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فاعمية تجريذ الجغخافية باعتساد القخاءات الخارجية في التحريل وتشسية التفكيخ أالستجاللي
لجى الرف طالب الخامذ االدبي
أ.م.د جسيل رشيج تيهم
كمية التخبية لمعمهم االندانية  /جامعة واسط

السمخز
ييجؼ البحث الحالي الى التعخؼ عمى فاعمية القخاءات الخارجية في التحريل لجى شالب
الخامذ األدبي ،والتعخؼ عمى درجة تشسية التفكيخ االستجاللي لجى شالب الخامذ األدبي تشبثق
أىسية البحث الحالي مغ أىسية الجغخاؼية كػنيا دراسة لدصح االرض باعتبارىا مدكشاً لإلنداف،
ودراسة لعالقة التأثيخ والتأثخ ؼيسا بيشيسا ويعج التفاعل مع البيئة جػىخ االستقراء الجغخافي الحي
يخمي الى فيع شبيعة العالقات بيغ ىحا االنداف وبيئتو ،فيي تيتع بتفديخ دقيق مشطع ومعقػؿ لمييئة
الستغيخة في السشاخ والتزاريذ.
وحدب معمػمات الباحث ىي أحجى السػاد االجتساعية التي تجسع بيغ السجاليغ الصبيعي والبذخي،
أي يسكغ أف تعج عمساً شبيعياً قائساً بشفدو أو عمساً إندانيا ،وبحلظ تشقدع الى قدسيغ رئيدييغ ىسا
الصبيعية والبذخية ،فاالولى تجرس السطاىخ البيئية التي تحيط باإلنداف ومجى تأثيخىا عميو ،وتجرس
االخخى الحياة اإلندانية ومجى تأثيخىا في تمظ الطػاىخ والتػزيع السكاني والدكاني والحجود الدياسية
وغيخىا مغ االمػر الستعمقة بحياة االنداف ،ويتفخع مغ ىحيغ القدسيغ اقداـ عجة مشيا الجغخاؼية الشباتية
والسشاخية والدياسية واالقترادية والتاريخية والسجف لحلظ أصبحت عمساً يخمي إلى اتخاذ ٍ
دور إيجابي
في خجمة اإلندانية جسعاء يقػـ عمى التحميل الطػاىخ ومعخفة اسبابيا ،وأصبحت دراستيا ضخورة مغ
ضخورات الحياة ،أو عشر اًخ أساسياً مغ عشاصخ التشسية االقترادية واالجتساعية .
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.Summary
The current research aims to identify the effectiveness of external
readings in the achievement of students of the literary fifth, and to identify
the degree of development of reasoning thinking among literary students. The
importance of the current research stems from the importance of geography
as a study of the surface of the earth as a dwelling of man. The environment
is the essence of a geographical investigation aimed at understanding the
nature of relations between man and his environment. It is concerned with a
precise and orderly interpretation of the changing body in climate and terrain
(Al-Farra, 1988, p. 11).
According to the researcher's knowledge, it is one of the social materials that
combine the natural and human fields, that is, it can be considered a natural
science that exists by itself or human knowledge, and thus it is divided into
two main parts, natural and human. The first examines the environmental
aspects that surround man and the extent to which it affects him. And the
extent of their impact on these phenomena and the distribution of spatial and
demographic and political boundaries and other matters related to human life,
and the branches of these sections, including several sections of the
geographical and climatic, political, economic, historical and cities so it
became a science aimed at Taking a positive role in the service of humanity
as a whole based on analysis of phenomena and their causes, and their study
became a necessity of life, or an essential component of economic and social
development
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مذكمة البحث واىسيتو:
اف الجغخاؼية ىي عمع ديشاميكي متصػر فيي تجرس اشكاؿ سصح االرض والسشاخ
والسدصحات السائية بكل اشكاليا وىحه العػامل في حالة تغيخ نتيجة التعخية والؽيزانات واالعاصيخ
والتقمبات الحاصمة في الصقذ نتيجة االحتباس الحخاري وغيخىا مغ االحجاث السعاصخة ىحا مغ جانب
ومغ الجانب االخخ ىي مغ العمػـ االندانية البحتة أي تتساشى مع تصػر حياة الشاس في جسيع
الشػاحي االجتساعية والثقاؼية والدياسية واالقترادية لتػاكب مديخة الحياة ،وىحاف الجانباف أي الصبيعي
واالنداني يؤثخاف احجىسا عمى االخخ وكالىسا متغيخ وغيخ ثابتو وبالتالي فاف ىحه التصػرات والتغيخات
يجب البحث عغ اسبابيا وىحا يتصمب ادراؾ عقمي لكل ىحه الطػاىخ لحلظ كاف التحميل والتفديخ
واالستشتاج لمػصػؿ الى نتائج والصالب احػج ما يكػف ليكحا ميارات مسا يػدي الى تشسية التفكيخ لجيو
ومشيا االستجاللي وىحا ما اكجتو دراسة(اؿ عػيج.)800> ،
مغ خالؿ مذاىجات الباحث السيجانية لمسجارس الثانػية لمبشيغ لغخض التعخؼ عمى شخائق
التجريذ لغخض التعخؼ عمى شخائق التجريذ الدائجة وأساليبيا تبمػرت لجيو رؤية ومعخفة واضحة
بالصخائق واألساليب التجريدية التقميجية الستبعة مغ قبل السجرسات في تجريذ مقخر الجغخاؼية والتي ال
تديع بخأي الباحث في تصػيخ وتشسية القجرات العقمية لمصالبات وقج أشارت الكثيخ مغ الجراسات التي
أجخيت بيحا الخرػص الى أف الغالبية يحفطغ السعمػمات والحقائق دوف فيع أو إدراؾ العالقات ؼيسا
بيشيا لحلظ تكػف عسمية استخجاع السعمػمات عسمية صعبة وىحا ما أكجتو دراسة(العشبكي)8008 ،
ودراسة (الخبيعي ،)8009 ،ودراسة (العاني.)800= ،
فزالً عمى ذلظ الحظ الباحث مغ خالؿ زياراتو لمرفػؼ في السجارس الثانػية أف اغمب األسئمة
التي تػجييا السجرسات لمصالب ال تثيخ لجييغ التفكيخ االستجاللي ،إذ أف اغمبيا تؤكج عمى السدتػيات
الجنيا مغ التفكيخ ،أذ تكتفي السجرسة بعجة اسئمة تقميجية لجعل الصالب يقسغ باإلجابة عمى شكل شخح
مدتخسل بأكبخ قجر مسكغ مغ السعمػمات وىحا ما أكجتو دراسة (الحديشي.)800> ،

636

العـــــــــــــــجد الدادس والثالثهن

جامعة واسط

الجدء الثاني  /آب 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التخبيــــــة

كسا اف معطع مجرسات مقخر الجغخاؼية ال يبجيغ اىتساـ لتحفيد شالب مخحمة االعجادية عمى تعمع
مػضػعات ججيجة ليا عالقة بسػضػع الجرس مغ خالؿ قخاءة الكتب الخارجية أذ انيغ ناد ار ما
يتصخقغ الى معمػمة ججيجة مغ خارج نصاؽ السقخر الجراسي مثل االحجاث الجارية في العالع مسا ال
يؤدي الى تشسية ميارات التفكيخ السختمفة ومشيا االستجاللي وىحا ما أكجتو دراسة(الخبيعي.)800? ،
ويخى الباحث اف شالب بحاجة الى ربط ما يحتػيو السقخر الجراسي بسجخيات االحجاث مغ
حػليع ليتسكغ مغ أدراؾ الػاقع الجغخافي الحي يعذغ ؼيو ويتفاعمغ معو فشتيجة لمتغيخات الدخيعة
والستالحقة في ىحا السجاؿ االمخ الحي يرعب مخاعاتو في السقخر لحلظ كاف عمى السجرسات تحفيدىغ
لمبحث عغ السعمػمة الججيجة مغ خالؿ مقجمات مػجػدة في السقخر الجراسي ونتيجة مػجػدة في الػاقع
او مغ خالؿ قخاءة الكتب الخارجية ذات العالقة بسػضػع الجرس ىحا مغ جانب ومغ جانب اخخ انيغ
بحاجة الى معمػمات وميػؿ واتجاىات وؾيع قج ال يدتصيع السقخر اف يقجميا مشفخداً ،والدبيل الى
اكتدابيا جسيعا ي أتي مغ خالؿ تييئة السػاقف الستشػعة وتػفيخ القخاءات االضاؼية التي يججف فييا ما
يجحبيغ الييا ويتساشى مع حاجاتيغ وتصمعاتيغ وتشسية تفكيخىغ وىحا ما أكجتو دراسة
(العداوي.)800> ،
لحا فاف مذكمة البحث الحالي تتحجد بالدؤاؿ االتي:
ما أثخ لتجريذ الجغخاؼية الصبيعية باعتساد القخاءات الخارجية وتشسية التفكيخ االستجاللي لجى شالب
الرف الخامذ األدبي ؟
ونط اًخ ألىسيتيا ومداىستيا في معخفة البيئة التي تحيط بشا فإنيا أصبحت مادة دراسية تجرس في
السخاحل التعميسية جسيعيا ،فزالً عغ أنيا حطيت بػجػد تخرز دقيق ليا في الجراسة الجامعية
بػية إعجاد متخرريغ فييا سػاء عمى مدتػى التجريذ في السخاحل الجراسية أو عمى مدتػى حاجات
البمج في عجد مغ السجاالت الحيػية والدراعية والصبيعية والشقل والتجارة والرشاعة والعالقات الجولية
وغيخىا مغ السجاالت التي ليا صمة بالجغخاؼية(شمبي ،7??= ،ص?;) ،ومغ اىجافيا السعخؼية انيا
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تدود بسجسػعة مغ الحقائق والسفاـيع االساسية التي تديع في تكػيغ الذخرية العمسية والثقاؼية
وتداعج في فيع البيئة بسختمف مطاىخىا الصبيعية والبذخية واالجتساعية واالقترادية وفيع الكػف
بأجدائو والشطخيات التي تفدخ تكػيشو ،واالفكار العمسية الرحيحة حػؿ شكل االرض وابعادىا وعالقتيا
بالكػاكب االخخى وبياف العالقة بيغ الجغخاؼيا الصبيعية وسائخ فخوعيا والتخكيد عمى التفاعل القائع
ؼيسا بيشيا (خزخ ،800< ،ص.):9
ويخى الباحث اف أىسية مقخر الجغخاؼية الصبيعية يكسغ في انو عمع يحث الصالبات عمى البحث
والتقري عغ حقائق الطػاىخ البيئية واسبابيا والػصػؿ الى نتائج واقعية الف االحجاث والتغيخات التي
تحجث في الػقت الحاضخ لع تعج تمتدـ بقػاعج وقػانيغ ثابتو كسا كاف في الدابق حيث لع يكغ ىشاؾ
تمػث بيئي نتيجة السرانع وعػادـ الديارات وكثافة سكانية عالية واستعساؿ االراضي الدراعية لدكشى
االنداف والتي تعتبخ رئة االرض كل ىحه االسباب ادت الى تغيخ القػانيغ الصبيعية فاصبح مغ واجب
السجرسات اتباع اساليب حجيث في التجريذ تقخب الى اذىاف الصالبات ما يحجث مغ تغيخات
كاستعساؿ االحجاث الجارية وقخاءة الرحف والسجالت التي تشذخ احجاث الصقذ وبسا يػاكب التغيخات
الحاصمة.
إف معخفة السجرسات الػاسعة بأساليب وشخائق التجريذ واستخاتيجيات التعمع الستشػعة وقجرتيغ عمى
استخجاميا ،تداعج بال شظ في معخفة الطخوؼ التجريدية السشاسبة لمتصبيق بحيث تربح عسمية التعميع
شيقة ومستعة لمصالبات ،ووثيقة الرمة بحياتيغ اليػمية وتصمعاتيغ السدتقبمية ومشاسبة لقجراتيغ العقمية
(مخعي والحيمة ،8008 ،ص;)8
ويؤيج الباحث ىحا الخاي حيث اف أساليب تجريذ الجغخاؼية يجب افُ تديع في تشسية القجرات العقمية،
وىحا يعتسج بالجرجة االولى عمى الصخيقة الجيجة والحجيثة التي تحجدىا السجرسة وتتبعيا حدب
مػضػعات السقخر الجراسي والسػاكبة لمتصػر العمسي والتي تؤدي إلى الشجاح في عسمية التعميع وتحقق
األىػجاؼ التعميسية السحجدة.

633

العـــــــــــــــجد الدادس والثالثهن

جامعة واسط

الجدء الثاني  /آب 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التخبيــــــة

أذ أف الشطخة الحجيثة لمتخبية والتعميع تعج شخائق التجريذ وأساليبيا واستخاتيجياتيا اداة تذجع عمى
اإلبجاع والقجرة عمى حل السذكالت وغخز الثقة بالشفذ وتثيخ دافعية التعمع والتفكيخ ومغ األفزل
استعساؿ الحجيث والعجيج مشيا وعجـ االعتساد عمى شخيقة واحجة ،واالنتػقاء يتصمب جيجاً مغ السجرسة
أذ يجب أف تعخؼ السرادر والشطع وأساليب التعميع السختمفة (شحاتة:7??> ،ص =?) وتأكيجاً
ألىسيتيا في العسمية التجريدية عقج السؤتسخ الثاني لػزراء التخبية والتعميع العخب مغ(= 8ولغاية
> )8000/77/8في دمذق وذلظ تشفيحاً لقخار السؤتسخ الثالث عذخ لمسشطسة العخبية لمتخبية والثقافة
والعمػـ وشاركت بو معطع الجوؿ العخبية ومشطسات دولية وناقر السؤتسخوف شخائق التجريذ ومشاىج
ومجرسة السدتقبل وأساليب التقػيع وحاجات الستعمع (جامل ،8000 ،ص.)70
ويخى الباحث انيا مغ مدتمدمات عػامل الشجاح وتحقيق األىجاؼ التخبػية وذلظ مغ خالؿ تشسية روح
السبادرة واالستقاللية واالعتساد عمى الشفذ والثقة بيا إذ إف ىجؼ التجريذ وشخائقو الجيجة والحجيثة ىي
تشسية اساليب التفكيخ الستشػعة مثل السقارنة والؿياس والحكع واالستشتاج بحيث يتسكغ الصالبات في
آخخ األمخ مغ أف يػاجيغ مذكالتيغ عمى نحػ مدتقل وأف يججف الحمػؿ ليا عغ شخيق البحث في
السعمػمات الدابقة والسحدونة في العقل ودمجيا بالسعمػمات والخبخات واالنذصة الججيجة والتي يججنيا
في قخاءة الكتب الخارجية والقخيبة لسا يحػيو السقخر الج ارسي وىحا يداعج عمى تبادؿ اآلراء واألفكار
والحمػؿ ؼيسا بيشيغ.
تعج القخاءات الخارجية عسمية تدويج بالسعمػمات التي تطيخ ىشا وىشاؾ ،وتداعج عمى التعسق في
السعخفة وتعسل أيزا عمى اتداع االفق الثقافي وتشسية القجرات العقمية ،وتقػـ المداف مغ حيث
التعبيخ ،وتسكغ مغ تفديخ ما ُيقخء مغ كتب ومجالت وصحف فيي غحاء لمعقل وحرانة فكخية
وثقاؼية كسا انيا تعسل عمى التجريب عمى بعس السيارات مثل القخاءة الشاقجة السبشية عمى الفيع والقجرة

عمى استخالص األفكار السيسة وتشطيع السعمػمات وتسحيريا والتعبيخ عشيا بأسمػب خاص .وىحا ما
اكجتو دراسة(الخبيعي ،800? ،ص.)>0
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فزالً عمى ذلظ ىي وسيمة لمخقي والشيػض بالسجتسعات عغ شخيق التعخؼ عمى الحزارات ودمج
الثقافات ورسع السثل العميا  ،فزالً عغ أنيا تعسل عمى زيادة حريمة السفخدات والتخاكيب الججيجة
وكدب ميارات القخاءة السختمفة كالدخعة في تحريل السعاني والتعبيخ االيجابي فزالً عغ أنيا تديع
في بشاء الذخرية مغ خالؿ تشػع السعارؼ الف القخاءة تكدب الثخوة المغػية والسفاـيع والحقائق
واآلراء واألفكار والشطخيات(الحدغ :8000،ص .)7<-7:
وبشاء عمى ما سبق ذكخه تكػنت لجى الباحث وجية نطخ ىي أف القخاءة الخارجية أسمػب عمسي
ً
تثؿيفي يجعل الصالبات يذعخف بالستعة الكتداب السعخفة والتدود بالسعمػمات واتداع دائخة ثقافتيغ،
فسغ خالليا يقزيغ أوقات الفخاغ ،وما تحجثو مغ سخور بكل ججيج تع اضافتو لسا اكتدبشو في السجرسة
ولسا تستاز بو مغ سيػلة وحخية وعجـ التقيج بدمغ معيغ أو مكاف محجد ،ويعتقج أنيا أساس كل عسمية
تعميسية ،وتكذف اسخار الصبيعة الجغخاؼية لدصح االرض وتثخي السقخر الجراسي وتديجه وضػحا
وتكدبو مديجا مغ الحياة وتقخبو الى الػاقع أذ اف بعس ىحه السقخرات ال تعالج معطع جػانب الحياة
االجتساعية والثقاؼية والعمسية والدياسية لحياة الصالبات بل تكتفي باإلشارة الييا فقط لحلظ يجب اف
ُيدتخجـ السقخر نقصة بجاية يقسغ بعجىا باالشالع عمى الكتب الخارجية التي تعالج الكثيخ مغ

السػضػعات الػاردة ؼيو برػرة اوفى واشسل واكثخ حجاثة وىي بالتالي تكسل ما اكتدبغ مغ حقائق

ومفاـيع وتسكشيغ مغ متابعة االحجاث الجارية والقزايا السعاصخة وال يتع ذلظ اال عغ شخيق ؾياـ
السجرسات بالتػجيو إلى السرادر والسخاجع والسصبػعات السختمفة التي تتشاسب مع أعسارىغ وقابمياتيغ
العقمية حيث يقسغ بالسقارنة بيغ معمػمات السقخر ومعمػمات الكتب الخارجية ومغ ثع تحميميا وتفديخىا
ودعع االصح مسا يػدي الى تشسية ميارات التفكيخ لجييغ وبالتالي يؤدي ىحا الى ارتفاع مدتػى
تحريل الصالبات وىحا االرتفاع لو اىسية كبيخة كػنو يعبخ عغ مجى ما يدتػعبو الصالبات في السادة
دراسية واف ايجاد العالقة بيغ التفكيخ والتحريل تعج مؤش اًخ ذا عالقة تداعج عمى التشبؤ بالسدتقبل.
وقػج اشار(عجس) إلػى مالحطة ارتفاع تحريل الصمبة حيغ اصبحت ميارات التفكيخ جدءاً متسساً
لمسشاىج وجدء ال يتج أد مغ السػاد الجراسية (عجس ،8000 ،ص<.)77=-77
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أف االىتساـ بسػضػع التفكيخ يأتي عسالً بسبادئ التخبية اليادفة بكل ابعادىا لالستفادة مغ الصاقات
االبجاعية واستثسارىا مغ خالؿ الخجمات والبخامج التي تمبي االحتياجات وتداعج عمى الشسػ الدميع
ويعج أداة اساسية في تحريل السعخفة ولع تعج الشطع التخبػية تيجؼ الى ملء العقػؿ بالسعارؼ
والحقائق فقط بل تعجت ذلظ الى العسل عمى تشسية العسميات العقمية لتسكغ مغ التعامل مع متصمبات
الحياة السعاصخة(ابػ جادو ،800= ،ص? )8وانو يمعب دو اًر حيػياً في الشجاح داخل السؤسدة
التعميسية وخارجيا ،الف االداء في الرفػؼ الجراسية واالختبارات والسػاقف الحياتية اثشاء الجراسة وبعج
انيائيا(كالعالقات مع االخخيغ ومتصمبات العسل) ىي نتاجات التفكيخ ،وعمى ضػؤه يتحجد مجى
الشجاح أو االخفاؽ وعميو فاف فخص الشجاح تتقمز اذا لع تقع السجرسات بتػفيخ الخبخات السشاسبة
لمتعميع والتجريب عمى تشفيح العسميات والسيارات الالزمة لمسيسات األكاديسية والسيسات العامة خارج
السجرسة (جخواف ،8070 ،ص<.)8
ويعمع والبج مغ
ويخبى ُ
ويشسى ُ
فالتفكيخ الرحيح ال يأتي فجأة دوف مقجمات فعميشا اف نجرؾ انو ُيدرع ُ

رعاية الصالبات واكدابيغ السعارؼ والسعمػمات والسيارات والعادات التي تذكل لجييغ الخمؽية العمسية
الالزمة وتػدي بيغ الى البحث عغ معمػمات اخخى ابعج وأعسق مدتعسالت الخبخة والسيارة والتفاعل
مع البيئة بكل ما فييا مغ متغيخات ومعصيات وانذصة وضاىخات بحيث يشتدعغ مشيا معخفة ججيجة
تطيخ بأشكاؿ تعبخ عغ االبجاعية مثل:حل السذكالت ،او كتابة نز ،او بشاء نطخية ،او خمق عجد
كبيخ مغ االفكار (الصيصي ،800= ،ص0)779
ويؤيج الباحث ىحا الخأي أذ اف اليجؼ مغ تعميع وتعػيج الصالبات عمى التفكيخ الرحيح ىػ
لسداعجتيغ عمى ترسيع وأعاده تختيب األفكار والسعمػمات بصخيقة جيجة وججيجة ،النو يتزسغ أشكاال
متعجدة فالحي يقسغ بو في حل السذكالت الحياتية ىػ ليذ الحي يدتعسمشو في داخل الرفػؼ
السجرسية ألنو يتزسغ عسميات وتدسيات مختمفة مشيا :اإلبجاعي ،التأممي ،االستجاللي ...الخ.
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اف التفكيخ االستجاللي ىػ حل ذىشي عغ شخيق الخمػز والخبخات الدابقة ومغ خاللو يتع الػصػؿ
إلى نتيجة عغ شخيق مقجمات معمػمة ،وىحا ما يسيد االستجالؿ عغ غيخه مغ ضخوب التفكيخ
،فالججيج ؼيو االنتقاؿ مغ السعمػـ إلى السجيػؿ ،إذ يقتزي االستجالؿ تجخل العسميات العقمية العميا
كالتحكخ و التخيل والفيع واالستبرار والتسيد والتعميل والتجخيج والشقج والحكع...الخ (قاسع:800; ،
ص ،) 8ويعتبخ عسمية عقمية تتزسغ وضع الحقائق او السعمػمات بصخيقة مشطسة بحيث تؤدي الى
استشتاج أو قخار او حل لسذكمة وييجؼ الى تػليج معخفة ججيجة عغ شخيق اعساؿ الفكخ في السعمػمات
واالدلة الستػفخة ،وتقميب االمخ عمى وجػىو واستخجاـ قػاعج واستخاتيجيات عمسية معقػلة لمػصػؿ الى
نتائج صحيحة (جخواف ،8070 ،ص<;.)8;=-8
وبشاء عمى ما تقجـ يخى الباحث اف أىسية دراسة التفكيخ االستجاللي تكسغ في أنو األسمػب العمسي
ً
الحي تتػصل بػساشتو الصالبات وعغ شخيق استثسار قجرتيغ العقمية بذكل سميع إلى الحمػؿ السشاسبة
لبعس السذكالت التي ترادفيغ سػاء داخل السجارس او في الحياة العامة ،ويعج مغ الصخؽ العمسية
في حل السذكالت ونسصاً مغ أنساط التفكيخ السيسة التي تدعى السؤسدة التخبػية لتصػيخه وتجعيسو
بيجؼ جعمو عادة 0ذلظ الف ىحا الشسط يتصمب استخجاـ مقاديخ كبيخة مغ السعمػمات بيجؼ الػصػؿ
إلى حمػؿ تقاربية ،فعشجما تػاجو الصالبة مذكمة وسؤاالً يتصمب إجابة وال تجج مغ خبخاتيا الدابقة ما
يالئع اإلجابة أوحل مشاسب  ،سيدداد نذاشيا العقمي وتحاوؿ حميا عغ شخيق افتخاض الفخوض وجسع
السعمػمات وإيجاد عالقة ججيجة بيشيا وبيغ الخبخات السخدونة في ذىشيا لمتػصل لمحل السشاسب.
ىجفا البحث :ييجؼ البحث الحالي الى معخفة:
 -7تعخؼ فاعمية القخاءات الخارجية في التحريل لجى شالب الخامذ األدبي.
-8تعخؼ درجة تشسية التفكيخ االستجاللي لجى شالب الخامذ األدبي.
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فخضيتا البحث:
ومغ اجل تحقيق ىجؼ البحث صاغ الباحث الفخضيات الرفخية اآلتيتاف:
 -7ال تػجج فخوؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى(; )0.0بيغ السجسػعة التجخيبية يجرس مادة
الجغخاؼية الصبيعية باعتساد القخاءات الخارجية والسجسػعة الزابصة.
-8ال تػجج فخوؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى(; )0.0في تشسية التفكيخ االستجاللي بيغ السجسػعة
التجخيبية يجرس مادة الجغخاؼية الصبيعية والسجسػعة الزابصة.
حجود البحث :يقترخ البحث الحالي عمى:
 -7شالب الرف الخامذ األدبي في إعجادية ا السباىمة في مخكد محافطة واسط لمفرل
الجراسي األوؿ لمعاـ الجراسي <807=-807ـ
-8الفرل األوؿ والثاني مغ كتاب الجغخاؼية الصبيعية ،لمرف الخامذ األدبي ،تأليف :أ0د
0ايادعمي الصائي وآخخوف ،ط ،8و ازرة التخبية ،العخاؽ ،بغجاد807< ،ـ
تحجيج السرطمحات:
-1التجريذ:
أ -عخفو (القال )800< ،بأنو:
((عسمية اتراؿ بيغ السعمع والستعمع ،يحخص خالليا السعمع عمى نقل رسالة معيشة الى الستعمع في
احدغ صػرة مسكشة)) (القال ،800< ،ص>.)8
ب-كسا عخفو (عصية )800> ،بأنو:
((مجسػعة الشذاشات التي يؤدييا السجرس في مػقف تعميسي معيغ لسداعجة الستعمسيغ في الػصػؿ
الى اىجاؼ تخبػية محجدة)) (عصية ،800> ،ص;.)8
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التعخيف االجخائي لمتجريذ:
((عسمية مقرػدة ومخصصة ومشطسة تتع وفق تتابع معيغ مغ االجخاءات التي يقػـ بيا الباحث مغ
اجل ايراؿ السادة الى شالبات الخامذ ادبي داخل غخفة الرف لتحقيق ىجؼ البحث))
 -2الجغخافية:
مدكشا لإلنداف ودراسة لعالقة التأثيخ والتأثخ بيغ االرض وىحا
((ىي دراسة لدصح االرض باعتبارىا
ً
االنداف الحي يدكشيا)) (خزخ ،800< ،ص):7

التعخيف االجخائي لمجغخافية
ىي السعارؼ والسػضػعات والسفاـيع والحقائق التي تزسشتيا الفرػؿ(االوؿ والثاني) مغ كتاب
الجغخاؼية الصبيعية السقخر مغ و ازرة التخبية في العخاؽ عمى شمبة الرف الخامذ االدبي لمدشة
الجراسية(8077 –8070ـ) .
-3القخاءة:
أ-عخفيا(مجكػر )8000 ،بأنيا-:
((عسمية تعخؼ عمى الخمػز السصبػعة ،وفيع ليحه الخمػز السكػنة لمجسمة والفقخة والفكخة والسػضػع))
(مجكػر  :8000 ،ص;.)70
ب-وعخفيا(شعيسة)8007 ،بأنيا:
((نذاط عقمي يتكػف مغ أربعة عشاصخ ،استؿباؿ برخي لمخمػز وىحا ما ندسيو بالشقج ودمج ليحه
األفكار مع أفكار القارئ وترػر لتصبيقاتيا في مدتقبل حياتو وىحا ما ندسيو بالتفاعل إذف ىي تعخؼ
وفيع ونقج وتفاعل ويتصمب تجخل شخرية اإلنداف بكل جػانبيا) (شعيسة :8007 ،ص .)787
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-4القخاءة الخارجية-:
ا-عخفيا(الديج .7?>< ،ص = )9بأنيا( -:ىي أمعاف الشطخ في السقخؤ والتأمل والتخوي والجقة
والتفحز حتى يفيع االنداف بيئتو والكػف والحياة).
ب-وعخفيا (الخبيعي.800? ،ص )7:بأنيا(:ماتقػـ بو تمسيحات مجسػعة البحث التجخيبية مغ تخجسة
الخمػز الكتابية لمسػضػعات التي حجدت ليغ إلى م ٍ
عاف ذىشية).
التعخيف اإلجخائي لمقخاءة الخارجية:
(ىي القخاءة السشطسة التي تقػـ بيا شالبات السجسػعة التجخيبية مغ عيشة البحث في السرادر
والسخاجع الجغخاؼية التي ألفت خارج حجود الكتاب السجرسي ،والتي تغصي مػضػعات السشياج
وتتشاسب وحاجات الصالبات ومدتػى نزجيغ وتكسل ما اكتدبغ داخل الرف مغ حقائق ومفاـيع
ومعارؼ والتي تداعج في تحقيق األىجاؼ التخبػية وتشسية التفكيخ الشاقج لجييغ).
-5التحريل
أ-عخفو (كػافحة.8009 ،ص<; )7بانو :مقجار ما حققو الستعمع مغ أىجاؼ تعميسية في مادة دراسية
معيشة".
ب-عخفو (عصية)800> ،بانو( :ىػ أجخاء مشطع عمى وفق معاييخ محجدة يخمي الى ؾياس ما اكتدبو
الستعمسػف مغ الحقائق والسفاـيع والتعسيسات والسيارات بعج دراسة مػضػع دراسي أو وحجة أو مقخر
دراسي وتتع مػاجية الستعمع بسجسػعة مغ األسئمة والتعييشات اليادفة ويصمب مشو االستجابة ليا معتسجاً
عمى نفدو ثع معالج ة ىحا السػقف بصخيقة تعكذ اداء الستعمسيغ الحيغ شاركػا في االختبار)
(عصية ،800> ،ص.)900
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التعخيف اإلجخائي لمتحريل(:مقجار ما يحرل عميو شالبات الرف الخامذ ادبي في اعجادية
الصميعة مغ درجات في االختبار التحريمي الحي أعجه الباحث)).
-6التشسية:
أ-عخفيا(الديج)800; ،بأنيا( :ىي تصػيخ وتحديغ أداء الصالب وتسكشو مغ إتقاف جسيع السيارات
بجرجة مشتطسة)) ( .الديج:800; ،ص =>.)7
التعخيف اإلجخائي لمتشسية( :التغيخ الحاصل في درجات االختبار البعجي لسؿياس التفكيخ االستجالليلمسجسػعة التجخيبية).
-7التفكيخ:
أ-عخفو (عبج اليادي ورفاقو)8009 ،بأنو( :ىػ ما يحجث في خبخة الكائغ العزػي سػاء اكاف اندانا
اـ حيػانا عشجما يػاجو مذكمة يتعخؼ الييا ويدعى الى حميا) (عبج اليادي ورفاقو،8009 ،
ص<0)8:
ب -وعخفو(عصية )800? ،بانو( -:عسمية ذىشية يتفاعل فييا االدراؾ الحدي مع الخبخة والحكاء
لتحقيق ىجؼ معيغ ،ويحرل بجوافع مع غياب السػانع) (عصية ،800? ،ص?;).
التعخيف اإلجخائي لمتفكيخ-:
ويعخفو الباحث( :سمدمة مغ الشذاشات العقمية التي يقػـ بيا الجماغ عشج تعخضو الى مثيخ ما بعج
استؿبالو عغ شخيق احجى الحػاس الخسذ وتيجؼ إلى مداعجة الخامذ ادبي مغ عيشة البحث عمى
التكيف مع ضخوؼ البيئة).
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-8التفكيخ االستجاللي:
أ-عخفو (الجباري  )7??:عمى انو:
(نسط متقجـ مغ أنساط التفكيخ الخمدي يدتخجمو الفخد لحل بعس مذكالتو ذىشياً مغ خالؿ العالقات
السشصؿية بيغ الحقائق أوالسقجمات وصػالً إلى الشتيجة باالنتقاؿ مغ الجدئيات إلى الكميات أو
التعسيسات ،أومغ الكميات والتعسيسات إلى الجدئيات)(الجباري:7??: ،ص )80
ب -كسا عخفو(صبخي )8008 ،بأنو:
((نػع مغ التفكيخ يدتيجؼ حال ذىشيا وذلظ عغ شخيق استخجاـ الخمػز والخبخات الدابقة لمػصػؿ
إلى نتيجة مجيػلة مغ مقجمات معمػمة)) (صبخي:8008 ،ص ;.)7
التعخيف اإلجخائي لمتفكيخ االستجاللي(:عسمية عقمية معخؼية تقػـ بيا شالبات الخامذ ادبي الغخض
مشيا اتخاذ قخار أو حل مذكمة حالً ذىشياً والستسثمة باالجابة عمى االختبار الحي أعجه الباحث عغ
شخيق استخجاـ الخمػز والخبخات الدابقة لجييغ لمػصػؿ إلى حؿيقة مجيػلة مغ مقجمات معمػمة).
-9الرف الخامذ االدبي:
وىػ السدتػى الجراسي الخامذ مغ السخحمة الثانػية السحجدة بدتة مدتػيات تأتي بعج االبتجائية،
وتدبق السخحمة الجامعية حدب الشطاـ الجراسي في جسيػرية العخاؽ ( .و ازرة التخبية:7??9 ،ص )77
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الفرل الثاني
الجراسات الدابقة
تشاولت:

يتزسغ ىحا الفرل عخضاً لمجراسات الدابقة التي تسكغ الباحث مغ الحرػؿ عمييا والتي

اوالً :الجراسات التي تشاولت القخاءة الخارجية:
 دراسة الشعيسي;??-:7(أثخ التجريذ بصخيقتي السحاضخة مع القخاءة الخارجية والسحاضخة مع السشاقذة في تحريل شالبات
الرف الثاني الستػسط في مادة التاريخ).
اليجؼ -:تيجؼ الجراسة معخفة اثخ التجريذ بصخيقتي السحاضخة مع القخاءة الخارجية والسحاضخة مع
السشاقذة في تحريل شالبات الرف الثاني الستػسط في مادة التاريخ.
 -استعسمت الباحثة الترسيع التجخيبي ذا الزبط الجدئي لكل مغ السجسػعتيغ التجخيبتيغ (األولى

والثانية) ذواتا االختبار التحريمي البعجي المتيغ تزبط كل مشيسا األخخى .

كافأت الباحثة السجسػعتيغ بالستغيخات اآلتية(العسخ الدمشي ،السعمػمات الدابقة في مادة التاريخ،التحريل الجراسي لألب واالـ).
الػسائل اإلحرائية السدتخجمة ىي-:
معادلة سبيخماف – بخاوف. -االختبار التائي ( )t-testلعيشتيغ مدتقمتيغ .
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الشتائج - :تفػؽ شالبات السجسػعة التجخيبية األولى المػاتي درسغ بأسمػب السحاضخة مع القخاءة
الخارجية عمى شالبات السجسػعة التجخيبية الثانية المػاتي درسغ بأسمػب السحاضخة مع السشاقذة في
االختبار التحريمي الحي أجخى بعج االنتياء مغ دراسة السادة مباشخة.
 استشتجت الباحثة مغ خالؿ تجريديا لمسجسػعتيغ التجخيبتيغ (األولى والثانية) أف تػجيو الصالباتإلى قخاءة السرادر كاف ايجابيا( .الشعيسي ،7??;،ص >.)78-
 -8دراسة عبجل -:8008
(أثخ استخجاـ القخاءات الخارجية في تحريل شالبات السخحمة الثالثة في معيج إعجاد السعمسات وتشسية
اتجاىاتيغ نحػ مادة التاريخ).
اليجؼ -:تيجؼ الجراسة الى بياف اثخ استخجاـ القخاءات الخارجية في تحريل شالبات السخحمة الثالثة
في معيج أعجاد السعمسات وتشسية اتجاىاتيغ.
كافأت الباحثة السجسػعتيغ بالستغيخات اآلتية (العسخ الدمشي ،التحريل الجراسي ،اختبار مؿياس
االتجاه نحػ مادة التاريخ).
الشتائج :تفػؽ شالبات السجسػعة التجخيبية المػاتي عدزف معمػماتيغ بالقخاءات الخارجية عمى شالبات
السجسػعة الزابصة المػاتي درسغ مغ دوف قخاءات خارجية في االختبار التحريمي البعجي الحي
اجخي بعج انتياء مغ دراسة السادة وكاف الفخؽ داالً إحرائيا عشج مدتػى(;.)0,0
تفػؽ شالبات السجسػعة التجخيبية المػاتي عدزف معمػماتيغ بالقخاءات الخارجية عمى شالبات
السجسػعة الزابصة المػاتي درسغ بالصخيقة االعتيادية في اختبار مؿياس االتجاه الحي أجخى بعج
االنتياء مغ فتخة التجخبة وكاف الفخؽ داالً إحرائيا عشج مدتػى(;( .)0,0عبجل،8008 ،ص.)<-7
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ثانياً :الجراسات التي تشاولت التفكيخ االستجاللي:
 -7دراسة العاني800=:
" اثخ استعساؿ أساليب عالجية في تشسية التفكيخ االستجاللي واالتجاه نحػ مادة التاريخ
لصالبات الرف الثالث بسعيج إعجاد السعمسات"
أجخيت الجراسة في العخاؽ كمية التخبية ابغ رشج /جامعة بغجاد ،اختارت الباحثة واحجاً مغ
التراميع ذات الزبط الجدئي ذات االختبار البعجي لستغيخات التفكيخ االستجاللي واالتجاه .تع اختيار
معيج أعجاد السعمسات السدتشرخية /الخصافة قرجياً ،ثع اختيخت عذػائياً أربع شعب لتسثيل عيشة
البحث .وبمغت العيشة ( )78:شالبة بػاقع ( )90لمسجسػعة التجخيبية األولى ( )90لمسجسػعة
التجخيبية الثانية و( )98لمسجسػعة التجخيبية الثالثة و ( )98لمسجسػعة الزابصة مغ شالبات الرف
الثالث.
 كػفئ بيغ شالبات مجسػعات البحث األربع إحرائيا باستعساؿ تحميل التبايغ األحادي في متغيخات(الحكاء ،السعمػمات الدابقة ،االختبار القبمي لمتفكيخ االسػتجاللي) (صػرة أ) التحريل الدابق ،مؿياس
االتجاه لمسادة (صػرة ا)  .ولع يكغ ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ مجػسػعات البحث األربػع في
جسيع الستغيخات السحكػرة .
 ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى (; )0.0في متػسط درجات اختبار التفكيخاالستجاللي ومػػادة التاريخ و إعادة التجريذ و الػاجبات البيتية بيغ السجسػعات التجخيبية والزابصة .
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وكانت أدوات البحث ىي:
تع إعجاد خسدة اختبارات تكػيشية ،ومعالجات ترحيحية لكل وحجة دراسية .
أعجت الباحثة اختبا اًر بعجياً لمتفكيخ االستجاللي (صػرة ب) وتع إيجاد صجؽ االختبار وتحميل
فقخاتو واستخخاج مدتػى الرعػبة والقػة التسيدية لكل فقخة ثع حداب ثبات االختبار بصخيقة إعادة
االختبار .
أعجت الباحثة مؿياساً لالتجاه بعجياً(صػرة ب) وتع إيجاد صجؽ االختبار وتحميل فقخاتو
واستخخاج مدتػى الرعػبة والقػة التسيدية لكل فقخة ثع حداب ثبات االختبار بصخيقة إعادة السؿياس
الشتائج :وأضيخت الشتائج تفػؽ شالبات السجسػعات التجخيبية في التفكيخ االستجاللي (مادة التاريخ
وإعادة التجريذ والػاجبات البيتية) عمى شالبات السجسػعة الزابصة التي درست باستعساؿ
االستخاتيجية التقميجية (االعتيادية) (العاني:800=:ص.)798-8
-8دراسة الخدرجى=800
((اثخ استعساؿ السجسعات التعميسية وفخؽ التعمع في تشسية التفكيخ االستجاللي في مادة
التاريخ لجى شالبات معيجا عجاد السعمسات))
أجخيت الجراسة في العخاؽ كمية التخبية ابغ رشج /جامعة بغجاد .اختبخ الترسيع التجخيبي ذو
الزبط الجدئي واالختبار البعجي ترسيساً لمبحث ،واختار الباحث معيج إعجاد السعمسات في بغجاد/
السشرػر عيشة عذػائية لمبحث  ،وتع اختيار ثالث شعب في الرف الخابع لمعاـ الجراسي (;-800
< ) 800عذػائية  ،إحجاىا تسثل السجسػعة التجخيبية األولى والثانية السجسػعة التجخيبية الثانية
والسجسػعة الثالثة السجسػعة الزابصة.
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العيشة :بمػغت عيشة البحث (??) شالبػة وبػاقع ( )99شالبػة فػي كػل مجسػعة وأجخى بيشيسا تكافؤ فػي
الستغيخات العػسخ الدمشي  ،الػحكػاء  ،درجات مادة التاريخ لمعاـ الدابق.
أما أدوات البحث :فيي إعجاد (>) مجسعات تعميسية بػصفيا مدتمدمات لمبحث استعسل مػضػعات
مغ كتاب التاريخ األوربي الحجيث لمرف الخابع معاىج إعجاد السعمسات.وأعج اختبار لمتفكيخ
االستجاللي الشيائي والتأكج مغ صجقو وثباتو ومعامل الرعػبة والقػة التسييدية وتع عخضيا عمى

الخبخاء ،واستغخؽ تصبيق التجخبة مجة ( )78أسبػعا.

الػسائل االحرائية :واستعسل االختبار التائي ( )T-testكػسيمة إحرائية لسعالجة بيانات البحث

ومعامل االرتباط بيخسػف و معادلة سبيخماف – بخاوف و معامل التسييد و تحميل التبايغ األحادي.

الشتائج :وكانت الشتائج تفػؽ شالبات السجسػعة التجخيبية األولى التي درست بتقشية السجسعات

التعميسية والتجخيبية الثانية التي درست بأسمػب فخؽ التعمع تفػؽ السجسػعة التجخيبية عمى السجسػعة
الزابصة التي درست باالستخاتيجية االعتيادية وتفػؽ السجسػعة التجخيبية األولى التي درست بتقشية

السجسعات

التعميسية

عمى

السجسػعة

التجخيبية

الثانية

التي

درست

بأسمػب

التعمع(الخدرجي:800=:ص0)708-87
جهانب اإلفادة من الجراسات الدابقة:
استفاد الباحث مغ اشالعو عمى الجراسات الدابقة ويسكغ تحجيج ىحه اإلفادة في األمػر اآلتية:
-7االشالع عمى السرادر ذات العالقة واإلفادة مشيا في صياغة ىجؼ البحث وفخضياتو
-8اختيار الػسائل اإلحرائية السشاسبة إلجخاءات البحث الحالي .
-9صياغة الخصة التجريدية السالئسة
-:االستفادة مغ مقاييذ التفكيخ االستجاللي في صياغة مؿياس البحث.
;-تحميل نتائج البحث الحالي وتفديخه.
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الفرل الثالث
مشيجية البحث وإجخاءاتو
أوال -مشيج البحث:
يمتدـ الباحث عادة في البحث العمسي وفي كافة انػاع البحػث بالػاقع ويجرسو ،لكشو في
الترسيع التجخيبي يحاوؿ الباحث اعادة تذكيل ىحا الػاقع بإدخاؿ عامل متغيخ عميو أو عجة متغيخات،
تعخؼ بالستغيخات التجخيبية وذلظ لسعخفة ما تحجثو ىحه الستغيخات مغ نتائج اثار (شباجة،800= ،
ص ،) 9:9وليذ ىشاؾ ترسيع تجخيبي يرل إلى حج الكساؿ في ضبط الستغيخات ألنو أمخ بالغ
ترسيسا تجخ ِ
ِ
يبيا لسالئستو
الرعػبة نتيجة لصبيعة الطخوؼ التخبػية السعقجة وقج اعتسج الباحث

لبحثو0كسا مػضح في شكل رقع ()7
شكل رقع ( )7الترسيع التجخيبي لمبحث
السجسػعة

الستغيخ السدتقل

االختبار االوؿ

االختبار االخخ

التجخيبية

القخاءات الخارجية

االختبار

امؿياس

التحريمي

التفكيخاالستجاللي

الزابصة

االعتيادية -

ثانيا :إجخاءات البحث
مجتسع البحث:
فسجتسع البحث ىػ مجسػعة العشاصخ أو األفخاد الحيغ يشرب عمييع االىتساـ في دراسة معيشة والتي
تع جسعيا مغ تمظ العشاصخ(صبحي وآخخوف . )7>7 ،8000،
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تحجد مجتسع البحث شالب السجارس الثانػية واإلعجادية في مخكد محافطة واسط وقج زارىا الباحث
بسػجب كتاب تخبية محافطة واسط ممحق ()7
عيشة البحث:
ومغ اجل اختيار عيشة البحث فقج قدست العيشة إلى قدسيغ. :
.وؼيسا يأتي وصفا إلجخاءات اختيار العيشة:
 -1عيشة السجارس.
اختار الباحث اعجادية ( السباىمة ) عيشة لمبحث قرجيا لمسبخرات اآلتية:
أ -قخب االعجادية مغ سكغ الباحث.
ب -احتػاء االعجادية عمى أكثخ مغ شعبة لمرف الخامذ مسا يتيح لمباحث حخية اختيار عيشتو.
ج -إبجاء إدارة االعجادية الخغبة في التعاوف مع الباحث
 عيشة طالب:قاـ الباحث باختيار الرف الخامذ االدبي إلجخاء التجخبة لػجػد شعبتيغ أ-ب وبصخيقة الدحب
العذػائي البديط لمذعبتيغ في تحجيج السجاميع التجخيبية والزابصة ،إذ اختيخت القاعة (أ) عذػائيا
لتكػف السجسػعة التجخيبية وعجد شالباتيا(> ،)9وتجرس باستعساؿ القخاءات الخارجية ،وأصبحت قاعة
(ب) مجسػعة ضابصة وعجد شالباتيا(> ،)9تجرس باستعساؿ الصخيقة االعتيادية (التقميجية) ،ججوؿ
(. )7
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ججوؿ ( )7عيشة البحث
ت

السجسػعة

القاعة

عجد الصالب الكمي

7

التجخيبية

أ

>9

8

الزابصة

ب

>9

السجسػع

<=

ثالثا -:تكافؤ السجسػعتيغ:
قاـ الباحث بأجخاء عسمية التكافؤ شالب السجسػعتيغ في الستغيخات:
-7العسخ الدمشي.
-8الجرجة الشيائية في مادة الجغخاؼية لمرف الخابع.
 -9السدتػى التعميسي لألب.
 -:السدتػى التعميسي لالـ
تع الحرػؿ عمى السعمػمات الخاصة بالشدبة إلى الستغيخات الدابقة عغ شخيق-:
 تشطيع استسارة معمػمات خاصة وزعت عمى الصالبات ممحق (.)8 االستعانة بدجالت الجرجات الخاصة بإدارة اإلعجادية . االستعانة بالبصاقة السجرسي -العسخ الدمشي لمصالب:
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تع حداب أعسار باألشيخ لغاية ( )807</70/7ممحق( )9وقج اعتسج اختبار ( )t-testلعيشتيغ
مدتقمتيغ وسيمة إحرائية لبياف داللة الفخوؽ بيغ أعسار السجسػعتيغ ،وبسعاممة البيانات إحرائيا بمغ
متػسط أعسار السجسػعة التجخيبية ( )808.:87وبانحخاؼ معياري (;? )>.9ومتػسط أعسار شالب
السجسػعة الزابصة (=; )808.7وبانحخاؼ معياري (<? )>.0ومغ خالؿ نتائج اختبار()t-test
لعيشتيغ مدتقمتيغ ،ضيخ عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ في ىحا الستغيخ إذ
بمغت الؿيسة التائية السحدػبة ( )0.090وىي اقل مغ الؿيسة التائية الججولية البالغة (<? )7.عشج
مدتػى داللة (; )0,0وىحا يجؿ عمى أف السجسػعتيغ متكافئتاف في متغيخ العسخ الدمشي كسا مػضح
في ججوؿ رقع ()8
ججوؿ( )8نتائج االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ لمعسخ الدمشي محدػب باالشيخ
عجد
السجسػعة

أفخاد

الستػسط

االنحخاؼ

الحدابي

السعياري

التجخيبية

>9

808.:87

;?>.9

الزابصة

>9

=;808.7

<?>.0

العيشة

الؿيسة التائية
السحدػبة

0.090

الججولية

<?7.

مدتػى الجاللة

;0.0
ليذ بحو داللة

الجرجات مغ الدجالت الخاصة باإلعجادية لمعاـ الجراسي الدابق (? )8070-800حيث اعتسجىا
في تكافؤ السجسػعتيغ مغ ناحية الجرجات ممحق( ):وباستخجاـ اختبار( )t-testلعيشتيغ مدتقمتيغ وجج
أف متػسط درجات شالب السجسػعة التجخيبية (=;< )=0.وبانحخاؼ معياري (> )>.08في حيغ بمغ
متػسط درجات شالب السجسػعة الزابصة (= )=0.::وبانحخاؼ معياري (; ،)>.79مغ خالؿ
نتائج اختبار( )t-testلعيشتيغ مدتقمتيغ ،ضيخ عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ
السجسػعتيغ ،في ىحا الستغيخ فقج بمغت الؿيسة التائية السحدػبة (? )0.79عشج مدتػى (; )0,0وىي
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اقل مغ الؿيسة التائية الججولية البالغة ( )77 ،8وىحا يعشي أف السجسػعتيغ متكافئتاف في الجرجات
كسا مػضح في
ججوؿ ( )9نتائج االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ لجرجات مجسػعتي البحث في لمدشة الدابقة
أفخاد الستػسط

االنحخاؼ

الؿيسة التائية

العيشة

الحدابي

السعياري

السحدػبة

التجخيبية

>9

=;<=0.

>>.08

الزابصة

>9

==0.::

;>.79

السجسػعة

عجد

?0.79

الججولية

8.077

مدتػى الجاللة

;0.0
ليذ بحو داللة

-3السدتهى التعميسي لألب (أو ولي األمخ):
قاـ الباحث بجسع البيانات الستعمقة بتحريل األب (أو ولي األمخ) السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة
واستعسل مخبع كاي (كا )8في معاممة البيانات لسعخفة داللة الفخوؽ وأضيخت الشتائج أف ؾيسة مخبع
كاي السحدػبة بمغت (?= )0.وىي اصغخ مغ الؿيسة الججولية البالغة ( )=.>9عشج مدتػى داللة
(; )0,0وبجرجة حخية ( )9وبيحا تكػف السجسػعتاف متكافئتيغ في متغيخ السدتػى التعميسي لألب.
 -:السدتهى التعميسي لألم:
بعج جسع البيانات الستعمقة بتحريل األـ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة استعسل الباحث مخبع كاي
(كا )8في معاممة البيانات لسعخفة داللة الفخوؽ ،فأضيخت الشتائج أف ؾيسة مخبع كاي السحدػبة بمغت
(> )0.وىي اصغخمغ الؿيسة الججولية البالغة (? )?.:عشج مدتػى داللة (; )0,0وبجرجة حخية ():
وبيحا تكػف السجسػعتاف متكافئتيغ في متغيخ السدتػى التعميسي لألـ

652

العـــــــــــــــجد الدادس والثالثهن

جامعة واسط

الجدء الثاني  /آب 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التخبيــــــة

رابعا -إعجاد الخطط التجريدية:
اعج الباحث الخصط التجريدية الستعمقة بتجريذ السجسػعة التجخيبية التي درست مقخر الجغخاؼية
الصبيعية باستخجاـ القخاءات الخارجية ممحق (;) ،وقج قاـ باختيار عجد مغ السرادر الخارجية ليا
عالقة بسػاضيع الفرل االوؿ والثاني ليحا السقخر وتع عخض ىحه السرادر عمى مجسػعة مغ الخبخاء
والسختريغ بالجغخاؼية لسعخفة ارائيع بسجى مالئستيا لسدتػى مخحمة االعجادية ممحق (<)
وقج تع اختيار ثالث مرادر فقط مغ اصل ستة تشاسب شمبة مخحمة االعجادية وىي:
 -7ابػراضي ،فتحي عبجالعديد ،جيسػرفػلػجية سصح االرض ،دار الشيزة ،بيخوت.7??> ،
 -8صفي الجيغ ،دمحم ،جيسػرفػلػجية قذخة االرض ،دار الشيزة ،بيخوت.8000 ،
 -8كخبل ،عبج االلو ،عمع الجيسػرفػلػجيا (عمع االشكاؿ االرضية).7??; ،
وقج قاـ الباحث بتػفيخ ممخرات والتي تخز مػاضيع الفرل االوؿ والثاني وتػزيعيا عمى شالبات
السجسػعة التجخيبية ممحق (=) ،واعج كحلظ الخصط التجريدية الستعمقة بتجريذ السجسػعة الزابصة
التي درست السقخر نفدو عمى وفق الصخيقة (التقميجية) وتع عخض نساذج مغ الخصط عمى مجسػعة
مغ ذوي الخبخة واالختراص مغ السحكسيغ ممحق (;) ،وجخى تعجيميا عمى وفق مالحطاتيع ،إذ نطع
الباحث تػزيع الحرز بػاقع درسيغ أسبػعيا.
خامداً-ضبط الستغيخات الجخيمة:
حاوؿ الباحث الحج مغ تأثيخ ىحه الستغيخات الجخيمة غيخ التجخيبية التي قج تؤثخ عمى سالمة التجخبة
التي تسثل:
أ-اختيار افخاد العيشة :يعج اختيار افخاد العيشة مغ الخصػات السيسة لمبحث وقج استصاع الباحث
الديصخة عمى ىحا العامل باالختيار العذػائي ،زيادة عمى عسميات التكافؤ االحرائي في السدتػى
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التعميسي لالب واالـ ودرجات مادة الجغخاؼية الصبيعية لمرف الخامذ االدبي والعسخ الدمشي اتزح
تكافؤ الصالبات في ىحه الستغيخات.
ب-االنجثار التجخيبي (التخؾ في التجخبة) :ويقرج بو التخؾ الحي يتعخض لو بعس الصالبات
الخاضعات لمتجخبة او االنقصاع عغ السجرسة اثشاء مجة التجخبة ،ولع يتعخضغ لسثل ىحا العامل
جػ-الشزج :اف مجسػعتي البحث (التجخيبية والزابصة) يتعخضغ إلى عسميات الشسػ ،وألف مجة
التجخبة ثالثة اشيخ وىي مجة قريخة ومحجدة بجأت يػـ االحج السػافق  8070/70/9وانتيت يػـ
االثشيغ السػافق  8077/7/9لحلظ لع يكغ ليحا العامل مغ تأثيخ عمى التجخبة.
د-اداة الؿياس :استعسل الباحث اداة ؾياس مػحجة لمسجسػعتيغ (التجخيبية والزابصة) وقج اترفت
االداة بالرجؽ والثبات وىحا االجخاء قج حج مغ اثخ ىحا العامل.
ىػ-اثخ االجخاءات التجخيبية :مغ اجل الحج مغ االجخاءات التجخيبية التي تؤثخ عمى الستغيخ التابع
حاوؿ الباحث الحج مغ تأثيخ ىحه االجخاءات وذلظ عغ شخيق التجريذ وحفاضاً عمى سالمة الترسيع
التجخيبي قاـ الباحث بشفدو بتجريذ مجسػعات البحث (التجخيبية والزابصة) وذلظ لمحج مغ اختالؼ
اساليب التجريذ ومعاممة الصالبات.
و-السادة الجراسية :قاـ الباحث بتجريذ مجسػعتي البحث بشفذ السادة الجراسية حيث درس نفذ
السػضػعات الجراسية السقخر تجريديا لصمبة الرف الخامذ االدبي لسادة الجغخاؼية الصبيعية الفرل
الجراسي االوؿ.
ز -السجرسة :شبق الباحث التجخبة في مجرسة واحجة وىي متذابو مغ حيث مداحة الرفػؼ الجراسية
والسقاعج والذبابيظ والدبػرات ومدتمدمات اخخى غيخىا.
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ح-تػزيع الحرز :باالتفاؽ مع إدارة السجرسة تع تشطيع الحرز األسبػعية فكانت أربع حرز
خالؿ األسبػع
سادسا :اسمهب تطبيق التجخبة-:
ً
بعج استكساؿ متصمبات التجخبة باشخ الباحث تصبيقيا يػـ ( )807< /70/9وكاف يػما
تجريديا الف الباحث كاف قج ذىب الى السجرسة بتاريخ (= )807</?/8وكاف يػما مخررا لمتعارؼ
مع شالب مجسػعتي البحث (التجخيبية والزابصة) وقج اوضح الباحث لمسجسػعة التجخيبية شبيعة
الجراسة ومجى فائجتيا في زيادة تحريميغ ودرس الباحث ىحه السجسػعة في ضػء الترسيع التجخيبي
لمبحث الحي يعتسج الستغيخ السدتقل (القخاءات الخارجية) ،وقج قاـ بتػزيع ممخرات مغ مرادر
خارجية في كل درس وحدب مػضػع الجرس حيث يجيب الصالب عمى اسئمة الباحث بسدج ما بيغ
معمػمات السادة ومعمػمات السمخرات وفي الجقائق االخيخة مغ الجرس يصخح الباحث عجد مغ االسئمة
التقػيسية لسعخفة مجى استيعاب الصالبات ليحه السػضػعات ىحا فزال عغ استعساؿ وسائل ايزاح
تتشاسب ومػضػع الجرس ،اما بالشدبة لصالبات السجسػعة الزابصة فيجرسغ بالصخيقة التقميجية مغ غيخ
استخجاـ(القخاءات الخارجية)
سابعا -أداتا البحث :ولتحقيق ىجف البحث الحالي قام الباحث بسا يأتي:
ً
-1ترسيم أداة البحث االولى (االختبار التحريمي) عمى الشحه اآلتي:
أ-تحجيج السادة العمسية:
حجد الباحث قبل بجء التجخبة السادة العمسية التي ستجرسيا مجسػعتي البحث ،وقج تزسشت
الفرػؿ(األوؿ ،والثاني )،مغ كتاب الجغخاؼية الصبيعية لمرف الخامذ االدبي السقخر تجريدو لمعاـ
الجراسي < . 807= / 807وججوؿ( ):يػضح ذلظ
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ججوؿ( ):السادة العمسية في كتاب الجغخاؼية الصبيعية لمرف الخامذ االدبي

ت

الفرل

1

األول

2

الثاني

عشهانو ومحتهياتو
اوال :عمم اشكال سطح االرض (الجيهمهرفهلهجيا)
*اشكال سطح االرض عمى اليايدة *تسثيل اشكال سطح االرض *العسميات الجيهمهرفهلهجية
ثانيا :السدطحات السائية
 -1البحار والسحيطات :أ-السحيطات ب -البحار ج-الخمجان والسزايق
 -2السدطحات السائية داخل اليابدة :أ-البحيخات ب-االىهار
*الطقذ والسشاخ :أ-االشعاع الذسدي ب-الزغط الجهي ج -الخياح د -الخطهبة الجهية

ب-األىجاف الدمهكية:
في ضػء األىجاؼ العامة ومحتػى الفرميغ السذسػلة بالبحث ،صاغ الباحث أىجافا سمػكية تؿيذ
خسذ مغ السدتػيات الدتة مغ ترشيف بمػـ لمسجاؿ السعخفي وىي (السعخفة ،والفيع ،والتصبيق،
والتحميل ،والتخكيب ،والتقػيع) حيث استبعج التقػيع ألنو يؿيذ مدتػيات اعمى مغ مدتػى عقل شالبة
االعجادية وبػاقع ( )90ىجؼ مػزعة عمى الفرميغ االوؿ والثاني مغ الكتاب السقخر ،وتزسغ الفرل
األوؿ ( )80ىجؼ سمػكي والفرل الثاني تزسغ  )70اىجاؼ سمػكية ممحق (>) ،وعخضت مع
ندخة مغ الكتاب السقخر عمى لجشة مغ السحكسيغ مغ ذوي الخبخة واالختراص ممحق (?) لمتثبت
مغ صحة صياغتيا ومجى تسثيميا الدمػؾ السخاد تشسيتو لجى شالبات عيشة البحث ،وتحقق الباحث مغ
مجى شسػؿ ىحه األىجاؼ لسحتػى السادة الجراسية.
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ج-اعجاد الخخيطة االختبارية
اعج الباحث خخيصة اختباريو مذتسمة عمى األىسية الشدبية لسادة الجغخاؼية الصبيعية واألىجاؼ
الدمػكية وعجد الفقخات في كل مدتػى وعجد األسئمة في كل مػضػع وتع استخخاج الشدب بإتباع
القػانيغ االحرائية كسا مػضح في ججوؿ رقع(;).
ججوؿ (;) يػضح الخخيصة االختبارية

ت

مجاالت
السحتهى

عمم
م1

األىسية
الشدبية

مدتهيات السجال السعخفي
معخفة

فيم

تطبيق

تحميل

تخكيب

%30

%25

%20

%12.5

%12.5

السجسهع

اشكال

سطح االرض
الجيهمهرفهلهج

%67

6.03

5.02
5

4.02

2.5125

2.5125

20.1

يا
م2

الطقذ
والسشاخ

السجسهع

%33

2.97

%100

9

2.47
5
7.5

1.98

2375.1

2375.1

9.9

6

3.75

3.75

30

د – أعجاد فقخات االختبار
أختار الباحث صيغة االختيار مغ متعجد ألربعة بجائل لبشاء االختبار التحريمي استشاداً الى ما يخاه
عجد مغ خبخاء الؿياس والتقػيع بأنو أفزل أنػاع االختبارات السػضػعية ألنو يؿيذ السدتػى السعخفي
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لجى الصالبات ،وفي ضػء مفخدات الفرميغ االوؿ والثاني لسقخر الجغخاؼية الصبيعية لمرف الخامذ
االدبي أعج الباحث اختبا اًر تحريمياً يتكػف مغ ( )90فقخة في ضػء الخخيصة االختبارية ممحق ()70
وتع عخضو عمى الخبخاء في التخبية وعمع الشفذ وبمغ عجدىع (>) مختز ممحق (?)
ثامشاً :صجق االختبار
أف االختبار الرػادؽ يقيػذ الدمػؾ الحي وضع لقيػاسو ،ومغ اجل التحقق مغ صجؽ االختبار
عخض فقخاتو عمى عجد مغ الخبخاء في العمػـ التخبػية والشفدية وذوي االختراص وبمغ عجدىع (>)
مختز ممحق (?) لمتأكج مغ صالحيتيا حيث تع مػافقة جسيع الخبخاء ومجرسات مقخر الجغخاؼية في
السجرسة عمى الفقخات بعج اجخاء التعجيل عمى بعزيا0
تاسعاً :التطبيق االستطالعي لالختبار التحريمي
قاـ الباحث بتصبيق االختبار عمى عيشة استصالعية لغخض تعخؼ الدمغ الحي يدتغخقو االختبار
ومجى وضػح فقخاتو وتذخيز الفقخات الرعبة أو الغامزة بيجؼ أعادة صياغتيا وتختيبيا وقج شبق
االختبار عمى عيشة استصالعية مغ شالبات الرف الخامذ االدبي عجدىغ ()80شالبة بػاقع ()70
شالبات مغ كل شعبة وقج تبيغ اف متػسط الدمغ الحي تدتغخقو اإلجابة عمى االختبار ىػ(; )8دؾيقة
وذلظ بعج اف قاـ الباحث بتدجيل انتياء اوؿ شالبة أنيت االختبار في الجؾيقة ( )80وأخخ شالبة
أنيت االختبار في الجؾيقة ( )90وقج تبيغ اف فقخات االختبار واضحة وسميسة وعجـ وجػد صعػبة في
قخاءتيا واإلجابة عمييا وقج تع ىحا االختبار في يػـ ;.807</77/7
عاش اًخ :ثبات االختبار
يقرج بثبات االختبار أف تكػف الشػتائج متساثمة أو متقاربة اذ ما تكخر استخجاـ ذلظ االختبار ،وقج
أختار الباحث شخيقة التجدئة الشرؽية لحداب الثبات لكػنيا تتالءـ مع شبيعة بحثو وقج شبق
االختبار التحريمي عمى ( )80شالبة مغ شالبات الرف الخامذ االدبي كعيشة استصالعية بتاريخ
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; 807</77/7وبعج ترحيح إجابات العيشة اال7ستصالعية تع تقديسيا عمى مجسػعتيغ تزع
السجسػعة األولى درجات الفقخات الفخدية وتزع السجسػعة الثانية درجات الفقخات الدوجػية وباستخجاـ
معامل ارتباط بيخسػف أستخخج معامل الثبات بيغ السجسػعتيغ أذ كاف مقجاره (<= )%0.وتع
ترحيحو بسعادلة سبيخماف – بخاوف وذلظ الف شخيقة التجدئة الشرؽية تعصيشا معامل ثبات لشرف
االختبار لحلظ يتع ترحيح معامل االرتباط بسعادلة سبيخماف – بخاوف وذلظ لمحرػؿ عمى معامل
االختبار كامالً فأصبح معامل الثبات (<> )0.وىػ معامل ثبات جيجاً وعالي ،وبحلظ أصبح االختبار
بريغتو الشيائية يتدع بالرجؽ والثبات.
الحادي عذخ :تحميل فقخات االختبار
مغ خالؿ تحميل الفقخات لالختبار التحريمي قاـ الباحث بترحيح إجابات العيشة االستصالعية
بإعصاء (درجتيغ لإلجابة الرحيحة) وصػف اًخ لإلجابة الخاشػئة ومعاممة الفػقخات الستخوكة والتي
وضعت ليا أكثخ مغ عالمة معاممة الفقخات الخاشئة ،وقج قدست الجرجات الى مجسػعتيغ متصخفتيغ
عميا ودنيا وبشدبة (= )%8لمسجسػعة العميا و(= )%8لمسجسػعة الجنيا إذ أف ىحه الشدبة تجعل
السجسػعتيغ أفزل ما تكػف في الحجع والتبايغ وحدب الخصػات االتية:
أ-معامل صعهبة الفقخات
تحجد درجة صعػبة الفقخة بشدبة الصالبات الالتي تكػف إجاباتيغ عمى الفقخة إجابة صحيحة ،وعشج
حداب الباحث لسعامل صعػبة كل فقخة مغ فقخات االختبار أضيخت الشتائج اف معامل صعػبة فقخات
االختبار التحريمي انحرخت بيغ ( )%=8-%90كسا في ممحق ( )77لحا فيي ذات معامل
صعػبة مشاسب ويخى بمػـ ( )Bloomأف االختبارات تعج صالحة وجيجة أذ كاف معامل صعػبتيا
يتخاوح بيغ (.)Bloom، 1971، p.40( )%>0-%80
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ب -قػة تسييد الفقخة
ىػ قجرة الفقخة عمى التسييد بيغ الصالب الالتي يتستع بقجر اكب رمغ السعمػمات والالتي اقل قجرة في
مجاؿ معيغ مغ السعارؼ (ممحع ،8000 ،ص< ،)89وبعج حداب الباحث لقػة تسيد كل فقخة مغ
فقخات االختبار وججىا تتخاوح بيغ (< %)<:-9كسا في ممحق ( )77وىحا يعشي اف فقخات االختبار
جسيعيا تعج جيجة،
ج -فعالية البجائل الخاطئة
يكػف البجيل فعاالً أذا كاف عجد الصالبات الزعاؼ (السجسػعة الجنيا) الالتي يختخف البجائل أو
اإلجابات الخاشئة أكثخ مغ عجد الصالبات السستازات (السجسػعة العميا) ويدعى مرسسي االختبارات
التحريمية إلى الحرػؿ عمى ؾيع سالبة لمبجائل الخاشئة لكي يكػف البجيل فعاالً ،وعشج حداب الباحث
لفعالية البجائل الغيخ صحيحة وججىا تتخاوح ( )0.8>-**0.8-كسا في ممحق ( )78وىحا يعشي أف
البجائل غيخ الرحيحة قج جحبت انتباه عجد مغ شالبات السجسػعة الجنيا ليا اكبخ مغ شالب
السجسػعة العميا لحلظ تع اإلبقاء عمى البجائل الغيخ صحيحة دوف تغيخ.
التطبيق الشيائي لالختبار
قاـ الباحث بتصبيق االختبار التحريمي عمى عيشة التصبيق األساسية البالغ حجسيا (<=) شالبة وقج
تع التصبيق يػـ االحج < 8070/78/8وقج أشخؼ الباحث بشفدو عمى تصبيق االختبار وقج حخص
عمى تعميسات االختبار وشخحيا برػرة مفرمة وشخح اليجؼ مغ االختبار لمصالب.
ترحيح االختبار
أف االجابة عمى ىحا الشػع مغ األسئمة أما صح فيشاؿ الجرجة كاممة وأما خصأ فال يشاؿ درجة وىحا ما
اعتسجه الباحث في ترحيح االختبار
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-8ترسيم أداة البحث الثانية مقياس (التفكيخ االستجاللي) عمى الشحه اآلتي:
في ضػء تعخيف التفكيخ االستجاللي قاـ الباحث بإعجاد صػرة لالختبار بػاقع (; )8فقخة بذكل أولي
استعسل مجالي التفكيخ االستجاللي وىسا االستقخاء واالستشتاج وقج أستفاده الباحث في أعجادا السؿياس
مغ بعس الج ارسػات الدابقة كػجراسة(الخػدرجي :800= ،ص  )?8و(العػاني:800= ،ص .)787
وصيغت الفقخات عمى شكل مقجمات ،ولكل مقجمة ( )9احتساالت لإلجابة ،واحجة صحيحة واالثشاف
خاشئتاف ممحق ( ) 79والبجيل الرحيح ىػ الحي يختبط بالسقجمة أي يدتشج إليو مغ خالؿ ما جاء فييا
مغ مغالصات وعالقات مشصؿية .وىحا األسمػب يتستع بالسػضػعية وسيػلة تحميل نتائجو إحرائيا
ويداعج عمى ؾياس ميارات وعسميات عقمية مختمفة وإدراؾ العالقات بيشيا وقج قاـ الباحث بعخض
السؿياس عمى مجسػعة مغ الخبخاء بػية التثبت مغ صجقو0
اوالً -صجق السقياس:
بػية التثبت مغ صجؽ السؿياس بسػاقفو وفقخاتو وتعميساتو بريغتو الشيائية مغ قبل الباحث عخض
عمى مجسػعة مغ الخبخاء الستخرريغ في شخائق التجريذ والتخبية وفي العمػـ التخبػية والشفدية
(ممحق ?) وبعج أف حرل الباحث عمى مالحطات الخبخاء وآرائيع عجلت بعس الفقخات ،وأعيجت
صياغة بعزيا ونالت مػافقة ( )%700مغ مجسػع الخبخاء الكمي.
ثانياً :التطبيق االستطالعي لمسقياس
قا ـ الباحث بتصبيق السؿياس عمى عيشة استصالعية لغخض تعخؼ الدمغ الحي يدتغخقو االختبار
ومجى وضػح فقخاتو وتذخيز الفقخات الرعبة أو الغامزة بيجؼ أعادة صياغتيا وتختيبيا وقج شبق
االختبار عمى عيشة استصالعية مغ شالب الرف الخامذ االدبي عجدىع ( )80شالب بػاقع ()70
شالبات مغ كل شعبة وقج تبيغ اف متػسط الدمغ الحي تدتغخقو اإلجابة عمى فقخات السؿياس ىػ
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(; )8دؾيقة وذلظ بعج اف قاـ الباحث بتدجيل انتياء اوؿ شالب أنيى االجابة عمى فقخات السؿياس في
الجؾيقة ( )80وأخخ شالب أنيى
االجابة عمى فقخات السؿياس في الجؾيقة ()90
الدمغ الحي استغخقتو أسخع شالبة  +الدمغ الحي استغخقتو أبصأ شالب
زمغ االختبار = 8
90 + 80

;0

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ = ; 8دؾيقة
8

8

وقج تبيغ اف فقخات السؿياس واضحة وسميسة وعجـ وجػد صعػبة في قخاءتيا واإلجابة عمييا وقج تع
ىحا االختبار في يػـ >.807</77/7
ثالثًا :ثبات السؿياس
يقرج بالثبات أف تكػف الشػتائج متساثمة أو متقاربة اذ ما تكخر استخجاـ ذلظ االختبار ،ولغخض
التحقق مغ ثبات السؿياس الخاص بالتفكيخ االستجاللي أستخجـ الباحث معادلة معامل ارتباط بيخسػف
إذ إف ىحه الصخيقة أكثخ شيػعاً الستخخاج االتداؽ الجاخمي لالختبارات السػضػعية التي يكػف ليا
إجابة واحجة محجدة بحيث يحرل عمى درجة واحجة إذا كانت اإلجابة صحيحة ويحرل عمى (صفخ)
إذا كانت اإلجابة خاشئة .وبمغ معامل ثبات درجات السؿياس ككل ( .)0.>7اما لمسجاالت الفخعية في
السؿياس التفكيخ االستجاللي فقج تخاوحت معامالت الثبات ؼيو بيغ (;= )0.>; -0.0وتعج ىحه
الشتيجة جيجة
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رابعاً :تحميل فقخات االختبار
مغ خالؿ تحميل الفقخات لسؿياس التفكيخ االستجاللي يتع التعخؼ عمى مجى صعػبة او سيػلة كل
وبشاء عمى ذلظ قاـ
فقخة ومجى فاعميتيا أو قجرتيا عمى التسيد في الفخوؽ الفخدية لمرفة السخاد ؾياسيا،
ً
الباحث بترحيح إجابات العيشة االستصالعية بإعصاء (درجتيغ لإلجابة الرحيحة)  وصػف اًخ لإلجابة
الخاشػئة ومعاممة الفػقخات الستخوكة والتي وضعت ليا أكثخ مغ عالمة معاممة الفقخات الخاشئة .
وقج قدست الجرجات الى مجسػعتيغ متصخفتيغ عميا ودنيا وبشدبة (= )%8لمسجسػعة العميا و(=)%8
لمسجسػعة الجنيا وىحه الشدبة تجعل السجسػعتيغ أفزل ما تكػف في الحجع والتبايغ وحدب الخصػات
االتية-:
أ-معامل صعهبة الفقخات
عشج حداب الباحث لسعامل صعػبة كل فقخة مغ فقخات السؿياس أضيخت الشتائج اف معامل صعػبة
فقخات مؿياس التفكيخ االستجاللي انحرخت بيغ (; )%=:-%9كسا في ممحق ( )7:لحا فيي ذات
معامل صعػبة مشاسب أذ يخى بمػـ ( )Bloomأف االختبارات تعج صالحة وجيجة لمتصبيق أذ كاف
معامل صعػبتيا يتخاوح بيغ ()Bloom ،1971 ،p.40( %)>0-80
ب-قهة تسييد الفقخة
لغخض الحرػؿ عمى مؤشخ إحرائي عغ قجرة الفقخات عمى التسييد بيغ الصالب المػاتي يتستعغ
بقجرة عالية في التفكيخ والصالب بقجرة ضعيفة ،وبعج حداب الباحث لقػة تسيد كل فقخة مغ فقخات
السؿياس وججىا تتخاوح بيغ (< %)<;-9كسا في ممحق ( )7:وىحا يعشي اف فقخات السؿياس جسيعيا
تعج جيجة.
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ج-فعالية البجائل الخاطئة
عشج حداب الباحث لفعالية البجائل الغيخ صحيحة وججىا تتخاوح ( )8< ،0-**8 ،0-كسا في ممحق
( )7:وىحا يعشي أف البجائل غيخ الرحيحة قج جحبت انتباه عجد مغ شالب السجسػعة الجنيا ليا اكبخ
مغ شالب السجسػعة العميا وبحلظ تع اإلبقاء عمى البجائل الغيخ صحيحة دوف تغيخ.
خامدا :تطبيق السقياس:
ً
شبق مؿياس التفكيخ االستجاللي يػـ  ،807</78/90حيث استعاف الباحث بسجرسة وقج أشخؼ
الباحث بشفدو عمى تصبيق السؿياس وقج حخص عمى قخاءة تعميسات السؿياس وشخحيا برػرة مفرمة
وشخح اليجؼ مشو لمصالب.
 الػسائل اإلحرائية:استخجـ الباحث الػسائل اإلحرائية آالتية:
-7اختبار( )t-testلعيشتيغ مدتقمتيغ:
استعسل الباحث ىحه الػسيمة لسعخفة داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ عشج مقارنة متػسصاتيا في درجات
التكافؤ
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س – 1س2

1

(ن )1 – 1ع( + 2 1ن )1 – 2ع2 2

ن1

( = tن + 1ن)2– 2

+

1
ن2

إذ تسثل :س :1الهسط الحدابي لمعيشة األولى.
س :2الهسط الحدابي لمعيشة الثانية.
ن :1عجد أفخاد العيشة األولى.
ن :2عجد أفخاد العيشة الثانية.
ع :2 1التباين لمعيشة األولى.
(جابخ)327 ،1989 ،

ع :2 2التباين لمعيشة الثانية .
 - 2مخبع كاي:

استخجـ الباحث مخبع كاي ألجخاء التكافؤ بيغ السجسػعات في متغيخي السدتػى التعميسي لألب وأالـ
(ل – ق) 2
ك=
ق

إذ أن :ن = التكخار السالحع
ق = التكخار
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 -3معامل الرعهبة:
استعسل الباحث قانػف معامل صعػبة لحداب معامالت صعػبة فقخات االختبار التحريمي و اختبار
التفكيخ االستجاللي.
(ن – ن ع) ( +ن – ن د)
ص=
2ن
إذ تسثل( :ف – ف ع) =عجد الصالبات الالئي اجبغ إجابة غيخ صحيحة في السجسػعة العميا
(ف – ف د) = عجد الصالبات الالئي اجبغ إجابة غيخ صحيحة في السجسػعة الجنيا
 8ف = عجد الصالبات في السجسػعتيغ(عبج اليادي ،8007 ،ص ;):0
-4معامل تسييد الفقخة:
استعسل قانػف معامل تسييد الفقخة لحداب القػة التسييدية لفقخات اختبار االختبار التحريمي والتفكيخ
االستجاللي.
مج ص ع – مج ص د
معامل التسييد =
(ع  +د)
حيث أف :مج ص ع = مجسػع اإلجابات الرحيحة في السجسػعة العميا .
مج ص د = مجسػع اإلجابات الرحيحة في السجسػعة الجنيا .
ع = عجد أفخاد السجسػعة العميا .
د = عجد أفخاد السجسػعة الجنيا ( .عبج اليادي ،8007 ،ص ):79
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 -5معامل ارتباط بيخسهن:
استخجـ فانػف معامل ارتباط بيخسػف مغ اجل التعخؼ عمى ثبات االختبار.
ن مج س ص – (مج س) (مج ص)
ر=
[ ن مج س( – 2مج س) [ ] 2ن مج ص( 2مج ص)] 2

إذ تسثل :ف = عجد أفخاد العيشة .س = ؾيع الستغيخ األوؿ (الفقخات الفخدية).
ص = ؾيع الستغيخ الثاني (الفقخات الدوجية)( .داوود وأنػر ،7??0 ،ص?)7:

الفرل الخابع
عخض الشتائج
يتزسغ ىحا الفرل عخضاً لمشتائج الستعمقة بيجفا البحث وىسا:
 -7تعخؼ فاعمية القخاءات الخارجية في التحريل لجى شالبات الخامذ األدبي.
-8تعخؼ درجة تشسية التفكيخ االستجاللي لجى شالبات الخامذ األدبي.
عخض الشتائج
لمتحقق مغ الفخضية االولى لمبحث وىي :ال تػجج فخوؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى (; )0.0بيغ
شالب السجسػعة التجخيبية يجرسػف مادة الجغخاؼية الصبيعية باعتساد القخاءات الخارجية والسجسػعة
الزابصة.
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قاـ الباحث بسقارنة نتائج االختبار التحريمي لمسجسػعتيغ (ممحق ; ،)7وضيخ أف متػسط درجات
السجسػعة التجخيبية قج بمغ (< ):;.=9وبانحخاؼ معياري ( )<.078في حيغ بمغ متػسط درجات
شالب السجسػعة الزابصة (=; )90.7وبانحخاؼ معياري ( ،):.088وباستخجاـ اختبار ()t-test
لعيشتيغ مدتقمتيغ في معاممة الشتائج إحرائيا لسعخفة داللة الفخوؽ بيغ ىحيغ الستػسصيغ تبيغ وجػد
فخوؽ دالة إحرائيا بيغ السجسػعتيغ عشج مدتػى داللة (; ،)0,0ولرالح السجسػعة التجخيبية ،إذ
بمغت ؾيسة ( )t-testالسحدػبة ()>.<89وىي اكبخ مغ الؿيسة ( )t-testالججولية والبالغة (>>)7.
وعميو فقج رفزت الفخضية الرفخية وىحا يعشي تفػؽ السجسػعة التجخيبية التي درس مع القخاءات
الخارجية عمى السجسػعة الزابصة التي درس بجوف قخاءات خارجية ،والججوؿ (<) يػضح ذلظ.
ججوؿ (<) نتائج االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ لجرجات مجسػعتي البحث في االختبار التحريمي
عجد
السجسػعة

أفخاد
العيشة

الستػسط

االنحخاؼ

الحدابي

السعياري

ؾيسة ()t-test
التبايغ

التجخيبية

>9

<<.078 :;.=9

<7:: ،9

الزابصة

>9

=;:.088 90.7

<7=< ،7

السحدػبة
><89 ،

الججولية

مدتػى
الجاللة
دالة عشج

>>7.

مدتػى
;0.0

ولمتحقق مغ الفخضية الثانية لمبحث وىي:ال تػجج فخوؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى (; )0.0في
تشسية التفكيخ االستجاللي بيغ السجسػعة التجخيبية الالتي يجرسغ مادة الجغخاؼية الصبيعية والسجسػعة
الزابصة.
قاـ الباحث بسقارنة نتائج مؿياس التفكيخ االستجاللي لمسجسػعتيغ(ممحق < ، ،)7ضيخ أف متػسط
درجات السجسػعة التجخيبية قج بمغ ( ):0.0;8وبانحخاؼ معياري ( );.7<0في حيغ بمغ متػسط
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درجات شالبات السجسػعة الزابصة (= )8;.?:وبانحخاؼ معياري ( ،)008 ،9وباستخجاـ اختبار(t-
 )testلعيشتيغ مدتقمتيغ في معاممة الشتائج إحرائيا لسعخفة داللة الفخوؽ بيغ ىحيغ الستػسصيغ تبيغ
وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ السجسػعتيغ عشج مدتػى داللة (; ،)0,0ولرالح السجسػعة التجخيبية،
إذ بمغت ؾيسة ( )t-testالسحدػبة ( )?.=78وىي اكبخ مغ ؾيسة ( )t-testالججولية والبالغة
(;= )7.وعميو فقج رفزت الفخضية الرفخية والججوؿ (>) يػضح ذلظ.ججوؿ (>)
نتائج االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ لجرجات مجسػعتي البحث في اختبار مؿياس التفكيخ
االستجاللي
عجد أفخاد الستػسط

االنحخاؼ

العيشة

الحدابي

السعياري

التجخيبية

>9

;.7<0 :0.0;8

8<.<8

الزابصة

>9

=9.008 8;.?:

?.078

السجسػعة

التبايغ

ؾيسة ()t-test
السحدػبة

?.=78

الججولية

;=7.

مدتػى الجاللة

دالة عشج
مدتػى ;0.0

ثانيا – تفديخ الشتائج :تػصل الباحث مغ خالؿ عخض الشتائج التي أسفخ عشيا البحث الحالي ضيخ:
-7تفػؽ السجسػعة التجخيبية التي درست باستعساؿ القخاءات الخارجية عمى السجسػعة الزابصة التي
درست السقخر نفدو بجونو.
-8تشسية التفكيخ االستجاللي لجى شالب السجسػعة التجخيبية ،مغ خالؿ فارؽ نتائج االختبار ،ويعدى
ىحا التفػؽ إلى أف شالب السجسػعة التجخيبية استفادت مغ القخاءات الخارجية في تشسية تفكيخىع
االستجاللي ،وفي رفع مدتػاىع العمسي ويسكغ أف يعدى ذلظ إلى:
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 -7أف القخاءة الخارجية ذي فاعمية في نسػ قجرات شالب عمى التفكيخ االستجاللي وضيخ ذلظ جميا
مغ خالؿ الفخوؽ الكبيخة في نسػه لجييع قبل التجخبة وبعجىا وىحا ما أكجتو دراسة (القخغػلي.)800: ،

-8فعاليتيا في تشسية السيارات العقمية العميا كالتحميل والتخكيب والتقػيع لجى شالب السجسػعة
التجخيبية إذ أف تػجييع إلى قخاءة الكتب والسرادر الخارجية كاف ايجابيا وضيخ ذلظ مغ خالؿ تفػقيغ
عمى السجسػعة الزابصة وىحا ما أكجتو دراسة (عبجل.)8008 ،
 -9عمى الخغع مغ فاعمية القخاءة الخارجية في تشسية التفكيخ االستجاللي أال أف الصخيقة االعتيادية
أضيخت أيزا نػعا مغ الفاعمية ،وضيخ ذلظ جميا مغ خالؿ الفخوؽ في نسػ التفكيخ االستجاللي لجى

شالب السجسػعة الزابصة قبل التجخبة وبعجىا.

الفرل الخامذ
االستشتاجات والتهصيات والسقتخحات
أوال – االستشتاجات:
بشاء عمى ما جاء في نتائج البحث يسكغ أف ندتشتج ما يأتي:
أف لمقخاءات الخارجية فعالية ايجابية حيث تدود بالسعمػمات التي تطيخ ىشا وىشاؾ ،وتداعجىغ عمى
التعسق في معخفة السعمػمات الجغخاؼية ،وتعسل أيزا إذ ما أحدشت استخجاميا وبتػجيو مغ السجرس
عمى اتداع افقيع الثقافي وتشسية قجراتيع العقمية.
تسكغ الصالب مغ حدغ اختيار ما يقخأنو مغ كتب ومجالت وصحف فيي غحاء لمعقل تجعل
صاحبتيا تستاز بالحرانة الفكخية والثقاؼية عغ الصالب الجيغ ال يقخؤف كتب اضاؼية.

تعسل عمى تجريبيغ عمى بعس السيارات مثل القخاءة الشاقجة السبشية عمى الفيع والقجرة عمى استخالص
األفكار السيسة وتشطيع السعمػمات وعخضيا والتعبيخ عشيا بأسمػب خاص.
ليا اثخ في تشسية قجرتيع عمى الحػار والسشاقذة وتديج لجييع ميارة الحجيث والمباقة والتعبيخ الدميع.
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ثانيا – التػصيات:
في ضػء ما تػصل إليو الباحث في ىحه الجراسة مغ نتائج يزع التػصيات اآلتية-:
-7التأكيج عمى القخاءات الخارجية في تجريذ السػاد االجتساعية ومشيا الجغخاؼية والتاريخ لسا ليا مغ
أىسية في تشسية ميارات التفكيخ االستجاللي.
 -8تدويج السكتبات بالكتب الحجيثة في كافة السجاالت ومشيا الجغخاؼية والتي ليا صمة بسفخدات
الكتاب السجرسي والتي تتزسغ أىع السكتذفات والسعمػمات الحجيثة ليتيدخ لمصالبات متابعة مدار
التقجـ في العالع.0
 -9العسل عمى تخريز وقت مغ ضسغ الججوؿ اليػمي لمسجارس لديارة السكتبات
 -:إعصاء الصالب واجبات ونذاشات خارجية تتعمق بالكتاب السجرسي لديادة معمػماتيع والتػسع فييا.
; -زرع في نفػسيع حب مصالعة الكتب وتذجيعيع عمى قخاءتيا ألنيا تعج غحاء الخوح والرجيق
الػفي الحي اليسل وال يتعب عشج مجالدتو.
< -العسل عمى تشسية ميارات التفكيخ ومشيا ميارة التفكيخ االستجاللي مغ خالؿ تحفيدىع عمى تعمع
مػضػعات ججيجة مغ خالؿ الكتب الخارجية ذات العالقة بسػضػع الجرس.
ثالثا – السقتخحات:
في ضػء نتائج البحث يقتخح الباحث ما يأتي:
 -7إجخاء بحػث مساثمة عمى كال الجشديغ ،لسعخفة اثخ القخاءات الخارجية في تشسية التفكيخ
االستجاللي لجى الحكػر واالناث(دراسة مقارنة)
 -8إجخاء بحػث أخخى لسعخفة أثخ القخاءات الخارجية في تشسية التفكيخ االستجاللي او الشاقج في مػاد
دراسية أخخى.
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-9إجخاء بحػث تؿيذ أثخ القخاءات الخارجية في متغيخات أخخى كالتحريل كاالتجاىات نحػ
الجغخاؼية واستبقاء السعمػمات.
السرادر:
 -7أبه جادو ،صالح دمحم عمي و دمحم بكخ نهفل ،تعميم التفكيخ الشعخية والتطبيق ،دار السديخة لمشذخ ،عسان2007 ،م.
 -2ال عهيج ،وصفي خمف حدين " ،أثخ استخاتيجية العرف الحىشي في تشسية التفكي االستجاللي لجى طالب الرف
الخابع اإلعجادي عشج تجريذ مادة الجغخافية "( ،أطخوحة ماجدتيخ غيخ مشذهرة) الجامعة السدتشرخية ،بغجاد.2008 ،

-3جابخ ،عبج الحسيججابخواحسج خيخي كاظم ،السخشج العسمي الحجيث في التخبية وعمم الشفذ ،دار السعارف ،مرخ،
1989
 -4جامل ،عبج الخحسن عبج الدالم ،طخائق التجريذ العامة وميارات تشفيح وتخطيط عسمية التجريذ ،ط  ،2دار
السشاىج لمشذخ والتهزيع ،األردن ،عسان 2000 ،م.

-5الجباري ،دمحم محيي الجين ،قياس التفكيخ االستجاللي لجى طال ب السخحمة الستهسطة ،.جامعة بغجاد ،كمية التخبية/
ابن رشج( ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة)1994 ،م
-6جخوان ،فتحي عبجالخحسن ،تعميم التفكيخمفاهيم وتطبيقات ،دارالفكخ ،االردن ،عسان 2010 ،م
-7الحدن ،ىاشم ،طخائق تعميم االطفال القخاءة والكتابة ،ط ،1الجار العمسية الجولية لمشذخ والتهزيع ودار الثقافة لمشذخ
والتهزيع ،عسان.2000 ،
 -8الحديشي،ليمى حدن خميف ،دراسة تحميمية ألسئمة كتب جغخافية في معاىجأعجاد السعمسين والسعمسات ،رسالة
ماجدتيخغيخمشذهرة ،كميةالتخبيةابن رشج ،جامعة بغجاد2008

-9الخدرجى ،حيجر خدعل ندال ،اثخ استعسال السجسعات التعميسية وفخق التعمم في تشسية التفكيخ االستجاللي لجى
طالبات معيج إعجاد السعمسات في مادة التاريخ ،كمية التخبية ابن رشج ،جامعة بغجاد(أطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة)،

2007

-10خزخ ،فخخي رشيج ،طخائق تجريذ الجراسات االجتساعية ،دار السيدخة لمشذخ والتهزيع والطباعة ،عسان.2006 ،
-11داوود ،عديد حشاوانهر حدين ،مشاىج البحث التخبهي ،دار الحكسة لمطباعة والشذخ ،بغجاد1990 ،
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 -12الخبيعي ،شحى نفل  .أثخ أساليب عالجية في تحريل طالبات الرف الخابع واالحتفاظ في مادة التاريخ (أطخوحة
دكتهراه غيخ مشذهرة) جامعة بغجاد ،كمية التخبية  /ابن رشج ،بغجاد ،العخاق.2003 ،
 -13الخبيعي ،دمحم ابخاهيم عمي دمحم ،أثخ القخاءات الخارجية في تشسية التفكيخ الشاقج لجىطالبات معاىج إعجاد السعمسات
في مادة التاريخ(أطخوحة ماجدتيخ غيخ مشذهرة) جامعة بغجاد ،كمية التخبية  /ابن رشج ،بغجاد ،العخاق2009 ،

 -14الديج ،محسهد احسج ،القخاءة مفيهما وأىسية ومتطمباتيا ،العجد ،39السعمم العخبي1986 ،م0
 -15الديج ،حدن أحسج ،تشسية تعميم الشحه في السجارس العخبية باستخجام الحاسهب ،سمدمة كتب السدتقبل العخبي ،العجد  ،39مخكد دراسات
الهحجة ،لبشان ،بيخوت.2005 ،
 -16شحاتو ،حدن ،السشاىج الجراسية بين الشعخية والتطبيق ،ط ،1الجار العخبية لمكتاب ،القاىخة ،مرخ1998 ،
 -17شمبي ،احسج إبخاهيم ،تجريذ الجغخافيا في مخاحل التعميم العام ،ط ،1مكتبة الجار العخبية لمكتاب ،القاىخة1997 ،م.
-18طعيسة ،رشجي احسج ،ودمحم الديج مشاع ،تجريذ العخبية في التعميم العام نعخيات وتجارب ،دار الفكخ العخبي لمشذخ والطبع.2001 ،
-19الطيطي ،دمحم حسج ،تشسية قجرات التفكيخ االبجاعي ،دار ألسديخه لمشذخ والتهزيع والطباعة  ،عسان  ،األردن 02007
 -20صبخي ،وعج دمحم نجاة ،اثخ استخجام أنسهذجي سكسان ورايجمهث في التفكيخ االستجاللي والتحريل العمسي لجى طالب الرف الخامذ العمسي
في مادة الفيدياء.

بغجاد ،جامعة بغجاد ،كمية التخبية ابن الييثم( ،اطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة).2002 ،
 -21طباجة ،يهسف عبج االميخ ،مشيجية البحث تقشيات ومشاىج ججولة وتحميل البيانات باستخجام البخنامج االحرائي االلكتخوني ،spssداراليادي
لمطباعةوالشذخ ،بيخوت2007 ،
 -22العاني ،بذائخ مهلهد تهفيق ،أثخ استعسال أساليب عالجية في تشسية التفكيخاالستجاللي واالتجاه نحه مادة التاريخ لطالبات الرف الثالث في
معيج أعجاد السعمسات ،جامعة بغجاد ،كمية التخبية ابن رشج( ،أطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة)2007 ،
 -23عبجل ،مشى خميفة ،اثخ القخاءات الخارجية في تحريل طالبات السخحمة الثالثة في معيج اعجاد السعمسات وتشسية اتجاىاتين نحه مادة التاريخ،
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة ،كمية التخبية ابن رشج ،جامعة بغجاد.2002 ،
 -24عبج اليادي ،نبيل وعبجالعديد ابه حذير وخالج عبج الكخيم بدشجي ،ميارات في المغة والتفكيخ ،دار السديخة لمشذخوالتهزيع ،عسان2003 ،
 -25عبج اليادي ،نبيل ،القياس والتقهيم التخبهي واستخجامو في مجال التجريذ الرفي،
دار وائل لمطباعة والشذخ ،عسان ،االردن2001 ،
-26عجس ،عبج الخحسن ونايفة قطامي ( .)2000مبادئ عمم الشفذ .دار الفكخ لمطباعة والشذخ والتهزيع ،عسان ـ األردن.
-27العخاق ،السخشج السيشي لمسجارس والسعاىج السخكدية في العخاق ،بغجاد.1993 ،
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الجدء الثاني  /آب 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التخبيــــــة

 -28العداوي ،دمحم جهاد كاظم( ،أثخ تخاكم السعخفة الجغخافية في تشسية التفكيخ االبجاعي واالتجاه نحه التخرز عشج طمبة قدسي الجغخافية في كميتي
اآلداب والتخبية) رسالة دكتهراه غيخ مشذهرة ،جامعة بغجاد  -كمية التخبية (ابن رشج).2008 ،
 -29عطية ،محدن عمي ،االستخاتيجيات الحجيثة في التجريذ الفعال ،دار صفاء لمطباعة والشذخ ،عسان.2008 ،
 ،----------- -30الجهدة الذاممة والججيج في التجريذ ،دار صفاء لمطباعة والشذخ ،عسان.2009 ،
-31العشبكي ،سشجس عبج هللا ججوع( ،اثخ استخجام استخاتيجيات كمهزمايخ وميخل وتيشدهن وىيمج أتابا في تشسية التفكيخ االستجاللي واكتداب
السفاهيم التاريخية واالحتفاظ بيا لجى طالب الرف الخابع العام)  ،جامعة بغجاد  ،كمية التخبية ابن رشج (،أطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة).2002 ،

-32الفخا ،فاروق حسجي ،تقشيات في تجريذ الجغخافية ،ط ،1شخكة كاظسة لمشذخ ،الكهيت.1988 ،
-33قاسم ،فاطسة ىاشم ،التفكيخ االستجاللي عشج األطفال في أعسار ( ،)12-4كمية التخبية السفتهحة ،بحث مقجم إلى السؤتسخ العمسي لكمية التخبية
األساسية ،الجامعة السدتشرخية.2005/3/2 ،
 -34القخغهلي ،نريف جاسم عمي شالش ،اثخ استخجام السمخرات العامة في تحريل طالب الرف الخامذ األدبي في مادة الجغخافية الطبيعية،
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة ،مجمذ كمية التخبية  /ابن رشج في جامعة بغجاد.2004 ،
 -35القال ،فخخ الجين واخخون ،طخائق التجريذ العامة في عرخ السعمهمات ،دار الكتاب الجامعي ،العين ،االمارات.2006 ،
-36كهافحة ،تيديخ مفمح ،القياس والتقييم واساليب القياس والتذخيز في التخبية الخاصة ،دار السديخة لمشذخ والتهزيع ،عسان2003 ،م.
-37اإلمام ،مرطفى محسهد وآخخون ،التقهيم والقياس ،بغجاد ،دار الحكسة1990 ،م.
-38مجكهر ،عمي احسج ،تجريذ فشهن المغة العخبية ،دار الفكخالعخبي ،القاىخة2000 ،م.
 -39مخعي ،تهفيق احسج والحيمة ،دمحم محسهد ،طخائق التجريذ العامة ،ط ،1عسان ،دار السديخة2002 ،م.
-40ممحم ،سامي دمحم ،القياس والتقهيم في التخبية وعمم الشفذ ،ط ،2األردن ،دار السيدخة2002 ،م.
 -41الشعيسي ،كهكب ،اثخ التجريذ بطخيقتي السحاضخة مع القخاءة الخارجية والسحاضخة مع السشاقذة في تحريل طالبات الرف الثاني الستهسط في
مادة التاريخ ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة ،كمية التخبية /ابن رشج ،جامعة بغجاد1995 ،
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