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السلخص
ىجؼ البحث الحالي الى التعخؼ عمى أثخ استخجاـ استخاتيجيات مجتسع السعخفة في تشسية
الشقج الجغخافي والحكاء الشاجح لجى شمبة قدع الجغخافية في كمية التخبية االساسية 9191-9102

وقج شسمت عيشة البحث ( )44شالباً وشالبة مػزعيغ بصخيقة عذػائية الى مجسػعتيغ السجسػعة

االولى التجخيبية والبالغ عجدىع ( )92شالب وشالبة تع تجريديع باستخجاـ استخاتيجيات مجتسع

السعخفة والسجسػعة الزابصة البالغ عجدىع ( )90شالباً تع تجريديع بالصخيقة االعتيادية ,وقج تع
تكافؤ مجسػعتي البحث في الستغيخات االتية ( العسخ الدمشي والحكاء والجشذ واالختبار القبمي
لمشقج الجغخافي واالختبار القبمي لمحكاء الشاجح) .ولتحقيق ىجؼ البحث قامت الباحثتاف بإعجاد

اداتيغ االولى اختبا اًر لمشقج الجغخافي الستكػف مغ ( )92فقخة وقج بمغ ثبات االختبار ()18,1
باستخجاـ معادلة كػدر ريتذاردسػف ( )91وىػ معامل ثبات عاؿ أما مكياس الحكاء الشاجح فقج
تكػف مغ ( )9,فقخة وتع استخخاج ثباتو باستخجاـ معادلة ارتباط بيخسػف وقج بمغ ( )18,0وىػ

عامل ثبات جيج ,وباستخجاـ الػسائل االحرائية اضيخت الشتائج تفػؽ السجسػعة التجخيبية التي

درست باستخجاـ استخاتيجيات مجتسع السعخفة عمى السجسػعة الزابصة في الشقج الجغخافي والحكاء
الػججاني الشاجح وفي ضػء ذلظ قجمت الباحثتاف مجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات مشيا:

التاكيج عمى استخجاـ استخاتيجيات مجتسع السعخفة في تجريذ الجغخافية في السخاحل الجراسية

السختمفة كػنيا دراسة حجيثة وفعالة ,واقتخحتا عمى اجخاء دراسة مساثمة عمى مخاحل دراسية أخخى.

The effect of using knowledge society strategies in developing
geographical criticism and successful intelligence for students in the
geography department in the College of Basic Education.
Asst. prof Dalia farook abdulkareem
lecture Rawa bahaelden Mohamed
Mosul university/ College of basic education
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The aim of this research is to identify the effect of using knowledge
society strategies in developing geographical criticism and successful
intelligence for students in the second year, in the geography department
in the College of Basic Education in 2019-2020. In this research, we have
included 44 students, male and female who distributed randomly. The
first experimental group of 23 students were taught using knowledge
society strategies and the control group of 21 students were taught in the
usual way. To achieve the goal of this research, we have prepared two
tools, the first of which was a test for geographical criticism consisting of
23 items. The test stability was 0.80 using Coder Richardson's equation
20, which is a high constant coefficient.
While for the measure of successful intelligence, it consists of 28
items and its stability was extracted using the Pearson correlation
equation and it was 0.75, which is a good stability factor. Using statistical
methods, the results showed the superiority of the experimental group
that was studied using the strategies of the knowledge society over the
control group in terms of geographical criticism and successful emotional
intelligence. Considering this, we presented a set of recommendations
and suggestions, including:
Emphasis on the use of the strategies of the knowledge society in
teaching geography in the different academic stages, as it is a modern and
effective study. We have suggested conducting a similar study and other
studies.

أهسية البحث
تعج الجامعة احجى مؤسدات التعميع العالي القادرة عمى ابخاز القجرات العمسية والسبجعة
ورعايتيا تحكيقاً ليجفيا وىػ بشاء مػاشغ فاعل مشتج ومبجع وال يسكغ أف يتحقق ذلظ في ضل

.)92 ص,911, ,شخائق التجريذ التقميجية القائسة عمى الحفع واالستطيار (إبخاليع

ولسا كاف اليجؼ مغ تجريذ الجغخافية ىػ تصػر القجرات العقمية وتشسية الحكاء لجى الصمبة

فقج وججت الباحثتاف مغ خالؿ خبختيا في التجريذ اف الستعمع يجج صعػبة في دراسة مادة

الجغخافية ويعػد ذلظ الى االساليب التقميجية الستبعة في تجريذ السادة وليذ الى شبيعة السادة
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لحلظ البج مغ استخجاـ استخاتيجيات حجيثة وصػال الى تحقيق االىجاؼ في تجريذ الجغخافية

وتػجيو العقل نحػ االبجاع والتقجـ.

وتعج االستخاتيجيات تصبيقات واضحة في مجاؿ التعميع الرفي ويسكغ اف تصبق في مجاؿ
مدتػيات التعميع السختمفة السجرسية والجامعية وجعميا قابمة لمتصبيق في السجاالت التخبػية

(قصامي ,9102 ,ص .)9,

ومجتسع السعخفة ىػ الثخوة الحكيكية ألي دولة تتػقف عمييا شاقاتيا في انتاج السعارؼ

وتبادليا وتحػيميا وليذ فقط عمى ثخواتيا الصبيعية ويتع فيو ابجاع ونذخ واستخجاـ ومعالجة

السعخفة وتسثل السعخفة اساس كافة االنذصة االقترادية والثقافية في ىحا السجتسع(,عداز,
 ,911,ص .)90,

وأف مجتسع السعخفة ىػ مجتسع التعمع ويشصػي التجريذ لسجتسع السعخفة عمى تشسية القجرات

الخاصة وليذ فقط اي نػع مغ التعمع لجى الذباب ,ويشصػي التعمع السعخفي العسيق واالبجاع .بيغ
التالميح عمى البحث ومتابعة التعمع السدتسخ ويتصمب التجريذ في مجتسع السعخفة مدتػيات مغ

السيارات والحكع (.)king, 2001, p, 68-26
اف استخاتيجية مجتسع السعخفة ميسة ويسكغ الجامعات مغ لعب دور فعاؿ ويسكغ تحديغ

العالقة بيغ الجامعات والسجتسع مغ خالؿ االستفادة مغ السعخفة كأداة لمتشسية اكثخ تشافدية

ويسكغ لشساذج السحاكاة اف تكػف اداة لسجتسع السعخفة الفعالة بحيث تكػف ىحه االدوات مخنة

وقابمة لمتكيف مع فعميات مجتسع السعخفة (.)Donald, 1991, p10-12
أف مغ اىع الخصى في تذبيو مجتسع السعخفة العخبي الحجيث والعسل عمى نسػه ىػ تصػيخ

التعميع العالي والبحث في ضل التصػرات الحجيثة بانتياج الصخؽ الفعالة لالنتفاع مغ وسائل

السعخفة وتفعيل التزامغ العمسي في ىحا السجاؿ واالمة العخبية في وضع فخيج يؤىميا لطيػر

جيل ججيج مغ السعمسيغ والستعمسيغ الحيغ يتحمػف بكيع مجتسع السعخفة الحجيث نتيجة العػامل

الثقافية والستصمبات الالزمة لتحقيق ازدىار مجتسع السعخفة ,ويجب التسييد بيغ السعمػمات القائسة
عمى أساس جسع السعمػمات وتجاوليا بالتجويغ والشدخ كػسيمة لمسعمػمات وبيغ مجتسع السعخفة

القائع عمى اساس التعمع وتشاوؿ السعمػمات بالتحميل والشقج وادراؾ مجلػالت السعمػمات والتفكيخ في
معانييا بيجؼ االبتكار واالستشباط والتسييد بيغ اصالح التعميع القائع عمى الحفع والتمقيغ وبيغ

اصصالح التعميع الحي يدتسخ مجى العسخ ويتزسغ اكتداب السعخفة بالخبخة واستيعاب ما يتخاكع

في الحاكخة في السعمػمات بيجؼ التصبيق( .وكالة الجامعة لمجراسات العمسية والبحث العمسي ,بال

ت ,ص.)009
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وىحا ما تخكد عميو استخاتيجيات مجتسع السعخفة فيجب اف نيتع في أشار مجتسع السعخفة

بالعمػـ التي يتسشى والفكخ وتذكل القجرة عمى الشقج والتحميل ويجب السػازنة بيغ ما ىػ فكخي

لتسكغ مغ انتاج معخفة اصيمو تخجـ الشاس وتديع في تخشيج تػجياتيع والسحافطة عمى بشائيع

الثقافي وقج انعكذ مجتسع السعخفة عمى االىجاؼ التخبػية التي حجودىا مشطسة اليػندكػ وىي

التعمع لمسعخفة ,التعمع لمعسل ,التعمع لمكيشػنة ,التعمع لمسذاركة ,وبحيث يتحقق التػازف بيغ ىحه

االىجاؼ وبحلظ يسكششا اف نجعل التعميع مقػماً اساسيا مغ مقػمات مجتسع السعخفة( .الرخايخة,
 ,911,ص .)04

وىحه االستخاتيجية تدود الصمبة بالصخائق السشاسبة لمتعامل مع متصمبات الحياة اليػمية
وتجريبيع عمى ميارات تػليج االفكار والتخيل وشخح االسئمة وصػال الى تشسية مقجراتيع التحميمية

واالبجاعية والعسل.

ويعتبخ الحكاء الشاجح مغ العسميات السعخفية االساسية التي تتفػؽ عمى السعارؼ في

السداعجة عمى التكيف والديصخة عمى السػارد الفخدية والسػارد السػجػدة ضسغ سياؽ الستعمع سػاء

كانت عمى شكل معمػمات وخبخات لمستعمع او ادوات مػجػدة في السػقف الحياتي وبخزت الحاجة
لمحكاء الشاجح لكثخة السرادر الغشية بالسعمػمات والكع اليائل مغ السعارؼ ( sternbrg, 1998,

 ,)p71وتبخز اىسية الحكاء الشاجح في انو يسكغ الصمبة مغ االفادة مغ نقاط القػة وترحيح

مكامغ الزعف لجييع كسا يسكشيع مغ تخميد التعميع السادي لالحتفاظ بو في الحاكخة بذكل اكثخ

عسقا واتقانا مغ خالؿ استخجاـ استخاتيجيات حجيثة تؤدي الى سيػلة استخجاع السادة مغ قبل

الصمبة في االمتحانات اضافة الى كػنو يحفد الصمبة عمى التعمع بذكل اكبخ كسا يييئ الصمبة
بذكل جيج وفاعل في الحياة (( sternbrg&Gigornko, 2007, P80خاصة واف عالسشا اليػـ

يذيج في مختمف مجاالتو بالسعمػمات والسعارؼ مسا يتصمب مغ الفخد مػاكبة ىحا التصػر لحلظ

فالحيغ يستمكػف ذكاء ناجح يجب اف يخصصػف ألعساليع وقادروف عمى حل السذكالت التي

تػاجيع واف الحيغ يستمكػف ذكاء ناجحاً يقعػف في الخصأ لكغ يدتفادوف مشو وال يقعػف فيو ثانية

(البجراف ولفتو ,9102 ,ص .)2,

ومجتسع السعخفة تعالج السعخفة بصخؽ تديج مغ التعمع الى اقرى حج وتحفد االبجاع

واالبتكار وتصػر القجرة عمى بجء التغيخ والتعامل معو ويعتسج التفػؽ عمى قجرة الستعمسيغ في

التفػؽ عمى مشافدييع فيي تخمق التعمع الستبادؿ الحي يؤدي الى االبتكار انيع يعتسجوف عمى

الحكاء الجساعي والفخدي وبالشدبة لسعمع السدتقبل واالدارة ستكػف السعخفة ىي السػرد االساسي
لمسجتسع ويتع انذاء الكيسة مغ خالؿ االبتكار (.)Drucker, 1993, P.8
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مجتسع السعخفة ىػ مجتسع التعمع ويعتسج نجاح االفخاد والسشاشق والبمجاف عمى قجرتيع عمى

التعمع (مشطسة التعاوف االقترادي والتشسية ,9111 ,ص .) 92

ويشصػي التجريذ لسجتسع السعخفة عمى تشسية القجرات الخاصة كاإلبجاع والبخاعة لجى

الستعمسيغ باالعتساد عمى البحث والعسل عمى شكل فخؽ وجساعات ومتابعة التعمع السيشي

كسعمسيغ وتعديد حل السذكالت والقجرة عمى التعامل مع التغييخ مغ اجل التحديغ السدتسخ.
فيجب اف يكػف التجريذ في السعخفة ميشتو مغ االختبار االوؿ ,ووضيفة لمسثقفيغ البالغيغ,

والتداما شػيل االمج ,ميشة اجتساعية ,وضيفة لمحياة ,واي شيء اقل سيتخؾ مجتسعشا اقل بكثيخ

مغ افق مجتسع السعخفة .لقج حاف الػقت لسشح كل فخد في التعميع حقو في التعامل مع ىحا

السجتسع فاإلبجاع واالستثسار والشداىة مصمػبة مشا جسيعاً .لحا يشبغي تذجيع الستعمع لخفع قجرتو مغ
اجل اضيار ذكاءه وبالتالي تحقيق تعمساً فعاالً ويدتصيع التعامل مع السػاقف التي يسخ بيا ولحلظ
يتع تفعيل الحكاء لجى الستعمع لتحقيق الشجاح في حياتو (.)Chan, 2007, p183

كسا اف استخاتيجيات مجتسع السعخفة تسكغ الستعمسيغ مغ زيادة معخفتيع العمسية لجرجة انو
مغ الديػلة عمى الستعمع اف يجادؿ في اي مػضػع ما ويربح لجيو القجرة عمى نقج اي مػضػع
جغخافي ومغ يقػـ بعسمية الشقج ىػ عالع باحث عغ السعخفة والحكيقة والشقج برػرة عامة والعمسي

خاصة ىػ األرقى النو يعتسج عمى مشافدات عمسية تساماً واف اثبات الحكيقة يحتاج الى معصيات
وادوات لمػصػؿ الى بخىاف بجالئل قاشعة واستخاتيجيات مجتسع السعخفة وفخت ىحه السعصيات

لمستعمع.

لحلظ تتزح اىسية اجخاء ىحا البحث فيسا يآتي:
 .0اىسية السخحمة الجراسية التي شبقت بيا الباحثتاف وىي الجامعة وىي مخحمة الشزػج.
 .9اىسية مادة الجغخافية في السخحمة الجامعية مغ تفاعل في اكتداب الصمبة السيارات.
 .2يتعاير البحث مع االتجاىات الحجيثة في اختيار ستخاتيجيات حجيثة.
 .4عجـ وجػد دراسة سابقة (عمى حج عمع الباحثتاف) تتشاوؿ استخاتيجيات مجتسع السعخفة في
تشسية الشقج الجغخافي والحكاء الشاجح مسا يجعميا مرج اًر لمباحثيغ.

 .0يعج ىحا الجيج بعج استكسالو احج روافج السعخفة في شخائق التجريذ الجغخافية ومػضع في
السكتبات والسػاقع االلكتخونية.
 -2واستخاتيجيات مجتسع السعخفة تعسل عمى تشذيط الفكخ الشقجي وىػ يختبط بالسػقف التحميمي.
مذكلة البحث
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مغ خالؿ اشالع الباحثتاف وججتا باف مادة الجغخافية ال تداؿ تعاني مغ اشكالية التجريذ

باستخجاـ اساليب التجريذ التقميجية التي تعتسج عمى السحاضخة وفييا يكػف دور الصالب سمبيا

ومتمقي فقط لمسعمػمات لحلظ وججت الباحثتاف ال بج مغ ايجاد شخائق تجريدية تداعج الصالب

عمى تشسية الشقج الجغخافي والحكاء الشاجح لجييع خرػصا ونحغ في عرخ التقجـ والتكشمػجيا,

فعميو ال بج مغ ايجاد شخائق واستخاتيجيات حجيثة تداعج في تشسية الشقج الجغخافية والحكاء

الشاجح واستخاتيجيات مجتسع السعخفة مغ االستخاتيجيات الحجيثة التي تداىع في تصػيخ
الجغخافية الصبيعية والبذخية وعميو يسكغ صياغة مذكمة البحث بالدؤاؿ االتي:

( ىل الستخجاـ استخاتيجيات مجتسع السعخفة اثخ في تشسية الشقج الجغخافي والحكاء الشاجح
لجى شمبة قدع الجغخافية في كمية التخبية االساسية؟)
هدف البحث
ييجؼ البحث الحالي الى معخفة اثخ استخاتيجيات مجتسع السعخفة في تشسية الشقج الجغخافي

والحكاء الشاجح لجى شمبة قدع الجغخافية في كمية التخبية االساسية.
فرضيات البحث

ومغ اجل تحقيق ىجؼ البحث قامت الباحثتاف برياغة الفخضيتيغ االتيتيغ:
 .0الفخضية االولى :ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى ( )1810بيغ متػسط

الفخؽ(التشسية) لالختباريغ القبمي والبعجي لجى شمبة السجسػعة التجخيبية التي درست وفق

استخاتيجيات مجتسع السعخفة ومتػسط الفخؽ لالختياريغ القبمي والبعجي لجى شمبة السجسػعة
الزابصة التي درست الصخيقة االعتيادية في الشقج الجغخافي.

 .9الفخضية الثانية :ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى ( )1810بيغ متػسط الفخؽ
(التشسية) لالختباريغ القبمي والبعجي لجى شمبة السجسػعة التجخيبية التي درست وفق

استخاتيجيات مجتسع السعخفة ومتػسط الفخؽ بيغ االختباريغ القبمي والبعجي لجى شمبة
السجسػعة الزابصة التي درست وفق الصخيقة االعتيادية في الحكاء الشاجح.
حدود البحث
يعتقج البحث الحالي عمى:
 .0شمبة الرف االوؿ  /قدع الجغخافية في كمية التخبية االساسية.
 .9الفرميغ االوؿ والثاني والثالث مغ مادة الجغخافية الصبيعية لمعاـ الجراسي 9191-9102
الفرل الجراسي االوؿ.
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تحديد السرطلحات
 االستراتيجيةعخفيا الرخايخة ( )9112ىي فغ استخجاـ اإلمكانات والسػارد الستاحة بصخيقة مثمى لتحقيق
االىجاؼ السخجػة( .ابخاليع ,9101 ,ص.)0,

عخفيا عبيج ( )9112ىي خصة محكسة لمػصػؿ الى ىجؼ محجد وىي إشار مػجة ألساليب
العسل ودليل مخشج لحخكتو (ابخاليع ,9101 ,ص.)0,

عرفها الباحثتان اجرائياً :التعخيف االجخائي
االستخاتيجية :ىي مجسػعة االجخاءات التي تؤدييا استاذة السادة اثشاء تجريديا لصمبة السجسػعة
التجخيبية في تتابع مشطع لسادة الجغخافية الصبيعية لغخض تشسية الشقج الجغخافي والحكاء

الشاجح لجييع.

 مجتسع السعرفة:عداز ( )911,بانو ىػ السجتسع الحي يتع فيو ابجاع وتػزيع ونذخ واستخجاـ ومعالجة السعخفة
(السعمػمات) وتسثل السعخفة اساس كافة االنذصة االقترادية والدياسية والثقافية وكافة

االنذصة االندانية التي اصبحت معتسجة عمى تػافخ كع مغ السعخفة والسعمػمات( .عداز,

 ,911,ص.)90,
عخفو الطاىخ ()9112

بانو ذلظ السجتسع الحي يحدغ استعساؿ السعخفة في تدييخ أمػره و أتخاذ الق اخرات الدميسة,

والسجتسع الحي يشتج ويدتيمظ ويػضف السعمػمة لسعخفة خمفيات وخفايا وابعاد األمػر بسختمف

جػانبيا وانػاعيا(.الطاىخ ,9112 ,ص .)21

عخفو بخنامج االمع االمتحجة االلساني(:)9112
بأنو ذلظ السجتسع الحي يقػـ أساساً عمى نذخ السعخفة وإنتاجيا وتػضيفيا بكفاءة في جسيع

مجاالت الشذاط السجتسعي االقترادي ,السجتسع السجني ,الدياسية ,الحياة الخاصة ,وصػالً
لتخقية الحالة االندانية باشخاد ,اي اقامة التشسية واالندانية( .تقخيخ التشسية االندانية

العخبية ,9112,ص.)0,
التعريف االجرائي

استخاتيجيات مجتسع السعخفة :ىػ استخجاـ كافة السعمػمات لجى الرف االوؿ قدع

الجغخافية في مادة الجغخافية الصبيعية لغخض زيادة حريمتيع السعخفية باستخجاـ استخاتيجيات
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التعمع التعاوني واستخجاـ استخاتيجيات تجريدية مختارة كصخيقة حل السذكالت والتعمع الشذط

واالستقراء.

الشقد الجغرافي
عخفة ثػـ بػ( :)9100حجث فكخي بارز في تاريخ الفكخ العخبي في محاولة التعخؼ بو

مدتعيشا بالتحميل التاريخي ومغ ثع الشطخ اليو مغ مشطػر السخاحل التي يسخ بيا الكائغ الحي

(ثػـ بػ, 9100,ص .)49

عخفو افايا ()0220ىػ تفعيل العقل لمفخد لتشذيط الفكخ الشقجي وىػ مختبط ارتباشا وثيقا بالسػقف
التحميمي (آفايا ,0220 ,ص .)2,

التعريف االجرائي:
عخفتو الباحثتاف اجخائياً بأنو .قجرة الستعمع الججؿ في البحث عغ الحكيقة مغ خالؿ اعتساده

عمى مشاقذات عمسية تساما واثبات الحكيقة بسعصيات وادوات لمػصػؿ الى بخىاف وتقاس بالجرجة
التي يحرل عمييا الصالب مغ خالؿ اجابتو عمى اختبار الشقج الجغخافي في البحث الحالي.

الذكاء الشاجح
عخفو  )Sternberg (1997بانو القجرة عمى تحقيق الشجاح في الحياة وفق معاييخ الفخد
الذخرية ضسغ الدياؽ االجتساعي والثقافي فيسا يتصمب مغ ذكاء تحميمي وذكاء ابجاعي وذكاء
عسمي وتذغيل ميارات الحكاء الشاجح مغ خالؿ التكيف مع البيئة وتذكيميا واختياراتيا

(.)Stemberg, 1997, 124
عخفو الخداعي ( )9104فيػ قجرة الفخد عمى التسييد في الشػاحي االكاديسية (التحميمية)
والشػاحي العمسية والشػاحي التي تتصمب عسالً وانتاجاً ابجاعياً خالقاً (الخداعي  ,9104ص.)9,1
عخفو الخكيبات ,وقصامي ( )9102بأنو تػضيف القجرات التحميمية واالبجاعية والعمسية واستثسارىا,
لتحقيق اقرى درجة مغ الشجاح في البيئة والحياة اليػمية واالستفادة مغ تصبيقات نسػذج

ستيخنبخغ في ذلظ (الخكيبات ,9102 ,ص.)290

عخفو مججي ( :)910,ىػ قجرة الذخز عمى تحجيج االىجاؼ ذات السغدى الذخري وتحكيقيا
مع االخح بشطخ االعتبار الدياؽ الثقافي واالجتساعي في السحيط الحي يعير فيو الفخد

(مججي ,910, ,ص.)0
التعريف االجرائي:
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ىػ قجرة الستعمع عمى التسييد في الشػاحي التحميمية والعمسية واالبجاعية وتقاس مغ خالؿ

الجرجة التي يحرل عمييا الصالب عمى مكياس الحكاء الشاجح في البحث الحالي.
خلفية نظرية
استخاتيجيات مجتسع السعخفة
مفيػـ السعخفة

يتدع مفيػـ السعخفة ليذسل عمى السخدوف السعخفي والثقافي في مشطػر كػف السعخفة تعج

ارفجاً رئيداً لسجسل الشذاشات االندانية التشسػية وانيا تيجؼ الى تػسيع خيارات وفخص تقجـ

االنداف وبحلظ تربح السعخفة  -اكتداباً وانتاجاً وتػضيفاً  -اداة وغاية لمسجتسع ككل ترل الى
مختمف الذخائح عمى قجر السداواة ولجسيع السجاالت العمسية والفشية والثقافية والتخاثية والخبخات

الستخاكسة (السعخفة العخبي ,9112 ,ص .)92
واف مجتسع السعخفة ال يسكغ اف يشيس دوف قياـ اركانو وىي االتراؿ واالعالـ وثقافة

مجتسع السعخفة وعمػمو واركانو ومدتػى تعميسي ر ٍ
اؽ وعميشا اف نأخح ونيتع بالعمػـ التي تبشى

الفكخ وبذكل القجرة عمى الشقج والتحميل وبشاء الحات واجخاء السػازنة بيغ ما ىػ نقي وما ىػ فكخي
لشتسكغ مغ انتاج معخفة اصيمة وبحلظ انعكذ مجتسع السعخفة وشبيعة السعمػماتية عمى االىجاؼ

التخبػية التي حجدتيا مشطسة اليػندكػ وىي التعميع لمسعخفة ,والتعميع لمعسل لمكيشػنة والتعميع

لمسذاركة ويجب اف يحقق تػازناً بيغ االىجاؼ التخبػية االربعة لتتسكغ اف تجعل التعميع معػقاً
اساسياً مغ معػقات السجتسع السغخبي مع االخح بشطخ االعتبار متصمبات مجرسة السدتقبل

وحاجاتيا وبشاء ثقافة التقشية التي اصبحت قزية جػىخية في العسمية التعميسة بكل أبعادىا مغ

تجريذ وادارة وتقػيع وبحث وتػاصل مع االخخيغ (الرخايخة ,911, ,ص.)04
دور السدرس في مجتسع السعرفة
عالقة السجرس بالصالب عالقة مذاركة في التعميع لسدانجتيع في حل السدائل السعخفية

ومداعجتيع عمى الفيع واالستيعاب وتػجيييع الى مرادر البحث عغ السعخفة.

(القشػجي ,9102 ,ص.)2

ويتع ذلظ مغ خالؿ فيع السجرس ومعخفة مجتسع السعخفة الحي يعير مشو شالبو.
(ىارجخ نفي ,9191 ,ص.) 012
ويأتي دور السجرس مغ خالؿ كػنو داعساً لمتغييخ وحاضششاً لمسعخفة ومدتذا اًر لمتعمع.

(.)Heidi Goodrich, 2000, P:30-32
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حيث يتصمب التجريذ في مجتسع السعخفة مدتػيات مغ السيارات والحكع ابعج بكثيخ مغ

السذاركيغ في مجخد تقجيع السشاىج الجراسية السػصػفة ونتائج االختبارات السعياريو لذخز اخخ

تتصمب صفات الشزج الذخري والفكخي التي تدتغخؽ سشػات لتصػيخىا ويجب اف يكػف التجريذ

في مجتسع السعخفة وضيفة لمسثقفيغ البالغيغ التداماً شػيل االمج (جخيفخ ,9191 ,ص).

وأف التجريذ في استخاتيجيات مجتسع السعخفة يجب اف يجسع بيغ عشاصخ تجريب االوامخ

والسجتسع السيشي في جسيع السجارس ولتجشب العػاقب االندانية لسجتسع السعخفة مغ الزخوري
البجاء في إعادة تػزيع السػارد االقترادية واالجتساعية عبخ السجتسع لسغ ىع في أمذ الحاجة

ولغ تكػف مجتسع معخفة عادؿ ولغ تعتسج عمى الحكاء الجساعي حتى يتسكغ الفقخاء مغ
االستستاع بسجارس مجيدة ومعمسيغ مؤىميغ ودعساً خارجياً واسع الشصاؽ

(.)Hargreaves, 1996, p503

واجبات طالب العلم في مجتسع السعرفة:
 .0التفاعل في نيج التعميع القائع عمى السعخفة.
 .9الذخاكة مع اقخانو في عسمية التعمع.
 .2التشافذ مع زمالئو.
 .4التذبع في ادراؾ ما يحرل عميو مغ معخفة.
 .0التفػؽ في االبتكار والسقجرة عمى االستشباط.
 .2الدعي الى التشسية الذخرية ()H Goodrich, 2000, P23-30
مراحل (خطهات مجتسع السعرفة)
 السخحمة االولى :يشصمق مغ وجػد راس الساؿ البذخي مغ مدتخجمي التقشية الحجيثة حيثيذكل شميعة مجتسع السعخفة.

 السخحمة الثانية :يتصمب تكيف االصالح واستخجاـ السجرس التكشمػجيا الستاحة لتذكيل البيئةلشسػ السجتسع.

 السخحمة الثالثة :تكامل مجتسع السعخفة وتحقيق التشسية السدتجامة وازدياد اعجاد السبتكخيغ(عمياف ,9109 ,ص .)21

اهسية مجتسع السعرفة:
 .0تػافخ مدتػى ٍ
عاؿ مغ التعمع.
 .9يعتسج عمى السعمػمات في تصػره.
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 .2تػفخ القخار الحخ لمسعمػمات لجسيع افخاد السجتسع.
 .4يعتسج في مجسل انذصتو عمى االستخجاـ االمثل والتعامل بغ ادرة مع السعمػمات والسعخفة.
(محجػب ,9112 ,ص .)00

التدريس في مجتسع السعرفة:
يتع تحفيد السعخفة مغ خالؿ الصخائق التي تؤدي الى االبجاع واالبتكار
( )Hargrenves, 2002, p 503وإف التجريذ في مجتسع السعخفة يتصمب مدتػيات

عالية مغ التعميع وتػفخ السديج مغ السعخفة.)Carnoy, 1998, p 29( .

ويشصػي التجريذ في السجتسع السعخفة عمى تشسية القجرات الخاصة ومتابعة التعميع السيشي

السدتسخ لمسعمسيغ ىحا يتصمب مدتػيات مغ السيارة والحكع.)king, 2001, p 96( .

وتؤكج مجتسعات التعمع السعخفي في السجارس عمى ثالثة مكػنات رئيدية وىي العسل
التعاوني والسشافدة وتخكيد قػة التعميع والتعمع)Cochran, 1999, p24- 27( .
اف استخاتيجية مجتسع السعخفة تسكغ الجامعات مغ لعب دور فعاؿ ونذخ فيسا يتعمق
بالسجتسع ويسكغ تحديغ العالقة بيغ الجامعات والسجتسع مغ خالؿ االستفادة مغ السعخفة كاداة

لمتشسية االكثخ تشافدية ويسكغ لشساذج السحاكاة اف تكػف اداة االدارة السعخفية الفعالة ويجب اف
تكػف ىحه االدوات السعخفية مخنة وقابمة لمتكيف مع متصمبات مجتسع السعخفة.
(.)Donald, 1991, P10-12

الشقد الجغرافي
الشقج الفمدفي لالدب عشج مجرسة فخانظ  -فػرت ضيخ مجتسع فكخي ومذخوع عمسي في

شكل ما يعخؼ بسجرسة فخانظ فػرت يسثل حجث فكخي بارز في تاريخ الفكخ العخبي عسػماً

وااللساف خرػصاً في محاولة التعخؼ بيحه السجرسة يدتعيغ بالتحميل التاريخي ومغ ثع الشطخ

الييا مغ مشطػر السخاحل التي يسخ بيا الكائغ الحي (ثػـ بػ -ثػمػد ,9100 .ص .)49

ويأتي فخويج ضسغ السؤثخات التي شكمت الشطخية الشقجية لسجارس ومحاىب اجتساعية

وفمدفية ويؤكج فالسفة مجرسة فخانظ فػرت عمى مجرسة التحميل الشفدي ففالسفة الشطخية الشقجية

حاولػا اعساؿ الفعل الدارة االعتبار لمفخد لتشذيط الفكخ الشقجي ويذيخ (بػؿ لػرادف) اف تكػف

الشطخية مختبط ارتباشاً وثيقاً بالسػقف التحميمي .أف الفكخ الفمدفي ليذ مشفرالً عغ السعاناة التي
يعيذيا االنداف في حياتو اليػمية وليحا اكتدبت الفمدفة امثاؿ وغايات ال يشرح اف تكػف وليجة
الزخورة العسياء كسا انيا تحث الشاس عمى نقج االفعاؿ واالقػاؿ واالفكار باستسخار ويتزح مسا

يدبق اف الشقج والفمدفة يديخاف في خصيغ متػازييغ مشح البجاية اف بجاية ضيػر الفكخ الشقجي عمى
032

يج الفيمدػؼ االلساني (ايسا يثػؿ كانط ) الحي رأى اف العقل ىػ السسمكة التي تقػدنا الى السعخفة
وبيحا اقاـ كامب بتحميل العقل نفدو ورسع صػرة ججيجة لصبيعة العقل الحي يقػـ بشقج ذاتو وجاء

بعجه (ليفل) ولقج استفاد مغ ثػرة كامب الشقجية ولكشو نقميا الى مجاؿ أوسع( .بػفيخ 9101 ,ص

.)2,

فالشقج الجغخافي عسالً فشياً ,محك اًخ بأف السجف ليدت مغ معجدات الصبيعية بل ىي تحف
بجيعة مغ صشع االنداف يذيجىا أباشخة ويجمخىا فاتحػف ,ولكغ فييا نحاتيغ أقامػا اصشاماً ,وكتابا

ألفػا كتبا ,وفشانيغ صاغػا ألحاناً خالجة .ومغ ثع ال غخابة أف نمتقي ببػرخذ في عصفة شارع مغ
شػارع صالػنيظ او ابغ رشج في ساحة بقخشبة( .ثػـ بػ ,9100 ,ص.)49

الجغخافيا فزاء مشتذخ ومتحػؿ شبيعي مادي او مجازي متخيل ,اداة ولميػية والترارع

حػؿ اليػية وميجاف لتصػيخ الػجػد وحفع البقاء وىي مفتخؽ حاسع تتقاشع عشجه دروب الخوح

والسادة فتترادـ وتتبجؿ وتشقمب ,والصخائق التحميمية التي نيزت عمييا دراسات الشقج الجغخافي

ىي عمى درجة عالية مغ السخونة والفاعمية ,وأركاف الجغخافيا عجيجة ومخكبة ,اساسيا تغايخ

البقعة ,وعالقات السشاخ ,الداحة والسداحة ,والبيئة والتفاعالت الكبخى التي تشجع عغ تساس ىحه
التػزع الدياسي واالقترادي واالجتساعي والخوحي والتاريخي ,وستة
كميا مع عشاصخ أخخى في ّ
قخوف فرمت بيغ السؤرخ العخبي ابغ خمجوف والسؤرخ الفخندي فخنانج بخوديل ,لكشيسا يتفقاف عمى
نحػ مجىر في دراسة الػشائح الستبادلة بيغ الجغخافيا واالقتراد والدياسة والتي تؤثخ جػىخياً

تبجيل في شبيعة حكبة تاريخية مشا وأثارىا (حجيجي ,9102 ,ص.)0
الذكاء الشاجح

شيج مفيػـ الحكاء تصػ اًر ممحػضاً بتصػر االتجاه السعخفي في الدتيشات مغ القخف الساضي,

حيث اصبحت دراسة الحكاء مػجية نحػ فيع دور العسميات السعخفية وابشية الحاكخة السختمفة في

األداء الحكي ,وليذ مجخد قياس الحكاء لتعخؼ شبيعتو كسا ىػ الحاؿ في االتجاه الدمػكي

(قصامي ,9102 ,ص.)299

وتعج نطخية الحكاء الشاجح اوسع مغ نطخيات الحكاء التقميجية فيي تعخؼ الحكاء مغ حيث

قجرة الفخد عمى تحقيق أىجافو في الحياة ضسغ الدياؽ الثقافي واالجتساعي الحي يعير فيو,
(.)Sternberg, 2004, p.75

حيث يسثل الحكاء الشاجح تػجياً حجيثاً في دراسة الحكاء مشصمقاً مغ الشطخية الثالثية
ويعج الحكاء الشاجح .مغ العسميات السعخفية االساسية التي تتفػؽ عمى السعمػمات
لدتيخنبيدغ ُ
والسعارؼ في السداعجة عمى التكيف والديصخة عمى السػارد الفخدية والسػارد السػجػدة ضسغ

سياؽ الستعمع في السػاقف والحياة السختمفة سػاء أ كانت ىحه السػارد عمى شكل معمػمات وخبخات
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لجى الستعمع او ادوات متػافخة في السػقف الحياتية وتبخز الحاجة لمحكاء الشاجح في وقتشا الحاضخ

وذلظ لكثخة السرادر الفشية بالسعمػمات والكع اليائل مغ السعارؼ التي يعجد العقل البذخي عغ
حسميا (.)Sternberg, 1998, p. 71
وإف نطخية الحكاء الشاجح مغ الشطخيات الحجيثة في الحكاء اإلنداني ,وقج جاءت ىحه

الشطخية تتػيجاً ألبحاث ودراسات عجيجة ,واخحت شابعاً مغاي اًخ لسا كاف سائجاً ومتعارفاً عميو

بخرػص الحكاء واختباراتو التقميجية ,وممبية في الػقت لمحاجات التعميسية الخاىشة ,وليا دور كبيخ

في الجانب التخبػي ,حيث انيا ركدت عمى امػر غفمت عشيا الشطخيات األخخى ,فقج تع إغفاؿ

الكثيخ مغ السػاىب ودفشيا بدبب االعتساد عمى اختبارات الحكاء التقميجية ,بعكذ ىحه الشطخية

التي تداعج عمى كذف القجرات والفخوؽ الفخدية وتداعج الفخد عمى اكتذاؼ نفدو والتعبيخ عغ
قجراتو وإمكاناتو ومصمعاتو السدتقبمية ,ورسع خصط الشجاح عمى األصعجة كافة وليذ عمى

الرعيج األكاديسي فقط (. )Sternbetg, 2000, p.65

واف نطخية الحكاء الشاجح لدتيخنبخغ ( )Sternbergالتي تعجاً اشا اًر عاماً لتدويج الصمبة
بالصخؽ السشاسبة لمتعامل مع متصمبات الحياة اليػمية مغ خالؿ تشسية مقجراتيع عمى تحميل والتقييع
والسقارنة والتسييد وتػضيف ما تع تعمسو في الحياة اليػمية وتجريبيع عمى ميارات تػليج االفكار

والتخيل وشخح االسئمة وصػالً الى تشسية مقجراتيع التحميمية واالبجاعية والعمسية

(.)Sternberg, 1998, p.71

فالفخد الحكي ىػ الحي يعخؼ نقاط القػة لجيو ,ويحقق االستفادة القرػى مشيا ,ويعخؼ نقاط
الزعف ويجج الدبيل لحميا او التعػيس عشيا ,وعميو يشبغي لمفخد اف يتعمع كيف يرحح أداءه

في الجػانب الزعيفة لجيو ,وىحا يتصمب احياناً اف يصمب السداعجه مغ االخخيغ ,وبعبارة اخخى
يجج الفخد شخيقة فخيجة مغ نػعيا ليكػف ذكياً (Sternberg and Grigorenko, 2004:p. 61-
.)63
جهانب الذكاء الشاجح
ىشاؾ ثالثة جػانب لمحكاء الشاجح ,ىي ()Sternberg, 2004, p.186
 .0الحكاء التحميمي ()Analytical Intelligence
ويذيخ الى قجرة الفخد عمى اجخاء عسميات التحميل والتقػيع والحكع عمى االمػر وإجخاء
اداء معتاداً لمفخد يؤديو برػرة شبيعية
عسمية السقارنة بيغ االشياء ,بحيث تربح ىحه العسميات ً
في كل السػاقف .ويعج الحكاء التحميمي مػازياً لسفيػـ الحكاء التقميجي الحي يمعب دو اًر رئيدياً في
التحريل االكاديسي لمفخد ,فيػ يتزسغ القجرة عمى حل السذكالت وتقييع االفكار السختمفة

(.)Sternberg, 2005, p.69
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 .9الحكاء االبجاعي ()creative Intelligence
ويذيخ الى مقجرة الفخد عمى االستفادة مغ مياراتو في عسميات االختخاع واالكتذاؼ والتخيل

وبشاء االفتخاضات عشج مػاجية مػقف ججيج يتصمب تقجيع الحمػؿ ,ويتزسغ الحكاء االبجاعي

قجرتيغ اساسييغ ,تتعمق االولى بالسقجرة عمى التعامل مع الخبخات الججيجة مغ خالؿ االعتساد
عمى الخبخات الدابقة وتشطيع السكػنات االدائية ,وتختبط القجرة الثانية بتحػيل السيارة الججيجة

الستعمسة في السػاقف التي يدبق مػاجيتيا مغ قبل إلى ميارات آليو ال تدتغخؽ الكثيخ مغ
االنتباه والتحكخ (الخكيبات وقصامي ,9102 ,ص.)299
 .2الحكاء العسمي ()practical Intelligence

يقرج بو مقجرة الفخد عمى تػضيف مياراتو العسمية في سياؽ العالع الػاقعي وتذكيل مػاقفو
بسا يتػافق مع بيئتو وبسا يسكشو مغ تقجيع الحمػؿ لمسذاكل اليػمية التي تػاجيو

(الخكيات وقصامي ,9102 ,ص.)299
مكهنات الذكاء الشاجح

يتشاوؿ ستيخبدغ مفيػـ السكػنات ( )componentsكعامل اولي لمعسميات السعخفية,

ويقرج بالسكػف :العسمية العقمية التي يتع مغ خالليا تخجسة السجخل الحدي الى تسثيل عقمي ,او
التسثيل العقمي الى مخخج حخكي ,ويقجـ ستيخنبخغ مشيجية تتعمق بسعالجة السعمػمات وتجييدىا

تبجأ بعسمية التحميل لمسيسة السعخفية وتقديسيا لمسكػنات االساسية ىي .0 :ما وراء السكػنات .9
مكػنات االداء .2 .مكػنات اكتداب السعخفة (.)Sternberg, 2003: p92
دراسات سابقة
السحػر األوؿ :الجراسات التي تشاولت استخاتيجيات مجتسع السعخفة  ...لع تعثخ الباحثتاف عمى
أي دراسة حػؿ ىحه االستخاتيجية وال تػجج أي دراسات مقاربة ليا مغ خالؿ بحثيسا.

السحػر الثاني :الشقج الجغخافي  ..نط اخ لشجرة الجراسات التي تشاولت الشقج الجغخافي كحلظ لع تعثخ
الباحثتاف عمى أي دراسة تجخيبية حػؿ الشقج الجغخافي.

السحػر الثالث :الجراسات التي تشاولت الحكاء الشاجح.
الذكاء الشاجح
 دراسة بيكخ ()Robinson Baker &,9102بيكخ ( )9102ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى أثخ نسػذج كػلب لمتعمع مغ خالؿ

التجخبة عمى الحكاء الشاجح لجى شمبة الثانػية الفخع الدراعي ,واشارت ىحه الجراسة الى اف التعمع
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مغ خالؿ التجخبة ىػ مشيج تجريدي ميع يدتخجـ في الجراسة الثانػية الفخع الدراعي ,بالخغع مغ

وجػد أدلو وبخاىيغ تجعع استخجاـ التعمع بػاسصة التجخبة ,اال أف الج ارسات الجاعسة لمسػضػع نادرة

الػجػد لجى مقارنتيا بأساليب التجريذ التقميجية وىجفت الجراسة الى فحز اثار مشيج التعمع

بػاسصة التجريب عمى الحكاء الشاجح لجى شمبة الثانػية الفخع الدراعي ,كسا تع قياسيا عمى ثالثة

نصاقات ,الحكاء العمسي ,الحكاء التحميمي والحكاء االبجاعي ,تػصمت الجراسة الى الصالب الحيغ

يحرمػف معاممة التعميع بػاسصة التجخيب يحخزوف عالمات اكثخ ابجاعياً في الشصاؽ السحجد
باإلضافة إلى انيع يحخزوف نتائج اعمى في االستخجاـ العمسي لمسعخفة عشج مقارنتيا بالتجريذ
السباشخ وبغس الشطخ عغ السعاممة كال االتجاىيغ التعميع السباشخ والتعميع بػاسصة التجخب

تػصالً إلى نتائج معخفية تحميمية متقاربة ,وعميو ,اوصت الجراسة السعمسيغ الدراعييغ باستخجاـ
مشيج تعميسي مسدوج لمتعميع ليقجـ نسػ متػازف في االنساط االربعة ()Baker, 2016, p:129
 دراسة الخكيبات وقصامي ()9102ىجفت ىحه الجراسة الى استقراء اثخ بخنامج تجريبي لمحكاء الشاجح السدتشج الى نسػذج سيخنبخغ و

ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي في درجة مسارسة التفكيخ الشاقج لجى شمبة صف الدادس االساسي
في االردف وتكػنت عيشة الجراسة مغ( )21شالبا وشالبة تع اختيارىع عذػائيا ,وقدسػا الى

مجسػعتيغ :تجخيبية وضابصة ,حيث اشتسمت كل مجسػعة عمى ( )21شالبا وشالبة ,وقج

خزعت السجسػعتاف الختبار التفكيخ الشاقج الحي اعجه الباحث وتع اعجاد بخنامج تجريبي مدتقل,

وتصبيقو عمى افخاد السجسػعة التجخيبية بػاقع  9,جمدة تجريبية واضيخت الشتائج وجػد فخوؽ بيغ

متػسصي درجات افخاد السجسػعتيغ في درجة مسارسة التفكيخ الشافج تعدى لمبخناج التجريبي لرالح

السجسػعة التجخيبية بيشسا ال تػجج فخوؽ تعدى لمجشذ او التجريل الجراسي ( الخكيبات وقصامي,
 ,9102ص.)202

دراسة صفا ()Safa, 2012ىجفت الى إعجاد بخنامج مقتخح قائع عمى نطخية الحكاء الشاجح وأثخه عمى تشسية التحريل

السعخفي وميارات التفكيخ السخكب واالتجاه نحػ االبجاع لجى تمسيحات الرف الثاني الستػسط,
حيث تقجـ ىحه الجراسة دليل لمسعمسة لتجريذ وحجتيغ مغ وحجات البخنامج السقتخح ,واختبا اًر
لمتحريل السعخفي ,واختبا اًر لمتفكيخ السخكب ,حيث تكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع تمسيحات

الرف الثاني الستػسط بسجرسة أـ البشيغ فاشسة بشت ابي عمي الحدغ بذبخقة (الباحة ,السسمكة

العخبية الدعػدية ) ,وتع تصبيق البحث في الفرل الجراسي االوؿ لمعاـ الجراسي ( -9100

 ) 9109حيث تع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجات تمسيحات مجسػعة

البحث في التصبيق القبمي و التصبيق ,البعجي ,وكحلظ حداب قيسة (ت)  T- testلسعخفة داللة
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الفخوؽ بيغ متػسصات الجرجات ,واوصت الجراسة باإلفادة مغ البخنامج السقتخح الحي قجمتو وذلظ

عشج تصػيخ مشاىج أخخى ,كسا أوصت بزخورة إعادة التصػيخ في مشاىجشا الجراسية ,وتبشي نساذج

ونطخيات حجيثة وفعالة لمتجريذ ,وضخورة إعجاد دورات تجريبية لمسعمسيغ قبل الخجمة وأثشائيا
حػؿ كيفية إعجاد مقاييذ تكيذ الجػانب الػججانية.)Safa, 2012, p:138-168( .

مشهجية البحث واجراءاته
اختارت الباحثاف الترسيع التجخيبي ذا السجسػعتيغ الستكافئتيغ احجىسا تجخيبية درست

وفق (استخاتيجيات مجتسع السعخفة) واالخخى ضابصة درست وفق (الصخيقة االعتيادية) كسا مبيغ

في الذكل ()0

شكل (  ) 1الترسيم التجريبي ذو السجسهعتين الستكافئتين
السجسهعة
التجخيبية

الزابصة

االختبار القبلي

الستغير السدتقل

االختبار البعدي

الشقج الجغخافي

استخاتيجيات

الشقج الجغخافي

الحكاء الشاجح

مجتسع السعخفة

الحكاء الشاجح

الشقج الجغخافي

الصخيقة االعتيادية

الحكاء الشاجح

الشقج الجغخافي
الحكاء الشاجح

مجتسع البحث وعيشته
يتكػف مجتسع البحث مغ جسيع شمبة قدع الجغخافية في كمية التخبية االساسية بجامعة
السػصل لمعاـ الجراسي  9102-910,وقج تع اختبار شمبة الرف االوؿ (برػرة قرجية) مغ
القدع ليكػنػا عيشة البحث والبالغ عجدىع ( ),0شالباً وشالبة مػزعيغ عمى شعبتيغ بعج اف تع

استبعاد الخاسبيغ  910,-910,لمسجسػعتيغ كي ال تؤثخ خبخاتيع الدابقة عمى نتائج التجخبة
واصبح العجد الكمي لمصمبة السذسػليغ بالتجخبة (  ) 44شالباً في السجسػعتيغ التجخيبية
والزابصة وكسا ىػ مػضح في الججاوؿ (.)0

الجدول (  ) 1تهزيع الطلبة على مجسهعتي البحث
السجسهعة

اسلهب التدريس

الذعب

عدد الطلبة

التجخيبية

استخاتيجيات مجتسع السعخفة

أ

92

الزابصة

الصخيقة االعتيادية

ب

90
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تكافؤ مجسهعتين البحث
مغ متصمبات البحث التجخيبي اجداء التكافؤ بيغ مجسػعتيغ البحث (التجخيبية)

و(الزابصة) قبل البجء بالتجخبة في متغيخات العسخ الدمشي ومدتػى الحكاء ودرجة االختبار القبمي
الختبار الشقج الجغخافي ودرجة االختبار القبمي لكياس الحكاء الشاجح والجشذ لمصبة وقج اضيخت

الشتائج لالختبار التائي ( )t-testلعيشتيغ مدتقمتيغ عجـ وجػد فخؽ داؿ احرائياً في تمظ
الستغيخات عشج مدتػى ( )1810اذ تبيغ باف الكيسة التائية السحدػبة اقل مغ الكيسة التائية

الججولية لستغيخات التكافؤ وىحا يجؿ عمى تكافؤ مجسػعتي البحث في تمظ الستغيخات والججوؿ

( )9يػضح ذلظ.
الجدول ()2
نتيجة االختبار التائي لستغيرات العسر الزمشي ومدتهى الذكاء ودرجة االختبار القبلي الختبار
الشقد الجغرافي ودرجة االختبار القلبي لسكياس الذكاء الشاجح لطلبة مجسهعتي البحث
(التجريبية والزابطة)
السجسهعة العدد
التجخيبية
الزابصة
التجخيبية
الزابصة
التجخيبية

الزابصة

92
90
92
90
92
90

الستغير

العسخ
باألشيخ

اختبار
الحكاء
االختبار
القبمي
الشقج

الجغخافي

الكيسة التائية

الستهسط

االنحراف

الحدابي

ي
السعيار السحدهبة الجدولية

,842422 94,8,220
08100

9810,2

280,2,9 901849,2
,890000 4482142
1809,

9810,2

,8220,0 4281209
9822122 0484,,2
18092
9841224 0481209

030

9810,2

مدتهى

الداللة عشد
...5
غيخ داؿ
احرائيا

غيخ داؿ
احرائيا

غيخ داؿ
احرائيا

السجسهعة العدد
التجخيبية

الزابصة

92

90

الستغير
االختبار
القبمي
لسكياس
الحكاء

الكيسة التائية

الستهسط

االنحراف

الحدابي

ي
السعيار السحدهبة الجدولية

مدتهى

الداللة عشد
...5

2810990 0081420
18421

9810,2

989,,20 048222,

غيخ داؿ
احرائيا

الشاجح
أما في متغيخ الجشذ بسا أف العيشة تطع كال الجشديغ فقج قامت الباحثتاف بإجخاء التكافؤ

لستغيخ الجشذ باستخجاـ مخبع كاي وقج ضيخت الشتائج بانو ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية

بيغ ذكػر واناث السجسػعتيغ اذا بمغت قيسة مخبع كاي السحدػبة ( )18119وىي اقل مغ الكيسة

الججولية البالغة ( )28,4عشج مدتػى داللة  1810درجة حخية ( )0وكسا مػضح في الججوؿ

(.)2

الجدول (  ) 3نتائج قيسة مربع كاي تبعاً لستغير الجشس
السجسهعة

السجسهعة

التجريبية

الزابطة

ذكػر

02

09

اناث

01

2

الجشس

قيسة مربع كاي
السحدهبة
18119

الجدولية
28,4

مدتهى

الداللة...5
ودرجة الحرية1
غيخ داؿ
احرائيا

الخطط التدريدية
قامت الباحثتاف بأعجاد ومجسػعة مغ الخصط التجريدية الخاصة باستخاتيجيات مجتسع

السعخفة والتي تطع خصط عغ حل السذكالت واالستقراء والعسل الجساعي والتعميع الشذط وخصط
خاصة بالصخيقة االعتيادية ولغخض التحقق مغ سالمتيا مغ حيث صياغتيا واعجادىا تع عخضيا
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عمى مجسػعة مغ السحكسيغ في مجاؿ شخائق التجريذ والعمػـ الشفدية والتخبػية وتع اجخاء

التعجيالت عمييا وفقاً آلراء الخبخاء

(*)

ادوات البحث
لغخض تحقيق ىجؼ البحث وفخضياتو تصمب وضع اداتيغ االولى اختبار الشقج الجغخافي
والثانية مكياس الحكاء الػججاني وعمى الشحػ االتي- :
االداة االولى :اختبار الشقد الجغرافي
قامت الباحثتاف بأعجاد اختبار الشقج الجغخافي باالعتساد عمى العجيج مغ الكتب واالدبيات

التي تشاولت الشقج الجغخافي وقج تكػنت عجد فقخات االختبار 92فقخة.
صدق االختبار

تع عخض االختبار عمى مجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ الستخرريغ في شخائق

التجريذ حػؿ صالحية فقخات االختبار وبحلظ تع التحقق مغ الرجؽ الطاىخي مغ خالؿ اجخاء
التعجيالت عمى بعس الفقخات ولع يتع ححؼ اي فقخة مغ فقخات االختبار.

ترحيح االختبار
اعصت الباحثتاف درجة واحجة لإلجابة الرحيحة وصفخ لإلجابة الخاشئة او الستخوكة او
السؤشخة عمى اكثخ مغ بجيل تع جسع درجات االستجابة كسا كل فقخة مغ فقخات االداة والستخخاج

الجرجة الكمية لكل شالب حيث تخاوحت الجرجات بيغ ( )92 -1في اختبار الشقج الجغخافي.
ثبات االختبار
لمتحقق مغ ثبات االختبار تع حدابو باستخجاـ معادلة كػدر ريتذاردسػف  91اذ بمغ

الثبات  %,1وىػ معامل ثبات جيج.

االداة الثانية :مكياس الذكاء الشاجح

(*)

أ.د .عبجالخزاؽ ياسيغ .شخائق تجريذ /فيدياء

أ .د .فتحي شو مذعل :شخائق تجريذ /المغة العخبية
أ .ـ .د .فائدة العبيجي :شخائق تجريذ /جغخافية
أ .ـ .د .لجيغ سالع مرصفى :شخائق تجريذ /جغخافية
أ .ـ .د .رنا غانع :شخائق تجريذ /جغخافية
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قامت الباحثتاف باعجاد مقايذ لمحكاء الشاجح مغ خالؿ االعتساد عمى مجسػعة مغ

الجراسات واالدبيات التي تشاولت الحكاء الشاجح فقج قامت الباحثتاف برياغة مجسػعة مغ الفقخات

االيجابية والدمبية عغ الحكاء الشاجح وقج تكػف مغ ( )9,فقخة.
صدق السكياس

قامت الباحثتاف بعخض فقخات السكياس عمى مجسػعة مغ الخبخاء السختريغ في شخائق

التجريذ وعمع الشفذ لغخض االخح بسالحطاتيع حػؿ صالحية الفقخات وقج تع اجخاء التعجيالت
عمى بعس الفقخات وبحلظ تع التحقق مغ صجؽ السكياس واصبح يتكػف بريغتو الشيائية مغ

( )9,فقخة.

ترحيح السكياس
تألف السكياس مغ ( )9,فقخة لكل فقخة ثالثة بجائل (دائساً ,احياناً ,ابجاً ) وتخاوحت قيع

الفقخات مغ ( )2 -0فقج اعصيت  2درجات لجائساً واعصيت درجتاف ألحياناً ودرجة واحجة البجاً
بالشدبة لمفقخات االيجابية اما بالشدبة لجرجات الفقخات الدمبية فقج أعصيت  2درجات لشاد اًر

ودرجتاف لغالباً ودرجة واحجة لجائساً وتع معاممة الفقخات الستخوكة والفقخات التي فييا اكثخ مغ بجيل

عمى انيا اجابات خاشئة.
ثبات السكياس

تع حداب الثبات باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف وذلظ بإعادة تصبيق السكياس عمى العيشة

االستصالعية بعج مخور اسبػعيغ مغ تاريخ االختبار االوؿ فقج بمغ الثبات ( )18,0وىػ معامل
ثبات جيج.
تطبيق التجربة
قامت احجى الباحثتاف بتصبيق التجخبة وفق الخصط السعجة وفق استخاتيجيات مجتسع

السعخفة والخصط االعتيادية وتع تصبيق التجخبة في مادة الجغخافية الصبيعية وقج بجأت التجخبة في

الفرل الجراسي االوؿ( )9102/01/0,لغاية (.)9191/09/94
الهسائل االحرائية

 .0معامل ارتباط بيخسػف لحداب الثبات (.)Freguso, 1981, p 187
 .9معادلة كػدر ريتذاردسػف ( )91لحداب الثبات (الشبياف ,9114 ,ص.)901
 -2االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ اليجاد التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث( :ابػ زيشة,9119 ,
.)202
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 -4معادلة مخبع كاي اليجاد التكافؤ في الجشذ ( عالـ ,9110 ,ص.)9,0
عرض الشتائج ومشاقذتها
في ضػء ىجؼ البحث سيتع عخض الشتائج ومشاقذتيا كاالتي:
 .0الفخضية االولى ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى ( )1.10بيغ متػسط الفخؽ(
التشسية) لالختباريغ القبمي والبعجي لجى شمبة السجسػعة التجخيبية التي درست وفق

استخاتيجيات مجتسع السعخفة ومتػسط الفخؽ لالختباريغ القبمي والبعجي لجى شمبة السجسػعة
الزابصة التي درست بالصخيقة االعتيادية في الشقج الجغخافي.

ومغ اجل التحقق مغ ىحه الفخضية فقج تع تحميل البيانات احرائياً وتبيغ اف متػسط الفخؽ

بيغ االختباريغ القبمي والبعجي في الشقج الجغخافي لمسجسػعة التجخيبية ( )084,,2في حيغ بمغ

متػسط الفخؽ بيغ االختباريغ القبمي والبعجي في الشقج الجغخافي لمسجسػعة الزابصة ()182142
وعشج اجخاء السقارنة بيغ الػسصيغ باستخجاـ االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ تبيغ اف الكيسة

التائية السحدػبة 48,21وىي اعمى مغ الكيسة الججولية البالغة ( )981,21عشج مدتػى داللة
( )1810ودرجة حخية  49وبحلظ وتخفس الفخضية الرفخية االولى والججوؿ ( )4يػضح ذلظ.
جدول ()4
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين االختبارين القبلي والبعدي للسجسهعة التجريبية
والزابطة في الشقد الجغرافي.
الستهسط

السجسهعة

العدد

تجخيبية

92

084,,2

ضابصة

90

182142

االنحراف

الحدابي

السعياري
281,,20
289,4,2

الكيسة التائية
السحدهبة
48,21

الجدولية
981,2

مدتهى
الداللة

عشد...5
دالة
احرائيا

وتعدو الباحثتاف تفػؽ السجسػعة التجخيبية عمى السجسػعة الزابصة الى اىسية استخاتيجية

مجتسع السعخفة كػف اف استخاتيجات مجتسع السعخفة جمبت تغيخات جحرية في العجيج مغ اوجو
الحياة البذخية تسثمت ىحه التغيخات بشيج التعميع وشخؼ تمقي العمع وسبل التعمع ووسائل الكياـ

بالبحػث العمسية وتػجيييع الى مرادر البحث عغ السعخفة ومداعجتيع عمى البحث واالكتذاؼ

وبحلظ يربح الصالب لجيو قجرة عمى نقج السػاضيع الجغخافية كػنو عالع باحث عغ الحكيقة

معتسجاً عمى السشاقذات العمسية التامة.
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الفخضية الثانية :ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى  1810بيغ متػسط

الفخؽ( التشسية) لالختباريغ القبمي والبعجي لجى شمبة السجسػعة التجخيبية التي درست وفق

استخاتيجيات مجتسع السعخفة ومتػسط الفخؽ لالختباريغ القبمي والبعجي لجى شمبة السجسػعة
الزابصة التي درست وفق الصخيقة االعتيادية في الحكاء الشاجح ومغ اجل التحقق مغ ىحه

الفخضية فقج تع تحميل البيانات احرائياً وتبيغ اف متػسط الفخؽ بيغ االختباريغ القبمي والبعجي
في الحكاء الشاجح لمسجسػعة التجخيبية ( )082020في حيغ بمغ متػسط الفخؽ بيغ االختباريغ
القبمي والبعجي في الحكاء الشاجح لمسجسػعة الزابصة ( )080210وعشج اجخاء السقارنة بيغ

الػسصيغ باستخجاـ االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ تبيغ اف الكيسة التائية عشج مدتػى داللة

( )1810ودرجة حخية ( )49وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية الثانية والججوؿ (  ) 0يػضح ذلظ.
جدول () 5
نتائج االختبار الثاني لداللة الفرق بين متهسط الفرق بين االختبارين القبلي والبعدي
للسجسهعة التجريبية والزابطة في الذكاء الشاجح
الستهسط

السجسهعة

العدد

تجخيبية

92

082020

ضابصة

90

080210

االنحراف

الحدابي

السعياري
28221,,
98440,1

الكيسة التائية
السحدهبة
08210

الجدولية
9810,2

مدتهى الداللة
عشد ...5

دالة احرائيا

وتعدو الباحثتاف سبب ىحه الشتيجة الى اف استخاتيجيات مجتسع السعخفة كاف اليا دور في

تحقيق انجازات الصمبة بذكل يداعجىع عمى اتخاذ ق اخرات مغ خالؿ التعاوف في جسع السعمػمات
والسعارؼ بذكل يديج عشجىع القجرة عمى ضبط انفعاالتيع والديصخة عمى مذاعخىع وبحلظ يشعكذ

عمى حياتيع وتحقق ليع الصسانيشة واالستقخار في السجتسع الحي يعيذػف فيو.
االستشتاجات والتهصيات والسقترحات
االستشتاجات

 .0فاعمية استخاتيجيات مجتسع السعخفة في مادة الجغخافية الصبيعية لجى شمبة قدع الجغخافية في
كمية التخبية االساسية في تشسية الشقج الجغخافي والحكاء الشاجح لجييع.
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 .9تشسي استخاتيجيات مجتسع السعخفة العالقات االيجابية واالجتساعية مغ خالؿ العسل الشذط
بيغ الصمبة مغ اجل تحقيق االىجاؼ السشذػدة.

التهصيات
-3

التاكيج عمى استخجاـ استخاتيجيات مجتسع السعخفة في تجريذ الجغخافية في السخاحل الجراسية

-7

ضخورة اىتساـ مخكد شخائق التجريذ الجامعي باستخاتيجيات مجتسع السعخفة وادخاليا ضسغ

السختمفة كػنيا دراسة حجيثة وفعالة.

بخنامج دورات شخائق التجريذ واقامة ورش لمتجريب عمى استخجاـ ىحه االستخاتيجية في
تجريذ السػارد االجتساعية بػجو خاص والسػارد االخخة بػجو عاـ وتصبيقيا.
-0

تزسيغ مشيج شخائق تجريذ االجتساعيات في كميات التخبية االساسية فزال عغ مشيج

شخائق تجريذ الجغخافية في كميات التخبية اشا اًر نطخياً حػؿ استخاتيجيات مجتسع السعخفة

فزال عغ االنذصة التي تذجع عمى استخجاميا اثشاء مسارسة الصالب السصبق لسيشة التعميع.

السقترحات
تقتخح الباحثتاف اجخاء الجراسات السدتقبمية االتية:
-3

اثخ استخاتيجيات مجتسع السعخفة في تشسية الشقج الجغخافي لجى شمبة السخحمة اإلعجادية.

-7

اثخ استخاتيجيات مجتسع السعخفة في تشسية السيػؿ لجى شمبة قدع الجغخافية في كمية التخبية

-0

اثخ استخاتيجيات مجتسع السعخفة وعقػد التعميع لجى شمبة قدع الجغخافية في كمية التخبية

األساسية.
االساسية

قائسة السرادر
.3

ابخاليع ,فاضل خميل وداليا فاروؽ ,)911,( ,اثخ استخجاـ شخيقة العرف الحىبي في تشسية
التقكيخ الشاقج لجى شمبة الرف الثالث /قدع الجغخافية في كمية التخبية االساسية ,جامعة

السػصل ,السجمج( ,)4العجد .2
.7

ابخاليع ,فاضل خميل ,)9101( ,السجخل الى شخائق التجريذ العامة ,كمية التخبية االساسية-

جامعة السػصل.
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.0

ابػ زيشة ,فخيج كامل ,)9119( ,االحراء في التخبية والعمػـ االندانية,ط ,0دار جييشة

.3

االدريذ ,مرصفى بغ دمحم الحدغ0490( ,ىػ) ,مجتسع السعخفة العخبي ودورة في التشسية /

لمشذخ والتػزيع ,عساف ,االردف.

مجمذ البحث العمسي ,جامعة السمظ عبج العديد ,وكالة الجامعة لمجراسات العميا والبحث

العمسي ,ججة.
.3

افايا ,دمحم نػر الجيغ ( ,)0220الحجاثة والتػاصل في الفمدفة الشقجية السعاصخة نسػذج

.3

باكشغياـ ,التجريذ في مجتسع السعخفة :مصبعة الجامعة السفتػحة :نيػيػرؾ :مصبعة كمية

.2

البجراف ,عبج الدىخة ولغتو ضخغاـ سامي الخبيعي ,)9102( ,الحكاء الشاجح وتشسية القجرات

.2

بخنامج االمع الستحجة االلساني ,)9112( ,تقخيخ التشسية االندانية العخبية لمعاـ.,

.9

بػفيخ,كساؿ ,)9101( ,الشطخية الشقجية لسجرسة فخانظ فػرت مشذػرات االختالؼ الجار

.33

تػـ بػ ,تػمػر ,)9100( ,مجرسة فخانظ فػرت ,ط ( )9دار اويا ,شخابمذ.

ىايخماس ,0220 ,دار السغخب ,افخيكيا لمشذخ ,ط.0

السعمسيغ. )Hargreaves, A. Earl,& Ryan,.J.(1996 .
التحميمية ,دار الػضاح ,عساف األردف.

العخبية لمعمػـ الخباط ,ط .0

 .33جخيغد ,انجي ىار ,)9191 (,السؤتسخ الجولي الثاني لكميات التقشية بخؤية  9191عبخ

االنتخنت  2-92و  94نػفسبخ ,-ديدسبخ 9191التجريذ في مجتسع السعخفة مجرسة ليشر

لمتعميع ,كمية بػسصغ ,الػاليات الستحجة االمخيكية.

 .37جخيفد ,انجي ىار ,)9191( ,السؤتسخ الجولي الثاني  -لكميات التقشية بخؤية  9191عبخ
االنتخنت  92-02اكتػبخ و 94نػفبخ  , -ديدسبخ  9191التجريذ في مجتسع السعخفة
مجرسة ليشر لمتعميع ,كمية بػسصغ ,الػاليات الستحجة.

 .30حجيجي صبحي ,9102 ,جغخافيا االدب وبيئة الشفذ ,القجس العخبي جمدات ممتقى القاىخة
الجولي الدادس لمخواية العخبية.

 .33الخداعي ,عمي صكخ جابخ( ,)9104العالقة الدببية بيغ قػة الدصخة السعخفية والحكاء الشاجح
لجى شمبة الجامعة ,جامعة القادسية ,كمية التخبية.

 .33خصابية ,عبجهللا دمحم ,)9110( ,تعمع العمػـ لمجسيع ,ط  ,0دار السديخة لمشذخ والتػزيع,
عساف ,االردف.
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 .33الخكيبات أمجج فخحاف ,قصامي يػسف محسػد ( ,)9102اثخ بخنامج تجريبي لمحكاء الشاجح

السدتشج الى الشسػذج ستيخنبخغ وميارات التفكيخ فػؽ السعخفي في درجة مسارسة التفكيخ الشاقج

لجى شمبة الرف الدادس األساس في األردف ,دراسات العمػـ التخبػية ,السجمة  ,42العجد
 ,9102 ,9ص.220-202

 .32الرخايخة ,دمحم نجيب ,)911,( ,مجتسع السعخفة لمتحجيات االجتساعية والثقافية والمغػية في
العالع العخبي حاض اًخ ومدتكبالً جامعة الدمصاف قابػس  -مدقط  -سمصة عساف.

 .32الرػيخه ,باسع وآخخوف .)9112( ,استخاتيجيات التعمع والتعميع :الشطخية والتصبيق ,عالع
الكتب الحجيث  -اربج.

 .39الطاىخ ,نعيع ابخاليع ,)9112( ,ادارة السعخفة ,عساف ,عالع الكتب الحجيثة لمشذخ والتػزيع,
ط.0
 .73الطاىخ ,نعيع ابخاليع ,)9112(,ادارة السعخفة ,عساف ,عالع الكتب الحجيثة لمشذخ والتػزيع,
ط.0
 .73عداز ,لصفي كساؿ( ,بال-ت) افاؽ إمكانات استخجاـ نطع السعمػمات الجغخافية ()Gls

والشذخ اإللكتخوني الجغخافي ()WEBGISفي تشسية السحتػى الخقسي العخبي ,قدع الجغخافية

 كمية اآلداب والعمػـ االجتساعية  -جامعة الدمصاف قابػس ,مؤتسخ مجتسع السعخفةالتحجيات االجتساعية والثقافية والمغػية في العالع العخبي الحاضخ السدتقبل.
.77

عالـ ,صالح الجيغ محسػد ,)9110( ,االساليب االحرائية االستجاللية في تحميل بيانات
البحػث الشفدية واالجتساعية (بارامتخية والالبارامتخية) ,ط ,0دار الفكخ العخبي ,القاىخة.

 .70عمياف ,رابحة مرصفى ,)9109( ,مجتسع السعخفة ,مفاليع اساسو ,مؤتسخ االتحاد مخبى
لمسكتبات والسعمػمات ,الجوحة قصخ.

 .73غخابية ,فيرل محسػد ,)9102( ,التحجيات التي تػاجو الذاب العخبي في مجتسع السعخفة,
قدع العمػـ االجتساعية -كمية االداب -جامعة البحخيغ -مسمكة البحخيغ.

 .73قصامي ,يػسف .)9102( ,استخاتيجيات التعمع والتعميع السعخفية الصبعة االولى ,دار السيدخه
لمشذخ والتػزيع ,عساف ,االردف.

 .73القشػجي ,دمحم صجيق خاف ,)0222( ,ابجج العمػـ ,دار الكتب العمسية ,مجمج ,2ط.0
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