ انها تعمل على ترسيخ ما تم تعلمه واك شافه مدن قابليدا  الطدال  وميدولهم او تضدمياا  واعديادا  

طدويره تعطدي اجميد  كشيدرة لعمليد  للحياة العملي  واالن اجي ا وعليه فإن مشاريع اتال  ال عليم في جميع دول العالم وت

تطوير ال عليم االعياد  بصف  عام ا وبذلك تحظدى الماداجل ال ربويد  للمراحدل االعياديد  باج مدام كشيدر كونهدا احديل 

 (35: 2006مااجل المب قشل ال ي يع مي عليها في تطوير المج مع وتقيمه.)فراجا 

عي  نظاميد  اوجديجا المج مدع ل حقيدق اجيافده وغاياتدها وتكون الميرس  وسيل  ال ربي  كونها تعي مؤسب  اج ما

 (17: 2015وتوفر الميرس  المااخ المالئم لكي ي علم الطال  بشكل افضل. )عطي ا 

وتعي المااجل اليراسي  جي ال رجم  العملي  ال ي تبعى لها الميرس  في كل مج مع فهفضل ميخل وخيدر وسديل  

اجل وتجييديجا وتطويرجدا وقدي بيادة سلبدل  مدن الماداجل القائمد  علدى حدل إلتال  ال عليم وتجيييه جدو تحبدين الماد

المشكال  ال ي يعاني ماها الطال  ويب مر عليها العمل من المرحل  االب يائي  وح ى مرحل  الجامع  وان جدذه الماداجل 

 ربويد  لدذا ياشغدي علدى يد  وتحقيدق مطالدال العمليد  المقائم  على ال جييي الم واتل المشاي على ال جار  واألدلد  العل

الميرس عرض اليرس بطريق  تد الءم مدع ميدول ورغشدا  الطدال  وذلدك لكدي ت حقدق اجدياف ال ربيد  الماشدودة الن 

 (Salomon & sue: 2005:13طرائق ال يريس ذا  اجمي  كشيره في عملي  ال علم وال عليم.)

وين  خصي  االنبان وفكدره وسدلوكياته وقيمده وعلم الجغرافيا يعي من العلوم االساسي  ال ي يع مي عليها في تك

في ا  مب ول دراسيا وذلك ألنها تشحث في العالق  بين االنبان والمكان بكل ما يح ويه من موارد طشيعي  وما ي رتال 

على جذه العالق  من تحييي  خصي  الم علم وما ي رتال على حبن جذه العالقد  مدن حبدن او سدوء االسد خيام للمدوارد. 

 (12-9: 2005)يحيىا 

فعايما يق صر ال يريس على طريق  واحية في كل المواقف ال عليمي  فان ذلك يؤد  الى الامطيد  وال قليييد  فدي 

الموقف ال عليمي االمر الذ  تجعله مافردا  ومثشطا  لعزائم الم علمدينا وتجعلهدم فدي حالد  مبد مرة مدن الشدرود الدذجاي 

 (35: 2011ر عليهم. )سعادة و براجيما والابيان ن يج  الملل والكهب  ال ي تبيط

لذلك ركز ال ربويون الجزء األكشر من اج ماماتهم على الطرائق االس راتيجيا  الحييثد  فدي ال ديريس واجي هدا 

في تحقيق مخرجا  تعليمي  مرغوب ا واس خيام جذه االس راتيجيا  لمعالج  المعرف  ال ي بيا  ت طلال طرائق تيريبي  

 (41-40: 2010ب عاد عن األساليال والطرائق ال قلييي . )الحرير ا اكثر تقيما ا واال

جمي  طريق  ال يريس خصد  ال ربويدون جدزءا  كشيدرا  مدن جهدودجم فدي الشحدث عدن الطرائدق ال يريبدي  وأل 

جحد (.  ال طريقد  نامرغو  فيها ليل الم علمين لهذا قيل )حن المعلم الااجح مدا جدو  المخ لف  من حجل مخرجا  تعليمي   

 (27: 2010اليماني وعالءا )

والطريق  ال يريبي  ليبة قوالال جامية ي قيي بها الميرس في الظروف واألحوال كلها الم صل  بطشيع  المادة حو  

ليس مطالال بال زام طريق  معياد  حو طريقد  جامدية فدي ال علديم بدل فالميرس الصفي  او الميرسي  حو سواجاا بيئ  ال علم  
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المااسش  ال ي يقاع بهنها س وتدلهُ  لدى تحقيدق األجدياف سلو  والطريق  عليه حن يكون مشيعا  بطريق  مرنه في اتخاذ األ

 (190: 2013المرسوم  وعليه البي حن يكون ملما بطرائق ال يريس باوعيها القييم  والحييث .  )الجشور  والبلطاني 

اتيجيا  ونظرا لما حيث من تطور سريع للمعلوما  فقي دعا ال ربويون  لى ضدرورة اسد خيام عديد مدن اسد ر

 (7: 2002)الحارثي  ال يريس الحييث .

لذا ياشغي على ميرسي مادة الجغرافيا عرض اليرس بطريق  ت الءم مدع ميدول ورغشدا  الطدال ا وذلدك لكدي  

بيونها ال يمكن نقل المادة يحقق حجياف ال ربي  الماشودة الن طرئق ال يريس ذا  حجمي  كشيرة في عملي  ال عليم وال علما 

مكدن فدي كيفيد  توتديل مح دول المدادة  ليده واسد يعابهاا للطالال بصورة تحيح  وماظم  مؤثرة في نفبها فاجمي ها ت

)البعيي   ال ي تبفر عن نجا  الميرس في عملي  ال يريس وتعلم الطال .والطريق  الجييية في ح  مادة من المواد. جي  

2008 :54) 

 ا تبداعي وقي ح ار اليافعي  لى حن اسد خيام اسد راتيجيا  ال ديريس الحييثد  فدي تديريس اليراسدا  االج ماعيد 

 الم علمين على ال فاعل مع بيئ هم المحلي  وتامي  مهارا  ال فكير واالع مداد علدى الدذا  وترفدع مدن معديل تحصديلهم.

 (43: 2003)اليافعي 

وتعددي اسدد راتيجي   ددكل الشيددة الدديائر   حدديل االسدد راتيجيا  الحييثدد  ال ددي يمكددن اسدد خيامها إلثددارة دافعيدد   

وجعلهم فاعلين في الموقف ال عليمي و تباعي علدى تدوفير بيئد  تعليميد  تشحدث علدى ال فكيدر الم علمين وتامي  تفكيرجم  

وتقويمها في حثااء عمليد  الد علما باإلضداف   لدى وتباعي الم علم ليكون  يجابيا في جميع المعلوما  و تاظيمها وم ابع ها 

 علم المخ لفد ا و تحقيدق تعلدم حفضدل بزيدادة قديرة زيادة قيرة الم علم على اس عمال المعلوما  و توظيفها في مواقف الد

 (51: 2008الم علم على ال فكير بطريق  حفضل و تامي  االتجاجا  اإليجابي  نحو المواد اليراسي . )الها مي واليليميا 

في حين دور المعلدم جدو الموجده والمشدارك   لش مبؤولي  الطكما تعي اس راتيجي   كل الشية اليائر  في ال علم  

 (124: 2001)عشي البالما   عزيز المعرف .ل

الد مكن الدى  بال فكيرا حيث حتشح من حبرز حجياف ال ربي  وال عليم جو رفع مب ول ال فكير عاي الطلش  ليصدلوا  

العاقل وحاج  ال يمكاه االس غااء عاهداا والعقدل الزم  من لوازم اإلنبان  من ممارس  عمليا  ال فكير المجردا فال فكير  

 (22: 2015)عطي ا الذ  ال ياضال. داة ال فكير وجو كاز اال بياع ح

(  ن واقع ال يريس في الميارس يف قر  لى ال فكير وال فكيدر الماظدومي خاتد  سدواء 2003) فقي حكي الشربياي 

 ( 2: 2003)الشربيايا  في ماظوم  الماهل او ال يريس

يام ماهجي  ال فكير الماظدومي فدي ماداحي الحيداة العامد  (  ن عيم تطشيق المفاجيم و س خ2004) كما اكي حجو

 (40: 2004. )حجوا كان ححي حسشا  في عيم تطور الاظام ال ربو  واإلق صاد  واإلج ماعي

وبدديا ال ركيددز فددي االوندد  االخيددرة علددى ال فكيددر الماظددومي نظددرا  لل طددورا  البددريع  فددي األنظمدد  العلميدد  

 (62: 2003ا عفان مكوناتها )عشيي وى المعرف  وتلخي  واالج ماعي  والثقافي  للحصول عل

للموضدوع دون حن ياشغي حن يكون قدادرا  علدى الرةيد  الشدامل  ولكي يكون الفرد قادرا على ال فكير الماظومي  

ى ح  حن يكون قادرا  على ال حليل وال ركيالا وعاي تعرضده  لموقدف حو مشدكل  فإنده ياشغدي حن يكدون علديفقي جزئياتها  

وعي  امل بابعاد المشكل  والموقف الذ  يواجههُا كما يجال حن يكون على وعي بعالقه الكل بدالجزء وعالقد  األجدزاء 

 (2: 2009)حمادا ا  وال ي وقف عاي مجرد تحليل األجزاء.بشعضها الشعض وعالق  كل ماها بالمواقف الكلي 

إلدراك ال فاعدل وفاعليد  العااتدر الاظام ال عليمي    فقي حتشح ال فكير الماظومي ضرورة ملح  عاي ال عامل مع 

الماظومي رةي  الموضوعا  اليراسي  بصورة  دامل ا ويصدشح قدادرا لها اذ يب طيع الم علم من خالل ال فكير المكون   

ل فكيدرا األمر الذ  يؤكي حن جدذا الادوع مدن ال فكيدر يعدي  دامال ألندواع مخ لفد  مدن اعلى الاقي واإلبياع واالس قصاءا  

 (61- 60 2010)الكشيبي  تفكير عيه وم اوعه.وبال الي فالم علم الذ  يفكر بهذا الامط يك بال مب ويا  
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بهبعادجدا في ال ربي  اع ماد ال فكير الماظومي مدن حجدل فهدم الظدواجر ال ربويد  المعقدية  وقي حاول باحثين عية  

 (21:2012)اسماعيل الم ياخل . 

واسد خيام اسد راتيجيا  ق تديريس الجغرافيدا عقدي  المدؤتمرا  والاديوا  ال دي نداد  بال جييدي  ل طدوير طرائدوسعيا   

 وطرائق حييث  في ال يريس ماها ما يلي:

( تحدة  دعار )المعلدم 2010قام هُ كلي  ال ربيد  االساسدي  الجامعد  المب اصدري  )ا)المؤتمر العلمي الثاني عشر( الذ  

ع الم جيد( الذ  اكي علدى حجميد  تطدوير العمليد  ال يريبدي  وضدرورة تحفيدز مشدارك  رسال  الشااء والبالم في المج م

 (112-1: 2010الثاني عشرا  العلمي )المؤتمرالطال  في اليرسا وتامي  قيراتهم على ال علم. 

توتياتها جو العمل على تطدوير العمليد  ال ربويد  وال يريبدي ا   ( وابرز1993وعقي  نيوة في جامع  بغياد )

من خالل االطالع على االس راتيجيا  الحييث  ال ي تابق مع الثورا  العلمي  والمعرفيد  باإلضداف  الدى تدوفير كدل مدا 

 ( 18: 1993بغيادا  جامع ييفع الم علمين للمشارك  في اليرسا ورفع قيراتهم على ال علم الذاتي. )

   -حجمي  الشحث الحالي بالجوانال االتي : زبااءا  عليه تشرو

 حول دراس  عن الشية اليائر  في تيريس الجغرافي  في جامع  الموتل. -1

 حول دراس  تااولة ال فكير الماظومي في تيريس الجغرافي  في جامع  الموتل. -2

االس راتيجيا  الحييث  ال ي تركز على الطالال بوتفه  محور حجمي  اس راتيجي  الشية اليائر  في ال يريس ال ي تعي من  -3

 العملي  ال عليمي  ال علمي .

 هدف البحث

 :يهيف الشحث الحالي  لى

 حثر اس راتيجي  الشية اليائر  في ال فكير الماظومي لطالشا  المرحل  اإلعيادي  في مادة الجغرافي  ❖

 البحث: ةفرضي

 الصفري  اآلتي :  في ضوء جيف الشحث تيغة الفرضي

درجا  ال فكير الماظومي ليل طالشدا  المجموعد  بين م وسطي    (0.05ال يوجي فرق ذو دالل   حصائي  عاي مب ول )

يرس بالطريقدد  تددال جريشيدد  ال ددي تدديرس باسدد خيام اسدد راتيجي  الشيددة الدديائر  وطالشددا  المجموعدد  الضددابط  ال ددي 

 االع يادي .

 حدود البحث

 لي علىيق صر الشحث الحا

 الحيود الششري : طالشا  الصف الخامس األدبي في الميرس اإلعيادي  والثانوي  الصشاحي  في مييا  الموتل -1

 (2021-2020الحيود الزماي : الفصل األول من العام اليراسي ) -2

 الحيود المكاني : مييا  الموتل -3

لجا  في وزارة تهليف الجغرافي  الطشيعي  للصف الخامس األدبيا الحيود العلمي : الفصول الثالث  األولى من ك ا  مادة  -4

 ال ربي  الطشع ا العا رة.

 تحديد المصطلحات

 استراتيجية البيت الدائري

 )2015(الكشيبي  -1

جي اس راتيجي  من اس راتيجيا  ال علم ما فوق المعرفيد  مدن حجدل تمثيدل مجمدل الموضدوعا  و جدراءا  وحنشدط   ”

لجزئي  محيدة من المعرف  بحيث يمثدل مركدز الديائرة الموضدوع  يهرسم ا كال دائري  تااظر الشيئ  المفاجيمعلى  تركز  

 (205: 2015الرئيبي المراد تعلمه وتمثل القطاعا  البشع  الخارجي  األجزاء المكون  للموضوع" )الكشيبيا 

 وتعرف الشاحث  اس راتيجي   كل اليائر   جرائيا 
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تضم  كال  دائريا  ت علم فيها طالشا  الصف الخامس األدبي )المجموع  ال جريشي ( بال عاون مع الشاحثد  جي اس راتيجي    

وذلك ب حييي المفهوم الرئيبي ووضعه في المحور المركز  لشكل دائر  مقبم  لى سشع  قطاعا  )قي تزيدي او تداق  

بهنفبهن بمدلء القطاعدا  المحيطد  بدالمحور المركدز  اثاين( باس عمال حدوا  الربط )من( او )الواو( وتقوم الطالشا   

 ( وباتجاه عقار  الباع .12في مادة الجغرافي  الطشيعي  مش يئين من موقع الباع  )بالمعلوما  بهيف زيادة تحصيلهن 

 يالتفكير المنظوم

 ( 2006ماكمار) -1

للشايا  المكون  لها واألنماط المخ لفد    من ماظور واسع يشمل رةي  واسع الماظوم   وسيل  لمباعية الفرد على رةي   "

: 2011فيهاا بيال من رةي  ححياث معيا  في الاظام وجذه الرةي  تباعي في معرفد  األسدشا  الحقيقيد  للمشدكل ")الفيلا 

3) 

 وتعرف الشاحث  ال فكير الماظومي  جرائيا  

لطالش  على الرةيد  فدي ماظدور كلدي مدن خدالل جو العمليا  الذجاي  لطالشا  الصف الخامس األدبي ال ي ت مثل بقيرة ا

تحليل الماظوم  الرئيبي   لى ماظوما  فرعي  و دراك العالقا  داخل الماظوم  وردم الفجوا  داخل الماظوم  وحعاده 

تركيشهاا وتقاس باليرج  ال ي تحصل عليها الطالش  من خالل اجاب ها على اخ شار ال فكير الماظومي الذ  حعيته الشاحثد  

 .هذا الغرض ل

 االعتيادية في التدريسالطريقة 

 (2020البفياني ) -1

"جي مجموع  من اإلجراءا  والممارسا  واألنشط  العلمي  ال ي يقوم بها المعلدم داخدل الفصدل ب ديريس درس معدين 

يهيف  لى توتيل معلوما  وحقائق ومفاجيم للطال  بهيبر البشل وبهقل الوقة وبهدنى الافقا ا ويح اج المعلم في جدذا 

 (11: 2020 ماما  والشر  وال مهيي وال وضيح")البفيانيا الشان حن يكون قادرا  على تقييم المادة و ثارة االج

 ال عريف اإلجرائي لطريق  ال يريس االع يادي 

 مدادةوالاشداطا  ال دي حع داد عليهدا ميرسدي وميرسدا  مدادة الجغرافيد  فدي تديريس  بهنها مجموعد  مدن اإلجدراءا   

 ويكون دور الطالش  ثانويا . الجغرافي  بحيث تكون الميرس  محور العملي  ال عليمي  وال يريبي 

 الجغرافية

 (2007قطاو  )

"العلم الذ  يه م بيراس  العالق  بين اإلنبان والشيئ  الطشيعي  وحساليال تفاعله مدع األرض او الشيئد  وحثدار ذلدك ال فاعدل 

 (22: 2007ولذلك فإن الجغرافي  تجمع بين الجانشين الطشيعي والششر ". )قطاو ا 

 للجغرافي  ال عريف الاظر 

مجموع  من المعلوما  والمهارا  والحقائق ال ي ي ضماها ك ا  الجغرافي  الطشيعي  المخص  للصف الخامس األدبي 

 ( 2021-2020المقرر تيريبه من قشل وزارة ال ربي  للعام )

 طالبات الصف الخامس األدبي

فوفا تهتي بعي المرحل  الم وسط ا وقشل المرحلد  جو الصف الثاني بالمرحل  اإلعيادي  في العراق وال ي جي ثالث  ت 

 (18: 2010( سا . )وزارة ال ربي ا 18-17الجامعي  ي راو  عمر الطالشا  فيها )

 خلفية نظرية  

 المحور األول: استراتيجية البيت الدائري

اع ماد اس راتيجيا  حييث  تطورجا من وقة آلخرا وظهور ال قايا  الحييث  رافقة  حن اتباع المعرف  وسرع    

: 2005في ال يريس تركز على دور الطالال في عملي  ال علما وتباعيه على تاظيم المعرف  في باائه المعرفدي. )فدرجا  

 ن الرسدوم (  1987ومن جدذه االسد راتيجيا  الحييثد  )اسد راتيجي   دكل الشيدة الديائر ( حيدث يدرل ونيرسدي )  (7
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خريطد  عدن ودنا بطشيع  الفهدم للطلشد  لموضدوع معدينا اذا يطلدال مدن الطلشد  تصدميم  ال خطيطي  اليائري  للمفهوم تز

موضوع ماا مما يجعلهم يشيةن بال فكير ال هملي بجيي ا ماشطون خاليا ذاكرتهما ويحصدل ال مدايز بدين طالدال وطالدال 

 (274: 2014آخر وتوال   لى مب ول حعلى من الفهم. )زاير واخرونا 

يائر  للمفهوم جو ا دكال جايسدي  ثاائيد  الشعدي )دوائدر( تاداظر الشايد  المفاجيميد  لجزئيد  والرسم ال خطيطي ال 

: 2004محيدة من المعرف ا وترفق بعاوان المفهوم مع جمل   ارح  او مفبرة لمكوندا  الرسدم ال خطيطدي. )زي دونا  

يباعيجم بعي ذلك على رةي  معظدم   للمفهوم العلمي في مخطط بصر وفيها يقوم الطلش  ب وزيع المعرف  العلمي     (154

 (485: 2009المعلوما  العلمي  الخات  بذلك المفهوم وكهنها نظام م كامل. )امشوسعيي  والشلو يا 

اسد راتيجي   دكل الشيدة الديائر  واسد خيمها فدي تديريس   (wanderseeحق در  ونيرسدي )  1994وفي عام   

ي اس راتيجي  مق رحه من حجل تمثيدل مجمدل موضدوعا  و جدراءا  مقررا  ال ربي  العلمي  في جامع  )لويزيانا(  فه

وحنشط  العلوم وجي تع شر قالشا  يب طيع الم علم مدن خاللده ربدط المعلومدا ا وتحييدي العالقدا ا وتقدييم ال وضديحا ا 

لخاصا وقدي  لى اووتف الموضوعا ا حيث يركز الم علم على الفكرة العام ا ثم يفصلها  لى حجزاءا مش يءا  من العام 

جاء  جذه االس راتيجي  ن يج  دراس  )ونيرسي لاظري  )اوزبل( في جامع  )كورنيل( وكذلك ن يجد  ل يريبديه خدرائط 

 (2: 2011الماظم . ) سماعيلا بحيث ربط بين كل ما يعرفه عن اال كال  )لويزيانا( في جامع  v)المفاجيما و كل )

 أهداف استراتيجية البيت الدائري

 يباعي تصميم الشكل على تامي  الذكاءا  اآلتي : -ح

 الذكاء اللغو  ليل الم علمين من خالل المااقشا  ال ي ت م بياهم حثااء تصميم الشكل. -1

العصف الذجايا الذ  سيقوم الم علمون بعملها ل ضمين األفكار في القطاعا  الرياضي من خالل  تامي  الذكاء الماطقي   -2

 الشكل.البشع  داخل 

بالمفداجيم الذكاء الشصر  المكانيا ويمكن تامي هُ عاي اس خيام جذا الشكلا ألن الشكل يجعل المعلوما  العلمي  الخاتد   -3

 ,ward & wandersee) العلمي  ماظم  بشكل بصر  يمكن رةي دها وبال دالي يبدهل تدذكر المعلومدا  واسد يعائها.

2002b:579) 

 بالنسبة للمتعلم خطوات إستراتيجية البيت الدائري

تحييي الموضوع الرئيبي المراد دراس هُ سواء كان مفهوما ا حو تجرب  عملي ا او  جراءا  معيا ا بحيث يكون العادوان  -1

 الرئيبي وتبجل جذا العاوان داخل القرص اليائر .

 ذا كان الموضدوع تحييي جانشين ي ااولهما الموضوع الرئيبي بحيث يكونان عاوانين م فرعين عن الموضوع الرئيبي   -2

 يح مل ذلك ويُبجلهما على جانشي الماحاى في القرص اليائر .

وتك دال عشدارة لكدل ماهمدا ثدم يلخصدهُ فدي  يقبم الموضوع الرئيبي الى سشع  حفكار رئيب  قي )تزيي حو تاق  باديين(ا -3

 (3: 2011عاوان يوضح خالت  الفكرة )اسماعيلا 

 تورة لكل من العااوين البشع ا بحيث تباعيهُ على تذكر جذه  العااوين.يرسم الم علم حيقون  حو رسما  مشبطا  او  -4

ويُشدير  (ا12) يشيح الم علم ب عشئ  القطاعا  الخارجي  لشكل الشية اليائر ا ويش يئ الم علم بالقطاع المشير  لى البداع  -5

طداع مدن القطاعدا  البدشع ا باتجاه عقار  البداع  مبد خيما  العاداوين القصديرةا واأليقوندا  المرافقد  لهدا فدي كدل ق

 ويب طيع الم علم ان يب عين بصورة جاجزة.

  ذا  عر الم علم بحاج ه   لى ال وسع في  حيل األفكارا يمكاهُ اس خيام  كل القطاع المكشر للشر  وال عليق. -6

ا  ذاتيدا . يب خيم الم علم نموذج )ضشط  كل الشية اليائر ( لمراعداة  دروط باداء الشدكلا بحيدث يصدشح المد علم موجهد -7

(:132006ward &Lee,) 

: 2015)االسدي  والمبدعود ا . يك ال الم علم ملخصا  حو قص  عن الموضوع بعي االن هاء من بااء  كل الشية اليائر  -8

54- 56) 
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 دور المدرس في استراتيجيه شكل البيت الدائري

 .مخطط جيي ألجياف اليرس وفق الموضوع المخ ار -1

 .مجموعا  غير م جانب يقبم الفصل الى  -2

 .تاويع الوسائل ال عليمي  والمعياا  الشصري  )الصور والرسوم( -3

تهيئ  الشيئ  الصفي  المااسش ا و ظهار جو من الحماس وال شويق وال اافس وال عزيز على وجه الخصدوص عادي عدرض  -4

  .المجموعا  لأل كال اليائري  المصمم 

 .مااقش  و ثارة تفكير الم علمين -5

 .تصحيح حخطاء الم علمين وتقييم ال غذي  الراجع  لمعارفهم وخشراتهم البابق  -6

 (462- 460: 2003)سليما  .تقويم حداء الم علمين وميل تحقيقهم لل علم الماشود  -7

 دور المتعلم في إستراتيجية شكل البيت الدائري 

 ربط المعرف  الجييية للم علم بالمعارف البابق  في الشاي  المعرفي   -1

 حييي األجياف من بااء  كل الشية اليائر ت -2

 ك اب  العاوان للمفهوم الرئيبي مب خيما  كلم  الربط )من( حو )الواو( -3

 ك اب  األجياف الخات  ب صميم  كل الشية اليائر  في ورق  خارجي   -4

 تجزئ  الفكرة المركزي  ذا  العالق  بالمفهوم  لى سشع  حجزاء حو حقل حو حكثر بإثاين -5

علوما  الخات  بكل قطاع من القطاعا  ال ي ي م تحيييجا مب خيما كلما  ورسوما  ونمداذج مشبدط  يبدهل ك اب  الم -6

 تذكرجا واس يعاةجا

 رسم حيقونا  حو خطوط حو رموز حو تور حو رسوما  توضيحي  ُمشبط  في كل قطاع من القطاعا  المحيدة -7

مكن توضيحها فدي القطداع وجدو داخدل الشدكلا وجدذا تكشير ححي القطاعا   ذا كان يح و  على معلوما  ضروري  ألي -8

 يفضل رسم القطاع المكشر في نفس الورق  ال ي تم رسم الشكل فيها

 & Ward( وبشدكل م بلبدل ومخ صدر للفكدرة الرئيبدي  )12تعشئ  حجزاء الشية اليائر  مش يئا  من عقار  البداع  ) -9

Wandersee,2002a: 207) 

 : التفكير المنظوميانيالمحور الث

 التفكير المنظومي

جو ال فكير الذ  يركدز علدى المضدامين والمفداجيم العلميد  مركشد  مدن خدالل ماظومدا  م كاملد  ت ضدح فيهدا   

العالقا  كاف  بين المفاجيم والموضوعا  مما يجعدل المد علم قدادرا  علدى  دراك الصدور الكليد  لمضدامين الماظومدا  

على الكل المركال الذ  ي كون من مجموع  من مكوندا  تدربط فيمدا بياهدا بعالقدا  م ياخلد    المعروض  ل ذا فإنه يركز

 (63: 2003تشادلي  ال هثير والييااميكي  في ال فاعل. )عشيي وعفانها 

 خصائص التفكير المنظومي

 -من حجم خصائ  ال فكير الماظومي ما ياتي:

 و امل ويقاوم الميل الى تشبيط الحلول والمشكال .ياظر  لى المشكل  حو الموقف كُكل م كامل  -1

ياظر  لى الخصائ  العام  للاظام )الماظوم ( كُكل وال ي بيورجا تاشه من الروابط )العالقدا ( بدين األجدزاء المكوند   -2

 لهذا الاظام.

الديمل بدين حتخداذ  يُشجع الم علمين على المشارك  في حثااء القيام بحل المشكال  وبال الي يعمدل علدى  حدياث حالد  مدن -3

 (85: 2010القرار واإلدارة. )الكشيبيا 

 هداف التفكير المنظوميا

 - ن من حجم حجياف ال فكير الماظومي ما يهتي:
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  دراك الصور الكلي  للعلم من خالل ربط المكونا  المخ لف  في ماظوم  م كامل . -1

 ي جزيئاته.القيرة على رةي  العالقا  للصورة الشامل  للموضوع بحيث ال يفق -2

القيرة على تحليل الموضوعا  سواء العلمي  والثقافي  واالج ماعي   لى مكوناتها الفرعي ا وذلدك ح دى يد م ربطهدا مدع  -3

 (165: 2012بعضها بعالقا  تفاعلي  او اس ياللي . )الصاحال والعفونا 

 خطوات التفكير المنظومي

 من الم علم اتشاع الخطوا   ي طلال ال فكير الماظومي

 دراس  المضامين العلمي  في المقرر اليراسي لفهمها وادراكها. -1

 تحليل المكونا  األساسي  للمضامين العلمي  المعروف  في المقرر اليراسي. -2

  يجاد عالقا  وروابط بين المكونا  األساسي  تعطي للموضوعا  معاى. -3

 (69-68: 2003  ل حييي العالقا  الم شعش . )عشيي وعفان ا تحييي تهثير كل مكون من المكونا  األساسي -4

 مهارات التفكير المنظومي

(  ن مهارا  ال فكير الماظومي عشدارة عدن العمليدا  الذجايد  ال دي تعكدس قديرة المد علم علدى 2006يرل حبو عودة ) 

 -ال فكير الماظومي وتضم:

 فرعي .مهارة تحليل الماظوم  الرئيبي   لى ماظوما   -1

 (12: 2006مهارة ردم الفجوا  داخل الماظوم . )حبو عودةا  -2

( المهارا  ال ي يجال على الطالال ام الكها ح ى يب طيع حن يُمدارس ال فكيدر الماظدومي وجدي 2007يذكر ابو جالل  )

 -كال الي:

 تحييي الموضوع بصورة  امل  كلي . -1

 (74: 2007)حبو جالل ا  تحليل ماظوما  المعرف  غير الخطي  الى ماظوما  فرعي . -2

 أهمية التفكير المنظومي للمتعلم

تامي  الرةي  المب قشلي  الشامل  للموضدوع لديل المد علم دون حن يفقدي جزئياتدها ح  رةيد  الجزئيدا  ضدمن  طدار كلدي  .1

 م رابط.

اإلبياعي  لها من خالل تامي  القيرة عاي الم علم على معرف  األسشا  الجذري  للمشكال  والوتول  لى الحلول المثالي  و .2

 تقييم نظرة  امل  ل لك المشكال .

 يباعي الم علم في تامي  قيرته على ال حليل وال ركيال وتوال لإلبياع. .3

 يجعل المشكل  تشيو مشبط  من حيث الاظرة لها بشكل حوسع.  .4

  لى حل مشكالته.يعمل على خلق جيل قادر على ال عامل اإليجابي مع الاظم الشيئي  ال ي يعيشها للوتول  .5

يباعي الم علم على رةي  العالقا  بين األ ياء اكثر من األ ياء نفبها وجذا بيوره يعمل علدى تحبدين الرةيد  الم عمقد   .6

 لالمور.

 (89-87: 2010يجعل الم علم يرل خواص الاظام من خالل تفاعل األجزاء مع بعضها بعضا . )الكشيبيا  .7
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 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة 

بعي ان  طلعة الشاحث  على اجم اليراسا  البابق  وال ي اخ ار  ماها مدا يااسدال اخ صاتدها واجدياف بحثهداا 

 س  ااول تلك اليراسا  مب عرض  ميل تطابقها و خ الفها مع بعضها الشعض ومع الشحث الحالي وفقا للم غيرا  األتي :

 حوال : االجياف 

دراسا  المحور الثاني فقي  س خيمة جميعهدا مداهل الشحدث ال جريشدي وكدان جديفها ال عدرف علدى اثدر   فة جي 

 م غيرا  مب قل  مخ لف  في تامي  ال فكير الماظومي 

ال فكيدر الماظدومي لديل طالشدا  تيجي  الشية اليائر  فدي  حما الشحث الحالي فيهيف الى ال عرف على حثر  س را

 مادة الجغرافي  المرحل  االعيادي  في

 ثانيا : العيا 

 -االتي: (1) تشاياة عياا  اليراسا  البابق  في محورجا من حيث الحجم والجاس والمرحل  وكما مشين في الجيول

 ( 1جيول )

 يشين عياا  اليراسا  البابق  في محوريها من حيث الجاس والحجم والمرحل  وال خص  

 ال خص   المرحل  اليراسي  الجاس  حجم العيا   اسم اليراس     المحور

 راسات عن د

 التفكير المنظومي 

 الجغرافي  المرحل  الم وسط   ذكور 42 ( 2008الكشيبي )  1

2 Riess & Mischo (2010) 424 علوم  البادس األساسي  ذكور 

 ال اريخ  اإلعيادي   ذكور واناث  30 ( 2012سعيي وفايي ) 3

 الحاسو   الثاني م وسط  اناث  72 ( 2012الجميلي ) 4

 -وي ضح من الجيول اعاله ما يهتي:

 وسي م اخ يار عيا  الشحث الحالي بابال مقارب  لما اع ميته اليراسا  البابق 

 والذكور فقط واإلناث فقط جاس العياا  اخ لفة ما بين الذكور واإلناث   .1

 فبيكون من االناث فقطاما الشحث الحالي 

 تشاياة فيما بياها فماها ما اع مي على المرحل  االب يائي  والم وسط  واإلعيادي  والجامعي  اليراسي  المرحل   .2

 اما الشحث الحالي سيع مي المرحل  اإلعيادي  

 اع مي  المادة اليراسي  في محورجا على الجغرافي  وال اريخ واالج ماعيا  والعلوم والحاسو   .3

 الجغرافي اما الشحث الحالي يقع ضمن  

 ثالثا: األدوا  

 فيما يخ  دراسا  المحور الثاني فقي اع مي  جميعها على اخ شار ال فكير الماظومي كهداة لشحثها. 

 اما الشحث الحالي فبيع مي على اخ شار لل فكير الماظومي من  عياد الشاحث . 

 رابعا : الوسائل االحصائي  

 لغرض كل دراس  وعيد م غيراتهاس  المحورين وذلك طشقا  تشاياة الوسائل اإلحصائي  المب خيم  في درا

لعيا ين مب قل ين وكا  سدكويرا معامدل  (t-test)اخ شار ما ن وتاي واخ شار  -الوسائل اآلتي :  سيع مي اما الشحث الحالي  

 الفاكرونشاخومعامل  20ي شاردسون رتعوب  الفقرة ومعامل القوة ال ميزي  للفقرة وفاعلي  الشيائل الخاطئ  وكودر

 أوال: منهج البحث 

( 83: 2012شدور اج)ال .اس خيمة الشاحث  الماهل ال جريشي وذلك لمالءم ه لطشيعي  الهيف مدن جدذه اليراسد 

ضدع الفرضديا  توجو ححي المااجل ال ربوي  الحييث  اذ تب طيع الشاحث  على وفق جدذا المداهل ان تحديد مشدكله بحثهدا و

المااسش  لها وتخ شرجا وتزداد امكانيه ال جريال في ال ربي  وعلم الافس حياما امكن الشاحث  من البيطرة على الم غيدرا  

 ( 44-43: 2007ال سيما الم غير المب قل ويحيد تهثيره في الم غير ال ابع. )الشياتيا 
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 Experimental Designثانياً: التصميم التجريبي    

تافيذ ال جرب  وال جرب  تعاي: تخطديط الظدروف والعوامدل   لكيفي  صميم ال جريشي مخطط وبرنامل عمل  يعي ال

المحيط  بالظاجرة الميروس  بطريق  معيا  ثم مالحظ  ما يحيثا ا  ان ال جرب  تغير مقصود بحي ذاتها تحيثه الشاحثد  

اولدى الخطدوا  ال دي تافدذجا الشاحثد ا فالبدي مدن ان عميا  في ظروف الظاجرة المراد دراس هاا يعي ال صميم ال جريشدي  

 ( 487: 2007)عشي الرحمن و زنكاها  .يكون لكل بحث تجريشي تصميم خاص بها لضمان سالم ها ودق  ن ائجه

حجيافه اذ ي ضمن جذا ال صميم مجموع ين م كافئ ين في عيد من الم غيرا ا اذ تيرس  يحققيااسال الشحث الحالي و   الن

ل جريشي  وفق اس راتيجي  الشية اليائر  وتديرس المجموعد  الضدابط  وفدق الطريقد  االع ياديد  وكمدا فدي المجموع  ا

 ( االتي:4الشكل )

 (4الشكل )

 ال صميم ال جريشي للشحث 

 الم غير ال ابع )اخ شار بعي (  الم غير المب قل  المجموع  

 اس راتيجي  الشية اليائر   ال جريشي  
 ماظومي اخ شار تفكير 

 الطريق  االع يادي   الضابط  

 Population of the researchمجتمع البحث    تحديد ثالثاً:

 مجتمع البحث -1

ويقصي به االفراد او اال ياء كاف  الذين لهم خصائ  معيا  يمكن مالحظ هاا والمحك الوحيدي للمج مدع جدو وجدود 

الدذين يكوندون موضدوع مشدكل  الشحدث. )عشيديا  واخدرونا ( 44: 2002خاتي  مش رك  بدين افدراده. )ابدو حدويلا

2010 :94) 

وي كون مج مع الشحث من جميع طالشا  المرحل  االعيادي  والثانوي  الاهاري  في مييا  الموتل للعام اليراسي 

 ( ميرس  اعيادي  وثانويه للشاا .50( طالشه موزعين على )5426( الشالغ عيدجن )2020-2021)

 sample of the researchعينة البحث     -2

عياه الشحث: ان اخ يار العيا  الصحيح  من حيث الاوع والحجم وطريق  االخ شار جو المف دا  البدليم لوتدول الشاحدث 

 (26: 2013الى الا ائل ال ي يمكن تعميمها على المج مع المشحوث. )ال ميميا 

دراس ها والوتول الى بعض االس ا اجا  عن المج مع.   والعيا  جي: جزء من المج مع ي م اخ يارجا لغرض 

 ( 182: 2008)العزاو ا 

اخ ار  الشاحث  عيا  الشحث بعي حصولها على ك ا  تبهيل المهم  الصادر من المييري  العام  ل ربيد  محافظد  نيادول 

الى  دارا  الميارس الثانوي  باا / مركدز قضداء الموتدل االيبدر وااليمدن وقدي اخ دار  الشاحثد    ومعاونا    (1ملحق )

 :اعيادي  حم  للشاا  الواقع  في الجانال االيبر من مييا  الموتل قصييا  إلجراء ال جرب  وذلك ألسشا  االتي 

 حبي   دارة الميرس  وُميرس  الجغرافي  اس عيادجما لل عاون مع الشاحث  -1

 ضم الميرس   عش ين دراسي ين مما ي يح للشاحث  فرت  االخ يار العشوائي للمجموعا  ت -2

طالشا  الميرس  من ضمن رقع  جغرافي  واحية مما يضمن تقار  المب ول الثقافي واالج ماعي إلفراد العيا  الدى حدي  -3

 كشير

س مادة الجغرافي  باس خيام اس راتيجي  الشية وقي اخ ار  الشاحث   عش  )ح( عشوائيا  ل مثل المجموع  ال جريشي  ال ي تير

( طالشدده و ددعش  ) ( ل مثددل المجموعدد  الضددابط  ال ددي تدديرس مددادة الجغرافيدد  بالطريقدد  17الديائر  وكددان عدديدجن )

 ( طالشه وكما موضح في الجيول االتي:16االع يادي  وكان عيدجن )
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 ( عيد افراد عيا  الشحث 2الجيول )

 العيد ال يريس طريق   المجموع  

 17 الشية اليائر   ال جريشي  

 16 الطريق  االع يادي   الضابط  

 Equivalence of the two groupsرابعاً: تكافؤ مجموعتي البحث    

ال جريشي  والضابط  حيد  الشاحثد  بعدض الم غيدرا  ال دي قدي   على الرغم من ال وزيع العشوائي للمجموع ين

تؤثر في ن ائل الشحث بحبال ما ا ار  اليه االدبيا  واليراسا  البابق  ومن جذه الم غيرا ا المعيل العاما درج  مادة 

 الجغرافي ا العمر الزمايا تحصيل اال  واالما م غير الذكاء.  

ولى من سجل الطالشا  وتم ال هكي من تح ها عن طريق اس مارة تم توزيعها على وقي حصلة على الشيانا  االربع  األ

 .(9كما في الملحق رقم ) الطالشا  وفيما يهتي تفصيال  بإجراءا  ال كافؤ

( من سجل درجا  الميرس  وبعي 2020-2019المعيل العام لصف الرابع االدبي لطالشا  عيا  الشحث للعام اليراسي ) -1

لرتال ومجموع الرتال ليرجا  كل من المجمدوع ين ال جريشيد  والضدابط  طشدق اخ شدار مدان وتادي اس خراج م وسط ا

( وجي اكشر من مبد ول 0.540حظهر  الا يج  ان قيم  مان وتاي المحبوب  عاي مب ول دالل  )وقي  لعيا ين مب قل ين  

 يوضح ذلك. (3( جاا يعاي ان المجموع ين م كافئ ين في جذا الم غير والجيول )0.05دالل  )

 ( 3الجدول )

 تكافؤ مجموعتي البحث في متغير المعدل العام للصف الرابع االدبي 
 0.05مستوى الداللة عند  الداللة من الطرفين  مان وتني المحسوبة  مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد  المجموعات 

 272.00 16.00 17 التجربة 
 ليست دالة  0.540 119.00

 289.00 18.06 16 ضابطة 

 ال حصيل اليراسي في مادة الجغرافي  للعام الماضي   -2

( 2020-2019حصلة الشاحث  على درجا  مادة الجغرافي  للصف الرابع االدبي لطالشا  عيا  الشحث للعام اليراسي )

من سجل درجا  الميرس  وبعي اس خراج م وسط الرتال ومجموع الرتال لديرجا  المجمدوع ين ال جريشيد  والضدابط  

ا ائل ان قيم  مان وتادي المحبدوب  عادي مبد ول داللد  طشقة الشاحث  اخ شار مان وتاي لعيا ين مب قل ين وقي حظهر  ال

( 4( وجذا يعاي ان المجموع ين م كافئ ين في جذا الم غير والجيول رقم )0.05( جي اكشر من مب ول اليالل  )0.942)

 يوضح ذلك 

 ( 4الجدول )

 تكافؤ مجموعتي البحث للتحصيل الدراسي في مادة الجغرافية 
 0.05مستوى الداللة عند  الداللة من الطرفين  uمان وتني المحسوبة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد  المجموعات 

 287.00 16.88 17 تجريبه 
 ليست دالة  0.942 134.000

 274.00 17.13 16 ضابطة

 العمر الزماي للطالشا  محبوبا  باال هر -3

حصلة الشاحث  على المعلوما  ال ي تخ  العمر الزماي للطالشا  من بطاقاتهن الميرسي  ومن الطالشا  حنفبهم وذلدك 

من خالل اس مارة وزعة لهم اعي  من اجل جذا الغرض وثم تيوين تاريخ ال ولي وحبا  العمر الزماي للطالشا  لغاي  

والضدابط  طشقدة الشاحثد  وبعي اس خراج م وسط الرتال ومجموع الرتال لمجمدوع ي الشحدث ال جريشيد    6/12/2020

( جي حكشر من مب ول 0.773اخ شار مان وتايا حيث حظهر  الا ائل ان قيم  مان وتاي المحبوب  عاي مب ول دالل  )

 ( يوضح ذلك 5ي والجيول )( وجذا يعاي ان المجموع ين م كافئ ين في م غير العمر الزما0.50اليالل  )
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 ( 5الجدول )

 تكافؤ مجموعتي البحث في العمر الزمني للطالبات 
 0.05مستوى الداللة عند  الداللة من الطرفين  uمان وتني المحسوبة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد  المجموعات 

 297.00 17.47 17 تجربة 
 ليست دالة  0.773 128.000

 264.00 16.50 16 ضابطة

 التحصيل الدراسي لالمهات واالباء  -4

 ال حصيل اليراسي لألُمها   -ح

حصلة الشاحث  على المعلوما  ال ي تخ  ال حصيل اليراسي لألُمها  من خالل الشطاق  الميرسي ا وقي تهكي  الشاحث  

من خالل الطالشا   حنفبهن من خالل  س مارة حعيتها الشاحث  لهذا الغرض اوقي قبمة الشاحثد  تحصديل األمهدا  وفدق 

( وبإس عمال مربدع كدا  10) ا دونا ثانوي ا جامعي  وُعليا( ملحقالمب ول ال عليمي وعلى  ثالث فئا  جي ) ب يائي  فم

( جدي sig( كمدا ان القيمد  المعاويد )5,99) ( وجي حقل من القيمد  الجيوليد 0,047) ( وجي  حن القيم  المحبوب ²)ك

مها  ( وجذا ييل على تكافؤ مجموع ي الشحث في ال حصيل اليراسي لألُ 0,05( وجي حكشر من مب ول اليالل )0,977)

 ( يوضح ذلك6) وجيول

 ( 6جيول )

 تكافؤ المب ول اليراسي المها  طالشا  مجموع ي الشحث وقيم  مربع كا  المحبوب  والجيولي  

 جامعية وعليا  ثانوية  ابتدائية فما دون  المجموعة 
 Sigقيمة  يتمة كاي درجة الحرية 

 الجدولية  المحسوبة 

 5 7 5 التجريبية
2 0.047 5.99 0.997 

 5 6 5 الضابطة 

 ال حصيل اليراسي لالباء -  

حصلة الشاحث  على المعلوما  ال ي تخ  ال حصيل اليراسي لآلباء من خالل الشطاق  الميرسدي ا وقدي تهكدي  

الشاحث  من ذلك من خالل  س مارة اعديتها الشاحثد  لهدذا الغدرضا  وقدي قبدمة الشاحثد  تحصديل األبداء وفدق المبد ول 

( وقي  س خيمة الشاحث  مربع كدا  10وعليا( ملحق )  ال عليمي على ثالث فئا  وجي ) ب يائي  فما دونا ثانوي ا جامعي 

( جي sig( كما حن القيم  المعاوي  )5,99( وجي حقل من القيم  الجيولي  )0,394( حيث وجي حن القيم  المحبوب  )²)كا

( 7( وجذا ييل على حن تكافؤ مجموع ي الشحدث فدي جدذا الم غيدر والجديول )0,05( حكشر من مب ول اليالل  )0,821)

 ضح ذلك.يو

 ( 7جيول )

 ( المحبوب  الجيولي  2تكافؤ المب ول اليراسي الباء طالشا  مجموع ي الشحث وقيمة مربع كا  )كا

 المجموعة 
 المستوى الدراسي لالباء 

 درجة الحرية 
 قيمة كاي

 Sigقيمة 
 الجدولية  المحسوبة  جامعة وعليا  ثانوية  ابتدائية فما دون 

 5 7 5 التجريبية
2 0.394 5.99 0.821 

 5 5 6 الضابطة 

 درجات الذكاء  

تكشف اخ شارا  الذكاء عن المب ول العقلي العام للفرد في ادائه مهما  عقليه معياه علدى اف دراض انهدا تمثدل 

( وجو معيل تعلم  يء ما والدذ  يعكدس وجهده الاظدر 351:  2000الوظائف ال ي ياطو  عليها مفهوم الذكاء )عالما  

( وله القيرة على االب كار والفهم والحكم 217: 2005االحييث  للذكاءا ويفيي الم خصصين في المجال ال ربو  )اليردير

( كما له القيرة على الربط بين الخشرة البابق  والمشدكل  الحاليد  63:  2008الصحيح وال وجه الهادف للبلوك )العااني  

 ( 253: 2001وجذا ي ضمن القيرة على ال علم )الرخاو ا
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  لقياس جدذا المفهدوم االف راضديا واخ شدار الدذكاء جدو ولقياس الذكاء وضعة العييي من المقاييس واالخ شارا

موضوعي مقان لقياس عيد من العمليا  والقيرا  العقلي  ليل الفرد ويشمل جدذا االخ شدار مجموعد  مدن األسدئل  ال دي 

ياشغي على المفحوتين االجاب  عليهاا وقي ي ضدمن االخ شدار عمليدا  ادائيد  مثدل الرسدم او تكدوين اال دكال والهديف 

( ويرل ال ربويدون 265: 2012رئيبي الخ شار الذكاء ي ميز بين االفراد ذو  القيرا  العقلي  المخ لف . )خالي وال حا ال

 ( 117: 2008ان درج  الذكاءا امر اساسي ومهم ل عليم الطلش  ال فكير. )مجييا 

اجراء ال كافؤ في جذا الم غير ويعي الذكاء من الم غيرا  ال ي تؤثر على ن ائل مجموع ي الشحث وعليه البي من  

بين المجموع ينا وألجل ال حقق من تكافؤ مجموع ي الشحث بالابش  لم غيدر الدذكاء اسد خيمة الشاحثد  اخ شدار )رافدن( 

للذكاء ذ  المصفوفا  الم  ابع  اذ يعي اخ شار رافن من االخ شارا  الصالح  لل طشيق في مخ لف الشيئا  والثقافا ا كما 

ا  وله معايير تصلح للشيئ  العراقي ا اذ ي كون االخ شار مدن مصدفوفه كشيدرة حدذف جدزء ماهداا وعلدى يملك تيق وثش

( فقدرة مجزئد  علدى 60الطالش  ان تحيد الجزء المحذوف من بين سد   او ثمانيد  ا دكال معروضد  ويشدمل االخ شدار )

شار علدى طالشدا  مجمدوع ي الشحدث ( فقرة م يرج  في الصعوب  ثم تطشيق االخ 12مجاميع كل مجموع  تحو  على )

( دقيق ا وثم تصحيح االخ شدار بواقدع درجد  واحدية لكدل اجابد  تدحيح ا 40ال جريشي  والضابط  واس غرق االخ شار )

وبعدي تصدحيح الديرجا  ثدم تحويلهدا الدى الديرجا    ( درجد ا60وتفر لإلجاب  الخاطئ  ومجموع درجا  االخ شار )

لرتال ومجموع الرتال لمجموع ي الشحث ال جريشيد  والضدابط  طشقدة الشاحثد  اخ شدار المئياي  وبعي اس خراج م وسط ا

( جدي اكشدر 0.131ا حيث حظهر  الا ائل ان قيم  مان وتاي المحبوب  عاي مب ول داللد  )لعيا ين مب قل ين  مان وتاي

 ( يوضح ذلك.8)( وجذا يعاي ان المجموع ين م كافئ ين في م غير الذكاء والجيول0.05من مب ول اليالل  )

 ( 8الجدول )

 تكافؤ مجموعتي البحث في درجة الذكاء
 (0.05مستوى الداللة عند) الداللة من الطرفين  مان وتني مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد  المجموعات 

 330.00 19.41 17 تجريبية
 ليست دالة  0.131 95.000

 231.00 14.44 16 ضابطة 

 األداة الثانية اختبار التفكير المنظومي

قامدة الشاحثد   وقدي  لقياس ال فكير الماظومي اطلعة الشاحث  على بعض االخ شارا  لقيداس ال فكيدر الماظدوميا 

الشاحث  في  عياد االخ شار من اليراسا  األدبيدا  البدابق  ال دي تااولدة   حيث اس فاد  بإعياد اخ شار ال فكير الماظومي  

 اء وحعياد اخ شار ال فكير الماظومي.كيفي  با

الشاحثد  اخ شدارا اعدي   وقدي  الشاحث  من اليراسا  البابق  في تحييي حساليال قياس ال فكير الماظدوميا      اس فاد كما  

فدي مخطدط ماظومد  ( حسدئل ا وفدي كدل سدؤال مجموعد  فقدرا   5االخ شدار مدن )  وتكدون  الماظدوميا    لقياس ال فكير

والمطلو  فيها من الطالش  حن تكمل جذا المخطط وال ي تقديس ال فكيدر الماظدومي لدييهاا  ذ بلدغ عديد الفقدرا  فدي كدل 

 ( فقرة وقي اعي  الشاحث  االخ شار الماظومي م شع  الخطوا  ال الي :11االخ شار )

 يف من االخ شارتحييي اله -1

 الهيف من االخ شار جو الكشف عن ميل اك با  طالشا  الصف الخامس األدبي مهارا  ال فكير الماظومي

 تيق اخ شار ال فكير الماظومي -2

تم ال هكي من تيق اخ شار ال فكير الماظومي من خالل عرض االخ شار بصورته األولي  على مجموعد  مدن المحكمدين 

 ا  علدىجال علم الافس ال ربو  وطرائدق ال ديريس وطلدال  لديهم حبدياء آرائهدم حولهدا وباداءمن ذو  االخ صاص في م

( 11( حسدئل  وتضدماة )5مالحظاتهم اجرية اعادة تياغ  بعض الفقرا  وبذلك بقية فقدرا  االخ شدار جميعهدا ح  )

 فقرة بعي ان حجر  بعض ال عييال  عليها وبذلك تحقق تيق االخ شار

 ة األولىالتجربة االستطالعي
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بلقديس اعديادي ي )( طالش  من طالشا  الصف الخامس األدبي في  35اس طالعي  من )طشقة الشاحث  االخ شار على عيا   

وطلشة ماهم ابياء مالحظاتهم عدن ح  فقدرة مدن فقدرا  ا  2/2/2021في يوم الثالثاء الموافق  الكفا  للشاا (  للشاا (و)

يجيونها غامض  وغير واضح ا وقي سجلة حسئل  الطالشا  واس فبداراتهم وبعدض االخ شار واالس فبار عن ح  عشارة  

وتعليماتها ف شين حن تعليما  االخ شار وفقراته مالئمه وواضح  وعيم وجود ح  المالحظا  ال ي ت علق بفقرا  االخ شار  

مدن ان هداء آخدر طالشد  كدان ( وكذلك ز40غموض فيها وقي سجلة الشاحث  زمن ان هاء حول طالش  على االخ شار وكان )

 (50( وتشين حن الوقة المخص  لالخ شار جو )2( وجمعة اليرج ين وقبم هن على )60)

50 دقيق   =
60 + 40

2
=
زمن  ابطه  طالش   + زمن  اسرع طالش  

2
 زمن  االخ شار 

 تعليمات اإلجابة عن االختبار  

وضعة الشاحث  مجموع  ال عليما  عن كيفي  اإلجاب  عن االخ شار وعن الوقة ووضعة مثال محلول لإلجابد  

عن حسئل  االخ شار واعطة الشاحث  تعليما  بان تجيال الطالش  عن جميدع الفقدرا  وانده سدوف تح بدال تدفر لإلجابد  

 الم روك  وال ي تحمل اكثر من  جاب  للبؤال.

 الثانية الختبار التفكير المنظوميالتجربة االستطالعية 

وال عليمدا  وتحييدي الوقدة المحديد لده طشقدة الشاحثد    ال هكي من وضو  فقرا  اخ شار ال فكيدر الماظدوميبعي   

علددى عيادد   9/2/2021( طالشدد  فددي يددوم الثالثدداء الموافددق 110االخ شددار علددى عيادد  اسدد طالعيه ثانيدد  مكوندد  مددن )

وذلك إلجراء ال حليدل اإلحصدائي بلقيس للشاا  والكفا  للشاا (  اس طالعيه ثاني  من مج مع الشحث نفبه من اعيادي ي )

 على الاحو اآلتيو

 التحليل اإلحصائي لفقرات اختبار التفكير المنظومي

واخ دار  تاازليا    ترتيشا  ( اس مارة  110رتشة الشاحث  درجا  طالشا  العيا  االس طالعي  الثاني  والمكون  من ) 

( طالشد  وحجدر  عليهدا 30الينيا وال ي تمثدل )من المجموع   %27( طالشا و30من المجموع  العليا وال ي تمثل )  27%

 ال حليل اإلحصائي اآلتي

 قوة تمييز فقرات اختبار التفكير المنظومي

ال مييزي  للفقرا  قيرة االخ شار على ال مييز بين مب ويا  الم علمين العليا والمب ويا  الينيا فيمدا يقصي بالقوة   

 (155: 2001يقيبها االخ شار. )الاا فا الصف  ال ي يخ  

( اسد مارة 110ء اليرج  الكلي  ال ي حصلة عليها كل طالش  من طالشا  العيا  االسد طالعي  الثانيد  والشالغد  )في ضو

الحبددابي  لدديرجا  االوسدداط لعيا ددين مبدد قل ين لمعرفدد  الفددروق بددين ( t-testي )ئا دداالخ شددار الاسدد خيمة الشاحثدد  

اء على ذلك فإنه كل فقرة اظهر  فروقدا  ذا  داللد   حصدائي  بدين فقرة من الفقرا  وباالمجموع ين العليا والينيا ولكل 

( اع شرتها الشاحث  فقرة مميدزه 58ودرج  حري  )(  0.05 جابا  الطالشا  من المجموع ين العليا والينيا عايه مب ول )

 ( وبذلك لم ي م حذف ح  فقرة من الفقرا  ل حقق الشرط البابق فيها.8الملحق رقم )

 ار التفكير المنظوميثبات اختب -3

حو اتباقه في القياس وعيم تااقضه مع نفبها حيث يع شر المقيداس ثاب دا اذا حصدل نفدس يعرف الثشا  بهنه دق  االخ شار  

الفرد على نفس الا ائلا حو درج  قريش  ماها في نفس االخ شارا حو مجموعا  من حسئل  م كافئ  حو م ماثلده عادي تطشيقده 

 (514: 2011نا مرا  م  الي . )حب

)معادلد  اس مارا  العيا  االس طالعي  الثانيد  وطشقدة عليهدا  ( اس مارة من50ولقياس ثشا  االخ شار اخ ار  الشاحث  )

 وجو معامل ثشا  عالي(( 0.82وبلغة نبش  ثشا  اخ شار ال فكير الماظومي )الفاكرونشاخ 

 الصورة النهائية إلختبار التفكير المنظومي 
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هاء اإلجراءا  اإلحصائي  الم علق  بإخ شار ال فكير الماظومي وفقراته  حتدشح جداجزا  بصدورته  الاهائيد  لل طشيدق بعي  ن 

 (6) ( فقرة ته م بإخ شار ال فكير الماظومي ملحق11( اسئل  تضماة )5حيث تكون من )

 طريقه تصحيح اإلخ شار 

 لكل  جاب  خاطئ  حو فقرة م روك . ا  تفروقامة الشاحث  بإح با  درج  واحية لكل  جاب  تحيح   

 ثامناً: إجراءات تنفيذ التجربة

آلي  تافيذ الخطط علدى وفدق الطدريق ين )اسد راتيجي  الشاحث     تيارسة ميرس  المادة على ال يريس  بعي حن تم االتفاق مع   -1

تيربة الميرس  على تيريس مادة الجغرافي  وفدق اسد راتيجي  الشيدة الديائر  قشدل الشية اليائر  والطريق  االع يادي (  

ال جريشيدد  المجمددوع ين دروس تطشيددق تجربدد  الشحددث ولكددال  العييددي الشدديء بال جربدد ا علمددا حن الشاحثدد  تواجددي  فددي 

 والضابط .

للمجموعد  ال جريشيد  والضدابط  وعلدى ال دوالي  (  1/12/2020بيح تافيذ ال جرب  وال يريس في يوم الثالثداء الموافدق ) -2

باالتفداق مدع  دارة الميرسد  اخدذ وفدق الخطدط المعدية (  16/2/2021المصادف )واس مر  ال جرب  لغاي  يوم الثالثاء  

 موع ين ال جريشي  والضابط  علما انه لم يحصل توقف لليوام.دروس  ضافي  ولكال المج

  9/2/2021طشق اخ شار ال فكير الماظومي على مجموع ي الشحث في يوم الثالثاء الموافق   -3

 الوسائل اإلحصائية 

 واس خرجة من خالله الشيانا   spss.26)اس عانة الشاحث  بشرنامل )

 :وكي توضح على الاحو االتي اتوتلة اليها الشاحث  في ضوء اجياف الشحث وفرضي هي ضمن جذا الفصل الا ائل ال ي  

( بدين 0.05ال ي تا  على انه ال يوجي فرق ذو دالل   حصائي  عاي مب ول دالل  )  الم علق  بالفرضي  الصفري   الا ائل

م وسطي درجا  ال فكير الماظومي ليل طالشا  المجموع  ال جريشي  ال ي تيرس باس خيام اسد راتيجي  الشيدة الديائر  

ومي ولل حقق مدن جدذه الفريضد  وطالشا  المجموع  الضابط  ال ي تيرس بالطريق  االع يادي  في اخ شار ال فكير الماظ

اس خرجة الشاحث  م وسط الرتال ومجموع الرتال ألفراد مجموع  الشحث في اخ شار ال فكير الماظومي ثم طشقدة عليهدا 

 (13رقم )اخ شار مان وتاي لعيا ين مب قل ين وادرجة الشيانا  كما في الجيول 

 ( 13الجيول )

 وسطي المجموع ين ال جريشي  والضابط  في ال فكير الماظومي  ن يج  اخ شار مان وتاي بين م                 
 (0.05مستوى الداللة عند ) الداللة من الطرفين  uمان وتني المحسوبة  مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد  المجموعات 

 354.00 20.82 17 تجريبية
71.000 0.018  ً  دالة احصائيا

 207.00 12.94 16 ضابطة 

( وبما 0.05( اقل من مب ول دالل  )0.018( ان قيم  مان وتاي المحبوب  عاي مب ول دالل  )13ي ضح من الجيول )

( فيكون 12.94( اكشر من الم وسط الحبابي للمجموع  الضابط  )20.82ان الم وسط الحبابي للمجموع  ال جريشي  )

تيجي  )الشية اليائر ( في اخ شار ال فكير الماظومي ووفقدا جذا االخ الف لصالح المجموع  ال جريشي  ال ي تيرس باس را

ال ي تا  على انه يوجي فرق ذو دالل   حصائي  عاي مبد ول   ل الفرضي  الشييل ولذلك تم رفض الفرضي  الصفري  وقش

( بددين م وسددطي درجددا  ال فكيددر الماظددومي لدديل طالشددا  المجموعدد  ال جريشيدد  ال ددي تدديرس باسدد خيام 0.05داللدد  )

 راتيجي  الشية اليائر  وطالشا  المجموع  الضابط  ال ي تيرس بالطريق  االع يادي  في اخ شدار ال فكيدر الماظدومي اس

 ولصالح المجموع  ال جريشي .  

 : في ضوء ن ائل الشحث الحالي اس ا جة الشاحث  ما يهتي: االستنتاجات

اس خيام اس راتيجي  الشية اليائر  حد  الى زيادة ال فكير الماظومي في مادة الجغرافي  ليل الطالشدا  الصدف الخدامس 

 االدبي 

 التوصيات: 
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 الجها  االتي  بما يهتي    بااءا  على ما تقيم توتي الشاحث

دة الجغرافي  بيورا  تيريشي   وحية االعياد وال يريال في مييري  تربي  محافظ  نياول بإدخال ميرسي وميرسا  ما -1

 تطويري  عن كيفي  اس خيام اس راتيجي  الشية اليائر .

المشرفين االخ صاص: توجيههم نحو تحفيز ميرسي وميرسا  الجغرافي  على اس خيام اس راتيجي  الشية اليائر   -2

 . شا  والطال  في مادة الجغرافيلوتامي  ال فكير الماظومي للطا

ر في جامع  الموتل: ادخال اس راتيجي  الشية اليائر  ضمن دورا  تيريال الميرسين الجامعيين  وحية ال عليم المب م -3

 النهم بال الي سوف ييرسون طالبهم عليها. 

المييري  العام  للمااجل في وزارة ال ربي  تصميم جزء من الماهل المقرر لمادة الجغرافي  للصف الخامس االدبي على  -4

 وضعها من ضمن األنشط  الموجودة في الك ا  الماهجي. او   اس راتيجي  الشية اليائر نحو يباعي على تطشيق 

 المقترحات  

 اس كماال للشحث الحالي تق ر  الشاحث  حجراء اليراس  المب قشلي  االتي  

اثر اس راتيجي  الشية اليائر  في تحصيل طالشا  الصف الخامس االدبي في مادة الجغرافي  وتامي  تفاعلهن   -1

 ج ماعي. اال

اثر اس راتيجي  الشية اليائر  في اك با  المفاجيم الجغرافي  ليل طالشا  الصف الرابع االدبي وتامي  تفكيرجن  -2

 اإلبياعي. 

اس راتيجي  الشية اليائر  في اك با  المفاجيم الجغرافي  ليل طالشا  الصف الثاني الم وسط وتامي  ذكائهن   اثر -3

 االنفعالي. 

 

 المصادر العربية 

                ا دار الشروقا عمان.مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي( 2007ابو جالل ا تشحي ) -1
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http://www.gulfkids.com/
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