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 ملخص البحح:
استراتيجية مقترحة قائمة عمى الدمج بيف دورة  أثر استخداـ هدؼ البحث إلى قياس 

التعمـ السباعية ومحطات التعمـ لتنمية مهارات التحقيؽ الجغرافى ومستوى التمثيؿ العقمى 
وتمثمت . واستخدـ البحث المنهج الوصفى والتجريبى. لممعمومات لطالب المرحمة الثانوية

ة بمهارات التحقيؽ الجغرافى ووحدة )األنشطة االقتصادية في مصر( أدوات البحث في قائم
معاد صياغتها ودليؿ لممعمـ واختبار مهارات التحقيؽ الجغرافى ومقياس التمثيؿ العقمى 

طالبة  34 التي تمثؿيًا وبعديا عمى مجموعة البحث لممعمومات. وتـ تطبيؽ أدوات البحث قبم
 وجود فرؽ داؿ ؤكدةطالبة مجموعة تجريبية. وجاءت النتائج م 34مجموعة ضابطة و

المجموعتيف التجريبية والضابطة في  طالببيف متوسطى درجات 4.40عند مستوى إحصائيًا 
مهارات التحقيؽ الجغرافى والدرجة الكمية لصالح المجموعة  اختبارالتطبيؽ البعدي فى 

بيف متوسطى درجات طالب 4.40عند مستوى جد فرؽ داؿ إحصائيًا يو كما  التجريبية.
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي فى مقياس التمثيؿ العقمى لممعمومات 

ضرورة عقد ورش ودورات ب وأوصى البحث .والدرجة الكمية لصالح المجموعة التجريبية
بيف االستراتيجيات التدريسية وكيفية تطبيقها داخؿ  الدمجلتدريب المعمميف عمى كيفية 

 الفصوؿ وخاصة تمؾ االستراتيجيات القائمة عمى البنائية والخبرات السابقة لمطالب.
  
الكممات المفتاحية:    

التعمـ السباعية، محطات التعمـ، مهارات التحقيؽ الجغرافى ومستوى التمثيؿ  ةدور 
 العقمى لممعمومات
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A Suggested Strategy Based on Integration between 7E's  

Learning Cycle and learning stations for developing the geographical 

investigation skills and the mental representation level of information 

of Secondary stage Students 

 Abstract: 

The research aimed to measure the effect of using a Suggested 

strategy based on Integration between 7E's Learning Cycle and learning 

stations for developing the geographical investigation skills and the mental 

representation level of information of Secondary stage Students. The research 

used descriptive and experimental approaches. The research tools included a 

list of geo-investigative skills, unit of (economic activities in Egypt) which was 

reformulated, a teacher's guide, test of geographical investigation skills, and the 

scale of mental representation of information. The research tools were pre and 

post applied of the research group consisting of 40 female students as a control 

group and 40 female students as an experimental group. The results confirmed 

that there is a statistically significant difference at level 0.01 between the 

average marks of the two control and experimental groups in the post 

application in the test of geographical investigation skills and the total mark 

was in favor of the experimental group. Also, there is a statistically significant 

difference at level 0.01 between average marks of the students of the two 

control and experimental groups in the post application in the scale of mental 

representation of information and the total mark was in favor of the 

experimental group. The research recommends the need for conducting 

workshops and courses to train teachers on how to integrate between the 

teaching strategies and how to apply then inside classes especially these 

strategies based on constructivism and previous experiences of the students.  

 key words: 7E's Learning Cycle, learning stations, the geographical 

investigation skills, the mental representation level of 

information 
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ػا مشػتركواؿ الحقيقية التي توتحديد المشاكشخيص أصبح ت ا جه تػدريس الجغرافيػا، هم 
إذ تظهػػر هػػذص الصػػعوبات لػػيس فػػي مصػػر فقػػط بػػؿ فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ، بػػيف بمػػداف عديػػدة، 

عامػػة تمػػس  ةأزمػػ-نتػػاج واقػػد مػػزدوج هػػي هػػذص األزمػػة و فػػي المرحمػػة الثانويػػة.  كبيػػربشػػكؿ 
 مختمؼ المواد الدراسية، وأخرى خاصة بالجغرافيا.

غرافيػا، الصعوبات تتعددو  ة ِويػها  مثػؿ األساسية التي تحدُّ مف تطػوير تجديػد تػدريس الجا
أنهػا و  ،الوظيفيػة –ة في االستعماالت الواقعيػة ثانوية تعميميفينظر إليها عمى أنها مادة  ؛ةدالما

ج الجغرافيػا بمنػاهكما أف األزمػة التػي تمػس الجغرافيػا، مرتبطػة أيًضػا  ،حفظ واالستظهارلممادة 
ظرية المجردة، غيػر المرتبطػة بواقػد المػتعمـ؛ النالتي يطغى عميها طابد الموسوعية، والمفاهيـ 

 .ا بيف النظري والواقديا تربو ممما يجعمه يعيش انفصا
 :مجموعة مف األسئمة تطرح نفسها عمى تدريس الجغرافيا، منها مف ثـ هناؾو 

 دارة  ـإمكانيَة فه طالبهؿ تدريس الجغرافيا يعمِّـ ال  بيئتهـ المحمية؟وا 
 ـ المشػػاكؿ الكبػرى التػػي يعيشػػها عػػال مػػف التفكيػر فػػيطػػالب ف الهػؿ تػػدريس الجغرافيػػا يمكػ

 ؟) اقتصادية مشاكؿ-الحراري  االحتباس- الفيضانات-العولمة )عمى سبيؿ المثاؿ اليـو
  العممػى والثقػافىالتي يحصؿ عميها الطالب تساعدهـ فػي االنفتػاح هؿ المعرفة الجغرافية، 

 ؟وفتح الطرؽ أمامهـ لمحصوؿ عمى معارؼ جديدة
 الصػػيحات الداعيػػة إلػػى  ، فػػي ظػػؿِ 10يمكػػف تدريسػػها لمػػتعمـ القػػرف التػػي جغرافيػػة مػػا ال

مسػػتجدات العصػػر؟ وهػػؿ الكتػػب المدرسػػية الحاليػػة تػػؤدي هػػذص  مواكبػػةج لهاتطػػوير المنػػ
 الوظيفة؟

تغيػػر نظرتنػػػا إلػػػى تػػػدريس الجغرافيػػػا وضػػػرورة  ولإلجابػػة عػػػف هػػػذص األسػػػئمة البػػػد مػػػف
فالجغرافيػػا  ،لمطػػالب لمواجهػػة متطمبػػات العصػػرتنميتهػػا فػػي التػػدريس و عمػػى المهػػارات  االعتمػػاد

ومػا تػـ اكتسػابه فػي الفصػوؿ الدراسػية،  يمكػف تطبيػؽ مػاالتي يحتاجها الطالب اليـو هي التػي 
لتػدريس الجغرافيػػا فػي المرحمػػة الثانويػة مثػػؿ  الػػرئيسيكتسػبه مػف مهػػارات جغرافيػة هػػو الهػدؼ 

 الحياة المختمفة. شطقياس تأثيرها عمى مناو ر الجغرافية، هجمد المعمومات وربط وتحميؿ الظوا
الطػالب لمػا  هػالهامػة التػي يجػب اف يػتمكف مناأحد المهارات  ويعد التحقيؽ الجغرافى 

، تحتاج أف يفكر الطالب تفكيػرًا عمميػًا في مجتمعنا مف مشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية
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ولكػى تػتـ عمميػة التحقيػؽ بنجػاح البػد وأف  ،قائـ عمػى التقصػى والتحقيػؽ لحػؿ هػذص المشػكالت
    الجغرافى ووظائفها وكيفية استخدامها. يتقف الطالب أدوات التحقيؽ 

تتضػمف هػي ف ،الجغرافي عممية يتعمـ بها الطالب ويعمقوف فهمهػـ لمجغرافيػا فالتحقيؽ
الجغرافيػة وتشػرع فػي  شكالت والقضايا والموضوعاتالمتحديد تحقيقات فردية أو جماعية تبدأ ب

 واسػػتخداـ األدوات والمهػػاراتيقػػـو الطػػالب بتطبيػػؽ ثػػـ  ،جمػػد المعمومػػات وتفسػػيرها وتحميمهػػا
  ، وعند االقتضاء، التصرؼ بناء عميها.المختمفةلوضد االستنتاجات والمقترحات الجغرافية 

أنه يجب إدراج مهػارات التحقيػؽ  إلى)*( (64، 1405)جالء مجد النحاسن وقد أشارت
مف وصؼ الظػواهر إلػى تحميمهػا وتفسػيرها، بحيث ينتقؿ الطالب الجغرافى فى مناهج الجغرافيا، 

مف المالحظة إلى التحقيؽ والتحميؿ واتخاذ القرار والتقييـ والتفكيػر، مػف معرفػة بسػيطة لمعرفػة 
مػف اسػتخداـ عػدد قميػؿ مػف المفػاهيـ إلػى عػدد متزايػد و أكثر تعقيدًا لعممية التحقيػؽ الجغرافػى، 

 مف المفاهيـ، وفهـ أعمؽ لها.
عمػػى ضػػرورة تنميػػة  (1406حمػػد ومػػروة صػػالح)أهشػػاـ  مػػف كمػػا أكػػدت دراسػػة كػػؿ

لمطػػالب فػػي جميػػد المراحػػؿ الدراسػػية، ولهػػذا فقػػد وضػػد الباحثػػاف  مهػػارات التحقيػػؽ الجغرافػػى
مهارات التحقيؽ الجغرافى كمعيار رئيسى مف المعايير المقترحة فػي الرؤيػة المسػتقبمية لمنػاهج 

   جغرافيا القومية في ضوء المعايير العالمية.ال
 Dame Kelly)لتعػػػاوف مػػػد شػػػركة با (AQA,2018)برنػػػامج  اسػػػتهدؼكمػػػا 

Holmes Trust)لهػػامهـ وتحفيػػزهـ لمػػتعمـ إلػػى مػػا هػػو أبعػػد مػػف  ، زيػػادة إمكانػػات الطػػالب وا 
مجموعػػة مػػف مهػػارات التحقيػػؽ الجغرافػػى التػػي يجػػب أف  البرنػػامج دولهػػذا حػػد، الفصػػؿ الدراسػػى

الكميػػة والكيفيػػة وتحميمهػػا وتمثيمهػػا،  الجغرافيػػةجمػػد المعمومػػات مهػػارات يتقنهػػا الطػػالب مثػػؿ 
   البيانات.واستخداـ المهارات اإلحصائية والتكنولوجية، واستخداـ قواعد 

األدبيػػات والدراسػػات ارات التحقيػػؽ الجغرافػػى فقػػد نػػادت العديػػد مػػف ونظػػرًا ألهميػػة مهػػ
مؤسسػة بحػث  منهػا ،تعمػيـ الجغرافيػاة فػي يواعتبارها مهارة رئيسػبضرورة تنميتها والمؤسسات 
ودراسػػة )رضػػا ( 1448نػػافز أحمػػد، عمػػى عبػػد الكػػريـ و )ودراسػػة (Esri,2003) الػػنظـ البيئيػػة

 . (Davies,B 2018) ودراسة(1405شعباف ،

                                                           
)*(
يشيز هذا إلى نظام التوثيق المتبع في البحث، وذلك كما يلي: )اسن المؤلف، تاريخ النشز، رقن   

 الصفحة(.
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بػػد وأف يكػػوف ال بكفػػاءة عاليػػة ولكػػى يػػتـ اكتسػػاب الطػػالب مهػػارات التحقيػػؽ الجغرافػػى
التمثػيالت  وأف يكػوف هنػاؾ تتطػابؽ بػيف ،لممعمومػات قمػىمسػتوى مرتفػد مػف التمثيػؿ الع لػديهـ

 لطالب مف معمومات وحقائؽ جغرافية عبر الحواس المختمفة.ا يكتسبهوما المعرفية الداخمية 
ومػػػػف أسػػػػباب عػػػػدـ حػػػػدوث الػػػػتعمـ بالشػػػػكؿ المطمػػػػوب هػػػػو ضػػػػعؼ كفػػػػاءة التمثيػػػػؿ 

إلػػػى  يػػػؤدىممػػػا وضػػػعؼ الطػػػالب فػػػي القػػػدرة عمػػػى تجهيػػػز المعمومػػػات ومعالجتهػػػا المعرفػػػي 
سػػػػػػطحية التمػػػػػػػثيؿ المعرفػػػػػػي لممعمومػػػػػػات مػػػػػػف جػػػػػػانبهـ، ومػػػػػػف ثػػػػػػـ صػػػػػػعوبة اسػػػػػػتيعابها 

عػػػػػادة اسػػػػػػػترجاعها وتوظيفهػػػػػا عمػػػػػى نحػػػػػو فعػػػػػػاؿ ، وكػػػػػذلؾ وتسػػػػػكينها واالحتفػػػػػاظ بهػػػػػا وا 
 .  صعوبة استخالص العالقات بيف المعمومات الجديدة والسابقة

يػػػػػتـ مػػػػػف خاللهػػػػػا  يعػػػػػد التمثيػػػػػؿ العقمػػػػػى لممعمومػػػػػات العمميػػػػػة األساسػػػػػية التػػػػػىو 
مػػػػد تمػػػػؾ األفكػػػػار التػػػػى توجػػػػد فػػػػى البنيػػػػة  تخػػػػزيف األفكػػػػار الجديػػػػدة فػػػػى عالقػػػػات ترابطيػػػػة

نػػػامى قدرتػػػه عمػػػى مػػػف ثػػػـ تتو  لممعمومػػػات،لػػػه قاعػػػدة جيػػػدة  تشػػػكؿالتػػػى و  ،المعرفيػػػة لمفػػػرد
عمػػػػػى مػػػػػدى جػػػػػػديتها  المعرفػػػػػى المػػػػػدخالت لمتمثيػػػػػؿتتوقػػػػػؼ قابميػػػػػة و  اإلنتػػػػػاج المعرفػػػػػى.

وتماسػػػػػكها قابميتهػػػػػا لمفهػػػػػـ و  ،وارتباطهػػػػػا بمػػػػػا هػػػػػو ماثػػػػػؿ فػػػػػى البنػػػػػاء المعرفػػػػػى لمطالػػػػػب
وارتباطهػػػػا بػػػػالواقد  التمييػػػػز،قابميتهػػػػا لمتصػػػػنيؼ أو ، و الػػػػبعض وتكاممهػػػػا وارتباطهػػػػا ببعضػػػػها

 .(473 ،1440 الزيات، )فتحي .وقابميتها لمتعميـ
تضػػميف المنػػاهج الدراسػػية أنشػػطة ضػػرورة ( 1448عمػػى صػػكر، )وقػػد أكػػدت دراسػػة 

محتوى معرفي مترابط ومتمايز ليسهؿ تنظيمه مف الطمبػة بمػا يضػمف عمى واستراتيجيات تعتمد 
، وتشػجيد البحػوث التربويػة التطبيقيػة التػي تسػتهدؼ الكشػؼ عػف إنتاج وتوليد أفكػار ابتكاريػه

 .وكفاءة التمثيؿ المعرفي لممعمومات سبؿ تنميته
نسػريف )فقد اسػتخدمت دراسػة ونظرًا ألهمية تنمية مستوى التمثيؿ العقمى لممعمومات  

 المعاني استيعاب مف خالؿ نموذج آدى وشاير في بناء تمثيالت معرفية (242، 1405،حمزة
 النتػائج أثػرًا ايجابيػاً  ظهػرتأو . المعرفيػة البنيػة مػف جػزءً  لتصػبح بهػا االحتفػاظ ليػتـ واالفكػار

 فػي العممي الخامس الصؼ طالبات لدى المعرفي والتمثيؿ التحصيؿ في (وشاير آدي) نموذجل
 .االحياء مادة
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 المعرفػي التمثيػؿ كفػاءة مسػتوى تعػرؼ إلػى (1406)جمانة خػزاـ،  دراسة هدفتكما 
الدراسػة بضػرورة  أوصػت، و حمػص مدينػة فػي العػاـ الثانوي األوؿ الصؼ طمبة لدى لممعمومات

 الخرائط الصور، البيانية، الرسـو (لممعمومات المعرفي التمثيؿ أشكاؿ مف بالمزيد جالمناه ثراءإ
 .(بأشكالها المخططات الجداوؿ، المفاهيمية،

واسػػػتجابة لتوصػػػيات الدراسػػػات والبحػػػوث التػػػي أكػػػدت عمػػػى ضػػػرورة تنميػػػة مهػػػارات 
لتوجػه التحقيؽ الجغرافى وزيادة مستوى التمثيؿ العقمى لممعمومات لدى الطالب فكاف البػد مػف ا

إلى نظريات واستراتيجيات مف شأنها تنمية هذص المهارات ومف هذص النظريات النظريػة البنائيػة، 
حظيػػت باهتمػػاـ واسػػد؛ نظػػرًا لمػػا قدمتػػه مػػف أفكػػار وتطبيقػػات حولػػت التركيػػز مػػف العوامػػؿ وقػػد 

المواقػؼ الخارجية المؤثرة في التعميـ إلى العوامؿ الداخمية، وما يحدث داخؿ عقؿ المتعمـ أثنػاء 
التعميمية كمعرفته السابقة، وكيفية معالجة المعمومػات، واألسػاليب التػي تجعػؿ التعمػيـ ذا معنػى 
بالنسبة له، عندما تتفاعؿ المعمومات الجديدة مد خبراته السػابقة، لتكػويف بنيػة معرفيػة جديػدة 

 إلى تثبيتها.  أكثر تمايزًا بطريقة تضفي عمى الخبرات الجديدة معنى واضًحا ومميزًا مما يؤدى
انبثقػػت مػػف  أحػػد أهػػـ التطبيقػػات التػػيمحطػػات الػػتعمـ دورة الػػتعمـ السػػباعية و وتعػػد 

، وتنميػػة مهػػارات التفكيػػر مطػػالبل ةالتػػي تػػدعو إلػػى رفػػد المسػػتويات المعرفيػػالنظريػػة البنائيػػة، 
 وقػدرتهـ الطػالب دافعيػة زيػادةو  ،ذات معنػىعقميػة وزيػادة قػدرتهـ عمػى بنػاء تمثػيالت  لػديهـ
      .لديهـ الذات مفهـو وتنمية المهمة راراتالق اتخاذ عمى

نهػػا تثيػػر فضػػوؿ المتعممػػيف لممعرفػػة، ة اسػػتخداـ دورة الػػتعمـ السػػباعية أل وترجػػد أهميػػ
ثػػارة األسػػئمة والمجػػوء إلػػى اكتشػػاؼ العالقػػات والمفػػاهيـ والتراكيػػب المعرفيػػة المختمفػػة، وتركػػز  وا 

كمػػػا تهػػػتـ بتوسػػػيد دائػػػرة الػػػتعمـ مػػػف خػػػالؿ اجػػػراء . ةالمعرفيػػػعمػػػى تفسػػػير وتحميػػػؿ المكونػػػات 
 القتػراحلػدى المتعممػيف مػف معرفػة  عمى مواقؼ تعميمية متعػددة، واسػتخداـ مػا ةتطبيقات جديد
إليػه  اتوصػمو  وكتابػة تقػارير حػوؿ مػا قرارات وتصميـ تجارب وتسجيؿ مالحظات ةحموؿ وصياغ

 مف استنتاجات وتفسيرات.
السباعية فقد أشارت العديد مف الدراسات إلى ضرورة ونظرًا ألهمية دورة التعمـ 

 ,Sirbunnam & Tayraukham كؿ مف توظيفها في العممية التدريسية مثؿ دراسة
)أمانى جبريؿ،  (Gurbuz &Mitturgut ,2012)، (1401، محمد) معزز ،( (2009
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 (1406)رغد شاهر، ، (Balta & Sarac, 2016) (1405)سعدي شكرى،،(1404
 (.1407حسيف ، )مروة ،

واألنشػطة  استراتيجية محطات التعمـ أحد أشكاؿ التنوع ألساليب وطػرؽ التػدريسوتعد 
بعػض الطػاوالت التػي يطػوؼ  التقميػدي إلػىالتعميمية حيث يتحوؿ فيها شكؿ الفصؿ مف الشكؿ 

حولها الطالب وفًقا لنظاـ محدد، كؿ طاولػة تمثػؿ محطػة تعميميػة مػزودة بمػواد تعميميػة وأوراؽ 
 االستقصػػائية فهنػػاؾ العديػػد مػػف المحطػػات منهػػا المحطػػة تعميميػػة،عمػػؿ لممارسػػة مهمػػة 
ػػورية، المحطػػة القرائيػػة، المحطػػة االستكشػافية، المحطػػة  محطػػةالسػػمعية البصػػرية، ال الصا
 .ال(االستشارية، محطة متحؼ الشمد، ومحطة الػ )نعـ( والػ ) اإللكترونية، المحطة

 فاعميتها فى تحقيؽ العديد مف األهػداؼ التعميميػةإلى وقد أشارت العديد مف الدراسات 
لتنمية عمميػات العمػـ والتفكيػر اإلبػداعي استخدمتها  التى (1402)حناف مصطفى، مثؿ دراسة 

التػػي اسػػتخدمتها فػػي تنميػػة  ((David &Chamber,2013 ودراسػػة .الػػتعمـوالدافعيػػة نحػػو 
 (1406مػػاؿ جمعػػه، آ)دراسػػة و . اإلنجػػاز األكػػاديمى وتصػػويب التصػػورات الخاطئػػةالتحصػػيؿ و 

دراسػة و . الثانويػة ةلػدى طػالب المرحمػ التفكيػر االسػتداللى والتسػامح االجتمػاعىالتي نمت بها 
Aqel& Haboush, 2017) (واتخػػاذ القػػرار. بتنميػػة المفػػاهيـ التكنولوجيػػة  هتمػػتالتػػي ا

تنفيػذ ل لمطػالب المعممػيف التي اهتمت بتنمية االتجاهػات اإليجابيػة( (Chien,  2017دراسة و 
التػػي اسػػتخدمتها  (1407دراسػػة )ريهػػاـ رفعػػت، و  .الػػتعمـ، واكتسػػاب مهػػارات التعػػاوف محطػػات

 الستكشاؼ النماذج العقمية لمبيئة وتطويرها لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي.
ومسػػتوى التمثيػػؿ  الجغرافػػيممػػا سػػبؽ يتضػػح مػػدى أهميػػة تنميػػة مهػػارات التحقيػػؽ 

العقمى لممعمومات لطػالب المرحمػة الثانويػة ومػدى االهتمػاـ بهػـ كمتطمبػات رئيسػية لمتعمػيـ فػي 
ممسػػتقبؿ، وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ نجػػد أف الواقػػد يشػػير إلػػى أف المعممػػوف مػػازالوا الوقػػت الحػػالي ول

يعتمػػدوا عمػػى الطػػرؽ التقميديػػة، األمػػر الػػذى انعكػػس عمػػى الطػػالب فػػي عػػدـ قػػدرتهـ عمػػى تقبػػؿ 
مػادة الجغرافيػػا وعػزوفهـ عػػف دراسػتها. ولهػػذا جػاء هػػذا البحػث فػػي محاولػة لتقػػديـ اسػػتراتيجية 

دورة الػػػتعمـ السػػباعية ومحطػػات الػػػتعمـ، وكالهمػػا أحػػد أهػػػـ  مقترحػػة قائمػػة عمػػػى الػػدمج بػػيف
 تطبيقات النظرية البنائية. 
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 مشكلة البحح:

التمثيػؿ  مسػتوىوانخفاض مشكمة البحث في ضعؼ مهارات التحقيؽ الجغرافى  تدتحد
مشػػكمة البحػػث فػػي السػػؤاؿ الػػرئيس  مثمػػتت، و لطػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوىلممعمومػػات  عقمػػىال

 التالى:
االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى الػػدمج بػػيف دورة الػػتعمـ السػػباعية ومحطػػات  مػػا

لطػػالب الصػػؼ  لممعمومػػات العقمػػىالتمثيػػؿ مسػػتوى و  الػػتعمـ لتنميػػة مهػػارات التحقيػػؽ الجغرافػػى
 ؟األوؿ الثانوى

 وتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:
 الثانوى؟الواجب تنميتها لطالب الصؼ األوؿ  افىؽ الجغر يما مهارات التحق 
 محطػات دمج بػيف دورة الػتعمـ السػباعية و ما أسس بناء استراتيجية مقترحة قائمة عمػى الػ

لطػالب الصػؼ  التمثيؿ العقمى لممعموماتمستوى و  الجغرافى ؽيلتنمية مهارات التحق تعمـال
 ؟الثانوىاألوؿ 

  القائمػة عمػى الػدمج بػيف ما صورة وحدة معاد صياغتها فػي ضػوء االسػتراتيجية المقترحػة
 ؟دورة التعمـ السباعية ومحطات التعمـ

  فػي تنميػة مهػارات التحقيػؽ الجغرافػى لطػالب الصػؼ األوؿ  االسػتراتيجية المقترحػة أثػرما
 ؟الثانوى

  لطػالب الصػؼ العقمػى لممعمومػات التمثيػؿ تنمية مستوى في االستراتيجية المقترحة أثر ما
 األوؿ الثانوى؟
 حدود البحح:

 الصؼ األوؿ الثانوى بمدرسة شبيف القناطر الثانوية بنات.البات مجموعة مف ط 
  1408 -1407الفصؿ الدراسى الثانى. 
  اختيار وحدة )األنشػطة االقتصػادية فػي مصػر( مػف مقػرر الجغرافيػا لمصػؼ األوؿ الثػانوى

 لألسباب التالية/
  مػػف مقػػرر الجغرافيػػا لمصػػؼ األوؿ الثػػانوى، ومػػف ثػػـ تصػػبح  %(34)تبمػػن نسػػبة الوحػػدة

إلعػػػػادة صػػػػياغتها فػػػػي ضػػػػوء  ، بمػػػػا تشػػػػممه مػػػػف مػػػػادة عمميػػػػة ثريػػػػة،الوحػػػػدة مناسػػػػبة
   .االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الدمج بيف دورة التعمـ السباعية ومحطات التعمـ
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 مية مهارات التحقيؽ الجغرافى.طبيعة محتوى الوحدة يمكف مف خالله تن 
  تحتوى الوحدة عمى العديد مف الصور واألشػكاؿ والعػروض التوضػيحية يمكػف مػف خاللهػا

 رفد مستوى التمثيؿ العقمى لممعمومات.
 أٍداف البحح:

تحديد أثر اسػتخداـ اسػتراتيجية مقترحػة قائمػة عمػى الػدمج بػيف دورة الػتعمـ السػباعية 
التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات  ومسػػتوىؽ الجغرافػػى يػػمهػػارات التحقومحطػػات الػػتعمـ عمػػى تنميػػة 
 .  لطالب الصؼ األوؿ الثانوى

 أٍنية البحح:

 ترجد أهمية البحث في تقديـ:
 تنميتها لطالب الصؼ األوؿ الثانوى. قائمة بمهارات التحقيؽ الجغرافى الواجب  
  وحدة معاد صياغتها باستخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى الدمج بيف دورة التعمـ

 السباعية ومحطات التعمـ لطالب الصؼ األوؿ الثانوى.
  باستخداـ  األنشطة االقتصادية في مصر()دليؿ لممعمـ يوضح كيفية تدريس وحدة

 استراتيجية مقترحة.
  تنميتها لطالب الصؼ األوؿ الثانوى. اجباختبار مهارات التحقيؽ الجغرافى الو 
  الصؼ األوؿ الثانوى.التمثيؿ العقمى لممعمومات لطالب  مستوىمقياس 

 مصطلحات البحح:

االسػػتراتيجية المقترحػػة: تػػـ تعريفهػػا إجرائيػػًا بأنهػػا: مجموعػػة مػػف الخطػػوات اإلجرائيػػة 
الجغرافػػى ورفػػد مسػػتوى المنظمػػة التػػي سػػيتبعها المعمػػـ مػػد طالبػػه لتنميػػة مهػػارات التحقيػػؽ 

التمثيؿ العقمى لممعمومات لػدى طػالب الصػؼ األوؿ الثػانوى، وتتمثػؿ هػذص المراحػؿ فػى )مرحمػة 
اإلثػػارة ووضػػد األسػػئمة، مرحمػػة المشػػاهدة والجمػػد، مرحمػػة التمثيػػؿ والتفسػػير، مرحمػػة اإلجابػػة 

   .والتحقؽ، مرحمة التقويـ والتأمؿ(
اسػػتراتيجية تدريسػػية بنائيػػة تعتمػػد عمػػى  بأنهػػا:دورة الػػتعمـ السػػباعية: تعػػرؼ إجرائيػػًا 

سػػبد مراحػػؿ أو خطػػوات إجرائيػػة منتظمػػة ومتسمسػػمة يوظفهػػا المعمػػـ داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ وفػػؽ 
اإلمكانػػػػات المتاحػػػػة، وتكػػػػوف واعيػػػػة لطبيعػػػػة الطػػػػالب وتسػػػػاعدهـ عمػػػػى التفكيػػػػر واإلثػػػػارة، 
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ؾ لتنميػة مهػارات التحقيػؽ واالستكشاؼ، والتفسير، والتوسد، والتمديػد، والتبػادؿ، والفحػص وذلػ
 الجغرافى ورفد مستوى التمثيؿ العقمى لممعمومات.

وتاعػػرؼ إجرائيػػًا بأنهػػا: اسػػتراتيجية تدريسػػية تتمثػػؿ فػػي مجموعػػة مػػف محطػػات الػػتعمـ: 
المحطات يقـو الطالب بالمرور عميها وممارسة األنشطة التعميمية الموجودة بكػؿ منهػا، والتػي 

االلكترونيػػػة ، القرائيػػػة، الصػػػورية، السػػػمعية، البصػػػريةية، قػػػد تكػػػوف استقصػػػائية، استكشػػػاف
 لزيادة نشاط المتعمـ وفاعميته في العممية التعميمية.واالستشارية، 

هػػو مجموعػػػة مػػف العمميػػػات العقميػػػة  تػػـ تعريفهػػػا إجرائيػػًا بأنهػػػا: التحقيػػؽ الجغرافػػػى:
تبدأ بتحديػد الهػدؼ مػف واألدائية التي يقـو بها الطالب متبعيف مجموعة مف الخطوات المحددة 

التحقيػػؽ الجغرافػػى ووضػػد أسػػئمته، وجمػػد وتسػػجيؿ وتقيػػيـ المعمومػػات، وتمثيمهػػا وتفسػػيرها، 
والتفكيػر فػي النتػائج التػي توصػؿ إليهػا التحقيػؽ، وذلػؾ واإلجابة عف أسئمة التحقيؽ الجغرافى، 

 ابقة.بهدؼ وصوؿ الطالب لممعرفة الجغرافية الجديدة بأنفسهـ وربطها بخبراتهـ الس
 تـ تعريفها إجرائيًا بأنها: التمثيؿ العقمى لممعمومات:

قػػػػػػػدرة الطػػػػػػػالب عمػػػػػػػى اكتسػػػػػػػاب المعمومػػػػػػػات وتحويمهػػػػػػػا وترميزهػػػػػػػا إلػػػػػػػى صػػػػػػػين 
وتصػػػػورات عقميػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ عمميػػػػات الػػػػربط واالشػػػػتقاؽ والتوليػػػػؼ وذلػػػػؾ لتخزينهػػػػا فػػػػي 

 الذاكرة طويمة المدى واسترجعها عند الحاجة. 
 فروض البحح  

المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػػة  طػػػػالبإحصػػػػػائيًا بػػػػيف متوسػػػػطى درجػػػػػات  يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ -0
مهػػػػارات التحقيػػػػؽ الجغرافػػػػى والدرجػػػػة  اختبػػػػاروالضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدي فػػػػى 

 الكمية لصالح المجموعة التجريبية.
فػػػػى  طػػػػالب المجموعػػػػة التجريبيػػػػةمتوسػػػػطي درجػػػػات  إحصػػػػائيًا بػػػػيفيوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ  -1

مهػػػػارات التحقيػػػػؽ الجغرافػػػػى ككػػػػؿ وفػػػػى كػػػػؿ فػػػػى اختبػػػػار التطبيقػػػػيف القبمػػػػى والبعػػػػدى 
 لصالح التطبيؽ البعدى.وذلؾ  مهارة عمى حدص

بػػػػيف متوسػػػػطى درجػػػػػات طػػػػالب المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػػة يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػائيًا  -2
والضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدي فػػػػى مقيػػػػاس التمثيػػػػؿ العقمػػػػى لممعمومػػػػات والدرجػػػػة 

 الكمية لصالح المجموعة التجريبية.
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 فػي التطبيقػيفالمجموعة التجريبية طالب إحصائيًا بيف متوسطى درجات يوجد فرؽ داؿ  -3
ككػػؿ وفػػى كػػؿ بعػػد عمػػى حػػدص وذلػػؾ  التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػاتلمقيػػاس  والبعػػديالقبمػػي 
 البعدى.القياس  لصالح
 ميَج البحح:

 تـ إجراء البحث وفًقا لممنهجيف التالييف:      
  النظػػري لمبحػػث وفػػي إعػػداد أدوات البحػػث المػػنهج الوصػػفي: اسػػتخدـ فػػي إعػػداد اإلطػػار

 وتحميؿ النتائج وتفسيرها وتقديـ التوصيات والمقترحات.
  ،المنهج شبه التجريبي: وذلؾ في تجريب االستراتيجية المقترحة عمػى مجموعػة البحػث

وقياس فاعميتها مػف خػالؿ اختبػار مهػارات التحقيػؽ الجغرافػى ومقيػاس التمثيػؿ العقمػى 
 لممعمومات. 

 ت البحح:إجراءا

 لتحقيؽ أهداؼ البحث ولمتحقؽ مف صحة الفروض تـ اتباع الخطوات التالية:
الواجػػػب تنميتهػػػا لطػػػالب الصػػػؼ األوؿ بمهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػى  ةأواًل: بنػػاء قائمػػػ

 الثانوى وتـ ذلؾ مف خالؿ:
 .وبمهاراته مراجعة األدبيات والدراسات التي اهتمت بالتحقيؽ الجغرافى .0
 مادة الجغرافيا، وخصائص طالب المرحمة الثانوية.دراسة طبيعة  .1
ضػبطها فى وعرضها عمى السػادة المحكمػيف و بمهارات التحقيؽ الجغرا مبدئيةبناء قائمة  .2

 ووضعها في صورتها النهائية.
ة القائمػػػة عمػػػى الػػػدمج بػػػيف دورة الػػػتعمـ حػػػراتيجية المقتر أسػػػس االسػػػت تحديػػػدثانيػػػًا: 

 السباعية ومحطات التعمـ
 األدبيات والدراسات السابقة التي اهتمت بدورة التعمـ السباعية ومحطات التعمـ. مراجعة .0
 االستراتيجة المقترحة.الهدؼ مف تحديد  .1
 تحديد الفمسفة القائمة عميها االستراتيجة المقترحة. .2
 مبادئ االستراتيجية المقترحة.تحديد  .3
 تحديد مراحؿ االستراتيجة المقترحة. .4
 والمتعمـ في تنفيذ االستراتيجية المقترحة.تحديد دور المعمـ  .5
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فػػي مصػػر( فػػي ضػػوء االسػػتراتيجية  االقتصػػاديةثالثػػًا: إعػػادة صػػياغة وحػػدة )األنشػػطة 
 مف خالؿ: تـ التوصؿ إليها وتـ ذلؾالمقترحة التي 

 تحديد األهداؼ العامة واإلجرائية لموحدة. .0
 األنشطة والوسائؿ التعميمية المناسبة لتدريس الوحدة. تحديد .1
 تحديد أساليب تقويـ الوحدة. .2
 اعداد دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة المعاد صياغتها. .3
عرض الوحدة المعاد صياغتها ودليػؿ المعمػـ عمػى السػادة المحكمػيف لضػبطها ووضػعها  .4

 في صورتها النهائية.
 فػي تنميػة مهػارات التحقيػؽ الجغرافػى ومسػتوى التمثيػؿ المقترحػةاالستراتيجية أثر رابعًا: قياس 

 :العقمى لممعمومات، وتـ ذلؾ مف خالؿ
وى والتأكػػػد مػػػف اختبػػػار مهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػػى لطػػػالب الصػػػؼ األوؿ الثػػػان عػػػدادإ .0

 صحته.
مقيػػػاس التمثيػػػؿ العقمػػػى لممعمومػػػات لطػػػالب الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوى والتأكػػػد مػػػف  إعػػػداد .1

 صحته.
إحداهما ضػابطة اختيار مجموعة مف طالب الصؼ األوؿ الثانوى وتقسيمهـ مجموعتيف  .2

 واألخرى تجريبية.
عمػػػى  مهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػػى ومقيػػػاس التمثيػػػؿ العقمػػػى ختبػػػارالالقبمػػػى التطبيػػػؽ  .3

 مجموعة البحث.
 .لممجموعة التجريبية تدريس الوحدة المعاد صياغتها .4
مهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػػى ومقيػػػاس التمثيػػػؿ العقمػػػى عمػػػى  الختبػػػارالتطبيػػػؽ البعػػػدى  .5

 مجموعة البحث.
 .وتفسيرها رصد النتائج وتحميمها ومعالجتها إحصائًيا .6

   تقديـ التوصيات والمقترحات. خامسًا:
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 اإلطار اليظرى للبحح

اسػتخداـ اسػػتراتيجية مقترحػػة قائمػػة عمػػى  أثػػرتحديػػد و لمػا كػػاف الهػػدؼ مػػف البحػث هػػ
تنمية مهارات التحقيػؽ الجغرافػى ومسػتوى  فىالدمج بيف دورة التعمـ السباعية ومحطات التعمـ 

، محػػاور لمبحػػث أربعػػةتػػـ تحديػػد ، ولهػػذا التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة
 .(الػتعمـ )محطػاتوضح  المحور الثانى .)دورة التعمـ السباعية( عفالمحور األوؿ  ت في:تمثم

 .العقمػى لممعمومػات( )التمثيػؿتحدث عف الرابدوالمحور  .التحقيؽ الجغرافى()عفالثالث المحور 
 وتـ تناوؿ هذص المحاور بالتفصيؿ.

يف  أٍنيتَا-مراحلَا-مبادئَا-تعريفَا)  Seven E'sدورة التعله السباعية احملور األول:

 .تدريس اجلغرافيا(

تعد البنائية أحد أهـ النظريات التي لها هدؼ مشػترؾ وهػو بنػاء المعرفػة لػدى الطالػب 
مف خالؿ خبراته السابقة، وربطها بالخبرات الحقيقية التي تواجهػه فػي حياتػه، وبالتػالي يصػبح 

 لمتعمـ معنى. وقد انبثؽ منها العديد مف التطبيقات، منها دورة التعمـ. 
( بدءتوقد  عمػى  دورة التعمـ بثالث مراحؿ هػي )استكشػاؼ، تفسػير، وتطبيػؽ المفهػـو

، ثػػـ تػػـ تعػػديمها إلػػى أربػػد مراحػػؿ وتػػـ إضػػافة التقػػويـ لممراحػػؿ Atkin and Karplus)يػػد 
انشػغاؿ،  (هػي E5’ s لتصػبح خمػس مراحػؿ Roger Bybeeالػثالث السػابقة، ثػـ طورهػا 

 Seven E's الػتعمـ لتصػبح سػبد مراحػؿ تطػورت دورةاستكشػاؼ، تفسػير، توسػد، تقػويـ( ثػـ 
 ، والتوسػدExplanation ، والتفسػيرExploration ، واالستكشػاؼExcitement )اإلثػارة

Expansionوالتمديد ، Extensionوالتبادؿ ، Exchangingوالفحص ، Evaluation  .) 
تطبيقػا تربويػًا وترجمػة لػبعض أفكػار  Seven E's مػف ثػـ تعػد دورة الػتعمـ السػباعية

ه" في النمو المعرفػي، حيػث أف الػتعمـ يتحػدد فػي ضػوء مػا يحصػؿ عمػي يالبنائية ونظرية "بياج
المتعمـ مف نتػائج وفقػًا لدرجػة فهمػه، وبالتػالي تصػمـ الخبػرات التعميميػة التعمميػة عمػى أسػاس 

)التمثيػػؿ والمواءمػػة، والتنظػػيـ( ليصػػؿ المػػتعمـ إلػػى درجػػة عاليػػة مػػف  الوظػػائؼ المعرفيػػة الػػثالث
 يؼ والفهـ العميؽ لممعمومات.التك
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 التعله السباعية: ةتعريف دور

فالبعض قدمها عمى أنها نمػوذج  Seven E's اختمفت تعريفات دورة التعمـ السباعية
دمها عمػػى أنهػػا قػػ، وهنػػاؾ مػػف تعميمػػى والػػبعض اقخػػر قػػدمها عمػػى أنهػػا اسػػتراتيجية تدريسػػية

 ، ومف هذص التعريفات:نموذج بنائى
بأنهػا: نمػوذج تعميمػي يتكػوف مػف سػبد خطػوات  (042، 1441منيػر موسػى) تعريؼ

تدريسػػية، يسػػتخدمها المعمػػـ مػػد طالبػػه داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ، بهػػدؼ أف يبنػػي الطالػػب معرفتػػه 
العمميػػة بنفسػػه، كمػػا يهػػدؼ إلػػى تنميػػة العديػػد مػػف المفػػاهيـ، والمهػػارات العمميػػة، ويعتمػػد هػػذا 

، والفضػػوؿ، واالستكشػػاؼ، والتفسػػير، والتوسػػد، وربػػط النمػػوذج عمػػى اإلثػػارة، وحػػب االسػػتطالع
 المفاهيـ بعضها ببعض، وتعديؿ بعض المفاهيـ الخاطئة لديهـ وتقويمها. 

( بأنهػػا اسػػتراتيجية تدريسػػية بنائيػػة تعتمػػد عمػػى 6، 1403) كمػػا عرفتهػػا وئػػاـ إبػػراهيـ
الصػػؼ وفػػؽ  إجرائيػػة منتظمػػة ومتسمسػػمة يوظفهػػا المعمػػـ داخػػؿ غرفػػة اتسػبد مراحػػؿ، أو خطػػو 

اإلمكانػػات المتاحػػة، وتكػػوف شػػاممة، ومراعيػػة لطبيعػػة الطالػػب، بحيػػث تسػػاعدهـ عمػػى التفكيػػر، 
وبنػػاء التراكيػػب المعرفيػػة، بأنفسػػهـ لتنميػػة مهػػارات التواصػػؿ، واالحتفػػاظ بهػػا، وتبػػدأ أسػػماء كػػؿ 

وهػي: اإلثػارة، و االستكشػاؼ، و التفسػير، و التوسػيد، و  ، E (Seven E,s)مرحمة بػالحرؼ
 .التمديد، و التبادؿ، و الفحص
نمػوذج تعميمػى موسػد لنمػوذج دورة الػتعمـ إلى أنها  (54، 1407)وأشار وليد محمد 

الخماسي يهدؼ إلى مساعدة المتعمـ عمى تشكيؿ المعرفة والمفاهيـ الجديدة بناء عمػى معرفتػه 
، وذلػؾ مػف ةديػدونقػؿ الػتعمـ فػي مواقػؼ ج ىوخبراته السابقة، وتنمية مهارات التفكيػر المنظػوم

)اإلثػػارة واالستكشػػاؼ والتفسػػير والتوسػػيد والتمديػػد والتبػػادؿ  رئيسػػية هػػي سػػبد مراحػػؿخػػالؿ 
 والفحص(.

نمػػػوذج تعميمػػػى يعتمػػػد عمػػػى النظريػػػة بأنهػػػا  (035، 1407مػػػروة حسػػػيف ) وعرفتهػػػا
يػػتـ مػػف خاللهػػا بنػػاء محتػػوى وحػػدة  تعمميػػة-تعميميػػةلػػػ)بياجية( ويتكػػوف مػػف خطػػوات  ةالبنائيػػ

بهدؼ بنػاء مفػاهيـ األمػف المػائى والقػيـ البيئيػة، ويتكػوف مػف سػبد مراحػؿ أو خطػوات إجرائيػة 
 .(Eوظفها المعمـ داخؿ الفصؿ الدراسى، والمراحؿ السبد تبدأ بحرؼ )متسمسة ومنظمة ي
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تدريسية بنائيػة تعتمػد عمػى سػبد مراحػؿ أو  استراتيجيةيقصد بها في البحث الحالي "و 
خطوات إجرائية منتظمة ومتسمسمة يوظفها المعمـ داخؿ غرفة الصؼ وفػؽ اإلمكانػات المتاحػة، 
وتكػػػوف واعيػػػة لطبيعػػػة الطػػػالب وتسػػػاعدهـ عمػػػى التفكيػػػر واإلثػػػارة، واالستكشػػػاؼ، والتفسػػػير، 

لتحقيػؽ الجغرافػى ورفػد مسػػتوى مهػارات اوالتوسػد، والتمديػد، والتبػادؿ، والفحػص وذلػؾ لتنميػػة 
 التمثيؿ العقمى لممعمومات.

  التعله السباعية ةمبادئ دور

 المعمػـ عمػى يجب التي القواعد أو المبادئ مف عدداً  Seven E,s استراتيجية تتضمف
 منها:  االعتبار بعيف أخذها
 تعميمهػا المقصػود بػراتالخ تكػوف بػأف وذلؾ التعميـ، بعممية كبيراً  اهتماماً  المعمـ يولي أف .0

 .بالحواس وفحصها تناولها يمكف التي التعميمية واألدوات بالنماذج مدعمة
 يمكػف بحيػث مرئيػة صػورة في المتعمقة بالمفاهيـ المتعمقة المناسبة التوضيحات تقدـ أف .1

 .بسهولة تعممها مف الغاية وبموغ إدراكها الطالب لجميد
 باالستكشػاؼ يقومػوا لكػي معقولػة؛ فرصػاً  التعميمػي الموقؼ خالؿ مف لطالبه المعمـ تقديـ .2

 حػؿ إلػى لموصػوؿ يشػجعهـ أف المعمػـ وعمػى ،دراسةال بموضوع تتعمؽ مشكالت ويواجهوا
 .اإلمكاف قدر واقعية تعميمية مواد ذلؾ في مستخدماً  لها

 التفكيػر، عمػى القػدرة لػديهـ تسػتثير أسػئمة مػف لطالبػه المعمػـ يوجهػه مػا بػيف ةالموازنػ .3
 .التقويـ عمى قدرتهـ تستثير وثالثة والتحميؿ، التطبيؽ عمى قدرتهـ تستثير وأخرى

دراؾ المتعممػة، والمفػاهيـ المهػارات ربػط عمػى الطالب مساعدة .4  بصػورة بينهمػا، العالقػة وا 
 .جديدة معمومات مف اكتسبوص وما سابقة، معارؼ مف لديهـ ما تكامؿ عمى تعمؿ

 تػوفير مػف ذلػؾ فػي لمػا مشػكالت، مػف يػواجههـ مػا لحؿ معاً  يعمموا كي الطالب مساعدة .5
 تعمػؿ الػذي الوقػت نفػس وفػي أقرانػه بأفكػار أفكػارص مقارنػة طالػب كؿ يستطيد طيب مناخ
 .المشكمة حؿ إلى لمتوصؿ أكبر باهتماـ المجموعة فيه

 أمػر أخطػاء حػدوثَ  إف حيػث عميهػا، تعنػيفهـ أو تػوبيخهـ وعػدـ الطػالب، أخطػاء تقبػؿ .6
 إلػى الوصػوؿ كيفيػة إلػى الطالب وارشاد بتوجيه يقـو أف وعميه التعمـ، عممية في طبيعي
 .بأنفسهـ لتصحيحها الصحيحة اإلجابة
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 حيػاتهـ فػي جديػدة خبػرات مػف المدرسػة داخػؿ تعممػوص مػا تطبيػؽ إلػى الطػالب توجيػه .7
 (1405()فاضؿ عبد العباس، 1401()معزز محمد، 1442كماؿ زيتوف ،  ) .العممية

  Seven E'sدور التعله السباعية مراحل

  (Khashan, 2016)(1403، إبػػراهيـ وئػػاـ) مثػػؿبػػالرجوع لمعديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث 
(Balta, & Sarac, 2016)، Aljallad & Ali 2018) )،( 1407،وليػد محمػد)،( مػروة

 يمكف توضيح مراحؿ دورة التعمـ السباعية في: (1407 ،حسيف
 :Excitement رةمرحلة اإلثا .0

ثػارة اهتمػامهـ  وتهدؼ هذص المرحمة إلى الكشؼ عف الخبرات السػابقة لػدى الطػالب، وا 
ثػػػار   ةوفضػػػولهـ بموضػػػوع الػػػتعمـ الجديػػػد، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ خمػػػؽ االثػػػارة وتوليػػػد الفضػػػوؿ، وا 

المشػػػكمة، وتشػػػجيد التنبػػػؤ، فػػػي حػػػيف يقػػػـو المتعممػػػوف بفظهػػػار االهتمػػػاـ حػػػوؿ المفهػػػـو أو 
 الموضوع عف طريؽ التساؤؿ الذاتي.

 Exploration مرحلة االستكشاف .1
وتهدؼ هذص المرحمػة إلػى إرضػاء الفضػوؿ، وحػب االسػتطالع لػدى الطمبػة عػف طريػؽ 

، مف خالؿ معنى  واستيعابوالتعاوف فيما بينهـ،  الخبراتتوفير  أنشػطة تعميميػة  اقتراحالمفهـو
 البحػػث اسػػتخداـبويقػػـو الطالػػب فػػي هػػذص المرحمػػة  .والمهػػاراتالمعػػارؼ  بنػػاءو تعمميػػة؛  –

   .به يقوموف الذي النشاط حدود في بحرية التفكيرو  واالستقصاء،
 Explanation مرحلة التفسري .2

 المصػطمحات، وتعريػؼ تعممػه، دراالمفهػـو المػ وشػرح إلػى توضػيح المرحمػة هػذص تهػدؼ     
المقدمػة  خػالؿ األنشػطة مػف اً وتعريفهػا إجرائيػ عممهػا،ت رادت المػاوالمهػار  وتوضػيح المعػارؼ

ويتحػدد دور المػتعمـ فػي اسػتخداـ مصػادر متنوعػة لممعمومػات  الستكشػاؼامرحمػة  فػي لمطالب
 .وعمؿ المناقشات الجماعية والتفاعؿ مد المعمـ

 Expansion مرحلة التوسع .3
 والمهػػاراتوتهػػدؼ هػػذص المرحمػػة إلػػى اكتشػػاؼ تطبيقػػات جديػػدة لممفهػػـو أو المعػػارؼ، 

التي تـ بناؤها وتفسيرها مف قبؿ الطمبة؛ وذلؾ لربطها بالمشػكالت الحقيقيػة التػي تػواجههـ فػي 
 بناؤهػا التػي تػـ المهارات لتطبيؽ المفاهيـ الطالب بتشجيدحياتهـ الواقعية. وفيها يقـو المعمـ 

  .واقعية مواقؼ أو جديدة مواقؼ في
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   Extension مرحلة التنديد .4
 يػتـ وفيهػا األخػرى، والمفػاهيـ المفهػـو بػيف العالقػة توضػيح إلػى المرحمػة هػذص تهػدؼ

، ويكػوف دور المعمػـ مالحظػة أخػرى دراسػية مػواد فػي جديػدة موضػوعات إلػى المفهػـو تمديػد
 حياتية جديدة.الطالب في تطبيؽ المفاهيـ والمهارات الجديدة في مواقؼ 

   Exchanging مرحلة التبادل .5
تهدؼ هذص المرحمة إلى تبادؿ األفكار والمهارات بيف الطالب مف خػالؿ قيػامهـ بعػرض البيانػات 

بجمعهػػا ودراسػػتها  ايانيػػة واألمثمػػة وغيرهػػا مػػف طػػرؽ عػػرض المعمومػػات التػػي قػػامو بوالرسػػـو ال
المعمـ هو تقييـ مشػاركة جميػد الطػالب فػي تبػادؿ األفكػار  وعرضها عمى زمالئهـ. ويكوف دور

 والمعمومات. 
    Evaluation مرحلة االختبار والفحص .6

 والمهػارات التػي تػـ تعممهػا، الطػالب لممفػاهيـ إلى تقيػيـ تعمػـ فهػـ تهدؼ هذص المرحمة
لكػؿ  ومرافقػة، المراحػؿ متداخمػة مػد بػاقي المرحمػة بأنهػا ، وتتميز هػذصاكتسبوهاالتي  والمعارؼ

 وقيػػاس مػػدى اسػػتفادة بالشػػكؿ المناسػػب، خطػػوات كػػؿ مرحمػػة لمتأكػػد مػػف تنفيػػذ مرحمػػة؛ وذلػػؾ
   المناسب. المناسبة وفي الوقت الراجعةالتغذية  مرحمة، وتقديـ الطالب بعد كؿ

 أٍنية دورة التعله السباعية يف تدريس اجلغرافيا

 تتحدد أهمية دورة التعمـ السباعية في تدريس الجغرافيا في: 
 ة.ة متعدديعمى مواقؼ تعميم ةتوسيد دائرة التعمـ مف خالؿ إجراء تطبيقات جديد 
 ثػارة األسػئمة واكتشػاؼ العالقػات والمفػاهيـ  الجغرافيػة إثارة فضوؿ المتعمميف لممعرفػة وا 

 والتراكيب المعرفية الجديدة.
  رضػاء فضػولهـ ومشػاركتهـ مػد الجغرافى تنمية مهارات البحث واالستقصاء لتحقيػؽ وا 

نجاز المهاـ.  بعضهـ البعض في المالحظة واالستكشاؼ وا 
  عطػػػاء وجهػػػات نظػػػر حػػػوؿ زيػػػادة نشػػػاط المػػػتعمـ وقدرتػػػه عمػػػى تبػػػادؿ المناقشػػػات وا 

 .الموضوعات التي يدرسها
 التفسػير، والتحميػؿ، والمقارنػة، لمطػالب مثػؿ مهػارات  الجغرافػى تنميػة مهػارات التفكيػر(

 حؿ المشكالت، التفكير الناقد، واتخاذ القرار(.و 
  ًيجابية تجعؿ الطالب أكثر تفاعال  في المواقؼ التعميمية المختمفة. وا 
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 .زيادة التفاعؿ بيف المتعمميف والمعمميف 
فاعميتػػه فػػي سػػات لمكشػػؼ عػػف اونظػػرًا ألهميػػة دورة الػػتعمـ السػػباعية فقػػد تناولتػػه الدر 

 مثؿ دراسة كؿ مف: تحقيؽ نواتج التعمـ المختمفة،
(: اسػتهدفت التعػرؼ عمػى أثػر التػدريس باسػتخداـ 1448) Opas & et.alدراسػة 

المتعػددة عمػى التحصػيؿ العممػي والتفكيػر الناقػػد  والػذكاءات Seven E'sدورة الػتعمـ البنائيػة 
وعمميػػات العمػػـ التكامميػػة لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر الثػػانوي بتايالنػػد، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى 
فاعمية دورة الػتعمـ السػباعية والػذكاءات المتعػددة فػي تنميػة التحصػيؿ العممػي، التفكيػر الناقػد، 

 عمميات العمـ التكاممية. 
(: اسػػػتهدفت التعػػػرؼ عمػػػى 1448) Siribunnam & Tayraukhamدراسػػػة 

( فػػي تنميػػة التفكيػػر التحميمػػي K.W.Lفاعميػػة اسػػتخداـ دورة الػػتعمـ السػػباعية ونمػػوذج الػػتعمـ )
والتحصػػيؿ واالتجػػاص نحػػو الكيميػػاء لػػدى طػػالب المدرسػػة الثانويػػة، وكشػػفت النتػػائج عػػف تفػػوؽ 

لػػتعمـ السػػباعية فػػي كػػؿ مػػف التفكيػػر المجموعػة التجريبيػػة األولػػى التػػي درسػػت باسػػتخداـ دورة ا
 التحميمي والتحصيؿ واالتجاص نحو الكيمياء. 

اسػتهدفت التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ  Gurbuz &Mitturgut 2012):  )دراسػة
دورة الػػػتعمـ السػػػباعية فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ األكػػػاديمي وتحسػػػيف الػػػذاكرة لػػػدى طػػػالب الصػػػؼ 

ولوجيػا، أوصػػت النتػائج بضػػرورة تػدريس العمػػـو السػادس بتركيػا مػػف خػالؿ مػػادتي العمػـو والتكن
 باستخداـ دورة التعمـ السباعية بشكؿ أوسد في المراحؿ الدراسية األخرى.

(: استهدفت التعرؼ عمى أثر تدريس وحدة مقترحػة قائمػة 1403) إبراهيـدراسة وئاـ 
دورة الػػتعمـ السػػػباعية فػػػي تنميػػة مهػػػارات التواصػػػؿ الرياضػػي فػػػي الهندسػػػة  اسػػػتراتيجيةعمػػى 

بهػػػا لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػد األساسػػػي بغػػػزة. وتوصػػػمت النتػػػائج إلػػػى فاعميػػػة  واالحتفػػػاظ
بهػا.  واالحتفػاظالتدريس باستخداـ دورة التعمـ السػباعية فػي تنميػة مهػارات التواصػؿ الرياضػي 

 مراحؿ عمرية ومواد دراسية مختمفة. كما أوصت بضرورة استخدامها في 
التي اقترحت وحدة في الجغرافيا باستخداـ نموذجى دورة :  (1407دراسة مروة حسيف)

التعمـ السباعية والفورمات في تنمية مفاهيـ األمف المائى وبعض القيـ البيئية لدى 
 تالميذ الصؼ الثانى االعدادى.
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وف قد انتهينا مف عرض المحور األوؿ ويتـ وبعد توضيح أهمية دورة التعمـ السباعية نك
 .االنتقاؿ إلى المحور الثانى الذى تناوؿ محطات التعمـ

 يف تدريس اجلغرافيا( أٍنيتَا-أىواعَا-)تعريفَا حمطات التعله احملور الجاىى:

 المحطػاتديد مف الدراسات بمسميات عديدة مثػؿ )عات التعمـ في طجاء مصطمح مح
، ماجػػد،  سػػاهر  1402حنػػاف مصػػطفى، )كمػػا فػػي دراسػػة Stations (Scientificالعمميػػة 
 Educationalالمحطػات التعميميػةأشػار إليػه )والػبعض اقخػر ( 1406 هبػه محمػد،1404

Stations  )بينما أشػارت إليهػا بعػض الدراسػات  (1406سارة محمود، )دراسة كما جاء فى ،
 & Suprabha مثػػػؿ دراسػػػة(  Teaching Stations بالمحطػػػات التدريسػػػية)

Subramonian, 2014)  (  بمحطػػػات الػػػتعمـ )أخيػػػرًا أشػػػارت اليهػػػا دراسػػػات أخػػػرى و
Learning Stations )كمػا جػاء فػى دراسػات Dangwal, et.al, 2014) ،  Aqel & 

Haboush, 2017  ، ،ريهػػػاـ رفعػػػت ،   1407عاصػػػـ محمػػػد  ،1406وآمػػػاؿ جمعػػػه
1407). 

 تعريف حمطات التعله:

فػػػػى  الطػػػػالبقػػػػؿ فيهػػػػا تنطريقػػػػة تػػػػدريس يبأنهػػػػا Jones( 2007  ،05 ) هػػػػاعرف
األنشػطة المختمفػة  تأديػة كػؿمجموعات صغيرة عبر سمسمة مف المحطات مما يتػيح لممتعممػيف 

عبر التنػاوب عمػى المحطػات المختمفػة، ويمكػف لممحطػات أف تػدعـ تػدريس المفػاهيـ المجػردة، 
ويمكػف لممحطػات أف تغطػي مفهػـو  فضاًل عف المفاهيـ التي تحتاج إلى قػدر كبيػر مػف التكػرار،

 واحد، أو عدة مفاهيـ. 
إحدى استراتيجيات النظرية البنائية والتى تقوـ  بأنها (1404) ماجدساهر  عرفهاو 

عمى مجموعة مف األنشطة والتى تتكوف مف عدة محطات ولكؿ محطة مهارة أو نشاط يختمؼ 
عف المحطة األخرى ويتـ تقسيـ الطالب إلى مجموعات صغيرة ويتنقموف خالؿ وقت محدد مف 

شاطات عبر تجواله بشكؿ دورى محطة إلى أخرى بالتناوب مما يتيح لكؿ طالب تأدية جميد الن
 عمى جميد المحطات.  

تدريسية تتمثؿ في ثمانية  استراتيجية"عمى إنها ( 45، 1407رفعت )متها ريهاـ دوق
مف المحطات تقوـ مف خاللها طالبات الصؼ األوؿ الثانوى بالمرور عميها وممارسة األنشطة 

، استكشافية، أو بصرية صورية، أو التعميمية الموجودة بكؿ منها، والتي قد تكوف استقصائية
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( لتطوير 5-3إلكترونية .......وغيرها "، مما يتيح لهف العمؿ في مجموعات صغيرة )
  .التصورات العقمية لمبيئة

عمى (231، 1406، أحمدسهاـ (Guardian Mail ,2015,2) (وقد اتفؽ كؿ مف
التي تقوـ عمى عدة محطات تعميمية  ةهي مجموعة مف اإلجراءات التدريسيأف محطات التعمـ 

 بالتساويكؿ محطة ذات مستوى معيف لتأدية المهارة ويتـ فيها توزيد الطالب عمى المحطات 
المهاـ حسب ورؽ العمؿ المتعمؽ بكؿ  االمحطات، ويؤدو  عمى أف يمر جميد الطالب بكؿ

 محطة.
تدريسػػية تتمثػػؿ فػػي  اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة إجرائيػػًا بأنهػػا: اسػػتراتيجيةوتاعػػرؼ 

بالمرور عميها وممارسة األنشطة التعميمية الموجودة بكػؿ طالب مجموعة مف المحطات يقـو ال
، القرائيػػػة، الصػػػورية، السػػػمعية، البصػػػرية منهػػػا، والتػػػي قػػػد تكػػػوف استقصػػػائية، استكشػػػافية،

 التعميمية.لزيادة نشاط المتعمـ وفاعميته في العممية   االلكترونية واالستشارية
 :محطات التعمـأنواع 

 كػؿ طبيعػة تصػميمها عمػى فػي تعتمػد ،محطػات الػتعمـ تطبيقػات مػف مختمفػة أنػواع هنػاؾ
 المتعممػيف، مػد طبيعػة يػتالءـ نمػوذج لتصػميـ المختمفػة األنػواع هػذص بيف الدمج ويمكف درس

 أف وينبغػي المعمػـ أسئمة يضػعها وهناؾ محطة، كؿ في المتاح والوقت العممية،مادة ال وطبيعة
 .كؿ محطة مف هذص المحطات في تواجدهـ عند الطالب عنها يجيب

، محمػػػػػػدهبػػػػػػه ( )1406)سػػػػػػارص محمػػػػػػود،  وبػػػػػػالرجوع لمعديػػػػػػد مػػػػػػف الدراسػػػػػػات مثػػػػػػؿ
أنػػػػواع  ةتػػػػـ التوصػػػػؿ إلػػػػى ثمانيػػػػ (1407رفعػػػػت، ـريهػػػػا( )1406آمػػػػاؿ جمعػػػػة،( )1406

 لمحطات التعمـ، والتي تمثمت في:
تهػػدؼ هػػذص المحطػػة إلػػى أف يقػػـو الطػػالب بأنفسػػهـ  :االستكشػػافية/االستقصػػائية المحطػػة -0

معينة واإلجابة عف األسئمة المصػاحبة.  ةنتيج إلىو التوصؿ أهو محدد لهـ  باكتشاؼ ما
 .يستغرؽ تنفيذها وقتًا طويالً  لتى تتطمب إجراء تجربة معينة والاممية عتهتـ باألنشطة الو 

 أو صػحيفة، مػف كمقاؿ قرائية مادة عممية فيها وفى هذص المحطة يوضد :القرائية المحطة -1
كتػاب  أو موسػوعة مػف مػادة عمميػة، أو مطبوعػة أو نشػرة عمميػة مػف االنترنػت، أو مػف
والمتعمقػة بموضػوع الػدرس، وذلػؾ  المحطػة فػي الموجػودة المػادة قػراءةب الطػالب ويقػـو

بهػدؼ تكػويف نوعيػػة مػف المتعممػيف يسػػتطيعوا االعتمػاد عمػى أنفسػػهـ فػي الحصػوؿ عمػػى 
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ولديهـ القدرة عمى استخراج المعرفة مف مصادرها األصػمية، ويمتمكػوف مهػارات  المعمومات
يزيػد  االستقاللية فػي التعمػيـ بػدوف الحاجػة إلػى وسػيط كػالمعمـ أو الكتػاب المدرسػي، ممػا

 المصاحبة. األسئمة مف عدد عمى اإلجابةثـ  مف دافعيتهـ لمتعمـ ومف
ورية المحطة -2  يتصػفحها الصػور أو الرسػومات، مػف عدد بوجود المحطات هذص تتميز :الصا

 عمميػة، موسػوعة الصػور مصدر يكوف وقد المتعمقة بها، األسئمة عمى ويجيبوف الطالب
 العمميػة تقريػب المفػاهيـالطػالب  فتسػاعد جػاهزًا، أو قصػص عمميػة مصػورة، ممصػقاً  أو

 .أذهانهـ إلى المحسوسة والخبرات
فيػديو لمشػاهدة  أو تسجيؿ جهاز وضد في هذص المحطة يمكف :السمعية/ بصرية المحطة -3

 العمميػة المػادة يشػاهدوف أو الطػالب يسػتمد إذ فػيمـ تعميمػي ذو صػمة بموضػوع الػدرس،
ويمكػػف لممعمػـ تصػػميـ  فػي أوراؽ العمػؿ المصػػاحبة األسػئمة عمػػى لمعروضػة، ويجيبػوفا

 .  الطالبالمادة العممية بمساعدة بعض 
 مشػاهدةب بالطػال ويقػـو حاسػوب جهػاز وفػى هػذص المحطػة يوضػد :االلكترونيػة المحطػة -4

 الػدرس، أو يقومػوف بالبحػث فػي بموضػوع ، أو أفالـ تعميمية مرتبطػةP.P تقديمي عرض
 .العممية لهذص المادة المصاحبة األسئمة عمى اإلجابة ثـ نترنت،اال 

 هػذص خمػؼ المعمػـ فيقػؼ لمخبػراء، مخصصػة المحطػة هػذص تاعػد   :االستشػارية المحطػة -5
 الدرس، بموضوع عالقة متخصص مهندس أو طبيب له كخبير زائر استقداـ المحطة، أو

 وتتعمػؽ يقترحونهػا أسػئمة أيػة يسػألوا أف يمكػنهـ لهػذص المحطػة الطػالب وصػوؿ وعنػد
 الجوانػب حػوؿ مػداركهـ توسػيد الػدرس، فػي صػورة مناقشػة فػيمكف عندئػذ بموضػوع
 .العممية، التي لـ يستطيعوا فهمها لممادة المختمفة

سواء داخؿ الفصػؿ  الطالبمحطة متحؼ الشمد: وفى هذص المحطة يطمب المعمـ مف أحد  -6
أو خارجه، تقمص شخصية عممية، مثؿ أحد العمماء ويرتدى مالبس العصػر الػذي يعػيش 
فيه العالـ إذا كاف مف عمماء العرب والمسمميف، ومف األفضؿ أف تكوف أمامػه نمػاذج مػف 

ويتحػدث  كتبه، أو األجهزة التي قػاـ باختراعهػا، أو صػور تحكػى أهػـ انجػازات هػذا العػالـ،
 .عف مادة عممية مرتبطة بموضوع الدرس نفسه

تعتبػػػػر هػػػػذص المحطػػػػة مػػػػف المحطػػػػات الممتعػػػػة والمثيػػػػرة  الػػػػػ )نعػػػػـ( والػػػػػ )ال (: محطػػػػة -7
بشػػػكؿ ممحػػػوظ ، حيػػػث يقػػػـو المعمػػػـ فػػػي هػػػذص المحطػػػة بػػػفجراء  الطػػػالبلمتفكيػػػر لػػػدى 
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تجربػػػػة معينػػػػة ولمحصػػػػوؿ عمػػػػى تفسػػػػير نتػػػػائج هػػػػذص التجربػػػػة تبػػػػدأ المجموعػػػػة التػػػػي 
 تصؿ لهذص المحطة بصياغة أسئمة يكوف اإلجابة عنها بػ )نعـ أو ال(. 

 غرافيا:التعله يف تدريس اجل أٍنية حمطات

                 ( 1406جمعػػه،  )آمػػاؿ،(1406)سػػارة محمػػود،اتضػػح بعػػد الرجػػوع لمعديػػد مػػف الدراسػػات      
 تتمثؿ في:إلى أف أهمية استخداـ محطات التعمـ في تدرس الجغرافيا  (1407ريهاـ رفعت، )
  ممػا يجعػؿ الػتعمـ أكثػر  نشػاط، وأكثر مػفالواحد بأكثر مف طريقة الجغرافى تناوؿ المفهـو

 متعة، وأكثر فهًما، وترابًطا بأذهاف الطالب.
  وغيرهػػا  والخػػرائط،اسػػتخداـ المصػػادر العمميػػة األصػػيمة كالموسػػوعات، والكتػػب، واألطػػالس

 عمى طاولة المحطة القرائية.
  ممارسة الطالب ألنواع االكتشاؼ ينمػى لػديهـ الثقػة بػالنفس والقػدرة عمػى الحصػوؿ عمػى

 ، واكتشافها بأنفسهـ.موماتالمع
 تحقيػؽ أهػداؼ الػدرس وتمبيػة أنمػاط الػتعمـ الخبرات التعميمية التي يكتسبها الطػالب ل تنوع

 لمطالب.المختمفة 
  األنشػطة التعميميػة  واإلمكانػات المتاحػة لممارسػة ونقػص األدواتالتغمب عمى قمػة المػوارد

وضد المواد واألدوات الالزمة لتنفيػذ النشػاط  التعمـ يتـالستراتيجية محطات  اً حيث أنه وفق
هػػذص  مجموعػػاتهـ بزيػػارةعمػػى طاولػػة مسػػتقمة تحمػػؿ عنواًنػػا معيًنػػا، ويقػػـو المتعممػػوف فػػي 

 المحطة وبالتالى ليس مف الضرورى توفير مواد وأدوات لكؿ أفراد المجموعات.
  فػي الفصػؿ  الطػالبإضفاء جو مف المتعة نتيجة الحركة واالنتقاؿ في الفصؿ، بعد تقسػيـ

 الفصؿ.إلى مجموعات، وتصميـ المحطات العممية وتوزيعها عمى طاوالت في 
  محطػة  النشػاط فػيتحقيؽ جػودة المػواد التعميميػة حيػث يػتـ وضػد األدوات الالزمػة لتنفيػذ

 في كؿ المجموعات. الطالبواحدة يمر عميها كؿ 
 التعميمية.نواع األنشطة تنمية دافعية الطالب لمتعمـ مف خالؿ ممارسة العديد مف أ   
  محطػػات الػػتعمـ تنميػػة أنمػػاط التفكيػػر المختمفػػة مثػػؿ التفكيػػر العممػػي،  اسػػتراتيجيةتسػػاعد

 .اإلبداعي، الناقد، اتخاذ القرار
  ،تنميػػة العديػػد مػػف المهػػارات االجتماعيػػة، مثػػؿ التعػػاوف، ومشػػاركة اقخػػريف، وتقبػػؿ الػػرأي

 ب فى مجموعات تعاونية.الطال انخراطنتيجة  ،، وغيرهاوالرأي اقخر
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 عمػىسػات عػف فاعميتهػا وتأثيرهػا االعديػد مػف الدر  تونظرًا ألهمية محطات التعمـ فقػد بحثػ 
اسػتهدفت الدراسػة التعػرؼ  Bulunuz ,N. & Olga,J( 2010)دراسػة الطػالب مثػؿ 

العمػػـو لممرحمػػة  عمػػى فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة فػػى إكسػػاب معممػػى
االبتدائيػػة بعػػض المفػػاهيـ العمميػػة المرتبطػػة بػػاألرض والفضػػاء ومػػدى انعكػػاس هػػذا الفهػػـ 

 عمى إكساب هذص المفاهيـ لطالبهـ.
  دراسػةOcak, (2010)   اسػتهدفت التعػرؼ عمػى فاعميػة اسػتخداـ محطػات الػتعمـ  فػى

لوجيػا لػدى تالميػذ الصػؼ فى العمـو والتكنو  كاديمي ومستوى االحتفاظ بالمادةالتحصيؿ األ 
 بفحدى المدارس التركية. االبتدائيالخامس 

 المحطػات عمػى قػائـ برنػامج التعرؼ عمػى فاعميػةهدفت إلى  (1406) دراسة هبة محمد 
 المرحمػة تالميػذ لػدى والعشػريف الحػادي القػرف التحصػيؿ ومهػارات تنميػة فػي العمميػة

أربػد محطػات تعميميػة هػى  تواسػتخدم .تعمػـ صػعوبات عقمًيػا ذوي االبتدائيػة المتفػوقيف
 قػائـ برنػامج وأشارت النتػائج إلػى فاعميػة وال(/ القرائية / االلكترونية / نعـ )االستقصائية

 تالميػذ لدى والعشريف الحادي القرف التحصيؿ ومهارات تنمية في العممية المحطات عمى
 تعمـ. صعوبات ذوي عقمًياً  االبتدائية المتفوقيف المرحمة

  القائمػة العمميػة المحطات فاعمية استراتيجية كشفت عف (1406 )مصطفى  منىدراسة 
كميػة  طػالب لػدى التدريسػي واألداء العممػي التحصػيؿ تنميػة التعػاوني فػي الػتعمـ عمػى

 الػتعمـ عمى القائمة العممية المحطات اعمية استراتيجيةف التربية، وقد أشارت النتائج إلى 
 طالب.ال لدى التدريسي واألداء العممي التحصيؿ تنمية التعاوني في

 العمميػة  المحطػات اسػتراتيجية اسػتخداـ أثػر تعرفػت عمػى (1406) أحمػد دراسػة سػهاـ
مهػػارات  تنميػػة فػػى االلكترونيػػة(/ الصػػورية / االستكشػػافية / االستشػػارية /  )القرائيػػة
لػدى تالميػذ الصػؼ األوؿ  المنزلػى االقتصػاد مػادة فػى العقػؿ عػادات وبعض الناقد التفكير

   .اإلعدادى
  دراسػةAqel & Haboush(2017) التعػرؼ عمػى أثػر اسػتراتيجية محطػات  اسػتهدفت

أثػػر وأظهػػرت النتػػائج  السػػادس،الػػتعمـ فػػي تنميػػة مفػػاهيـ التكنولوجيػػا لػػدى طػػالب الصػػؼ 
اسػػتخداـ اسػػتراتيجية محطػػات الػػتعمـ فػػي تنميػػة مفػػاهيـ التكنولوجيػػا لػػدى طػػالب الصػػؼ 

 السادس.
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  دراسػػػػةChien(2017)  اسػػػػتهدفت الدراسػػػػة التعػػػػرؼ عمػػػػى تػػػػأثير تطبيقػػػػات محطػػػػات
الػػػػتعمـ عمػػػػى الطػػػػالب المعممػػػػيف بمرحمػػػػة البكػػػػالوريوس وعمػػػػى طالبهػػػػـ وقػػػػد أشػػػػارت 

كػػػػؿ مػػػػف الطػػػػالب المعممػػػػيف وطالبهػػػػـ اتجاهػػػػات إيجابيػػػػة تجػػػػاص  إلػػػػى اكتسػػػػابالنتػػػػائج 
 االحترافيػػػػةاكتسػػػػاب المهػػػػارات و  التعػػػػاوف،تنفيػػػػذ محطػػػػات الػػػػتعمـ، واكتسػػػػاب مهػػػػارات 

دارة الصػػػػػػفوؼ  لممعممػػػػػيف مػػػػػف خػػػػػالؿ التفكيػػػػػر والتعػػػػػاوف فػػػػػى تصػػػػػميـ األنشػػػػػطة، وا 
 وتنمية المهارات الشخصية مد الطالب.

وبعػػػػرض أهميػػػػة محطػػػػات الػػػػتعمـ والدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي اهتمػػػػت بهػػػػا نكػػػػوف قػػػػد 
ويػػػػتـ االنتقػػػػاؿ إلػػػػى المحػػػػور الثالػػػػث والػػػػذى تنػػػػاوؿ  انتهينػػػػا مػػػػف عػػػػرض المحػػػػور الثػػػػانى

 التحقيؽ الجغرافى.
 (أٍنيتُ – مَاراتُ -تعريفُ) احملور الجالح: التحكيل اجلغرافى

 أواًل: تعريف التحكيل اجلغرافى:

األدبيػػات العربيػػة واألجنبيػػة فػػي تحديػػد مصػػطمح التحقيػػؽ الجغرافػػى، فػػالبعض اختمفػػت 
والػػبعض األخػػر يطمػػؽ عميػػة تحقيػػؽ  Geographical Inquiryيعتبػػرص استقصػػاء جغرافػػى 

خػػر يعتبػػرص بحػػث جغرافػػى، إال أف والػػبعض األ، Geographical Investigation   جغرافػػى
فقػد تعػددت تعريفػات ولهػذا مف مراحؿ التحقيؽ الجغرافى.  البحث يعتبر البحث واالستقصاء اهذ

 منها:نذكر  الجغرافى،التحقيؽ 
مػف اإلجػراءات  ة( بأنهػا مجموعػ144، 1448أحمػد )عمى عبػد الكػريـ ونػافز تعريؼ 

التي يتـ فيها وضد المتعمـ في موقؼ تعميمى يثيرص ويشككه في ظاهرة مف الظػواهر الجغرافيػة، 
تحديػد المشػػكمة،  وهػيفيدفعػه السػتخداـ خطػوات حػؿ المشػكمة القائمػػة عمػى األسػموب العممػى، 

 لممشكمة، وفحص الحؿ التجريبى، والوصوؿ إلى القرار، وتطبيؽ القرار. وضد حؿ تجريبى
 الممارسػات مػف مجموعػةبأنػه  (Aditomo & et al, 2011, 3 -2) كمػا عرفػه

 نتيجػة الػتعمـ يحػدث ثػـ ومػف والبحػث، التحقيػؽ وتتضػمف المػتعمـ التعميميػة المتمركػزة حػوؿ
 هػذص عػرض ويػتـ محػددة، ألسػئمة إجابات إلى والتوصؿ المتعمميف قبؿ مف لمعالجة المعمومات

 البيانات. وتحميؿ وتفسير وتنظيـ تحديد خالؿ مف النتائج
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األنشػػػطة الذهنيػػػة واألدائيػػػة التػػػػي  ( بأنػػػػه51، 1402الرشػػػيد )أحمػػػد عبػػػد عرفػػػه و 
فػػػي تحديػػػد وجمػػػد وتنظػػػيـ وتفسػػػير واسػػػتنتاج وعػػػرض وتقػػػويـ البيانػػػات  الطػػػالبيسػػػتخدمها 

   والمعمومات الجغرافية، وتقاس مف خالؿ اختبار مهارات االستقصاء الجغرافى.
 ,ACARA) (Mehmet, 2011 )(ESRI, 2003)كؿ مف اتفؽ  في حيف

أنماط التفكير ياطمؽ عمية التفكير الجغرافي ، ويتضمف ست مهارات  عمى أنه نمط مف (2013
دارة المعمومات   وهي : وضد السؤاؿ الجغرافي، تخطيط التحقيؽ الجغرافي ، جمد وتقييـ وا 

ثالثة أنواع  هاإلحساس بالمعمومات ، التواصؿ ، التفكير في التحقيؽ الجغرافي ، وياستخدـ في
ية ، هي : التصور القائـ عمي المكاف ، والتصور المكاني ، متكاممة مف التصورات الجغراف

والتصور البيئي  ويتـ ممارسة التحقيؽ الجغرافي في العمؿ الميداني الذي ياعد عنصًرا أساسًيا 
 .مف عناصر التعميـ الجغرافي

نمػػط مػػف التفكيػػر يسػػتخدمه الجغرافيػػوف بأنػػه  (34، 1405النحػػاس )وعرفتػػه نجػػالء 
ويبػدأ بتحديػد أهػداؼ التحقيػؽ الجغرافػى، وأسػئمته/  وتعميػؽ فهمهػـ لهػا،، حوؿ الجغرافيا لمتعمـ

هػا، وصػواًل إلػى تقيػيـ نتػائج مفرضياته، واختيار تقنياته/ طرقػه، وأسػاليب عػرض البيانػات وتحمي
   التحقيؽ الجغرافى. 

 واألدائيػػةممػػا سػػبؽ يتضػػح أف التحقيػػؽ الجغرافػػى هػػو مجموعػػة مػػف العمميػػات العقميػػة 
تحديد الهػدؼ مػف التحقيػؽ بتبدأ متبعيف مجموعة مف الخطوات المحددة التي يقـو بها الطالب 

اإلجابػة عػف و وتفسػيرها،  وتمثيمهػاجمد وتسجيؿ وتقيػيـ المعمومػات، و الجغرافى ووضد أسئمته، 
صػوؿ ، وذلػؾ بهػدؼ و والتفكير في النتائج التي توصؿ إليهػا التحقيػؽأسئمة التحقيؽ الجغرافى، 

 وربطها بخبراتهـ السابقة.بأنفسهـ الطالب لممعرفة الجغرافية الجديدة 
 Geographical Investigation / Inquiry Skills مَارات التحكيل اجلغرافى

 :منهامهارات التحقيؽ الجغرافى، واألدبيات عديد مف الدراسات عرضت 
الجغرافػػػى فػػػي التػػػي حػػػددت مهػػػارات التحقيػػػؽ  Wheeler,et.al (2011) دراسػػػة

، التأمػػػؿمنتػػػائج ومناقشػػػتها، لالتوصػػػؿ   المشػػػكالت،حػػػؿ ، المالحظػػػة، جمػػػد المعمومػػػاتمهارة)
 التواصؿ(.
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 إلى أف مهارات التحقيؽ الجغرافى تتمثؿ في: McCright, (2012) دراسةأشارت كما 
 .ما موضوع أو ظاهرة حوؿ المعمومات جمد :المالحظة
 .متشابهة عالقات بينها معينة مجموعات إلى المعمومات تصنيؼ :التصنيؼ
 .معمـو شيء عمى قياساً  األشياء ماهية عف التقرير :القياس
 .مستقبال مشابهه ظواهر حدوث تنبؤ عمى القدرة :التنبؤ

 .غيرها عف يميزها وصفا التعمـ موضوعات أو الظاهرة وصؼ :الوصؼ
 .السابقة العقمية العمميات جميد فيه يجمؿ تعميـ إلى المتعمـ يخمص حيث :االستنتاج

 أف التحقيؽ الجغرافي يتضمف ما يمي: Collins, et.al(2016)في حيف أشار 
 .طرح سؤاؿ جغرافي• 
 .الجغرافى السؤاؿ ىجمد األدلة ذات الصمة )الكمية /أو النوعية( لإلجابة عم• 
 عرض وتحميؿ األدلة التي قد تشمؿ التحميؿ اإلحصائي لمبيانات العددية. • 
 استخالص االستنتاجات: إنشاء الحجة الجغرافية لتفسير األدلة.• 
 تقييـ األساليب واالستنتاجات. • 

ينبغػي اتبػاع  أنػه عنػد التخطػيط لمتحقيػؽ الجغرافػى Davies, B.(2018) أشػاركمػا 
 الخطوات التالية:

  مثػؿ بحثػيتحديد األسئمة التي يمكف اإلجابة عميهػا فػي وقػت محػدد والخػروج بسػؤاؿ، 
 .ومتى؟وكيؼ ولماذا وأيف  مشكمة التي يمكف حمهاال ما

 يشػػمؿ  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ وضػػد هػػدؼ عػػاـ لمتحقيػػؽ الجغرافػػى تحديػػد األهػػداؼ والغايػػات
 عمى الكممات التالية، تأثير، قياس، تقييـ، تحديد.

  خػػػرائط ورسػػػـو وانترنػػػت وتحديػػػد مصػػػادر الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات جمػػػد البيانػػػات(
 ومنشورات وكتب(.

 .تقييـ المخاطر 
 .عرض التحقيؽ الجغرافى 

 فى:مهارات التحقيؽ الجغرافى  AQA(2018)كما حددت مؤسسة 

http://www.antarcticglaciers.org/author/bethan/
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  القػػػدرة عمػػػى جمػػػد واسػػػتخداـ البيانػػػات الرقميػػػة مهػػػارات نوعيػػػة وكميػػػة: تتمثػػػؿ فػػػي
والجغرافيػػة، واسػػتخداـ األسػػاليب المختمفػػة لتحميػػؿ البيانػػات، وفهػػـ األثػػار األخالقيػػة 

   تـ جمعها.واالجتماعية والسياسية حوؿ البيانات التي 
 :اسػػتخداـ و  ،يهػػاوتتمثػػؿ فػػي اسػػتخداـ الخػػرائط وتوضػػيح األمػػاكف عم مهػػارات محػػددة

 .الصور الفوتوغرافية والرسـو البيانية
 واسػػتخداـ العػػروض  تكنولوجيػػة: مثػػؿ اسػػتخداـ قواعػػد البيانػػاتو  مهػػارات إحصػػائية

   .التقديمية
 إلػػى خمػػس مهػػارات خاصػػة بػػالتحقيؽ الجغرافػػى(ACARA, 2013) أشػػارت كمػػا 

يسػػتخدمها الطػػالب لمحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة الجديػػدة، ومحاولػػة فهػػـ وتفسػػير مػػا تػػـ مالحظتػػه، 
 وتنقسـ مهارات التحقيؽ الجغرافى إلى: 

 Observing, Questioning and Planning  ، وطرح األسئمة، والتخطيطالمالحظة-0
 .يصوغ أسئمة لمتحقيؽ الجغرافى 
 ة بوضوح ومنهجية مالئمة.يعتـز التحقيؽ الجغرافي طبقا ألهداؼ محدد 

 Collecting, Recording, Evaluating and الجمػد والتسػجيؿ والتقيػيـ، والتمثيػؿ-1
Representing     : 

  جمد المعمومػات الجغرافيػة، ودمػج البروتوكػوالت األخالقيػة مػف مجموعػة مػف
  المصادر األولية والثانوية.

  تسجيؿ المالحظات، والمعمومات، وتمثيمها في مجموعة واسػعة مػف العػروض
 البيانية باستخداـ التقنيات المكانية وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 .تقييـ موثوقية وصحة وفائدة المصادر الجغرافية والمعمومات 
 :Interpreting, Analyzing and Concluding التفسير والتحميؿ والممخص-2

  تحميػػؿ المعمومػػات الجغرافيػػة والبيانػػات مػػف مجموعػػة مػػف المصػػادر األوليػػة
والثانويػػة ومجموعػػة متنوعػػػة مػػف وجهػػػات النظػػر لموصػػػوؿ إلػػى اسػػػتنتاجات 

 منطقية وتعميمات.
   .يحدد ويحمؿ االتجاهات واألنماط، ويستنتج العالقات 
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 :Communicating التواصؿ-3
 المعمومػػات الجغرافيػػة، واألفكػػار والقضػػايا والحجػػج باسػػتخداـ األشػػكاؿ  توصػػيؿ

 .المناسبة الخطية والشفوية، ورسـ الخرائط والرسـو البيانية
 .يستخدـ لغة الجغرافيا في سياقات مناسبة إلثبات المعرفة الجغرافية والتفاهـ 

Reflecting and Responding: 4- التأمؿ واالستجابة  
 لتقيػػيـ اسػػتجابات بديمػػة لمقضػػايا الجغرافيػػة فػػي مجموعػػة  يطبػػؽ التعميمػػات

 متنوعة مف المقاييس.
    يقتػػرح العمػػؿ الفػػردي والجمػػاعي، مػػد األخػػذ بعػػيف االعتبػػار العوامػػؿ البيئيػػة

 واالجتماعية واالقتصادية؛ والتنبؤ بنتائج العمؿ المقترحة.
غرافيػة تحتػاج جتسػعى لتحديػد مشػكمة  مما سبؽ يتضح أف مهػارات التحقيػؽ الجغرافػى

جمػد تو ، وتعمقهػا وتطورهػامة األسػئثػـ تضػد يحتاج لتفسير،  أو موضوع جغرافيواقعية لحموؿ 
. مهػاوتحم ص النتائجتستخمفي أشكاؿ ورسـو مناسبة، ثـ  مهاوتمثرها وتفسيمها تقو المعمومات 
باسػتخداـ مجموعػة  هػانقمو  والتأمػؿ فيهػا، التفكيػر فػي نتػائج التحقيػؽمرحمػة تأتى وفى النهاية 

 .تنوعة مف االستراتيجيات المناسبةم
 أٍنية تينية مَارات التحكيل اجلغرافى للطالب:

 ,Wheeler, et.al ,2011) )  (Mehmetمثؿالعديد مف األدبيات والدراسات  باستقراء
2011)  (McCright, 2012)  ،(1405رضػػػػى شػػػػعباف،)  (1402)أحمػػػػد عبدالرشػػػػيد 

(Collins, et.al,2016) الجغرافػػػىهميػػػة تنميػػػة مهػػػارات التحقيػػػؽ أف ألػػػى إالتوصػػػؿ  تػػػـ 
   في:تتمثؿ لمطالب 
 .اكتساب مهارة تحديد المشكمة أو القضية الجغرافية تحديدًا دقيقًا 
 .مساعدة الطالب في تحقيؽ الهدؼ العاـ مف التحقيؽ الجغرافى 
 طرح األسئمة المتنوعة والعميقة عند التخطيط لمتحقيؽ. تنمية قدرتهـ عمى 
 الجغرافية. جمد وتحميؿ البيانات والمعمومات فىتهـ مساعد 
 تقييـ موثوقية وصحة المصادر الجغرافية والمعمومات. 
  .ثارة فضولهـ العممى  تعميؽ فهـ الطالب وا 
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 المناسػبة لشػرح العالقػات واألنمػاط المكانيػة  العقميػة التمثػيالت اختيار وبناء واستخداـ
 واالتجاهات.

 بيانيػػػػة أشػػػػكاؿ مكتوبػػػػة، أو شػػػػفوية، ورسػػػػـو فػػػػي  سػػػػتنتاجاتواالالتفسػػػػيرات  تقػػػػديـ
 .وتوضيحية

 رؼ الجديدة والخبرات السابقة.اإقامة الروابط والعالقات بيف المع 
   مسػػاعدة الطػػالب فػػي معػػرفتهـ بالقضػػايا االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية التػػي

 تشغؿ وطنهـ.
 .تنمية مهارات التعمـ الذاتي، وزيادة ثقة الطالب بأنفسهـ 
 .تنمية مهارات حؿ المشكالت والتفكير الناقد لدى الطالب 
  بناء مػواطف يتمتػد؛ بالمسػئولية والكفػاءة والمشػاركة المدنيػة عمػى المسػتوى: المحمػي

 والوطني واإلقميمي والعالمي.
 Wheeler, et.al (2011)فقػد أكػدت دراسػػة ونظػرًا ألهميػة مهػارات التحقيػػؽ الجغرافػى 

قػػدرتهـ عمػػى العمػػؿ  ةخصػػية وزيػػادفػػي بنػػاء ثقػػة الطػػالب وتطػػوير قػػدراتهـ الش هػػاعمػػى أهميت
رة تنميػػة هػػذص المهػػارات عمػػى عػػدة جمسػػات تدريبيػػة رو وأوصػػت الدراسػػة بضػػالجمػػاعى والتأمػػؿ، 

 ليكونوا أفرادًا أكثر استقالال وتميزًا في المستقبؿ.يتقنها الطالب  لكي
لطػػالب  فػػي تنميػػة التفكيػػر المعرفػػى (Lim EN Qi, 2018اسػػتخدمتها دراسػػة ) كمػػا

إظهػػار تحسػػف فػػي مسػػتوى وجػػاءت نتػػائج الدراسػػة مؤكػػدة عمػػى المرحمػػة الثانويػػة بسػػنغافورة، 
، كمػػا أف وصػػوؿ الطالػػب مهػػارة الفهػػـ العميػػؽ والمقارنػػة والتحميػػؿالتفكيػػر المعرفػػى لمطػػالب فػػي 

 .10تعميـ الجغرافيا في القرف  بواحدة مف أهـ مطالبنفسه الجديدة الجغرافية لممعرفة 
وبعػد الكشػؼ عػف أهميػة تنميػػة مهػارات التحقيػؽ الجغرافػى نكػػوف قػد انتهينػا مػف المحػػور      

الثالث ويتـ االنتقاؿ إلى المحور الرابد واألخير والذى بيف التمثيؿ العقمػى لممعمومػات مػف حيػث 
 تعريفه وأهميته.
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 (أٍنيتُ -ُخصائص– تعريفُ) احملور الرابع: التنجيل العكلى للنعلومات

 ل العكلى للنعلومات:يتعريف التنج

لجميػػػػد أنػػػػواع المعرفػػػػة اإلنسػػػػانية  أساسػػػػياً ركنػػػػًا  عقمػػػػى لممعمومػػػػاتالتمثيػػػػؿ اليعػػػػد 
بػػػػالخبرات ألف المعمومػػػػات التػػػػي تنبثػػػػؽ عػػػػف الخبػػػػرات الحسػػػػية يػػػػتـ ترميزهػػػػا بحيػػػػث تػػػػرتبط 

لممعمومػػػات مػػػف الخبػػػػرات فهػػػي عمميػػػة اسػػػػتخالص  المػػػػ ،تخزينهػػػا فػػػي  السػػػابقة التػػػي تػػػػـ
ولقػػػد حظػػػي موضػػػوع التمثيػػػؿ المعرفػػػي  الػػػذاكرة،ها إلػػػى مػػػا هػػػو مخػػػزوف فػػػي الحسػػػية وضػػػم

الموضػػػػوعات حػػػػد أويعػػػػد  المعرفػػػػي،الػػػػداخمي باهتمػػػػاـ العممػػػػاء والبػػػػاحثيف فػػػػي عمػػػػـ الػػػػنفس 
 .البارزة في هذا المجاؿ

 تعددت تعريفات التنجيل العكلى للنعلومات ميَا: وقد

عمميػػػػػػػػة تحويػػػػػػػػؿ الخبػػػػػػػػرات  بأنهػػػػػػػػا( 116، 0887 الزيػػػػػػػػات،فتحػػػػػػػػى ) تعريػػػػػػػػؼ
 ومفػػػػػػػػاهيـ(الصػػػػػػػياغات الرمزيػػػػػػػػة مػػػػػػػف كممػػػػػػػات ورمػػػػػػػوز  )دالالتالمػػػػػػػػثيرات المختمفػػػػػػػة و 

(و)ودالالت الصػػػياغات الشػػػكمية مػػػف صػػػور وأشػػػكاؿ  إلػػػى معػػػافا وأفكػػػار وتصػػػورات  ورسػػػـو
ذهنيػػػػة يمكػػػػف ترميزهػػػػا واسػػػػتيعابها وتسػػػػكينها بطريقػػػػة منظمػػػػة لتصػػػػبح جػػػػزءًا مػػػػف البنيػػػػة 

فػػػرد فػػػي الػػػذاكرة طويمػػػة المػػػدى وأدواتػػػه المعرفيػػػة فػػػي التفاعػػػؿ المسػػػتمر المعرفيػػػة الدائمػػػة لم
حيػػػػث يعػػػػاد تنظػػػػيـ المعمومػػػػات وتمثيمهػػػػا بطريقػػػػة مػػػػا تصػػػػبح فيهػػػػا  ،مػػػػد العػػػػالـ مػػػػف حولػػػػه

 المعمومات جاهزة لالسترجاع وقت الحاجة. 
 وتحويػػػػؿ تجهيػػػػز عمػػػػى الطالػػػػب( بأنهػػػػا مػػػػدى قػػػػدرة 1440( شػػػػمبيمحمػػػػد  هػػػػاعرفو 
 أو االشػػػػتقاقات مػػػػف عػػػػدد إلػػػػى بهػػػػا تسػػػػتقبؿ التػػػػي الخػػػػاـ صػػػػورتها مػػػػف المدخمػػػػة المعرفػػػػة
 بمػػػا ربطهػػػا ثػػػـ اسػػػتقبالها، صػػػين عػػػف( كيفيػػػاً  كميػػػًا،) تختمػػػؼ التػػػي التعػػػديالت أو التوليفػػػات

 .  المعرفي بنائه مف جزءاً  لتصبح وتسكينها ذاكرته في
( بأنهػػػػػػا تعامػػػػػػؿ الفػػػػػػرد مػػػػػػد المعمومػػػػػػات 184 ،1448 صػػػػػػكر، )عمػػػػػػىعرفهػػػػػػا و 

بأشػػػػػػكالها المختمفػػػػػػة بهػػػػػػدؼ االحتفػػػػػػاظ واالسػػػػػػتيعاب باالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى الػػػػػػربط واالشػػػػػػتقاؽ 
والتوليػػػػػؼ وبصػػػػػين عػػػػػَدة مسػػػػػتثمرًا خصػػػػػائص التكػػػػػويف المعرفػػػػػي لػػػػػه دوف التقيػػػػػد بفكػػػػػرة 

 جامدة سعيًا إلى تطوير أبنيته المعرفية.    
تمثيػػػػؿ العقمػػػػى لممعمومػػػػات إجرائيػػػػًا وبعػػػػد عػػػػرض هػػػػذص التعريفػػػػات يمكػػػػف تعريػػػػؼ ال

قػػػػدرة الطػػػػالب عمػػػػى اكتسػػػػاب المعمومػػػػات وتحويمهػػػػا وترميزهػػػػا إلػػػػى صػػػػين وتصػػػػورات بأنهػػػػا: 
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عقميػػػة مػػػف خػػػالؿ عمميػػػات الػػػربط واالشػػػتقاؽ والتوليػػػؼ وذلػػػؾ لتخزينهػػػا فػػػي الػػػذاكرة طويمػػػة 
 المدى واسترجعها عند الحاجة. 

  التنجيل العكلى للنعلومات: خصائص

 ،عادؿ عبد اهلل )،(1440الزيات، فتحى ) مثؿواألدبيات اتفقت العديد مف الدراسات 
التمثيؿ العقمى  ةعمى أف كفاء (  1407) آيه جماؿ، ،(1404)اياـ وهاب، ( 1447

 :وهى كالتالىعمى مجموعة مف الخصائص  تتوقؼلممعمومات 
بالمعمومات والمعارؼ القائمػة عمػى إدراؾ أهميػة  االحتفاظ القصدى وهى االحتفاظ: خاصية .0

 الالحؽ.هذص المعمومات سواء كانت مستدخمة أو مشتقة لالستخداـ أو التوظيؼ 
المعنػػػى: يقصػػػد بهػػػا أف يسػػػتقر فػػػى وعػػػى الفػػػرد المعػػػانى التػػػى يعبػػػر عنهػػػا أو  خاصػػػية .1

 المعالجة.يستهدفها المحتوى المعرفى موضوع 
عنػه صػيغا  وصػور التعبيػرعكس البناء المعرفى لمطالػب بها أف ي االشتقاؽ: يقصد خاصية .2

 فيها.العناصر الخاـ المستدخمة  والكيؼ عففى الكـ  تختمؼ الجديدةمف المعمومات 
بالتعػػديؿ أو الحػػذؼ لصػػياغة  واسػػتخداـ العناصػػرتوظيػػؼ  ويقصػػد بهػػا التوليػػؼ: خاصػػية .3

 ات.الوحدنواتج معرفية مختمفة لكنها تعكس نفس مذاؽ تمؾ العناصر أو 
تعػدد صػين التمثيػؿ المعرفػى: ويقصػد بهػا تعػدد األوعيػة أو األطػر واالسػػتراتيجيات  خاصػية .4

التى يقـو عميها التمثيؿ المعرفى أفقيا أو رأسيا بالتزامف أو بالتعاقب اعتمادا عمػى التنظػيـ 
 الذاتى أو تنظيـ العرض.

العقميػػػػة المعرفيػػػة: ويقصػػػػد بهػػػػا تعػػػدد رؤى وصػػػػين معالجػػػة التنػػػػاوؿ المعرفػػػػى  المرونػػػة .5
لممػػدخالت المعرفيػػة المسػػتدخمة أو المشػػتقة وعػػدـ االعتمػػاد عمػػى الصػػين الشػػكمية لمتمثيػػؿ 

 المعرفى.
ديناميػػة التمثيػػػؿ المعرفػػى: ويقصػػد بهػػػا الطالقػػة المعرفيػػة القائمػػػة عمػػى التوليػػػد  خاصػػية .6

                        ومات.والتوليؼ واالشتقاؽ لممعم
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 ل العكلى للنعلومات:يجالتنأٍنية 

 الفرد، لدى المعرفي والبناء التعم ـ عممية في تؤثر فع الة يمةوسعقمى ال التمثيؿ يعد  
 لؾوبذ بينها، العالقات وانشاء المعمومات اشتقاؽو  بناء في عاليةقدرات  لديه حبتص حيث
ف  عمىتساعدص  وخرائط مخططات إنشاء خاللها مف طيديست معموماتية قاعدة لديه تتكو 
 ؾذل وكؿ متناهية، ودق ة رعةبس مهام ه وانجاز حكيمة، بطريقة ومواقفه كالتهمش مد التعامؿ
  .مشكالت وحؿ وتفكير وترميز وفهـ إدراؾ مفلديه  العقمية العمميات تطوير في هـيسا
األفراد عمومًا يحاولوف التكيؼ مد  أف( 130، 1401)الرحيـ عماد عبد وأضاؼ     

وهذا مف شأنه أف يسهـ في ، المثيرات البيئية مف خالؿ توظيؼ ما لديهـ مف بنى معرفية
التطور المعرفي عند الفرد ممثاًل ذلؾ في تعديؿ في البنى المعرفية أو استحداث بنى معرفية 

 .ثيؿ المعرفيمما يتيح لمفرد تحقيؽ التوازف محققًا بذلؾ كفاءة لمتم ،جديدة
ف يكػوف متغيػػر أإمػا  ،ولمػا لمتمثيػؿ العقمػى أهميػة فقػد اهتمػت بػه عديػد مػف الدراسػات

 تػػأثيرف يػػتـ معرفػة مػدى أعػف مػدى تػػأثيرص فػي العديػد مػػف نػواتج الػتعمـ أو يػتـ البحػػث مسػتقؿ 
لممعمومػػػات، ومػػػف هػػػذص  فػػػي رفػػػد كفػػػاءة التمثيػػػؿ العقمػػػى والنمػػػاذج االسػػػتراتيجيات والبػػػرامج

 الدراسات:
( والتي هدفت إلى تعرؼ كفاءة التمثيؿ المعرفي في 1447) إبراهيـ دراسة محمد

 هما:وتناولت الدراسة مدخميف لمتعمـ  ،ضوء نموذج بيجز الثالثي لدى عينة مف الطمبة
كما تناولت  ،المدخؿ العميؽ والمدخؿ السطحي المذيف تـ قياسهما في الدراسة كميًا وكيفياً 

الدراسة كفاءة التمثيؿ المعرفي لممعمومات في عالقتها بنواتج التعمـ )النواتج الكمية والنواتج 
دالة بيف  ارتباطيةوقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة  ،طبقًا لتقسيـ سولسو الكيفية(

  لممعمومات. درجات الطالب في مدخؿ التعمـ العميؽ ودرجاتهـ في كفاءة التمثيؿ المعرفي
 مسػػتوى فػػي تنميػػة أكػػدت عمػػى فاعميػػة البرنػػامج(التػػي  1447عبػػداهلل)ودراسػػة عػػادؿ 

كمػا تحسػف  لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعمـ التمثيؿ العقمى
تنميػػة لممعمومػػات ومعػػالجتهـ لهػػا، وتحسػػيف مسػػتوى الفهػػـ القرائػػى، و تالميػػذ مسػػتوى تجهيػػز ال

 المشكالت.مهارات حؿ 
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التمثيػػؿ المعرفػػي كفػػاءة  عمػػى( إلػػى التعػػرؼ 1405دراسػػة عبػػد العزيػػز حيػػدر)وهػػدفت 
المعرفػػي لػػدى عمميػػة التمثيػػؿ  تػػائج مؤكػػدة عمػػى أفوجػػاءت الن، لػػدى طمبػػة جامعػػة القادسػػية

المعمومػة واسػتيعابها ومػف ثػـ  فهـ يتمكنوف مػف اسػتدخاؿ الطمبة تتـ بطريقة ذات كفاءة عالية
حاللها في بنيتهـ المعرفية األخػذ  بضػرورة وأوصػت عمى نحو فعاؿ بما يالئـ قدراتهـ، ترميزها وا 

بالحسباف مػف القػائميف عمػى العمميػة التعميميػة مراعػاة الفػروؽ الفرديػة بػيف الطمبػة فػي كفػاءة 
ثػراء المنػاهج التعميميػة بػالمحتوى الػذي  التمثيؿ المعرفي عند قيامهـ بتدريس المادة العممية، وا 

 يعتمد عمى مهارات التفكير المختمفة التي تعمؿ عمى زيادة التمثيؿ المعرفي.
( التػي هػدفت التعػرؼ عمػى كفػاءة كػؿ مػف 1407)السديرىومنى  الغرايبةة سالـ دراس

 والعالقػة بيػػنهـ لػدى طالبػػات جامعػة القصػػيـ التمثيػؿ العقمػػى لممعمومػات ومهػػارة حػؿ المشػػكالت
 ، وجػاءت النتػائج مؤكػػدة عمػى أف هنػاؾ عالقػػة بػيف التمثيػؿ العقمػػىمكػة العربيػة السػػعوديةبالمم

وأرجعػػػت هػػػذا االرتبػػػاط إلػػػى الطريقػػػة التػػػي  ومهػػػارة حػػػؿ المشػػػكالت لممعمومػػات لػػػدى الطالبػػػات
والحقػائؽ معػًا ممػا العقمػى عػف طريػؽ ربػط العناصػر والمفػاهيـ  التمثيؿتستخدمها الطالبات في 

   جعمها تؤثر في اختيار االستراتيجيات المناسبة لحؿ المشكالت.
ومتغيػػرات  بػػيف التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات ةأف هنػػاؾ دراسػػات بحثػػت عػػف العالقػػكمػػا 
كشػػػفت عػػػف العالقػػػة بػػػيف التمثيػػػؿ العقمػػػى التػػػي ( 1400 عمػػػواف،نصػػػرة )دراسػػػة  آخػػػرى مثػػػؿ

 & Duchovicova, J) دراسػػػةو  المتفػػػوقيف دراسػػػيًا. ومهػػػارات التفكيػػػر لػػػدى الطػػػالب
Kozarova,N.2017) البصػري، - السػمعي( الػتعمـ أسػاليب بػيف العالقػة كشػفت عػف 

   .لدى طمبة المرحمة الثانوية عقمىال والتمثيؿ  )مسيمال الحركي،
ومػػدى االهتمػػاـ بػػه مػػف الدراسػػات وبالوصػػوؿ إلػػى أهميػػة التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات 

جػزء وؿ مف البحث وهػو اإلطػار النظػرى، وسػننتقؿ إلػى هينا مف الجزء األ تدبيات نكوف قد انواال
لتحديػػػد مهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػػى وبنػػػاء أسػػػس االسػػػتراتيجية ، وهػػػو إجػػػراءات البحػػػث آخػػػر

 بالنتائج والتوصيات والمقترحات. ج، والخرو أثرهاالمقترحة وقياس 
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 إجراءات البحح

أواًل: بياء قائنة مبَارات التحكيل اجلغرافى الواجب تينيتَـا لطـالب الصـف األول الجـاىوى     

 ومت ذلك مً خالل:

ة األدبيػػات والدراسػػات مراجعػالتحقيؽ الجغرافػى مػػف خػػالؿ بػػتػـ التوصػػؿ إلػػى قائمػة مبدئيػػة  .0
مػادة الجغرافيػا، وخصػائص وكػذلؾ دراسػة طبيعػة  قػوائـ لمهاراتػه، دتعػأبػه و  التي اهتمػت

   .طالب المرحمة الثانوية
تحديػػد الهػػدؼ مػػف التحقيػػؽ ) وهػػى ( مهػػارات رئيسػػية4القائمػػة المبدئيػػة فػػي ) قػػد حػػددت .1

جمػػد وتسػػجيؿ وتقيػػيـ المعمومػػات، تمثيػػؿ المعمومػػات الجغرافيػػة  أسػػئمته،الجغرافػػى ووضػػد 
، وتفػػرع منهػػا (عػػف أسػػئمة التحقيػػؽ الجغرافػػى، االنعكػػاس واالسػػتجابة وتفسػػيرها، اإلجابػػة

صػػػدقها لمتأكػػػد مػػػف مػػػدى  ()المحكمػػػيفعمػػػى السػػادة  ، وتػػػـ عرضػػػها( مهػػارة فرعيػػػة11)
 الثانوى.أهميتها ومناسبتها لطالب الصؼ األوؿ و 
 )مهػارة حػذؼ مهػارتيف فػرعيتيف وهمػاب ذلػؾؿ القائمػة بنػاء عمػى رأى المحكمػيف، و تـ تعدي .2

تخطػيط التحقيػؽ الجغرافػي وفػؽ  لقياسػها، ومهػارة ةتعميؽ األسئمة الجغرافية وذلؾ لصعوب
( مهػارات رئيسػية 4مػف )مكونػة  ()لتصػبح القائمػة فػي صػورتها النهائيػة (أهداؼ محػددة

 .  ( مهارة فرعية14و)
ثاىيًا: حتديد أسس االسرتاتيجية املكرتحة الكائنـة علـى الـدمج بـر دورة الـتعله السـباعية وحمطـات        

 :: ومت ذلك مً خاللالتعله

مراجعة األدبيات والدراسات التي اهتمت بدورة الػتعمـ السػباعية ومحطػات الػتعمـ مػف حيػث  .0
، ومػراحمهـ التدريسػية ،قاموا عميهاواألسس التي في تدريس الجغرافيا، تعريفهـ وأهميتهـ 

 .وكذلؾ مراجعة أهداؼ تنمية مهارات التحقيؽ الجغرافى
 تحديد الهدؼ مف االستراتيجة المقترحة. .1

                                                           

( ( هلحق رقم )قائهة السادة الهحكهيى.1 ) 
 

( ( هلحق رقم )قائهة ههارات التحقيق الجغرافً في صورتها الًهائية.2 ) 
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االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى الػػدمج بػػيف دورة الػػتعمـ السػػباعية تهػػدؼ 
ومحطػػػات الػػػتعمـ إلػػػى تنميػػػة مهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػػى ورفػػػد مسػػػتوى التمثيػػػؿ العقمػػػى 

 لممعمومات لطالب الصؼ األوؿ الثانوى.
 تحديد الفمسفة القائمة عميها االستراتيجة المقترحة. .2

ة مػػف فمسػػفة النظريػػة البنائيػػة، والتػػي تؤكػػد عمػػى تنبػػد فمسػػفة االسػػتراتيجية المقترحػػ
كيفيػػة اكتسػػاب عقػػؿ الطالػػب المعمومػػة الجديػػدة وربطهػػا مػػد خبراتػػه السػػابقة، وكيفيػػة معالجتػػه 

 لممعمومات وصواًل لمتعمـ ذي معنى.
وهػو مػا أكػدص الكثيػريف  ،تػوليفىكما تنبد فمسفة االستراتيجية المقترحة مف التخطػيط ال

العديد مف االستراتيجيات لها مميزاتها التي تظهر عند إجرائهػا بشػكؿ فػردى، بأنه إذا كاف هناؾ 
ولكف تجتمد هذص المميزات مد بعضها عند نسج استراتيجيتيف أو أكثػر، ومػف ثػـ يكػوف التػأثير 

 كبير، ولهذا تـ دمج دورة التعمـ السباعية ومحطات التعمـ لمخروج باستراتيجية مقترحة. 
 جية المقترحة.تحديد مبادئ االستراتي .3

 في:تحددت مبادئ االستراتيجية المقترحة 
 .يجابيته شرط التعمـ  التأكيد عمى أف نشاط المتعمـ وا 
 .تنويد طرؽ وأساليب التدريس لتشمؿ عمميات قرائية وسمعية وبصرية والكترونية 
 .تفاعؿ الطالب مد بعضهـ البعض وتواصمهـ االجتماعي يحسف عممية التعمـ 
 .تزويد الطالب بمهارات االستقصاء واالكتشاؼ والتحقيؽ 
  زيػػادة قػػدرة الطػػالب عمػػى التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات التػػي يكتسػػبوها لتخزينهػػا بشػػكؿ

 أفضؿ في الم .
  ( زيػػادة قػػدرة الطػػالب عمػػى اكتسػػاب المعمومػػات بأنفسػػهـ عبػػر مصػػادر الػػتعمـ المختمفػػة

 كتب ومجالت ومواقد وأطالس وخرائط(.
 هارات التعاوف، ومشاركة اقخريف، وتقبؿ الرأي، والرأي اقخر.تنمية م 
 .دراؾ العالقات  تنمية مهارات حؿ المشكالت وا 
  .تحقيؽ متعة التعمـ داخؿ الفصؿ وخارجة 
 رسػػـو توضػػيحية- -تنويػػد اسػػتخداـ التمثػػيالت المعرفيػػة مثؿ)رسػػـو بيانيػػة وخػػرائط- 

 خرئط معرفية(لعرض المحتوى العممى لمطالب.
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  الخبػػرات التعميميػػة بمػػا يسػػاهـ فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ الػػدرس وتمبيػػة أنمػػاط الػػتعمـ تنػػوع
 المختمفة لمطالب.

 .تنمية مستوى الثقة بالنفس لدى الطالب 
  اليه مف معمومات. توصمواتقويـ الطالب ما 
 تحديد مراحؿ االستراتيجة المقترحة. .4

سػػباعية ومحطػػات تػػـ تحديػػد مراحػػؿ االسػػتراتيجية المقترحػػة بعػػد دمػػج دورة الػػتعمـ ال
التعمـ، بحيث تساعد عمى تنمية مهارات التحقيؽ الجغرافى ومستوى التمثيػؿ العقمػى لممعمومػات 

 لدى الطالب. وتمثمت هذص المراحؿ في:
 :مرحمة اإلثارة ووضد األسئمة 

 تهػػػدؼ هػػػذص المرحمػػػة إلػػػى إثػػػارة اهتمػػػاـ الطػػػالب ودوافعهػػػـ لبػػػدء التحقيػػػؽ الجغرافػػػى
لموضػػوع أو مشػػكمة أو قضػػية جغرافيػػة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ وضػػد هػػدؼ عػػاـ لمتحقيػػؽ، وتخطػػيط 
المعمـ مد طالبه لتحقيؽ األهداؼ الخاصة، وتحديد المشكمة الجغرافية، ووضد أسػئمة التحقيػؽ 

 الجغرافى.
 :مرحمة المشاهدة والجمد 

رسػػـو وفػى هػذص المرحمػة يقػـو الطػالب بتصػفح مػػا يعرضػه المعمػـ عمػيهـ مػف صػور و 
وأشػػػكاؿ توضػػػيحية عػػػف الموضػػػوع الػػػذى يػػػتـ دراسػػػته، وكػػػذلؾ مشػػػاهدة الفيػػػديوهات، وقػػػراءة 
المقػػػػاالت والخػػػػرائط، وكتابػػػػة المالحظػػػػات واسػػػػتنتاج معمومػػػػات وبيانػػػػات جغرافيػػػػة أكثػػػػر دقػػػػة 

 وموضوعية عف موضوع الدراسة.
  :مرحمة التمثيؿ والتفسير 

ثيؿ المعمومات التي تػـ مشػاهدتها وتهدؼ هذص المرحمة إلى زيادة قدرة الطالب عمى تم
وجمعها فػي أشػكاؿ وخػرائط معرفيػة وجػداوؿ ورمػوز، وكػذلؾ كشػؼ الطػالب عػف العالقػات بػيف 
المعمومػػػات الجغرافيػػػة ووصػػػفها. كمػػػا يقػػػـو المعمػػػـ بمسػػػاعدة الطػػػالب لمتوصػػػؿ إلػػػى توقعػػػات 

 واحتماالت جديدة.
  



 ...................................... استراتيجية مقترحة قائمة على الدمج بين دورة التعلم السباعية ومحطات التعلم

- 773 - 

  :مرحمة اإلجابة والتحقؽ 
ة عف أسػئمة التحقيػؽ الجغرافػى، ويوجػه المعمػـ طالبػه وتهدؼ هذص المرحمة إلى اإلجاب

وكتابػة تقريػر أو  ،شػفوى(-لعرض نتائج التحقيؽ سػواء )مكتػوبإلى اختيار األسموب المناسب 
 مقالة عف القضية أو المشكمة الجغرافية التي تناولها التحقيؽ.

   :مرحمة التقويـ والتأمؿ 
لمنتػائج التػي توصػؿ إليهػا التحقيػؽ، يقـو الطالب بمناقشػة جماعيػة  وفى هذص المرحمة

 تقييـ نتائج التحقيؽ لتحديد ما تـ تعممه.و 
 دور المعمـ في تنفيذ االستراتيجية المقترحة: .5

 وتحديػد طػالب فػي المجموعػة 4ال تقػؿ عػف  تقسيـ الطػالب إلػى مجموعػات بحيػث ،
 .دور كؿ طالب في المجموعة

 التخطػػيط ألنشػػطة مرحمػػة ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إثػػارة التشػػويؽ وجػػذب االنتبػػاص لمػػتعمـ
اإلثارة بحيث تتضمف مجموعة مف األساليب التعميمية الالزمة لمكشػؼ عػف الخبػرات 

ثارة فضولهـ نحو التعمـ الجديد.  السابقة لدى الطالب، وا 
 .اعداد أوراؽ العمؿ الخاصة بكؿ نشاط 
 الجغرافيػػة تحديػػػدًا  أو الموضػػوع أو القضػػػية مسػػاعدة الطػػالب فػػػي تحديػػد المشػػػكمة

 دقيقًا.
 في وضد هدؼ عاـ لمتحقيؽ الجغرافى.تهـ مساعد 
 .عرض صور وأشكاؿ وخرائط حوؿ القضية أو المشكمة الجغرافية 
 أكثر تنوعًا وعمقًا.عف التحقيؽ الجغرافى في وضد أسئمة تهـ مساعد 
  معمومات.تشجيعهـ عمى البحث واالستقصاء والمشاهدة وتسجيؿ ما يجمعونه مف 
  تمثيػػؿ المعمومػػات التػػي تػػـ مشػػاهدتها وجمعهػػا فػػي أشػػكاؿ وخػػرائط تشػػجيعهـ عمػػى

 معرفية وجداوؿ.
 حقيؽ.تمساعدتهـ في اختيار االسموب المناسب لعرض نتائج ال 
 .بداء الرأي، وتشجيعهـ عمى العمؿ معًا  إعطاء فرص لمطالب لممناقشة وا 
 .االستماع لممتعمميف والتحقؽ مف مشاركتهـ في إجراءات عمؿ التحقيؽ الجغرافى 
 .االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى بعد التأكد مف إتماـ الطالب المهاـ المكمفيف بها 
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  وتقػػويـ النتػػائج الخمسػػةتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة لمطػػالب بعػػد االنتهػػاء مػػف المراحػػؿ ،
 .تـ تعممه التي توصؿ إليها الطالب وتحديد ما

 دور المتعمـ في تنفيذ االستراتيجية المقترحة: .6
 ومناقشػػػة تفسػػػيرات ، التفاعػػػؿ مػػػد المعمػػػـ لمتوصػػػؿ إلػػػى تفسػػػيرات لمػػػا سػػػيتـ دراسػػػته

 .والتعاوف فيما بينهـ شرط تحقيؽ التعمـ، اقخريف، واالستماع لبعضهـ البعض
 .تحديد هدؼ التحقيؽ، ووضد أسئمة متنوعة لتشمؿ كؿ جوانب التحقيؽ 
  جراء التحقيؽ الجغرافى.إالقياـ بعمؿ األنشطة الفردية والجماعية أثناء 
  تصفح ما يعرضه المعمـ مف صور ورسـو وأشكاؿ توضػيحية عػف الموضػوع الػذى يػتـ

لجمػػػد المعمومػػػات دراسػػػته، وكػػػذلؾ مشػػػاهدة الفيػػػديوهات، وقػػػراءة المقػػػاالت والخػػػرائط 
 الالزمة لمتحقيؽ.

 المختمفػةتػي يػتـ التوصػؿ إليهػا مػف مصػادر الػتعمـ تسجيؿ المالحظات والمعمومػات ال ،
 .ومناسبتها لمتحقيؽ مالءمتهاوتقييـ مدى 

  تمثيػػؿ المعمومػػات التػػي تػػـ مشػػاهدتها وجمعهػػا فػػي أشػػكاؿ وخػػرائط معرفيػػة وجػػداوؿ
 ورسـو توضيحية.

 .البحث عف العالقات والروابط بيف المعمومات الجديدة والمعمومات السابؽ تعممها 
  المعمومات المعروضة. مفالوصوؿ إلى توقعات واحتماالت جديدة 
  الستفسار.لاالنتقاؿ والتجوؿ داخؿ الفصؿ أثناء عمؿ المجموعات 
  ألسئمة التحقيؽ الجغرافى.البحث عف إجابات 
 .تفسير اإلجابات والحموؿ التي تـ التوصؿ إليها 

يف ضـوء االسـرتاتيجية املكرتحـة الـ  مت     ثالجًا: إعادة صياغة وحدة )األىشطة االقتصادية يف مصر( 

 ومت ذلك مً خالل: ،التوصل إليَا

تػػـ صػياغة األهػداؼ العامػة واإلجرائيػة لموحػػدة  :تحديػد األهػداؼ العامػة واإلجرائيػة لموحػدة .0
األهػداؼ التػي ، وكػذلؾ لتنميػة مهػارات التحقيػؽ الجغرافػى طػالببحيث تركز عمػى نشػاط ال

      العقمى لممعمومات لدى الطالب.تعمؿ عمى رفد كفاءة التمثيؿ 
لتػدريس الوحػدة: تنوعػت األنشػطة التعميمػة تحديد األنشطة والوسائؿ التعميمية المناسػبة   .1

داخؿ الوحدة وتـ دمج أنشطة فردية وأنشطة جماعية لتحقيػؽ أهػداؼ الوحػدة، وقػد ركػزت 
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وعػػرض  جمػػد المعمومػػات ومناقشػػتها وتمثيمهػػاو  ،األسػػئمة عمميػػات طػػرحاألنشػػطة عمػػى 
ابػة تحقيقػات وتقػارير ت، وكبناء عمػى خبػراتهـ السػابقة التنبؤ بفرضيات جديدةالمعمومات و 

-الدوالر وتػأثيرص عمػى األنشػطة االقتصػادية فػي مصػر ارتفاع-النهضةسد )منها  جغرافية
تعػػػددت الوسػػػائؿ كمػػػا  .مصػػػر غيػػػر المسػػػتغمة( ثػػػروة -الزراعيػػػةالمشػػػكالت -حقػػػؿ ظهػػػر

ة يػالوحدة عمػى صػور ورسػـو بيانيػة وتوضػيحية، وفيػديوهات تعميمالتعميمية فقد اشتممت 
وعػػي ، خاصػػة بمحتػػوى الوحػػدة ألهػػداؼ ومحتػػوى  التنػػوع والمالءمػػة ـاختيػػارهفػػي وقػػد ورا

أهػػداؼ  مراعػػاةالػػدروس وخصػػائص الفئػػة المسػػتهدفة والػػزمف المحػػدد لتػػدريس الوحػػدة، و 
   .البحث

: فقػػد تنوعػػت أسػػاليب التقػػويـ بػػيف التقػػويـ القبمػػى والتكػػوينى تحديػػد أسػػاليب تقػػويـ الوحػػدة .2
 .والنهائى

: فقػد تػـ إعػداد دليػؿ إرشػادى لممعمػـ اعداد دليػؿ المعمػـ لتػدريس الوحػدة المعػاد صػياغتها .3
، وتضػمف في تدريس الوحدة المعاد صياغتها فػي ضػوء االسػتراتيجية المقترحػة هلمساعدت
االسػػتراتيجية المقترحػة القائمػػة عػف نبػػذة مختصػرة و مقدمػة الػػدليؿ، والهػدؼ منػه،  الػدليؿ:

والمػدة  ،األهػداؼ العامػة لموحػدةو  بيف محطػات الػتعمـ ودورة الػتعمـ السػباعية،عمى الدمج 
ثػـ  ،وطػرؽ التقػويـ المتبعػةووسػائؿ الوحػدة وأنشػطتها، لتػدريس الوحػدة،  الزمنية الالزمة

 .المقترحةخطة السير في كؿ درس حسب مراحؿ االستراتيجية 
تحقػؽ لمتعػرؼ عمػى مػدى عمى السادة المحكميف  هـعرضولضبط الوحدة ودليؿ المعمـ تـ  .4

، ومػػدى التناسػػؽ بػػيف مراحػػؿ االسػػتراتيجية المقترحػػة ،وا مػػف أجمهػػاوضػػعؼ التػػي اداألهػػ
ودليػؿ  ةوتػـ تعػديؿ الوحػد .األنشطة لطػالب الصػؼ األوؿ الثػانوىومالءمة مناسبة ومدى 
 .(())ا في صورتهـ النهائيةآرائهـ وأصبحو  وفؽالمعمـ 

مػػا صػػورة وحػػدة معػػاد وهػػو " البحػػث  ةالسػػؤاؿ الثالػػث مػػف أسػػئم ومػػف ثػػـ تػػـ اإلجابػػة عػػف      
صػػياغتها فػػي ضػػوء االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى الػػدمج بػػيف دورة الػػتعمـ السػػباعية 

 .؟ومحطات التعمـ
                                                           

( ( هلحق رقم )وحدة األًشطة االقتصادية هعاد صياغتها.3 ) 
 

( ( هلحق رقم )دليل الهعلم لتدريس الوحدة الهعاد صياغتها.4 ) 
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تينيـة مَـارات التحكيـل اجلغرافـى ومسـتوى      علـى  االسـرتاتيجية املكرتحـة   أثـر  رابعـًا: قيـا    

 التنجيل العكلى للنعلومات، ومت ذلك مً خالل:

 الجاىوى:إعداد اختبار مَارات التحكيل اجلغرافى لطالب الصف األول  .1
 تـ إعداد اختبار مهارات التحقيؽ الجغرافى وفقًا لمخطوات التالية:   

طػػالب نمػػو مهػػارات التحقيػػؽ الجغرافػػى ل: تمثػػؿ فػػي التعػػرؼ عمػػى مػػدى الهػػدؼ مػػف االختبػػار
 .الصؼ األوؿ الثانوى

تمػػت مراجعػػة بعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػي أعػػدت مقػػاييس  :ودرجاتػػه تحديػػد شػػكؿ االختبػػار
لممهػػارات الجغرافيػػة، وتػػـ اختيػػار األسػػئمة المقاليػػة القصػػيرة إلعطػػاء الحريػػة 

 االختبػار أهػداؼ ضػوء وفػيبفجابػة محػددة. حتى ال يتقيدوا  ألذهاف الطالب،
( مهػػارات 4االختبػػار، وزعػػت عمػػى ) مفػػردة( ألسػػئمة 24صػػياغة ) تمػػت

وتـ استخداـ الرسـو البيانية والصػور والمقػاالت والجػداوؿ لمتحقيؽ الجغرافى. 
كمػػا تػػـ تحديػػد  والخػػرائط واألخبػػار فػػي اعػػداد مفػػردات االختبػػار. واإلحصػػائيات

 .لصحيحة عمى كؿ مفردةدرجة واحدة لإلجابة ا
اختبػػػار مهػػػارات تػػػـ تطبيػػػؽ  الخصػػػائص السػػػيكومترية الختبػػػار مهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػػى:

( 24مكونػػػػػػة مػػػػػػف )اسػػػػػػتطالعية  عمػػػػػػى مجموعػػػػػػةالتحقيػػػػػػؽ الجغرافػػػػػػى 
طالػػػػػػب مػػػػػػف طػػػػػػالب الصػػػػػػؼ األوؿ الثػػػػػػانوي بمدرسػػػػػػة شػػػػػػبيف القنػػػػػػاطر 

 ، وذلؾ لحساب صدؽ وثبات وزمف االختبار.الثانوية بنيف
 تـ حساب صدؽ االختبار عف طريؽ: :صدؽ االختبار حساب

 المهاراتحساب معامالت االرتباط بيف مف خالؿ  هتـ حسابو  :صدؽ االتساؽ الداخمي 
 المعامالت:والجدوؿ التالى يوضح هذص  لالختبار والدرجة الكميةالفرعية 

 يعبيم االرتببط ببنذرجة انكهُة يهبرات انتحمُك انجغرافً

تحذَذ انهذف يٍ انتحمُك انجغرافً 

 ووضع أضئهته

0.17**  

**0.17 جًع وتطجُم وتمُُى انًعهىيبت  

**0.11 تًثُم انًعهىيبت انجغرافُة وتفطُرهب  

**0.17 اإلجببة عٍ أضئهة انتحمُك انجغرافً  

**0.17 االَعكبش واالضتجببة  

 0.07** دال عُذ   الختببر يهبرات انتحمُك انجغرافً ( َىضح صذق االتطبق انذاخهً 7جذول ) 
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والدرجة الكمية دالة  مهارةكؿ  معامالت االرتباط بيف جميدأف يتضح مف الجدوؿ السابؽ      
 .يتمتد بدرجة عالية مف الصدؽ الختبار ا عمى أف يدؿمما (  4.40عند مستوى ) 

عمى مجموعة مف المحكمػيف؛ بهػدؼ التأكػد مػف صػالحية  تـ عرض االختبار صدؽ المحكميف:
االختبار مف حيث مػدى صػحة وسػالمة المفػردات المخصصػة لكػؿ مهػارة مػف مهػارات التحقيػؽ 
الجغرافػػى، ودقتهػػا المغويػػة والعمميػػة ومالئمتهػػا لمطػػالب، وتػػـ تعػػديؿ بعػػض المفػػردات وحػػذؼ 

 .مفردة 22ختبار ليصبح عدد مفردات اال مفردتيف بناء عمى مالحظات المحكميف
 همػا:ت التحقيؽ الجغرافػى بطػريقتيف اتـ حساب ثبات اختبار مهار  حساب ثبات وزمف االختبار:

 الثبات:يوضح معامالت  والجدوؿ التالىالنصفية  وطريقة التجزئةطريقة ألفا كرونباخ 

 يهبرات انتحمُك انجغرافً ختببريعبيالت انثببت ال( َىضح 2جذول ) 
يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف جميػػػد معػػػامالت الثبػػػات مرتفعػػػة والػػػذى يؤكػػػد ثبػػػات   

 المقياس.
كمتوسػط الفػرؽ الزمنػي إلجابػة أوؿ  دقيقػة( 34بػػ ) االختبػارحػدد زمػف حساب زمػف االختبػار: 

 .() لمتطبيػػؽصػػورته النهائيػػة، وأصػػبح جػػاهزًا  . ووضػػد االختبػػار بػػذلؾ فػػيوأخػػر طالػػب عميػػه
والجػػػدوؿ التػػػالى يعػػػرض األوزاف النسػػػبية وتوزيػػػد مهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػػى عمػػػى أسػػػئمة 

 االختبار.
  

                                                           

( ( هلحق رقم )5 )لجغرافً لطالب الصف األول الثاًوي.اختبار ههارات التحقيق ا 
 

يعبيم أنفب  يهبرات انتحمُك انجغرافً

 كروَببخ

 انتجسئة انُصفُة 

 ) ضبُريبٌ براوٌ (

تحذَذ انهذف يٍ انتحمُك انجغرافً ووضع 

 أضئهته

0.11 0.12 

 0.10 0.17 جًع وتطجُم وتمُُى انًعهىيبت

 0.17 0.17 تًثُم انًعهىيبت انجغرافُة وتفطُرهب

 0.10 0.10 اإلجببة عٍ أضئهة انتحمُك انجغرافً

 0.12 0.10 االَعكبش واالضتجببة

 0.10 0.10 انًمُبش ككم
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 و

 عذد انًفردات يفردات االختببر يهبرات انتحمُك انجغرافً
انُطبة 

 انًئىَة

تحذَذ انهذف يٍ انتحمُك  7

 انجغرافً ووضع أضئهته

0 ،0 ،1 ،70 ،

20 ،20 ،21 ،27 

1 20.2% 

جًع وتطجُم وتمُُى  2

 انًعهىيبت

2،0 ،1 ،7 ،77 ،

20 ،27 ،20 

1 20.27% 

تًثُم انًعهىيبت انجغرافُة  7

 وتفطُرهب

7 ،77 ،72 ،77 ،

70 ،71 ،71 ،22 

1 20.27% 

اإلجببة عٍ أضئهة انتحمُك  0

 انجغرافً

7 ،21 ،70 ،77 0 72.72% 

، 27، 70، 70 االَعكبش واالضتجببة 0

77 ،72 

0 70.70% 

 %700 77 انعذد انكهً نًفردات االختببر

 ( األوزاٌ انُطبُة وتىزَع يهبرات انتحمُك انجغرافً عهً أضئهة االختببر.7 جذول)

 الجاىوى:إعداد مكيا  التنجيل العكلى للنعلومات لطالب الصف األول  .0
لممعمومػات لػدى طػالب الصػؼ األوؿ  قيػاس مسػتوى التمثيػؿ العقمػىفػى  تمثػؿ المقيػاس:هػدؼ 

االسػتراتيجية المقترحػة  تػأثيرالثانوى مف خالؿ استجابتهـ عمى عبارات المقياس، وتحديد مدى 
 في رفد مستوى التمثيؿ العقمى لممعمومات.

لتحديد أبعاد المقياس تـ االطالع عمى عدد مف المقاييس الخاصة بالتمثيؿ  أبعاد المقياس:
لممعمومات، وتـ التوصؿ إلى سبعة أبعاد لممقياس، وهـ )االحتفاظ، المعنى، االشتقاؽ،  العقمى

 .التوليؼ، تعدد صين التمثيؿ العقمى، المرونة العقمية المعرفية، دينامية التمثيؿ المعرفى(

تحت كؿ بعد مف عبارات مجموعة مف الصياغة  تمت :وتحديد درجاته المقياسصياغة مفردات 
 ما،إلى حد  وهـ )تنطبؽ، تنطبؽويوجد ثالثة اختيارات أماـ كؿ عبارة ماـ كؿ عبارة األبعاد، وأ
( أماـ √، ويضد الطالب عالمة )عبارة (44) فى عبارات المقياس تحددتوقد  ال تنطبؽ(،

 العبارة التي تتناسب معه.
، تنطبؽ 2 )تنطبؽكتالى  وهىتقديرات لالستجابات  2وتـ تحديد درجات المقياس بفعطاء  

هي أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عميها الطالب  ( ومف ثـ تعد0، ال تنطبؽ 1إلى حد ما 
 .(44هي )وأقؿ درجة  (054)
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 الدراسة االستطالعية لممقياس:
طالػػب مػػف طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي ( 24تػػـ تطبيػػؽ دراسػػة اسػػتطالعية لممقيػػاس عمػػى )

 لحساب ثبات االختبار وصدقه وزمنه.، وذلؾ بمدرسة شبيف القناطر الثانوية بنيف
طريقة ألفا  هما:حساب ثبات مقياس التمثيؿ العقمى لممعمومات بطريقتيف  تـ :ثبات المقياس

 الثبات:يوضح معامالت  والجدوؿ التالىالنصفية  وطريقة التجزئةكرونباخ 

يعبيم أنفب  انبعذ

 كروَببخ

 انتجسئة انُصفُة 

 ) ضبُريبٌ براوٌ (

 0.10 0.12 االحتفبظ

 0.17 0.10 انًعًُ

 0.17 0.11 االشتمبق

 0.17 0.17 انتىنُف

 0.11 0.10 تعذد صُغ انتًثُم انعمهً

 0.17 0.10 انًروَة انعمهُة انًعرفُة

 0.10 0.10 دَُبيُة انتًثُم انًعرفً

 0.77 0.72 انًمُبش ككم

 نهًعهىيبت ( َىضح يعبيالت انثببت نًمُبش انتًثُم انعمه0ًجذول ) 

 المقياس.ثبات  والذي يؤكديتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميد معامالت الثبات مرتفعة  
 عػػف طريػػؽ صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخميتػػـ حسػػاب صػػدؽ المقيػػاس باسػػتخداـ  المقيػػاس:صػػدؽ 

حساب معامالت االرتباط بيف المهارات الفرعية والدرجة الكمية لممقياس والجػدوؿ التػالى يوضػح 
 المعامالت:هذص 

 يعبيم االرتببط ببنذرجة انكهُة أبعبد انًمُبش

**0.10 االحتفبظ  

**0.10 انًعًُ  

**0.17 االشتمبق  

**0.10 انتىنُف  

**0.17 تعذد صُغ انتًثُم انعمهً  

**0.10 انًروَة انعمهُة انًعرفُة  

**0.11 دَُبيُة انتًثُم انًعرفً  

 نًمُبش انتًثُم انعمهً نهًعهىيبت ( َىضح صذق االتطبق انذاخهً 0جذول ) 

**0.07دال عُذ   
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كؿ بعد و الدرجة الكمية دالة عند  معامالت االرتباط بيف جميديتضح مف الجدوؿ السابؽ      
 .يتمتد بدرجة عالية مف الصدؽ المقياس  عمى أف يدؿ مما (  4.40مستوى ) 

  إلجابة أوؿ وأخر طالب عميهدقيقة( كمتوسط الفرؽ الزمني  24حدد زمف المقياس بػ )كما. 
  مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف؛ وذلػػؾ بهػػدؼ فحػػص صػػياغة كمػػا تػػـ عػػرض المقيػػاس عمػػى

بداء الػرأي فػي مػدى تمثيػؿ العبػارات ألبعػاد المقيػاس، وقػد أبػدى المحكمػوف  عبارات المقياس وا 
يػة وتـ تعػديؿ المقيػاس فػي ضػوء آرائهػـ ليصػبح المقيػاس فػي صػورته النهائبعض المالحظات 
. والجػػدوؿ التػػالى يوضػػح األوزاف النسػػبية وتوزيػػد عبػػارات مقيػػاس التمثيػػؿ () وجػػاهز لمتطبيػػؽ

   العقمى لممعمومات.

 لممعمومات. األوزاف النسبية وتوزيد العبارات عمى أبعاد مقياس التمثيؿ العقمى (5جدوؿ)

  

                                                           

( ( هلحق رقم )هقياس التهثيل العقلً للهعلوهات لطالب الصف األول الثاًوي.6 ) 
 

عذد  عببرات انًمُبش أبعبد انًمُبش و

 انعببرات

انُطبة 

 انًئىَة

 %70.0 1 1، 1 0، 0، 0 7، 2، 7 انبعذ األول: االحتفبظ  7

، 70، 70،  77،  72، 77، 70، 7 انبعذ انثبًَ: انًعًُ 2

70 

1 70.0% 

 27، 22، 27  20،  77، 71، 71 انبعذ انثبنث: االشتمبق 7

 ،20  

1 70.0% 

 %70.70 0 70، 27، 21، 21، 20، 20 انبعذ انرابع: انتىنُف 0

انبعذ انخبيص: تعذد صيُغ  0

 انتًثُم انعمهً

77 ،72 ،77 ،70 ،70 ،70 ،71 ،

71 ،77 ،00 ،07 ،02 ،07 

77 27.07% 

انبعييذ انطيييبدش: انًروَييية  0

 انعمهُة انًعرفُة

00 ،00 ،00 ،01 ،01 ،07 ،00 1 72.12% 

انبعييييذ انطييييببع: دَُبيُيييية  1

 انتًثُم انًعرفً

07 ،02 ،07 ،00 ،00 0 7.07% 

 %700 00  انعذد انكهً نعببرات انًمُبش
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 (تفسريٍا-ىتائجَاجتربة البحح )

االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػة عمػػى الػػدمج بػيف دورة الػػتعمـ السػػباعية  أثػرلمتأكػد مػػف 
تنميػػة مهػػارات التحقيػػؽ الجغرافػػى والتمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات، تػػـ إجػػراء  فػػىومحطػػات الػػتعمـ 

 ألدوات البحث، وذلؾ مف خالؿ: الميدانيالتطبيؽ 
 للبحح: التجرييبالتصنيه 

فقػػػػػد اسػػػػػتخدـ  التجريبػػػػػيلمػػػػػا كػػػػػاف المػػػػػنهج المسػػػػػتخدـ فػػػػػي البحػػػػػث هػػػػػو المػػػػػنهج شػػػػػبه  
لمجمػػػػػوعتيف مسػػػػػتقمتيف متجانسػػػػػتيف، وذات قياسػػػػػيف قبمػػػػػي وبعػػػػػدي،  التجريبػػػػػىالتصػػػػػميـ 

 إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة؛ ذلؾ ألنها تناسب طبيعية متغيرات البحث.
  املستخدمة: االساليب اإلحصائية

 Statisticalتػـ إدخػاؿ البيانػات، عػف طريػؽ اسػتخداـ الرزمػة اإلحصػائية لمعمػـو اإلنسػانية) 
Package For The Social Sciences(أو اختصػػارا )SPSS مػػف أجػػؿ تحميمهػػا )

 والحصوؿ عمى النتائج وقد استعممت األساليب اإلحصائية التالية:
 .المستقمةلمعينات  (t.testاختبار" ت") -
 .المرتبطةلمعينات  (t.testاختبار" ت") -
بمدرسػػة الصػػؼ األوؿ الثػػانوى  مػػف طالبػػاتطالبػػة  74تػػـ اختيػػار  :جمنوعــة البحــحاختيــار 

المجموعػة  تيف،وتقسيمهـ مجموع، )حيث محؿ سكف الباحثة( شبيف القناطر الثانوية بنات
 باالسػػػتراتيجيةوذلػػػؾ لتطبيػػػؽ الوحػػػدة المعػػػاد صػػػياغتها  ( طالبػػػة34التجريبيػػػة شػػػممت )

 .الوحدة بالطريقة التقميدية اوقد درسو  طالبة (34)ضابطة ال ، والمجموعةالمقترحة
ــح:   ــى ألدوات البحــــ ــل الكبلــــ طبقػػػػػػت أدوات البحػػػػػػث عمػػػػػػى المجمػػػػػػوعتيف الضػػػػػػابطة  التطبيــــ

 .وتػػػػػـ التصػػػػػحيح ورصػػػػػد النتػػػػػائج .1408/  3/2يػػػػػـو االثنػػػػػيف الموافػػػػػؽ  والتجريبيػػػػػة فػػػػػي
فػػػػى اختبػػػػار  والمجموعػػػػة الضػػػػابطةبػػػػيف أفػػػػراد المجموعػػػػة التجريبيػػػػة  التكػػػػافؤ وتػػػػـ حسػػػػاب

 ،البرنػػػػامجتطبيػػػػؽ  لممعمومػػػػات قبػػػػؿالعقمػػػػى  مهػػػػارات التحقيػػػػؽ الجغرافػػػػى ومقيػػػػاس التمثيػػػػؿ
 والجػػػػدوؿ التػػػػالي وذلػػػػؾ بتطبيػػػػؽ اختبػػػػار )ت( لداللػػػػة الفػػػػروؽ بػػػػيف مجمػػػػوعتيف مسػػػػتقمتيف

 نتائج:مف  تـ التوصؿ إليهيوضح ما 
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االختببر 

 وانًمُبش
 ٌ انًجًىعة

 يطتىي انذالنة ت ع و

اختببر يهبرات 

انتحمُك 

 انجغرافً

 غُر دانة إحصبئُب   0.70 7.02 77.0 00 ضببطة

 00 تجرَبُة
72.10 7.07 

يمُبش انتًثُم 

 انعمهً نهًعهىيبت

 غُر دانة إحصبئُب   0.02 0.12 07.07 00 ضببطة

 0.71 02.71 00 تجرَبُة

 ( َتبئج تحهُم انمُبش انمبهٍ ألدوات انبحث عهً انًجًىعتٍُ 1جذول ) 

والػػػػذي  إحصػػػػائيًا،يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف جميػػػػد قػػػػيـ "ت" غيػػػػر دالػػػػة  
اختبػػػػػػار مهػػػػػػارات  فػػػػػػى والمجموعػػػػػػة الضػػػػػػابطةعمػػػػػػى تكػػػػػػافؤ المجموعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة  يػػػػػػدؿ

 التمثيؿ العقمى لممعمومات.  مقياسو  التحقيؽ الجغرافى
تػػـ تػػدريس الوحػػدة المعػػاد صػػياغتها باسػػتخداـ االسػػتراتيجية  املعــاد صــياغتَا: تــدريس الوحــدة  

المقترحة القائمة عمػى الػدمج بػيف دورة الػتعمـ السػباعية ومحطػات الػتعمـ لممجموعػة التجريبيػة 
ليصػؿ إجمػالى الحصػص إلػى  1408/ 2/ 20حتػى األحػد  1408/ 2/ 4     فػي الفتػرة مػف

 ( حصص. في حيف تدرس المجموعة الضابطة الوحدة بالطريقة التقميدية.8)
ــح:  ــدى ألدوات البحــــ ــل البعــــ طبقػػػػػػت أدوات البحػػػػػػث عمػػػػػػى المجمػػػػػػوعتيف الضػػػػػػابطة  التطبيــــ
 وتـ التصحيح ورصد النتائج.. 1408/  1/3والتجريبية في يـو الثالثاء الموافؽ 

 حتليل اليتائج وتفسريٍا:

لمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة فػػػػروض البحػػػػث، وذلػػػػؾ كمػػػػا تػػػػـ تحميػػػػؿ النتػػػػائج وتفسػػػػيرها 
 يمى:

 طػػػػػػالبإحصػػػػػػائيًا بػػػػػػيف متوسػػػػػػطى درجػػػػػػات  يوجػػػػػػد فػػػػػػرؽ داؿالفػػػػػػرض البحثػػػػػػى األوؿ: 
مهػػػػارات التحقيػػػػؽ  اختبػػػػارالمجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدي فػػػػى 

 الجغرافى والدرجة الكمية لصالح المجموعة التجريبية.
ويمكػػػػف  المسػػػػتقمةاختبػػػػار " ت " لمعينػػػػات  ـتػػػػـ اسػػػػتخدالمتحقػػػػؽ مػػػػف هػػػػذا الفػػػػرض 

 التالى:نتائج مف خالؿ الجدوؿ ال عرض
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يهبرات 

انتحمُك 

 انجغرافً

 ت ع و ٌ انمُبش
يطتىي 

 انذالنة

يربع 

 إَتب

حجى 

 انتأثُر

تحذَذ انهذف 

يٍ انتحمُك 

انجغرافً 

 ووضع أضئهته

دانة  77.20 7 7.00 00 ضببطة

إحصبئُب  

0.07عُذ   

 كبُر 0.00

 00 تجرَبُة

1.20 0.07 

جًع وتطجُم 

وتمُُى 

 انًعهىيبت

 00 ضببطة
7.07 7.07 

دانة  70.02

إحصبئُب  

0.07عُذ   

 كبُر 0.01

 00 تجرَبُة
0.7 0.7 

تًثُم 

انًعهىيبت 

انجغرافُة 

 وتفطُرهب

 00 ضببطة
7.01 7.77 

دانة  70.01

إحصبئُب  

0.07عُذ   

 كبُر 0.01

 00 تجرَبُة
1.00 0.17 

اإلجببة عٍ 

أضئهة انتحمُك 

 انجغرافً

 00 ضببطة
2.2 7.22 

دانة  1.70

إحصبئُب  

0.07عُذ   

 كبُر 0.71

 00 تجرَبُة
7.70 0.22 

االَعكبش 

 واالضتجببة

 00 ضببطة
2.7 7.20 

دانة  70.07

إحصبئُب  

0.07عُذ   

 كبُر 0.07

 00 تجرَبُة
0.00 0.01 

 انذرجة انكهُة
 00 ضببطة

70.70 7.11 
دانة  20.07

إحصبئُب  

0.07عُذ   

 كبُر 0.01

 00 تجرَبُة
27.0 2.07 

( يوضح األعداد و المتوسطات و االنحرافات المعيارية و قيمة " ت " و داللتها فى مهارات التحقيؽ 7جدوؿ ) 
 التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعديلممجموعتيف الجغرافى والدرجة الكمية  

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػه توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجموعػػة الضػػابطة 
تحديػد الهػدؼ  مهػارةمتوسط  في اختبار مهارات التحقيؽ الجغرافى، وكافوالمجموعة التجريبية 

مف التحقيػؽ الجغرافػى ووضػد أسػئمته لصػالح المجموعػة التجريبيػة حيػث كانػت قيمػة " ت "   
، كما يتضح مف الجدوؿ السػابؽ أنػه توجػد  4.40صائيًا  عند مستوى و هى دالة إح 08.13

 مهػارةفروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة الضػابطة و المجموعػة التجريبيػة فػى متوسػط 
جمػػػد وتسػػػجيؿ وتقيػػػيـ المعمومػػػات لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة حيػػػث كانػػػت قيمػػػة " ت "   
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، و يتضػح مػف الجػدوؿ السػابؽ أنػه توجػد  4.40و هى دالة إحصائيًا  عنػد مسػتوى  05.41
 مهػارةفروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة الضػابطة و المجموعػة التجريبيػة فػى متوسػط 

تمثيػػؿ المعمومػػات الجغرافيػػة وتفسػػيرها لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة حيػػث كانػػت قيمػػة " ت "   
لسػػابؽ أنػػه توجػػد ، يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ا 4.40و هػػى دالػػة إحصػػائيًا  عنػػد مسػػتوى  05.57

 مهػارةفروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة الضػابطة و المجموعػة التجريبيػة فػى متوسػط 
اإلجابة عػف أسػئمة التحقيػؽ الجغرافػى لصػالح المجموعػة التجريبيػة حيػث كانػت قيمػة " ت "   

، و يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػه توجػػد  4.40و هػػى دالػػة إحصػػائيًا  عنػػد مسػػتوى  7.84
 مهػارةذات داللة إحصائية بيف المجموعة الضػابطة و المجموعػة التجريبيػة فػى متوسػط فروؽ 

و هػى  04.30االنعكاس واالسػتجابة لصػالح المجموعػة التجريبيػة حيػث كانػت قيمػة " ت "   
،وأيضػًا يتضػح مػف الجػدوؿ السػابؽ أنػه توجػد فػػروؽ ذات  4.40دالػة إحصػائيًا  عنػد مسػتوى 
ة الضػػابطة و المجموعػػة التجريبيػػة فػػى متوسػػط الدرجػػة الكميػػة داللػػة إحصػػائية بػػيف المجموعػػ

و هػػى دالػػة إحصػػائيًا  عنػػد  14.50لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة حيػػث كانػػت قيمػػة " ت "   
وأشػػارت قيمػػة مربػػد ايتػػا إلػػى حجػػـ تػػأثير كبيػػر لالسػػتراتيجية المقترحػػة عمػػى .  4.40مسػػتوى 

 ويمكف توضيح هذص النتيجة مف خالؿ الشكؿ التالى : تنمية مهارات التحقيؽ الجغرافى.

 
 َىضح انًتىضطبت انحطببُة الختببر يهبرات انتحمُك انجغرافً نهًجًىعتٍُ انضببطة وانتجرَبُة (7شكم) 
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طػػػػػالب متوسػػػػػطي درجػػػػػات  إحصػػػػػائيًا بػػػػػيفيوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ الفررررررح البلثررررر  الثررررر     
فػػػػى اختبػػػػػار مهػػػػارات التحقيػػػػػؽ فػػػػى التطبيقػػػػػيف القبمػػػػى والبعػػػػػدى  المجموعػػػػة التجريبيػػػػػة

 لصالح التطبيؽ البعدى.وذلؾ  الجغرافى ككؿ وفى كؿ مهارة عمى حدص
نتػائج مػف ال ويمكػف عػرضاختبار " ت " لمعينات المرتبطػة  تـ استخداـلمتحقؽ مف هذا الفرض 

 التالى:خالؿ الجدوؿ 

 ٌ انمُبش انبعذ

 يطتىي انذالنة ت ع و
يربع 

 إَتب

حجى 

 انتأثُر

تحذَذ انهذف 

يٍ انتحمُك 

انجغرافً 

ووضع 

 أضئهته

 00 لبهً
7.70 0.71 

20.10 

دانة إحصبئُب  عُذ 

0.07 

 كبُر 0.00

 00 بعذي

1.20 0.07 

جًع 

وتطجُم 

وتمُُى 

 انًعهىيبت

 00 لبهً
7.01 7.70 

77.00 

دانة إحصبئُب  عُذ 

0.07 

 كبُر 0.00

 00 بعذي
0.7 0.7 

تًثُم 

انًعهىيبت 

انجغرافُة 

 وتفطُرهب

 00 لبهً
7.01 7.00 

27.07 

دانة إحصبئُب  عُذ 

0.07 

 كبُر 0.07

 00 بعذي
1.00 0.17 

اإلجببة عٍ 

أضئهة 

انتحمُك 

 انجغرافً

 00 لبهً
7.00 0.10 

27.71 

دانة إحصبئُب  عُذ 

0.07 

 كبُر 0.01

 00 بعذي
7.70 0.22 

االَعكبش 

 واالضتجببة

 00 لبهً
7.0 0.10 

71.01 

دانة إحصبئُب  عُذ 

0.07 

 كبُر 0.02

 00 بعذي
0.00 0.01 

انذرجة 

 انكهُة

 00 لبهً
72.10 7.07 

70.17 

دانة إحصبئُب  عُذ 

0.07 

 كبُر 0.10

 00 بعذي
27.0 2.07 

( َىضح األعذاد و انًتىضطبت واالَحرافبت انًعُبرَة و لًُة " ت " و دالنتهب فً يهبرات  7جذول ) 

نهًجًىعة انتجرَبُة فً انمُبضٍُُ انمبهٍ وانبعذي انتحمُك انجغرافً  



 ...................................... استراتيجية مقترحة قائمة على الدمج بين دورة التعلم السباعية ومحطات التعلم

- 786 - 

لػة إحصػائية بػيف القيػاس القبمػى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنه توجػد فػروؽ ذات دال  
تحديػد الهػدؼ مػف التحقيػؽ الجغرافػى ووضػد  مهػارةفػى متوسػط ممجموعػة التجريبيػة البعدى لو 

و هػى دالػة إحصػائيًا  عنػد  13.63أسئمته لصالح القياس البعػدى حيػث كانػت قيمػة " ت "   
، كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػه توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  4.40مسػػتوى 

عمومػػات لصػػالح القيػػاس جمػد وتسػػجيؿ وتقيػػيـ الم مهػػارةالقيػاس القبمػػى و البعػػدى فػػى متوسػػط 
، و  4.40و هػػى دالػػة إحصػػائيًا  عنػػد مسػػتوى  08.43البعػػدى حيػػث كانػػت قيمػػة " ت "   

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنه توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف القيػاس القبمػى و البعػدى 
تمثيػػؿ المعمومػػات الجغرافيػػة وتفسػػيرها لصػػالح القيػػاس  مهػػارةلمجموعػػة البحػػث فػػى متوسػػط 

، يتضػح  4.40و هى دالة إحصائيًا  عنػد مسػتوى  12.30دى حيث كانت قيمة " ت "   البع
مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أنػػػه توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف القيػػػاس القبمػػػى و البعػػػدى 

اإلجابػػة عػػف أسػػئمة التحقيػػؽ الجغرافػػى لصػػالح القيػػاس  مهػػارةلمجموعػػة البحػػث فػػى متوسػػط 
 .4.40و هى دالة إحصائيًا  عند مستوى  10.06البعدى حيث كانت قيمة " ت "   

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أنه توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف القيػاس القبمػى     
االنعكاس واالستجابة لصالح القيػاس البعػدى حيػث  مهارةوالبعدى لمجموعة البحث فى متوسط 

و يتضح مػف الجػدوؿ  ، 4.40و هى دالة إحصائيًا  عند مستوى 07.37كانت قيمة " ت "   
السػابؽ أنػه توجػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف القيػػاس القبمػى و البعػدى لمجموعػة البحػػث 

و هػػى  23.72فػػى متوسػػط الدرجػػة الكميػػة لصػػالح القيػػاس البعػػدى حيػػث كانػػت قيمػػة " ت "   
وأشػػػػارت قيمػػػػة مربػػػػد ايتػػػػا إلػػػػى حجػػػػـ تػػػػأثير كبيػػػػر    4.40دالػػػػة إحصػػػػائيًا  عنػػػػد مسػػػػتوى 

جية المقترحة عمػى تنميػة مهػارات التحقيػؽ الجغرافػى لممجموعػة التجريبيػة بعػد دراسػة لالستراتي
 التالى:ويمكف توضيح هذص النتيجة مف خالؿ الشكؿ الوحدة. 
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َىضح انًتىضطبت انحطببُة الختببر يهبرات انتحمُك انجغرافً فٍ انمُبضٍُ انمبهً وانبعذي  (2شكم)

 نهًجًىعة انتجرَبُة

 طػػػػػالببػػػػػيف متوسػػػػػطى درجػػػػػات يوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػائيًا الثالػػػػػث:  الفػػػػػرض البحثػػػػػى  
التمثيػػػؿ العقمػػػى لممعمومػػػػات مقيػػػػاس المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي فػػػى 

 والدرجة الكمية لصالح المجموعة التجريبية.
ويوضػػح نتائجهػػا الجػػدوؿ اختبػػار " ت " لمعينػػات المسػػتقمة  تػػـ اسػػتخداـلمتحقػػؽ مػػف هػػذا الفػػرض 

 التالى:

 ت ع و ٌ انمُبش انبعذ
يطتىي 
 انذالنة

يربع 
(1إَتب)  

حجى 
 انتأثُر

 االحتفبظ
 00 ضببطة

7.0 7.77 
دانة  00.07

إحصبئُب  
عُذ 
0.07 

 كبُر 0.71

 00 تجرَبُة
27.0 0.01 

 انًعًُ
 00 ضببطة

70.07 7.17 
دانة  77.17

إحصبئُب  
عُذ 
0.07 

 كبُر 0.10

 00 تجرَبُة
27.00 0.11 

 االشتمبق
 00 ضببطة

7.1 7.00 
دانة  01.70

إحصبئُب  
عُذ 
0.07 

 كبُر 0.17

 00 تجرَبُة
27.07 0.11 

 انتىنُف
 00 ضببطة

1.71 7.00 
دانة  70.11

إحصبئُب  
عُذ 
0.07 

 كبُر 0.17

 00 تجرَبُة
71.00 0.1 

                                                           
( أنه إذا كانت قيمة مربد إيتا تساوي  137) في صالح أحمد مراد : Kiess  0878قد رأى كيس -1

ففنها تكوف متوسطة ، و  4.45ابد ، و إذا كانت تساوي ففنها تكوف ضعيفة في المتغير الت 4.40
 . ففنها تكوف مرتفعة 4.04إذا كانت تساوي 
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تعذد صُغ 
انتًثُم 
 انعمهً

 00 ضببطة
70.00 7.10 

دانة  12.11
إحصبئُب  
عُذ 
0.07 

 كبُر 0.77

 00 تجرَبُة
71.1 0.07 

انًروَة 
انعمهُة 
 انًعرفُة

 00 ضببطة
1.0 7.7 

دانة  01.00
إحصبئُب  
عُذ 
0.07 

 كبُر 0.17

 00 تجرَبُة
20.00 7.77 

دَُبيُة 
انتًثُم 
 انًعرفً

 00 ضببطة
0.17 0.70 

دانة  00.10
إحصبئُب  
عُذ 
0.07 

 كبُر 0.10

 00 تجرَبُة
70.01 0.71 

انذرجة 
 انكهُة

 00 ضببطة
00.71 0.01 

دانة  11.17
إحصبئُب  
عُذ 
0.07 

 كبُر 0.77

 00 تجرَبُة
707.70 2.02 

( َىضح األعذاد و انًتىضطبت و االَحرافبت انًعُبرَة و لًُة " ت " و دالنتهب فً  70جذول ) 

 نهًعهىيبت وانذرجة انكهُة  ألفراد انًجًىعتٍُ انتجرَبُة وانضببطة فٍ انتطبُك انبعذٌ انتًثُم انعمهً

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػه توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجموعػػة 
الضابطة و المجموعة التجريبيػة فػى متوسػط بعػد االحتفػاظ لصػالح المجموعػة التجريبيػة حيػث 

، كمػػا يتضػػح مػػف  4.40ى دالػػة إحصػػائيًا  عنػػد مسػػتوى و هػػ 54.42كانػػت قيمػػة " ت "   
الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػه توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجموعػػة الضػػابطة و المجموعػػة 
التجريبيػػة فػػى متوسػػط بعػػد المعنػػى لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة حيػػث كانػػت قيمػػة " ت "   

جػدوؿ السػابؽ أنػه توجػد ، و يتضػح مػف ال 4.40و هى دالة إحصائيًا  عنػد مسػتوى  28.68
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجموعػػة الضػػابطة و المجموعػػة التجريبيػػة فػػى متوسػػط بعػػد 

و هػى دالػة إحصػائيًا   36.05االشتقاؽ لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة " ت "   
 . 4.40عند مستوى 
ة بػيف المجموعػة أنػه توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائي إلػى الجدوؿ السابؽ يشيركما  

الضػػابطة و المجموعػػة التجريبيػػة فػػى متوسػػط بعػػد التوليػػؼ لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة حيػػث 
، و يتضح مػف الجػدوؿ  4.40مستوى  إحصائيًا عندو هى دالة  24.66كانت قيمة " ت "   

السابؽ أنه توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المجموعػة الضػابطة و المجموعػة التجريبيػة 
توسط بعد تعدد صين التمثيؿ العقمى لصالح المجموعة التجريبيػة حيػث كانػت قيمػة " ت " فى م
 . 4.40و هى دالة إحصائيًا  عند مستوى  71.674  
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مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أنػػػه توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف أيضػػػًا يتضػػػح و  
متوسػط بعػد المرونػة العقميػة المعرفيػة لصػالح  المجموعة الضابطة و المجموعػة التجريبيػة فػى

و هػػى دالػػة إحصػػائيًا  عنػػد مسػػتوى  36.53المجموعػػة التجريبيػػة حيػػث كانػػت قيمػػة " ت "   
، و يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػه توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجموعػػة  4.40

عرفػى لصػالح المجموعػػة الضػابطة و المجموعػة التجريبيػة فػى متوسػط بعػػد ديناميػة التمثيػؿ الم
و  ، 4.40و هػػى دالػػة إحصػػائيًا  عنػػد مسػػتوى  34.64التجريبيػػة حيػػث كانػػت قيمػػة " ت "   

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف المجموعػة الضػابطة  كذلؾ
يمػة و المجموعة التجريبية فى متوسط الدرجة الكمية لصالح المجموعة التجريبية حيػث كانػت ق

وأشػػارت قيمػػة مربػػد ايتػػا إلػػى  . 4.40و هػػى دالػػة إحصػػائيًا  عنػػد مسػػتوى  77.68" ت "   
ويمكػػف  حجػػـ تػػأثير كبيػػر لالسػػتراتيجية المقترحػػة عمػػى تنميػػة أبعػػاد التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات.

 التالى:هذص النتيجة مف خالؿ الشكؿ  توضيح

 
 انعمهً نهًعهىيبت نهًجًىعتٍُ انضببطة وانتجرَبُةَىضح انًتىضطبت انحطببُة نًمُبش انتًثُم  (7شكم) 

المجموعػة التجريبيػة طالب بيف متوسطى درجات يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا الفرح البلث  الرابع  
ككػؿ وفػى كػؿ بعػد عمػى حػدص وذلػؾ  التمثيػؿ العقمػى لممعمومػاتلمقياس  والبعديالقبمي  في التطبيؽ

 البعدى.القياس  لصالح
 مػا تػـ التوصػؿ إليػه ويمكف عرضاختبار " ت " لمعينات المرتبطة  تـ استخداـلمتحقؽ مف هذا الفرض 

 التالى:مف نتائج مف خالؿ الجدوؿ 
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 ٌ انمُبش انبعذ

يطتىي  ت ع و
 انذالنة

يربع 
 إَتب

حجى 
 انتأثُر

 االحتفبظ
 7.00 1.17 00 لبهً

01.22 
دانة إحصبئُب  

0.07عُذ   
 كبُر 0.77

 0.01 27.0 00 بعذي

 انًعًُ
 7.70 70.01 00 لبهً

77.17 
دانة إحصبئُب  

0.07عُذ   
 كبُر 0.10

 0.11 27.00 00 بعذي

 االشتمبق
 00.71 7.70 7.70 00 لبهً

دانة إحصبئُب  
0.07عُذ   

 كبُر 0.70

 0.11 27.07 00 بعذي

 انتىنُف
 7.11 1.7 00 لبهً

71 
دانة إحصبئُب  

0.07عُذ   
 كبُر 0.17

 0.1 71.00 00 بعذي

تعذد صُغ 
 انتًثُم انعمهً

 7.07 77.07 00 لبهً
770.07 

دانة إحصبئُب  
0.07عُذ   

 كبُر 0.77

 0.07 71.1 00 بعذي
انًروَة 
انعمهُة 
 انًعرفُة

 0.07 1.7 00 لبهً
07.11 

دانة إحصبئُب  
0.07عُذ   

 كبُر 0.77

 7.77 20.00 00 بعذي
دَُبيُة 
انتًثُم 
 انًعرفً

 0.10 0.0 00 لبهً
00.01 

دانة إحصبئُب  
0.07عُذ   

 كبُر 0.11

 0.71 70.01 00 بعذي

 انذرجة انكهُة
 770.00 0.71 02.71 00 لبهً

دانة إحصبئُب  
0.07عُذ   

 كبُر 0.77

 2.02 707.70 00 بعذي

َىضح األعذاد و انًتىضطبت و االَحرافبت انًعُبرَة و لًُة " ت " و دالنتهب فً انتًثُم انعمهً  (77) جذول 

 نهًجًىعة انتجرَبُة نهًعهىيبت فً انمُبضٍُُ انمبهٍ وانبعذي

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف القيػاس القبمػى و   
ط بعد االحتفاظ لصالح القياس البعػدى حيػث كانػت قيمػة البعدى لممجموعة التجريبية فى متوس

، كمػا يتضػح مػف الجػدوؿ السػابؽ  4.40مسػتوى  إحصائيًا عنػدو هى دالة  56.11" ت "   
أنػػه توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف القيػػاس القبمػػى و البعػػدى لممجموعػػة التجريبيػػة فػػى 

و هػػى دالػػة  28.78" ت "    متوسػػط بعػػد المعنػػى لصػػالح القيػػاس البعػػدى حيػػث كانػػت قيمػػة
 .4.40إحصائيًا  عند مستوى 

أنه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمػى و  إلى الجدوؿ السابؽ شيريو 
البعدى لممجموعة التجريبية فى متوسط بعد االشتقاؽ لصالح القياس البعدى حيػث كانػت قيمػة 

، يتضػح مػف الجػدوؿ السػابؽ أنػه  4.40دالة إحصائيًا  عند مستوى  و هى 44.06" ت "   
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمى و البعدى لممجموعة التجريبية فى متوسػط 

و هػى دالػة إحصػائيًا  عنػد  26بعد التوليؼ لصالح القياس البعدى حيػث كانػت قيمػة " ت "   
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ابؽ أنػػه توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ، و يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػ 4.40مسػػتوى 
القيػػاس القبمػػى و البعػػدى لممجموعػػة التجريبيػػة فػػى متوسػػط بعػػد تعػػدد صػػين التمثيػػؿ العقمػػى 

و هى دالة إحصائيًا  عند مسػتوى  003.42لصالح القياس البعدى حيث كانت قيمة " ت "   
ائية بػػيف القيػػاس ، و يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػه توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػ 4.40

القبمى و البعدى لممجموعة التجريبية فى متوسط بعد المرونة العقمية المعرفيػة لصػالح القيػاس 
 . 4.40و هى دالة إحصائيًا عند مستوى  58.66البعدى حيث كانت قيمة " ت "   

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف القيػاس القبمػى و  
لممجموعة التجريبية فى متوسط بعد دينامية التمثيؿ المعرفى لصالح القيػاس البعػدى و البعدى 

و أيضػًا يتضػح  ، 4.40مسػتوى  إحصػائيًا عنػدو هى دالة  33.57حيث كانت قيمة " ت "   
مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أنػػػه توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف القيػػػاس القبمػػػى و البعػػػدى 

الدرجة الكمية لصػالح القيػاس البعػدى حيػث كانػت قيمػة " ت "  لممجموعة التجريبية فى متوسط
وأشػػارت قيمػػة مربػد ايتػػا إلػػى حجػػـ .  4.40و هػى دالػػة إحصػػائيًا  عنػد مسػػتوى  004.44  

تػػأثير كبيػػر لالسػػتراتيجية المقترحػػة عمػػى تنميػػة أبعػػاد التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات لممجموعػػة 
 التالى:هذص النتيجة مف خالؿ الشكؿ  ويمكف توضيح  التجريبية بعد دراسة الوحدة.

 
 َىضح انًتىضطبت انحطببُة نًمُبش انتًثُم انعمهً نهًعهىيبت فٍ انمُبضٍُ انمبهً وانبعذي (0شكم) 

 نهًجًىعة انتجرَبُة
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 تفسري اليتائج:

 بػػػيف  4.40عنػػػد مسػػػتوى  أسػػػفرت نتػػػائج البحػػػث عػػػف وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػه إحصػػػائية
 اختبػارالمجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي فػى  طػالبمتوسطى درجػات 

لتػأثير  يرجػد ذلػؾو ، مهارات التحقيؽ الجغرافػى والدرجػة الكميػة لصػالح المجموعػة التجريبيػة
الػػتعمـ السػػباعية ومحطػػات  ةالقائمػػة عمػػى الػػدمج بػػيف دور االسػػتراتيجية المقترحػػة اسػػتخداـ 
المعػاد صػياغتها، ومػا اشػتممت عميػه االسػتراتيجية مػف مجموعػة تػدريس الوحػدة  فػىالتعمـ 

، مف الخطوات والمراحؿ أدت في النهاية إلى زيادة تنمية مهارات التحقيػؽ الجغرافػى لمطػالب
السػػتراتيجية المقترحػػة لفكػػاف بينمػػا المجموعػػة الضػػابطة درسػػت الوحػػدة بالطريقػػة المعتػػادة. 

 بية.عمى طالب المجموعة التجري إيجابيتأثير 
  متوسػطي درجػات  بػيف4.40كما أسفرت عف وجود فروؽ ذات دالله إحصائية عند مستوى

فػػى اختبػػار مهػػارات التحقيػػؽ فػػى التطبيقػػيف القبمػػى والبعػػدى  طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة
، ويرجػػد ذلػػؾ إلػػى لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدىوذلػػؾ  الجغرافػػى ككػػؿ وفػػى كػػؿ مهػػارة عمػػى حػػدص

المقترحػػة القائمػػة عمػػى الػػدمج بػػيف دور الػػتعمـ السػػباعية ومحطػػات  اسػػتخداـ االسػػتراتيجة
مػف صػور وخػرائط وأشػكاؿ المعػاد صػياغتها باإلضافة إلى ما اشػتممت عميػه الوحػدة  التعمـ،

األمػػر  تػػـ االسػػتعانة بهػػا فػػي تػػدريس الوحػػدةومواقػػد اليكترونيػػة توضػػيحية ورسػػـو وفيػػديو 
كػذلؾ مػا احتػوت  .مهارات التحقيؽ الجغرافى وتنمية وتفاعمهـالذى ساهـ في نشاط الطالب 

عمية الوحدة مف العديد مف األنشطة التعميمية داخؿ الفصؿ وخارجػة سػاعدت الطػالب عمػى 
، وذلػؾ بشكؿ عاـ وكؿ مهارة مف المهارات عمى حػدة تنمية مهارات التحقيؽ الجغرافى لديهـ

وجمػػػد المعمومػػػات مػػػف حيػػػث تحديػػػد الهػػػدؼ مػػػف التحقيػػػؽ وتمثيػػػؿ المعمومػػػات الجغرافيػػػة 
تػػـ اسػػتخدامه أثنػػاء دليؿ المعمػػـ الػػذى كػػاف لػػ، وأيضػػا والتوصػػؿ إلػػى اسػػتنتاجات وتعميمػػات

أدى إلػػى ظهػػور هػػذص الفػػروؽ  األمػػر الػػذىأهػػداؼ الدراسػة  بػػالن األثػػر فػػي تحقيػػؽ التػدريس
 الجغرافى.الختبار مهارات التحقيؽ  بيف التطبيقيف القبمى والبعدى

  بػيف متوسػطى  4.40كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات دالله إحصائية عند مستوى
درجػػات طػػالب المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي فػػى مقيػػاس التمثيػػؿ 

ويرجػػػػد ذلػػػػؾ إلػػػػى  العقمػػػػى لممعمومػػػػات والدرجػػػػة الكميػػػػة لصػػػػالح المجموعػػػػة التجريبيػػػػة.
تنويد استخداـ التمثػيالت المعرفيػة مثؿ)رسػـو بيانيػة عمى االستراتيجية المقترحة التي تقـو 
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د يػتنو وكػذلؾ  ،لعرض المحتوى العممى لمطالب ئط معرفية(اخر  -رسـو توضيحية- -وخرائط
كما كػاف لممعمػـ دور هامػًا فػي زيػادة  .ديهـالخبرات التعميمية وتمبية أنماط التعمـ المختمفة ل
تمثيػؿ المعمومػات التػي تػـ تشػجيعهـ عمػى نشاط الطالب وقيامهـ باألنشػطة المختمفػة التػي 

المجموعػػة الضػػابطة  بطػػال ولكػػف مشػػاهدتها وجمعهػػا فػػي أشػػكاؿ وخػػرائط معرفيػػة وجػػداوؿ.
 .يهـلممعمومات لدظهر تأثير في التمثيؿ العقمى يدرسوا الوحدة بالطريقة المعتادة لـ الذيف 

 بػيف متوسػطى 4.40 روؽ ذات دالله إحصائية عنػد مسػتوىكما كشفت النتائج عف وجود ف
التمثيػؿ العقمػػى لمقيػاس  والبعػػديالقبمػي  فػي التطبيقػيفالمجموعػة التجريبيػػة طػالب درجػات 

ويرجػػد ذلػػؾ تقػػديـ  البعػػدى.القيػػاس  ككػػؿ وفػػى كػػؿ بعػػد عمػػى حػػدص وذلػػؾ لصػػالح لممعمومػػات
الوحػػػػدة وصػػػػياغتها صػػػػياغة تتناسػػػػب مػػػػد التمثػػػػيالت العقميػػػػة وكيفيػػػػة اكتسػػػػاب وتخػػػػزيف 

اإلضػػافة إلػػى تقػػديـ المعمومػػات بطريقػػة منظمػػة ومشػػوقة تجػػذب بالمعمومػػات فػػي الػػدماغ. 
وأيضػا احتػواء الوحػدة عمػى العديػد مػف األنشػطة التػي تثيػر البحػث والتقصػى  انتباص الطػالب

اكتسػػاب المعمومػػات بأنفسػػػهـ وتخزينهػػا بػػػالطريؽ الطػػػالب سػػاعدهـ فػػػي  واالكتشػػاؼ لػػدى
 المناسبة لهـ.
 يوصى البحث بػػ توصيات البحح:

 دمج العديػد مػف االسػتراتيجيات التعميميػة مػد بعضػها الػبعض، والخػروج بخطػوات االهتماـ بػ
 ليكوف تأثيرها كبير عمى الطالب. جديدة تجمد مميزات هذص االستراتيجيات

  طرؽ وأساليب التدريس لتشمؿ عمميات قرائية وسمعية وبصرية والكترونية.تنويد 
  بػيف االسػتراتيجياتوالدمج تدريب المعمميف عمى كيفية التوليؼ عقد ورش ودورات لضرورة 

وخاصػة تمػؾ االسػتراتيجيات القائمػة عمػى البنائيػة  وكيفية تطبيقها داخؿ الفصػوؿ التدريسية
 .مثؿ المحطات العممية ودورة التعمـ السباعية لمطالب ةوالخبرات السابق

 عامػػة ومهػػارات التحقيػػؽ الجغرافػػى خاصػػة التركيػػز عمػػى تنميػػة مهػػارات الطػػالب الجغرافيػػة ،
 .ومشكالته لمواجهة المجتمد بكؿ تغيراته ومستجداته

  تقػػديـ المعمومػػات لمطػػالب بمػػا يتناسػػب مػػد التمثػػيالت العقميػػة لػػديهـ سػػواء فػػي اكتسػػاب
 واالحتفاظ بها أو توظيفها. المعمومات 

  دمػػػج مهػػػارات التحقيػػػؽ الجغرافػػػى فػػػي منػػػاهج ومقػػػررات الجغرافيػػػا فػػػي المراحػػػؿ الدراسػػػية
 المختمفة.
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  البحث عف طرؽ وأساليب جديدة يمكف تقديـ المحتوى العممى لمطالب مف خاللهػا لمواجهػة
 متطمبات القرف الحادى والعشريف.

  مكرتحات البحح:

 يقترح إجراء الدراسات التالية: البحث،فى ضوء نتائج 
 تنمية مهارات التفكير الجغرافى لطالب المرحمة اإلعدادية.في المحطات العممية  فاعمية استخداـ 
  برنػػامج قػػائـ عمػػى أبعػػاد التمثيػػؿ العقمػػى لممعمومػػات لتنميػػة مهػػارات التنظػػيـ الػػذاتي لمطػػالب

 المعمميف بكمية التربية شعبة الجغرافيا.
  التفكيػػر التنسػػيقى  لػػتعمـ السػػباعية لتنميػػةاوحػػدة مقترحػػة فػػي الجغرافيػػا قائمػػة عمػػى دورة

 لطالب المرحمة الثانوية.
  تقػػػويـ منػػػاهج الدراسػػػات االجتماعيػػػة فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة فػػػي ضػػػوء مهػػػارات التحقيػػػؽ

 الجغرافى.
 األداء ة مهػػارات برنػػامج تػػدريبى لمعممػػى الجغرافيػػا قػػائـ عمػػى دورة الػػتعمـ السػػباعية لتنميػػ

 .ىالتدريس
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 مراجع البحح

 املراجع العربية: أوال:

فاعمية برنامج تقنى قائم عمى تنويع التدريس بالوساائ  المتدادد   :(3112أحمد عبد الرشيد حسين ) .1
لاد  تالمياا الصا   والرحالت االستكشافية في تنمية مهارات االستقصاء الجغرافى والحاس المكاانى

 .111-32 ، 1 ج، 11األول اإلعدادي، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، الددد 
فاعمياااة اسااااتردم اساااتراتيجية مح ااااات الاااتدمم فااااي تااادريس عماااام  (:3112آماااال جمداااال عباااد الفتااااا ) .3

لاد   االا المرحماة الوانوياة، مجماة  االجتماع عمى تنمياة التفكيار االساتداللى والتساامج االجتمااعى
 .21-1، 69الجمدية التربوية لمدراسات االجتماعية، الددد 

(: أور تدريس الدماوم باساتردام اساتراتيجية دور  الاتدمم الساباعية ونماواج 3113أمانى جبريل أعبيد) .2
صاا  سااكمان االستقصااائى فااي اكتساااا عمميااات الااتدمم التكاااممي ومهااارات التفكياار لااد   البااات ال

الوااااامن األساسااااى فااااي األردن، رسااااالة دكتااااورام، جامدااااة الدمااااوم اإلسااااالمية، كميااااة الدراسااااات الدميااااا، 
 األردن.

(: نمااااااااج التموياااااال الدقمااااااي لممدمومااااااات وعالقتهااااااا بسااااااتراتيجيات الااااااتدمم 3113ايااااااام وااااااااا ر ا ) .1
 .3111-3116، 1، الددد 32واالستاكار، مجمة جامدة بابل، الدموم االنسانية، المجمد

فهاام مفااايم اإلحصااء واالحتمااال وعالقتال بكفاااء  التمويال المدرفااى  :(3112)عبااد الد يا  آيال جماال .3
 لممدمومات والتفكير التجريد  لد   مبة الص  الحاد  عشر، رسالة ماجستير، جامدة القدس.

(: كفاء  التمويل المدرفى لممدموماات لاد  عيناة مان  مباة الصا  األول الواانو  3112جمانة ر م) .9
، 92، الدادد 26امداة البدا ، المجماد دام فاي مديناة حماي فاي باوء بداغ المتغيارات، مجماة جال

62- 131. 
أور استردام استراتيجية المح ات الدممياة فاي تادريس الدماوم عماى  :(3112حنان مص فى أحمد ) .2

المياا التحصيل المدرفي وتنمية عمميات الدمم و التفكير اإلباداعي والدافدياة نحاو تدمام الدماوم لاد  ت
 .(9)عدد 19 مجمد الص  الرابع االبتدائي، مجمة التربية الدممية، مصر،

(: فاعمية نماواج ساكمان االستقصاائى فاي تادريس الجغرافياا عماى تنمياة 3119ربى السيد شدبان) .2
اإلعادادي، مجماة دراساات عربياة فاي  التحصيل ومهارات حل المشكالت لد  تالمياا الصا  الواانى

 .122  -161، 21التربية وعمم النفس، عدد 
تصاااميم التدمااايم مااان منئاااور البنائياااة، مجماااة دراساااات فاااي المناااااج و ااار   (:3112كماااال  يتاااون ) .6

 .61التدريس، الددد 
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لاد  (: فاعمية استراتيجية دور  التدمم الساباعية واالتجاام نحاو مااد  األحيااء 3112رغد شاار تركى) .11
 .121 الا الص  الداشر األساسى في األردن، مجمة كمية التربية، جامدة األ ار، الددد 

 النمااااج الدقميااة لمبيئااة لااد   البااات الصاا  األول الوااانوي  (: استكشااا3112محمااد)ريهااام رفداات  .11
، مجمااة الجمديااة التربويااة لمدراسااات وتصااور مقتاار  لت ويراااا فااى بااوء اسااتراتيجية مح ااات الااتدمم

  .131 -13، 111تماعية، الددد االج
(: أور استراتيجية المح اات التدميمياة فاي تنمياة مفااايم ومهاارات اترااا 3112سار  محمود محمد ) .13

القااارار فاااي التكنولوجياااا لاااد   الباااات الصااا  الساااادس األساساااى، رساااالة ماجساااتير، كمياااة التربياااة 
 بالجامدة االسالمية بغ  .

كفااء  التمويال المدرفاي وعالقتهاا بمهاار  حال المشاكالت لاد  (: 3112سالم الغرايبة ومنى عباد ا)) .12
 .132، عدد 23، المجمة التربوية، مجمد  البات جامدة القصيم في المممكة الدربية السدودية

أوااار توئيااا  اساااتراتيجيتي المح اااات الدممياااة والرااارائ  الاانياااة فاااي  :(3113سااااار ماجاااد شاااحد  ) .11
ميااااة المفاااااايم الفي يائيااااة ومهااااارات التفكياااار البصااااري فااااي ماااااد  الدمااااوم لااااد   مبااااة الصاااا  الرابااااع تن

 .فمس ين غ  ، التربية،كمية  االسالمية،الجامدة  منشور ،األساسي بغ  ، رسالة ماجستير غير 
فاعمية برنامج مقتر  في عمم الانفس قاائم عماى الادمج باين دور  الاتدمم  :(3119)عمى سددية شكري .13

لسااباعية واإلعجاااا  الدممااي فاااي القااارآن والساانة فاااي تنميااة مهاااارات التفكيااار التاا ممي وتحساااين جاااود  ا
، مجماة الجمديااة التربويااة لمدراسااات االجتماعيااة، الداادد الحياا  لااد   ااالا المرحمااة الوانويااة األ اريااة

22. 
 مهاارات التفكيار تنمياة فاى الدممياة المح ات استراتيجية استردام أور :(3112) رفدت أحمد سهام .19

 اإلعدادياة ، مجماة المرحماة تمميااات المن لاى لاد  االقتصااد مااد  فاى الدقال عاادات وبداغ الناقاد
-221،  2مصار،  الدادد  الدارا، راب اة الترباويين – النوعياة التربياة مجااالت فاي عربياة بحاو 
221. 

 األسااااااااااااااااااليا اإلحصاااااااااااااااااائية فاااااااااااااااااي الدماااااااااااااااااوم النفساااااااااااااااااية  (:3111)صاااااااااااااااااال  أحماااااااااااااااااد ماااااااااااااااااراد  .12
 المصرية. ألنجمو، القاار واالجتماعية، ية والتربو 

(، فدالياااااة برناااااامج عالجاااااي فاااااي تنمياااااة مساااااتو  التمويااااال المدرفاااااي 3112عاااااادل عباااااد ا) محماااااد ) .12
نادو  عمام  ،لممدمومات لد  تالميا الص  السادس االبتدائي اوي صدوبات الاتدمم فاي الفهام القرائاي

 سدود.جامدة الممك  ،النفس وقبايا التنمية الفردية واالجتماعية
 الاتدمم مح اات اساتراتيجية باساتردام األحيااء مقرر تدريس فاعمية (:3112) إبراايم محمد عاصم .16

مجماة الدراساات  الواانوي، األول الصا   الا لد  المفاايمي الاانية واالستيداا اليقئة تنمية في
 ابريل. 3الددد 13مجمدجامدة السم ان قابوس،  والنفسية،التربوية 
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، جامدااااة كفاااااء  التموياااال المدرفااااي  لااااد   مبااااة الجامدااااة(: 3119)ورود ر ا و  عبااااد الد ياااا  حياااادر .31
 .169-121، 1، الددد19في األداا، مجمد  دسيةالقادسية، مجمة القا

فااي تحصاايل  مبااة  باالستقصاااءأواار اسااتردام  ريقااة الااتدمم  :(3116عمااى عبااد الكااريم وناااف  أحمااد) .31
واتجاااااتهم نحواااا، مجمااة اتحاااد  الدرباايكميااة الدمااوم التربويااة )األونااروا( فااي مسااا  جغرافيااة الااو ن 

 .312 -321،  32الجامدات الدربية، الددد 
القدر  عماى اترااا القارار عماى وفا  كفااء  التمويال المدرفاي لممدموماات  :(3116صكر جابر )عمي  .33

جامداة  اآلداا،كمية  (،13) ( المجمد1)الددد  ،مجمة القادسية لمدموم اإلنسانية، لد   مبة الجامدة
 .221 -361، القادسية

 .،الشرو  دار ،األردن ،عمان التدمم،نئريات  :(3113عماد عبد الرحيم ) .32
(: فاعمياااااااااة اساااااااااتردام  ريقاااااااااة دور  الاااااااااتدمم الساااااااااباعية 3119فابااااااااال عباااااااااد الدبااااااااااس ع ااااااااااا)) .31

(عمااى التحصاايل لااد   ااالا المرحمااة المتوساا ة فااي ماااد  الرياباايات، مجمااة الكميااة E's7المددلااة)
 .222 -323، ، الددد 3اإلسالمية، النج  األشر  ، مجمد 

دار القااار  ، (: األسس البيولوجية والنفسية لمنشا  الدقمى المدرفى، 1662مص فى ال يات) فتحى .33
 الجامدات لمنشر.

 .دار الجامدات لمنشرالقاار  ، (: عمم النفس المدرفى نمااج ونئريات، 3111اااااااااااااا)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .39
(: كفاااء  التموياال المدرفااى لممدمومااات فااي بااوء نمااواج بيجاا  الوالوااى 3112م محمااد)محمااد إباارااي .32

 جامدة المنيا. رسالة ماجستيرلد  عينة من  الا كمية التربية بالمنيا، 
دار الغريا لم باعة والنشر ، القاار ( ، مقدمة في عمم النفس المدرفي ، 3111)شمبيمحمد أحمد  .32

. 
فااي الجغرافيااا باسااتردام نمااواجى دور  الااتدمم مقترحااة وحااد  ميااة فاع :(3112)إسااماعيل ماارو  حسااين .36

السباعية والفورمات في تنمية مفااايم األمان الماائى وبداغ القايم البيئياة لاد  تالمياا الصا  الواانى 
 .129 -133، 62، مجمة الجمدية التربوية لمدراسات االجتماعية، الددد اإلعدادي

(: أوااار اساااتردام اساااتراتيجية الر اااوات السااابع فاااي تنمياااة بداااغ مهاااارات 3113)محماااد ساااميممدااا    .21
التفكياار الريابااي فااي جااانبي الاادماا لااد   البااات الصاا  الوااامن األساسااي بغاا  ، رسااالة ماجسااتير 

 غير منشور ، كمية التربية، الجامدة اإلسالمية، غ  . 
التدااوني  الاتدمم عماى القائماة الدممياة المح اات فاعمياة اساتراتيجية: (3112مناى مصا فى كماال ) .21

والكيميااء،  الفي يااء شادبة كمياة التربياة  االا لاد  التدريساي واألداء الدمماي التحصايل تنمياة فاي
 .(3)الددد 31مجمد الدممية،مجمة التربية 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3%20.%20%D8%AF.%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3%20.%20%D8%AF.%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%AC%D9%80%D9%84%D9%8A%20%22&uiLanguage=en
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فاي تادريس الدماوم فاي تنمياة  البناائى Seven E’s(:   فاعمياة نماواج 3112منيار موساى صااد ) .23
بسام نة عماان، مجماة  اإلعاداديالتحصيل وبدغ مهارات عمميات الدمام لاد   مباة الصا  الواانى 

 .2، الددد 9التربية الدممية، مجمد 
(: دليااال مرجداااى قاااائم عماااى المداااايير المهنياااة لتااادريس الجغرافياااا 3119نجاااالء مجاااد مجاااد النحااااس) .22

جغرافاااى بالدمااال الميااادانى لاااد  مدمماااى الجغرافياااا، مجماااة كمياااة المدرساااية لتنمياااة مهاااارات التحقيااا  ال
   .3، عدد 39التربية ، جامدة اإلسكندرية، مجمد 

الراامس  الصا   الباات تحصايل فاي وشااير آدي انماواج (: أوار3119نسارين حما   السام انى ) .21
، 9ة، المجمادماوم االنساانيلاديهن، مجماة جامداة بابال، الد المدرفاي والتمويال مااد  االحيااء فاي الدمماي
 .212 -322، 2الددد 

(: التمويااال المدرفاااى وعالقتااال ب سااااليا التفكيااار لاااد  المتفاااوقين 3111نصااارم عباااد الحساااين عماااوان) .23
 دراسيًا في المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير، كمية التربية األساسية، جامدة ديالى، الدرا .

التحصايل  تنمياة فاي الدممياة المح اات عماى قاائم برناامج فاعمياة :(3112عباد النئيار )محمد  ابة .29
 تدمم صدوبات اوي عقمًيا االبتدائية المتفوقين المرحمة تالميا لد  والدشرين الحادي القرن ومهارات

 (.11)31الريابيات،  تربويات مجمة ،الريابيات
(: رؤية مستقبمية لمنااج الجغرافياا القومياةف فاى باوء 3112)مرو  صال  أنور اشام أحمد عمى و  .22

، مجمااة الجمدياة التربويااة لمدراساات االجتماعيااة، (C3, GFL2nd, ACARA)مداايير الدالمياة ال
 .119-99، 62الددد 

 ةالااتدمم السااباعية عمااى اكتساااا المفاااايم الجغرافياا  (: تاا وير اسااتردام دور 3112وليااد محمااد رميفااة ) .22
الجمديااة التربويااة ، مجمااة االبتاادائيلااد  تالميااا الصا  السااادس  ىوبداغ مهااارات التفكياار المنئااوم

 . 21-32، 62لمدراسات االجتماعية، الددد 
فاي تنمياة  Seven E'sاستراتيجية(: أور تدريس وحد  مقترحة قائمة عمى 3111)إبراايم سالموئام  .26

بهااا لااد   البااات الصاا  التاسااع األساسااي فااي  مهااارات التواصاال الريابااي فااي الهندسااة واالحتفااائ
 التربية، جامدة األ ار، غ  . كمية ،غ  ، رسالة ماجستير
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