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أثر استخدام أنسهذج بارمان في اكتداب السفاهيم الجغرافية لدى طالبات السرحمة 
 الستهسطة وتشسية ميارات التفكير البرري لديين

 لجين سالم مرطفى الذكرجي

 االندانية,قدم الجغرافية جامعة السهصل,كمية التربية لمعمهم  

 ( 14/9/2021،  قبل لمشذخ في 2021/ 6/6)قجـ لمشذخ في 

 
 السمخص

ييجؼ البحث الحالي إلى معخفة أثخ أنسػذج بارماف في اكتداب السفاهيع الجغخافية لجى شالبات السخحمة 
 الستػسصة وتشسية ميارات التفكيخ البرخي لجييغ.

خضيتيغ صفخيتيغ ، ولغخض التحقق مشيسا تع اختيار عيشة مغ ولتحقيق ىجؼ البحث وضعت الباحثة ف
 شالبات الرف الثاني الستػسط في متػسصة شخيخاف لمبشات لمعاـ الجراسي 

( شالبة 25( شالبة بػاقع )48( تع اختيارىغ قرجيًا مغ مجتسع البحث ، وبمغ مجسػع أفخادىا ) 2019-2020) 
بصة ، حيث درست السجسػعة التجخيبية وفق أنسػذج بارماف فيسا ( لمسجسػعة الزا23لمسجسػعة التجخيبية و )

 درست السجسػعة الزابصة وفق الصخيقة االعتيادية.

وتع إجخاء عسمية التكافؤ بيغ السجسػعتيغ في عجد مغ الستغيخات ىي ) العسخ الدمشي محدػبًا باألشيخ ، 
ساعيات لمرف األوؿ الستػسط ، حاصل السعجؿ العاـ في الرف األوؿ الستػسط ، التحريل في مادة االجت

 الحكاء ، السدتػى التعميسي لؤلبػيغ (.

( 30كسا تصمب البحث أداتيغ األولى اختبار اكتداب السفاهيع الجغخافية الحي تكػف بريغتو الشيائية مغ )
 ( فقخات يقيذ عشاصخ3( عذخة مفاهيع جغخافيًة رئيدة ، خرز لكل مفيـػ )10فقخة اختبارية خاصة بػ )

( فقخات مغ نػع السداوجة والسصابقة لقياس 10السفيـػ ) التعخيف ، السثاؿ ، التصبيق ( عمى التػالي ثع اختيخت )
( فقخة مغ اختيار 10( فقخات مغ نػع االختيار مغ متعجد لقياس التسييد وخررت )10التعخيف ، ثع اختيخت )

( فقخة بريغتو الشيائية ، كسا 30ختبار حيث بمغ )مغ متعجد لقياس التصبيق ، وقج تع التأكج مغ صجؽ وثبات اال
 تع استخخاج معامل الرعػبة والقػة التسييدية وفعالية البجائل.

 أما األداة الثانية فيي اختبار ميارات التفكيخ البرخي ، اعتسجت الباحثة عمى 
ىي تحميل ( فقخة مػزعة عمى سبع ميارات و 43( ليحا الغخض حيث تكػف مغ )2018اختبار الدبيجي )

السعمػمات ، تفديخ السعمػمات ، التسييد البرخي ، إدراؾ العبلقات ، استشتاج السعشى ، التساثل ، إدراؾ 
 االختبلؼ ( واستخخجت الباحثة الرجؽ والثبات لو حيث بمغ ثباتو ما بيغ 

يادية وتأكجت مغ (. كسا أعجت الباحثة نساذج لمخصط التجريدية ألنسػذج بارماف والصخيقة االعت 0.75-0.85) 
 صجقيسا بعخض نسػذج مشيسا عمى السحكسيغ.
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 2/10/2019وأجخت اختبارًا قبميًا لسيارات التفكيخ البرخي بعجىا بجأت بتصبيق تجخبة البحث بتاريخ 
عمى مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة واستسخت بتصبيق التجخبة فربًل دراسيًا كامبًل وىػ الفرل الجراسي 

وفي نياية التجخبة شبقت الباحثة اختبار اكتداب السفاهيع الجغخافية  2020-2019عاـ الجراسي األوؿ مغ ال
. واختبار ميارات التفكيخ البرخي ) التصبيق البعجي ( بتاريخ 25/12/2019عمى مجسػعتي البحث بتاريخ 

26/12/2019 .) 

ػسط درجات الصالبات عمى وقج شخحت الباحثة متػسط درجات الصالبات عمى االختبار القبمي مغ مت
االختبار البعجي وتع ايجاد متػسط الفخؽ بيغ االختباريغ الختبار ميارات التفكيخ البرخي ، وبعج ترحيح 

( لعيشتيغ مدتقمتيغ. وأضيخت t-testإجابات الصالبات عمى األداتيغ جسعت الباحثة البيانات وحممتيا باستخجاـ )
 -الشتائج ما يأتي :

( بيغ متػسصي درجات اكتداب السفاهيع الجغخافية 0.05داللة احرائية عشج مدتػى )وجػد فخؽ ذو  -1
لصالبات السجسػعة التجخيبية التي تجرس وفق أنسػذج بارماف وشالبات السجسػعة الزابصة التي 

 تجرس وفق الصخيقة االعتيادية.

البرخي لصالبات ( بيغ متػسصي تشسية التفكيخ 0.05وجػد فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػى ) -2
السجسػعة التجخيبية التي تجرس وفق استخاتيجية أنسػذج بارماف وشالبات السجسػعة الزابصة التي 

 تجرس وفق الصخيقة االعتيادية.

وقج خخجت الباحثة بتػصيات مشيا قياـ وحجة اإلعجاد والتجريب لتخبية نيشػى بإقامة دورات تجريبية لسجرسي 
 ضسغ مادة االجتساعيات لتجريبيع عمى استخجاـ أنسػذج بارماف.ومجرسات مادة الجغخافية مغ 

كسا اقتخحت مقتخحات مغ بيشيا : أثخ أنسػذج بارماف في تحريل شمبة الرف الثالث الستػسط في مادة 
   الجغخافية وتشسية تفكيخىع السحػري.
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The impact of the use of the Barman model in acquiring 
geographical concepts among middle school students and 

developing their visual thinking skills 
 Lujayn Salem Mustafa Al Shakarjy 

 Department of Geography, College of Education for Human Sciences 

 

abstract 
The current research aims to find out the effect of the Barman model on the 
acquisition of geographical concepts among middle school students and the 
development of their visual thinking skills. 

In order to achieve the goal of the research, the researcher developed two null 
hypotheses, and for the purpose of verifying them, a sample of female students in 
the second intermediate grade in the Shereikhan Intermediate School for Girls was 
selected for the academic year (2019-2020) were intentionally selected from the 
research community, and the total number of its members was (48) students, of 
which (25) students were for the experimental group and (23) for the control group, 
where the experimental group was studied according to the Barman model, while the 
control group was studied according to the usual method. 

The parity process between the two groups was carried out in a number of 
variables, which are (chronological age calculated in months, the general average in 
the first intermediate grade, the achievement in the social subject of the first 

intermediate grade, the IQ, the educational level of the parents.) 

The research also required two tools, the first of which is the Geographical 
Concepts Acquisition Test, which in its final form consisted of (30) test items for (10) 
ten main geographical concepts.Each concept was assigned (3) paragraphs that 
measure the elements of the concept (definition, example, application), respectively, 
and then it was chosen. (10) items of the type of pairing and matching to measure 
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the definition, then (10) items of the multiple-choice type were chosen to measure 
discrimination, and (10) items were allocated from the multiple-choice type to 
measure the application, and the validity and reliability of the test were confirmed as 
it reached (30) items in its form Finally, the coefficient of difficulty, discriminatory 
power and effectiveness of the alternatives were extracted. 

As for the second tool, it is a test of visual thinking skills, the researcher relied 
on Al-Zubaidi test (2018) for this purpose, as it consisted of (43) items distributed 
over seven skills, namely, information analysis, interpretation of information, visual 
discrimination, perception of relationships, deduction of meaning, symmetry, 

perception of difference.) 

 (0.75-0.85 . )The researcher also prepared samples of teaching plans for the 
Barman model and the regular method, and verified their validity by presenting a 
sample from them to the arbitrators. 

She conducted a pre-test for visual thinking skills, after which she began 
applying the research experiment on 10/2/2019 to the experimental and control 
research groups and continued to apply the experiment for a whole semester, which 
is the first semester of the 2019-2020 academic year. At the end of the experiment, 
the researcher applied the geographical concepts acquisition test to the two research 
groups. On December 25, 2019. And the visual thinking skills test (post-application) 
on 12/26/2019. 

The researcher presented the average student grades on the tribal test of the 
average student grades on the remote test and found the average difference 
between the two tests to test visual thinking skills, and after correcting the students' 
answers to the instruments the researcher collected the data and analyzed it using 
(t-test) for two independent samples. The results showed what comes: 

1-There is a statistically significant difference at the level (0.05) between the 
average degrees of acquisition of geographical concepts for students of the 
experimental group studied in accordance with the Barman model and the students 
of the control group that are taught in the usual way. 

2- There is a statistically significant difference at the level (0.05) between the 
average development of visual thinking for students of the experimental group that is 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

32 

 

taught in accordance with the strategy of the Barman model and the students of the 
control group that studies in the usual way. 

The researcher came up with recommendations, including preparing 
preparation and training for education, by conducting training courses for teachers of 
geography, from within the social context, to train them in the use of Barman 

 
. 

 مذكمة البحث :

إف مغ أىع وضائف تجريذ الجغخافية ىي اكداب السفاهيع والسعمػمات لمستعمع مغ أجل اتخاذ  
كبلت ، وعمى السجرس أف يدتفيج مغ القخارات الفخدية والجساعية حػؿ استعساؿ البيئات وحل السذ

ىحه السفاهيع والسعمػمات الدابقة ويػضفيا في تجريذ مادة الجغخافية ، لحا ُتعج أحج أىع الػضائف 
األساسية لتجريذ الجغخافية ىي تقجيع وتعديد السفاهيع الجغخافية كالسػقع واألماكغ والعبلقة بيغ 

 حافطات والسجف والقخى.األماكغ والحخكة بيغ األماكغ واألقاليع والس

ومغ الػضائف األخخى لتجريذ الجغخافية ىي فيع السعمػمات الجغخافية وتػضيفيا في حياة 
الصمبة ألنيا تداعجىع في التكييف مع ضخوفيع البيئية وتقمل مغ تعقيجاتيا فزبًل عغ أنيا تديع 

والقجرة عمى التفكيخ الشاقج في تشسية قجراتيع وتكدبيع ميارات تفكيخ كالػصف والتعبيخ والتشبؤ 
والتػصل إلى السعمػمات السصمػبة مغ الحقائق والسفاهيع والتعسيسات ) األسجي والسدعػدي ، 

2015 :29-30 .) 

لكغ السبلحع في مجارسشا الستػسصة ضاىخة واضحة وىي ضعف اكتداب الصالبات 
خافية ضسغ مادة لمسفاهيع الجغخافية لجى شالبات الرف الثاني الستػسط في مادة الجغ

االجتساعيات وىحا ما تؤكجه درجات الصالبات في الدجبلت لؤلعػاـ الدابقة الحي أشمعت عميو 
 الباحثة.

وكحلظ عجـ التأكيج عمى تشسية ميارات التفكيخ لجى الصالبات وقج يعػد الدبب في ذلظ إلى 
وف فيع لسا مقرػد أف الصالبات يتعسجف إلى حفع السفاهيع الجغخافية مغ الكتاب بذكل أصع د

ودوف الفيع العسيق لسا يعشيو ىحا السفيػـ وذلظ بيجؼ الحرػؿ عمى درجات الشجاح فقط مغ 
 ىحه السادة وبعج ذلظ نديانيا ألنو لع يتع ربصيا بالبشى العقمية لجييغ.
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وقج يكػف الدبب اآلخخ يخز السجرسات حيث أنيغ يتخحف مغ أنفديغ محػرًا لمعسمية 
عيل دور الصالبة في عسمية التعمع في اكتداب السفاهيع الجغخافية وزيادة قجرتيغ التعميسية دوف تف

 عمى التفكيخ بكل أنػاعو.

ومغ خبلؿ لقاءات الباحثة بالعجيج مغ السجرسات لسادة االجتساعيات والجغخافية أكجف أف 
تيجيات الصالبات يعتسجف عمى الحفع فقط ، كسا أنيغ أي السجرسات ال يخغبغ باستخجاـ استخا

ونساذج حجيثة في التجريذ وىحا ما أكجه االستبياف االستصبلعي الحي اعجتو الباحثة لعيشة مغ 
%( مشيغ ال يعتسجف 100السجرسات. فقط أضيخت الشتائج اف مجرسات مادة الجغخافية ندبة )

ي أنسػذج بارماف وأكجف أنيغ يدتخجمغ الصخيقة االعتيادية في تجريذ االجتساعيات لمرف الثان
الستػسط. وعمى ىحا األساس تخى الباحثة أف الغالبية العطسى مغ مجرسات مادة الجغخافية 
واالجتساعيات نتيجة لقمة خبختيغ في الشساذج الحجيثة في التجريذ وأساليبيا والتي بجورىا تعتبخ 

 أساسًا في زيادة اكتداب الصالبات لمسفاهيع الجغخافية وتشسية التفكيخ لجى الصالبات.

ىل الستخجاـ  -ىشا حجدت الباحثة مذكمة البحث باإلجابة عغ الدؤاؿ اآلتي : ومغ
أنسػذج بارماف أثخ في اكتداب السفاهيع الجغخافية لجى شالبات السخحمة الستػسصة وتشسية ميارات 

 التفكيخ البرخي لجييغ ؟

ألرضية يجج كل إنداف نفدو ميسا قل تعميسو عمى صمة وثيقة أصيمة بكختو اأىسية البحث : 
كميا ، كسا يجج بسعمػماتو عغ السخكد الحي تحتمو األرض مغ الكػف الػاسع في تدايج مدتسخ 
وليحا الدبب يخيج اإلنداف أف يعخؼ أكثخ عغ عالسو الذاسع ومغ بيغ السػاضيع الجراسية تشفخد 

ت حياة الجغخافية في أنيا الػحيجة التي تدتصيع أف تعصيو صػرة وتفديخًا لعالسو يتفق وضخوريا
ذات آفاقًا تكاد تكػف بغيخ حجود ، غيخ أف السػضػع يربح مددحسًا بذكل غيخ معقػؿ لػ حاوؿ 
اإلنداف أف تجرس بتفريل كل شيء ، عغ الطػاىخ الجغخافية ولحا يربح ال مفخ مغ أف يكػف 

 (. 24-23:  2003تجريذ الجغخافية ذا فخوع يختار احجاىا أو بعزيا ) عبج هللا ، 

ريذ الجغخافية الجيج ىػ تشسية روح االستقبلؿ في التفكيخ والتحريل بحيث أف ىجؼ تج
يتسكشػا مغ أف يجابيػا مذكبلتيع عمى نحػ مدتقل وأف يججوا الحمػؿ ليا ألف التجريذ الجيج 
يحخر الفكخ عغ شخيق عادات حدشة لمتفكيخ والعسل واتقاف السيارات واكدابيا وتعديد السعمػمات 

ع والقجرات التي يتصمبيا العسل السشتج مغ التجريذ ) األسجي والسدعػدي ، والحقائق والسفاهي
2015 :45 .) 
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لقج سعى التخبػيػف إليجاد استخاتيجيات ونساذج تجريدية حجيثة وتييئة بيئة تعميسية مشاسبة 
لمجور الكبيخ الحي تصسح بو التخبية لمصالب وجعمو متفاعل ايجابي في السػقف التعميسي فزبًل 

 (. 203:  2007عييا لتعميسو التفكيخ وبشاء معارفو واتجاىاتو. ) المػلػ واآلغا ، عغ س

وتطيخ أىسية استعساؿ الشساذج التجريدية في رفع كفاية العسمية التجريدية وزيادة األداء 
وتداعج الصبلب عمى االحتفاظ بالسعمػمات واألفكار والسيارات األكاديسية وتداعج السجرس عمى 

ئة التعميسية السشاسبة في الرفػؼ في ضل رؤية متكاممة وتداىع نساذج التجريذ في تييئة البي
( وأحج ىحه الشساذج ىػ أنسػذج  265:  2012تصػيخ السشاىج الجراسية ) العجواف والحػامجة ، 

 بارماف.

يعج أنسػذج بارماف أحج الشساذج التجريدية الحجيثة والتي تدتشج أواًل : أنسهذج بارمان : 
 (. 203:  2007الشطخية البشائية ) المػلػ واآلغا ، عمى 

ويذار إلى مفيـػ البشائية عمى أنيا رؤية في نطخية التعمع والشسػ ، قػاميا أف الفخد يكػف 
نذيصًا في بشاء أنساط التفكيخ لجيو ، نتيجة لتفاعل قجراتو مع السحتػى والخبخة ، ويعج بياجيو أوؿ 

لبشائية ، بعجىا تبعو مشطخيغ آخخيغ مغ بيشيع ) جبلس فميج ( مغ وضع األساس األوؿ لمشطخية ا
مؤسذ الشطخية البشائية الحجيثة ، حيث قاـ بإعادة صياغتيا وتجسيعيا وأكج عمى بشاء السعشى في 
عقل الصالب ، يتع عغ شخيق عسمية تكيفو ، ووضع ترػر يفدخ األحجاث في العالع السحيط بو 

مع معمػماتو الدابقة في أبشية عقمية تػضح فيسو واستيعابو  عغ شخيق دمج السعمػمات الججيجة
 (. 16:  2013لمعالع السحيط بو ) قخارعة ، 

 لقج استشجت الشطخية البشائية إلى أربع نطخيات وىي :

 نطخية بياجيو في التعمع السعخفي والشسػ السعخفي. -1

عمى العػامل  الشطخية السعخفية في معالجة الصالب ) الستعمع ( لمسعخفة وتخكيدىا -2
 الجاخمية السؤثخة في التعمع.

 الشطخية االجتساعية في التفاعل االجتساعي في غخفة الرف أو السختبخ أو السيجاف. -3

الشطخية اإلندانية في إبخاز أىسية ) الستعمع ( ودورىا الفاعل في اكتداب السعخفة  -4
 (. 49:  2007وبشائيا ) زيتػف ، 

حل وىػ يؤكج عمى السعخفة القبمية برفتيا مخحمة تدبق يتكػف أنسػذج بارماف مغ أربع مخا
 -االستقراء وتتبع خصػات التجريذ اآلتية :
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حيث يدتعسل السجرس في ىحه السخحمة أساليب تداعج مرحمة التحديد أو التخسين :  -1
الصمبة عمى تحجيج معخفتيع عغ مػضػع الجرس وىحه السخحمة تداعجىع عمى التػصل 

 هيع الجرس.إلى الفيع الرحيح لسفا

وفي ىحه السخحمة يقجـ السجرس مذكمة مفتػحة لمصبلب تتزسغ مرحمة االستقراء :  -2
امكانيات واستخاتيجيات متعجدة لحيا ، وىي تييئ السجاؿ ألنذصة الصمبة وألسئمتيع ذات 

 الرمة بسػضػع الجرس.

األساس في ىحه السخحمة تربح الخبخة االستقرائية في السخحمة الدابقة مرحمة الحهار :  -3
 لػضع صياغة عمسية لمسفيـػ مغ خبلؿ الحػار والشقاش مع الصالبات.

يتشافذ الصمبة لتقجيع أمثمة متعجدة عغ السفيػـ وتصبيق السعمػمات مرحمة التطبيق :  -4
 التي حرمػا عمييا في السخحمة الدابقة ، وعمى االنتقاؿ السعخفي لسيسة ججيجة 

:  2014مخاحمو الدابقة كميا. ) زايخ وآخخوف ، ودورة تعميسية ججيجة ويحجث التقػيع في 
329 .) 

السفاهيع ال تشذأ دفعة واحجة بكل خرائريا وصفاتيا بل ثانيا : السفاهيم الجغرافية : 
تشسػ نسػًا سخيعًا أو بصيئًا نتيجة لمخبخات أو السػاقف التي يتعخض ليا الصمبة أو استخاتيجية 

ريذ ومغ بيشيا مغ اقتخنت اسساؤىع بصخائق تجريذ التجريذ ، فطيخت العجيج مغ شخائق التج
:  2013السفيػـ مشيا بخونخ وبياجيو وجانيو وميخؿ تشدػف وىيمجا تابا. ) العجواف والحػامجة ، 

47 .) 

حيث تقػـ عسمية اكتداب السفيػـ عمى االدراؾ الحدي والسبلحطة ، وتؤدي عسمية التعسيع 
السفيػـ وخصػات اكتداب السفيػـ ىي االدراؾ الحدي والتسييد دورًا ميسًا في عسمية اكتداب 

 (. 47:  2002والسػازنة والتجخبة والتعسيع ) الذخبيشي وصادؽ ، 

يسكغ لمسجرس أف يدتخجـ وسائل وأساليب عجيجة لقياس السفيػـ العمسي لجى الصمبة 
 -ويدتجؿ عمى صحة تكػيغ السفيـػ وىي عمى الذكل اآلتي :

تصبيق عسميات تكػيغ السفيػـ الثبلثي ) التسييد ، اكتذاؼ السفيػـ مغ خبلؿ  -1
 والترشيف ، والتعسيع (.

 قجرة الصمبة عمى تحجيج الجاللة المفطية لمسفيػـ. -2

 تصبيق السفيـػ في مػاقف تعميسية ، تعميسية ججيجة. -3
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يفدخ السبلحطات والسذاىجات أو األشياء في البيئة التي يعير فييا الصمبة وفق  -4
 السفاهيع الستعمسة.

استخجاـ السفيـػ في حل السذكبلت واالستجالالت أو تعسيسات أو فخضيات ) زيتػف ،  -5
2005  :81 .) 

يعج التفكيخ سسة مغ سسات اإلنداف التي تسيده عغ غيخه مغ ثالثًا : التفكير البرري : 
الكائشات األخخى ، وىػ مفيػـ تعجدت أبعاده واختمفت حػلو اآلراء ، مسا يعكذ تعقج العقل 

خي وتتذعب عسمياتو ، ويتع التفكيخ مغ خبلؿ سمدمة مغ الشذاشات العقمية التي يقـػ بيا البذ
الجماغ عشجما يتعخض لسثيخ يتع استقبالو مغ خبلؿ واحجة أو أكثخ مغ الحػاس الخسدة السعخوفة، 
ويتزسغ التفكيخ البحث عغ معشى ويتصمب التػصل إليو تأمبًل وامعاف الشطخ في مكػنات 

 (. 11:  2017الخبخة التي يسخ بيا الفخد ) العبيجي والبخزنجي ، السػقف أو 

لقج أصبح التفكيخ شعارًا تشادي بو كل األنطسة التخبػية في العالع ، لحلظ كاف لدامًا تشسية 
ميارات التفكيخ برخيًا أو لفطيًا وإعجاد الصمبة بسا يسكشيع مغ امتبلؾ ميارات التفكيخ ومسارستيا 

 (. 16:  2008لحياة ) حدغ ، في جسيع مجاالت ا

إذ أنو مغ خبلؿ التفكيخ يتعامل اإلنداف مع األشياء التي تحيط بو في بيئتو ، كسا أنو في 
الػقت ذاتو يعالج السػاقف التي تػاجيو بجوف إجخاء فعل ضاىخي ، فالتفكيخ سمػؾ يدتخجـ 

يسكغ تحكخىا أو ترػرىا أو األفكار والتسثيبلت الخمدية لؤلشياء واألحجاث غيخ الحاضخة أي التي 
(. ويسثل التفكيخ البرخي نسصًا مغ أنساط التفكيخ  11:  2017تخيميا ) العبيجي والبخزنجي ، 

التي يسكغ تشسيتيا لجى الصمبة باالعتساد عمى األشكاؿ والخسػمات والرػر واألشكاؿ والرػر 
أف يعج معشى لمسزاميغ  السعخوضة في السػاقف والعبلقات الحقيقية الستزسشة فييا ، ويحاوؿ

 (.Campbel & Watson, 1995: 180التي تحتػييا )

ولقج ازداد اىتساـ الباحثيغ بجراسة التفكيخ البرخي في اآلونة األخيخة خاصًة بعج ضيػر 
نطخية الجماغ ذي الجانبيغ حيث تذيخ الجراسات الحجيثة التي أجخيت عمى نرفي الجماغ أنو 

الجة السعمػمات ، األولى : خصية تديخ خصػة خصػة حيث يقـػ تػجج شخيقتاف متكاممتاف لسع
 الشرف األيدخ لمجماغ بتحميل األجداء التي تذكل الشسػذج أو الشسط.

والصخيقة الثانية تعسل عمى ايجاد العبلقات السكانية البرخية التي تذكل ىحا الشسػذج ويتع 
 (.Novak & Feingolod, 2008: 240ذلظ في الشرف األيسغ مغ الجماغ  )



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

37 

 

حيث اف التفكيخ عغ شخيق الرػر أو التفكيخ البرخي أو التعمع البرخي أو السكاني ىػ 
ضاىخة التفكيخ مغ خبلؿ السعالجة البرخية ، في حيغ يكػف البجيل اآلخخ ىػ السعالجة المغػية 
 أو المفطية وىػ غالبًا ما يكػف غيخ خصي ويكػف لو صيغة محاكاة كالكػمبيػتخ بسعشى إدخاؿ
كثيخ مغ البيانات في عسمية االنتاج نطخة عسيقة إلى نطع معقجة يدتحيل الحرػؿ عمى تمظ 

 (. 128:  2008الشطخة مغ خبلؿ المغة وحجىا. ) بجوي ، 

ييجؼ البحث الحالي إلى : معخفة أثخ أنسػذج بارماف في اكتداب السفاهيع ىدف البحث : 
ميارات التفكيخ البرخي لجييغ وذلظ مغ خبلؿ  الجغخافية لجى شالبات السخحمة الستػسصة وتشسية

 -التحقق مغ الفخضيات اآلتية :

 -لتحقيق ىجؼ البحث تع صياغة الفخضيات اآلتية : فرضيات البحث :

( بيغ متػسصي 0.05ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػى ) الفرضية األولى : -1
التجخيبية التي تجرس وفق أنسػذج درجات اكتداب السفاهيع الجغخافية لصالبات السجسػعة 

 بارماف وشالبات السجسػعة الزابصة التي تجرس وفق الصخيقة االعتيادية.

( بيغ 0.05ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػى داللة ) الفرضية الثانية : -2
متػسصي تشسية التفكيخ البرخي لصالبات السجسػعة التجخيبية التي تجرس وفق استخاتيجية 

 ج بارماف وشالبات السجسػعة الزابصة التي تجرس وفق الصخيقة االعتيادية.انسػذ

 -تحجد البحث الحالي بسا يأتي :حدود البحث : 

الحجود البذخية : شالبات الرف الثاني الستػسط في السجارس الستػسصة والثانػية  -1
 (. 2020-2019الشيارية في مجيشة السػصل لمعاـ الجراسي ) 

 (. 2020-2019الفرل األوؿ مغ العاـ الجراسي )  الحجود الدمانية : -2

الحجود العمسية : الفرل األوؿ والفرل الثاني مغ كتاب االجتساعيات السقخر لصمبة  -3
، الصبعة  2018الرف الثاني الستػسط تأليف : د. ليث شاكخ محسػد وآخخوف لدشة 

 األولى.

غ الزخوري تحجيجىا نطخيًا حجدت الباحثة السرصمحات التي رأت أنو م تحديد السرطمحات :
 -وإجخائيًا وىي :

( بأنيا : أنسػذج تعميسي يدتشج إلى 2014عخفو زايخ وآخخوف ) أواًل : أنسهذج بارمان :
التعمع البشائي ، يتكػف مغ أربعة مخاحل تؤكج السعخفة القمبية لمصمبة برفتيا مخحمة تدبق 
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تقراء ، والحػار ، والتصبيق ( ) زايخ االستقراء والسخاحل ىي ) التحجيج أو التخسيغ ، واالس
 (. 392:  2014وآخخوف ، 

خصػات مشطسة ومخصصة اتبعتيا السجرسة  -أما التعخيف االجخائي ألنسػذج بارماف ىػ : 
في تجريذ شالبات الرف الثاني الستػسط السجسػعة التجخيبية في مادة الجغخافية ضسغ كتاب 

 لجغخافية مغ خبلؿ مخور السفيػـ بالسخاحل اآلتية االجتساعيات وذلظ الكتدابيغ السفاهيع ا

 ) التحجيج أو التخسيغ ، االستقراء ، الحػار ، التصبيق (.

 
عسمية تتع بسداعجة الستعمع عمى  -( بأنو :1997) Reigluthعخفو  ثانيًا : االكتداب : 

يـػ السحجد جسع األمثمة التي تجؿ عمى السفيػـ وترشيفيا بصخيقة تسكشو مغ التػصل إلى السف
(Reigluth 1997: 3.) 

( بأنو : " ىي اولى مخاحل التعمع التي يتع مغ خبلليا تسثل الكائغ 2000وعخفو أبػ جادو)
 (. 10:  2000الحي لمدمػؾ الججيج ، ليربح جدءًا مغ حريمتو الدمػكية ". ) أبػ جادو ، 

ى تعخيف وتسييد وتصبيق قجرة شالبات الرف الثاني الستػسط عمالتعريف االجرائي لالكتداب : 
السفاهيع التي تتزسشيا مادة االجتساعيات لمرف الثاني الستػسط الخاصة بالبحث ، وتقاس 
 بسجسػع الجرجات التي تحرل عمييا الصالبة في اجتياز االكتداب السعج ألغخاض البحث الحالي.

ذكل مغ مجسػعة عخفو جابخ بأنو : " الرػرة السجخدة التي تتكػف أو ت ثالثًا : السفيهم :
:  2011مغ السثيخات التي تذتخؾ في سسات أساسية تسيد ىحه السثيخات عغ غيخىا " ) جابخ ، 

332 .) 

عخفتو الباحثة إجخائيًا : مجسػعة مغ الطػاىخ أو األشكاؿ أو الرفات الجغخافية التي 
 تذتخؾ فيسا بيشيا بخاصة عامة أو أكثخ وتختبط فيسا بيشيا بقاعجة عامة.

عخفيا اآلغا نطخيًا بأنيا : " عسمية عقمية حيث يتع مغ : ميارات التفكير البرري :  رابعاً 
خبلليا ربط السثيخ البرخي بالبشية العقمية لمػصػؿ إلى معشى ويتزسغ القجرة عمى الترػر 
البرخي لؤلجداـ في أوضاع مختمفة وتخجسة الخمػز البرخية ، والتسييد البرخي بيغ جػانب 

وإدراؾ العبلقات السكانية بيغ عشاصخ الذكل البرخي ، وتتبع السثيخات في  الذكل البرخي ،
 (. 18:  2015الذكل البرخي واألغبلؽ البرخي ". ) اآلغا ، 

أما التعخيف االجخائي لسيارات التفكيخ البرخي : نذاط وميارة عقمية تقجـ بيا شالبة 
لغة لفطية مكتػبة واستخبلص الرف الثاني الستػسط بتخجسة الذكل البرخي وتحػيمو إلى 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

39 

 

السعمػمات مشو ، ويتع ذلظ مغ خبلؿ االجابة عغ فقخات اختبار التفكيخ البرخي الحي أعجتو 
 ( فقخة وأعجت ليحا الغخض.36( والسكػف مغ )2018الدبيجي )

 دراسات سابقة :

ابقة عغ ىشالظ العجيج مغ الجراسات الد السحهر األول : الدراسات الستعمقة بأنسهذج بارمان :
 أنسػذج بارماف اختارت الباحثة ما يخز السػاد االجتساعية مشيا الجغخافية والتاريخ.

دراسات تشاولت أثخ أنسػذج أنسػذج بارماف في عجد مغ الستغيخات في الجراسات 
 االجتساعية ومغ ضسشيا الجغخافية. 

 
 (.7107دراسة الجشابي والربيعي )

إلى التعخؼ عمى أنسػذج بارماف في اكتداب  أجخيت ىحه الجراسة في العخاؽ وىجفت
السفاهيع التاريخية واالحتفاظ بيا لجى شبلب الرف األوؿ الستػسط وقج اختار الباحثاف ترسيسًا 

( شالبًا مغ شمبة 51تجخيبيًا ذا ضبط جدئي وكاف اختيار العيشة عذػائيًا وقج بمغت عيشة الجراسة )
( شالبًا في السجسػعة 25في السجسػعة التجخيبية و ) ( شالباً 26الرف األوؿ الستػسط وبػاقع )

 الزابصة.

( فقخة 60أعج الباحثاف اختبار مفاهيسي لقياس مجى اكتداب السفاهيع التاريخية تكػف مغ )
 اختبارية مغ نػع االختيار مغ متعجد وتأكج الباحثاف مغ صجقو وثباتو.

السجسػعة الزابصة. ) الجشابي وقج أضيخت الشتائج تفػؽ السجسػعة التجخيبية عمى 
 (. 252:  2017والخبيعي ، 

. أجخيت ىحه الجراسة في العخاؽ وىجفت إلى معخفة فاعمية (7108دراسة دمحم والهردي )
أنسػذج بارماف في اكتداب السفاهيع التاريخية عشج شالبات الرف الخابع األدبي ، وقج اعتسجت 

لجدئي الحي يعتسج عمى مجسػعتيغ تجخيبية الباحثة عمى الترسيع التجخيبي أي الزبط ا
 وضابصة.

( شالبة مغ شالبات الرف الخابع األدبي أداة البحث كانت عبارة 60عيشة البحث بمغت )
عغ اختبار اكتداب السفاهيع التاريخية البعجي مغ نػع االختيار مغ متعجد ذا أربعة بجائل وبمغت 

دتخجمة الػسط الحدابي ، االختبار التالي لعيشتيغ ( فقخة. الػسائل االحرائية الس60عجد فقخاتو )
مدتقمتيغ. أضيخت الشتائج تفػؽ السجسػعة التجخيبية عمى السجسػعة الزابصة ) دمحم والػردي ، 

2018  :493 .) 
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 السحهر الثاني : الدراسات الستعمقة بالتفكير البرري : 

إلى أثخ البخنامج القائع عمى . أجخيت ىحه الجراسة في العخاؽ وىجفت (7108دراسة الزبيدي )
 استخاتيجية التخيل العمسي في تشسية ميارات التفكيخ البرخي.

وألجل تحقيق أىجاؼ البحث استخجمت الباحثة السشيج التجخيبي وبشاًء عميو اختيخت عجد 
 مغ العيشات وذلظ ضسغ اجخاءات بشاء اختبار التفكيخ البرخي.

( شالب وشالبة مغ الرف األوؿ 80الغة )وكحلظ اختيخت عيشة البحث األساسية الب
الستػسط. اختيخت بصخيقة عذػائية تع تػزيعيع عمى اربع مجاميع بيغ ضابصة وتجخيبية بعج 

 إجخاء التكافؤ بيشيع في عجد مغ الستغيخات.

قامت الباحثة ببشاء اختبار ميارات التفكيخ البرخي الستكػف مغ سبعة ميارات ) تحميل 
لسعمػمات ، التسيد البرخي ، إدراؾ العبلقات ، استشتاج السعشى ، التساثل ، السعمػمات ، تفديخ ا

( 43إدراؾ االختبلؼ (. وتع التأكج مغ صجقو وثباتو فأصبح االختبار بذكمو الشيائي متكػف مغ )
( درسًا 36فقخة. وصسست الباحثة بخنامج قائع عمى استخاتيجية التخيل العمسي السػجو متكػف مغ )

 درس تسييجي ودرسيغ لبلختبار القبمي وتع التأكج مغ صجقو. أساسيًا مع

 تػصمت الشتائج إلى وجػد اثخ كبيخ ججًا لمبخنامج في تشسية ميارات التفكيخ البرخي 
 (. 2018) الدبيجي ، 

. أجخيت ىحه الجراسة في العخاؽ وىجفت إلى معخفة أثخ نسػذج ديفد (7106دراسة نزال )
ب الرف الخابع األدبي في مادة التاريخ. وتع اختيار العيشة في التفكيخ البرخي لجى شبل

بالصخيقة العذػائية بالبديصة. اختيخت إعجادية ثػرة الحديغ لمبشيغ بالتعييغ العذػائي اختيخت 
( شالبًا وشعبة )ب( لتسثل السجسػعة الزابصة 30شعبو )أ( لتسثيل السحدػبة التجخيبية وعجدىا )

لبحث اختبار التفكيخ البرخي تع التأكج مغ صجقو وثباتو الػسائل ( شالبًا. أداة ا30عجدىا )
االحرائية ىي االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ. أضيخت الشتائج تفػؽ السجسػعة التجخيبية عمى 

 (. 2016السجسػعة الزابصة. ) نداؿ ، 

ات الدابقة التي بعج أف أشمعت الباحثة عمى أىع الجراسمؤشرات ودالالت من الدراسات الدابقة : 
أتيحت ليا والتي اختارت مشيا ما رأتو مشاسبًا ألىجاؼ بحثيا سشتشاوؿ تمظ الجراسات مدتعخضة 
مجى اتفاقيا واختبلفيا مع بعزيا البعس مغ جية ومع البحث الحالي مغ جية أخخى وذلظ 

 -وفقًا لمستغيخات اآلتية :
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يا مشيج البحث التجخيبي وىجفت  استخجمت دراسات السحػر األوؿ جسيعأواًل : األىداف : 
إلى التعخؼ عمى أثخ أنسػذج بارماف كستغيخ مدتقل في عجد مغ الستغيخات التابعة مثل اكتداب 

 السفاهيع واالحتفاظ بيا.

واستخجمت دراسات السحػر الثاني السشيج التجخيبي أيزًا وىجفت إلى التعخؼ عمى أثخ 
 متغيخ مدتقل في ميارات التفكيخ البرخي.

تبايشت عيشات الجراسات الدابقة في محػرييا االثشيغ مغ حيث الحجع  نيًا : العيشة :ثا
( 80( و )2017( كسا في دراسة الجشابي والخبيعي )51والجشذ ، فقج تخاوح حجع العيشة بيغ )

كسا في دراسة الدبيجي. وسيتع اختيار عيشة البحث الحالي بشدب متقاربة كسا اعتسجتو الجراسات 
أما فيسا يخز جشذ العيشات فقج تبايشت الجراسات الدابقة في ذلظ ما بيغ اإلناث فقط  الدابقة.

 أو الحكػر فقط والحكػر واإلناث أما في البحث الحالي فديكػف الجشذ مغ اإلناث فقط.

فيسا يتعمق بجراسات السحػر األوؿ التي ىجفت إلى معخفة أثخ أنسػذج ثالثا :األدوات : 
 لسفاهيع اعتسجت اختبارات مفاهيع.بارماف عمى اكتداب ا

أما فيسا يتعمق بجراسات السحػر الثاني التي ىجفت إلى معخفة أثخ متغيخ مدتقل معيغ 
عمى التفكيخ البرخي فقج اعتسجت عمى اختبار لمتفكيخ البرخي. أما البحث الحالي فدػؼ يعتسج 

( 2018الباحثة عمى اختبار الدبيجي )عمى إعجاد اختبار مفاهيع لمجغخافية. واألداة الثانية ستعتسج 
 في التفكيخ البرخي.

 الفرل الثالث

 إجراءات البحث :

يقرج بالترسيع التجخيبي بأنو : الترسيع الحي يتع فيو اختيار الترسيم التجريبي :  -1
أفخاد السجسػعة التجخيبية عذػائيًا ، كسا يتع فييا حرخ الستغيخات الخارجية ذات األثخ 

 (.Cohen, 2003: 213عجا الستغيخ السدتقل )عمى التجخبة ما 

وقج اعتسجت الباحثة ترسيع السجسػعتيغ الستكافئتيغ ، التجخيبية والزابط حيث يتع 
تعخيس السجسػعتيغ الختبار قبمي ثع تخزع السجسػعة التجخيبية لمستغيخ السدتقل وتحجب 

ف لبلختبار ) الخياط ، التجخبة عغ السجسػعة الزابصة وبعج نياية التجخبة تعخض السجسػعتا
 (.1( وكسا مػضح في الذكل رقع ) 132:  2011

 ( : الترسيم التجريبي لمبحث0الذكل رقم )
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 الستغير التابع اختبار بعدي الستغير السدتقل اختبار قبمي السجسهعة

ميارات  التجخيبية
 التفكيخ

 اكتداب السفاهيع اختبار اكتداب السفاهيع أنسػذج بارماف

اختبار ميارات التفكيخ  الصخيقة االعتيادية البرخي  الزابصة
 البرخي 

تشسية ميارات 
 التفكيخ البرخي 

تألف مجتسع البحث الحالي مغ جسيع شالبات الرف الثاني الستػسط مجتسع البحث وعيشتو : 
-2019في السجارس الستػسصة والثانػية الشيارية لمبشات في مجيشة السػصل لمعاـ الجراسي )

2020.) 

عيشة البحث فقج اختارت الباحثة متػسصة شخيخاف لمبشات قرجيًا مغ مجتسع البحث  أما
وذلظ لتخحيب إدارة السجرسة واستعجادىا لمتعاوف مع الباحثة ، بعج ذلظ تع اختيار شعبة )أ( 

( شالبة تع تجريديا بأنسػذج بارماف 25بالصخيقة العذػائية لتسثل السجسػعة التجخيبية وعجدىا )
( وبحلظ أصبح العجد الكمي ألفخاد 23لتسثل السجسػعة الزابصة والبالغ عجدىا ) وشعبة )ب(

 ( شالبة.48العيشة )

أجخت الباحثة التكافؤ بيغ السجسػعتيغ بالستغيخات التي ليا عبلقة تكافؤ مجسهعتي البحث : 
 بستغيخات بحثيا وىي عمى الشحػ اآلتي ، وقج أجخت الباحثة عسميات التكافؤ بيغ مجسػعتي

، ومعجؿ التحريل العاـ في  1/10/2019البحث في كل مغ : العسخ الدمشي باألشيخ لغاية 
الرف األوؿ الستػسط ، والتحريل في مادة االجتساعيات لمرف األوؿ الستػسط ، ودرجة 
الحكاء ، ودرجة اختبار ميارات التفكيخ البرخي القبمي ، والسدتػى التعميسي لؤلـ واألب وقج 

لعيشتيغ مدتقمتيغ إلجخاء التكافؤ بيغ السجسػعتيغ لكل مغ العسخ  t-testثة اختباراستخجمت الباح
الدمشي ومعجؿ التحريل العاـ في الرف األوؿ الستػسط والتحريل في مادة االجتساعيات 
لمرف األوؿ الستػسط ، ودرجة الحكاء بيشسا استخجمت كاي سكػيخ إلجخاء التكافؤ بيغ 

 راسي لؤلـ واألب لمصالبات والججوؿ اآلتي يػضح ذلظ.السجسػعتيغ في التحريل الج

 ( : نتائج االختبار التائي لعيشتين مدتقمتين لتكافؤ مجسهعتي البحث0الجدول رقم )

الستهسط  العدد السجسهعة الستغير
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 القيسة التائية

 الجدولية السحدهبة

عشج درجة  0.517 19.228 167.906 25 التجخيبية العسخ الدمشي
و  46)

0.05) 

 13.209 170.388 23 الزابصة
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معجؿ التحريل في 
 الرف األوؿ الستػسط

 2.013 0.705 11.180 78.480 25 التجخيبية

 13.177 76.000 23 الزابصة

درجة االجتساعيات 
 لمرف األوؿ الستػسط

  0.845 13.064 73.440 25 التجخيبية
 11.333 76.434 23 الزابصة

  0.096 4.076 36.202 25 التجخيبية درجة الحكاء
 2.821 36.300 23 الزابصة

االختبار القبمي لمتفكيخ 
 البرخي 

  0.302 3.741 31.6000 25 التجخيبية
 4.036 31.260 23 الزابصة

( 1976)مع العمع أنو شبقت الباحثة اختبار الحكاء السرػر الحي أعجه أحسج زكي صالح 
السقشغ عمى البيئة العخاقية. وذلظ لكػنو يبلئع السخحمة العسخية لصالبات عيشة البحث إذ يتكػف 

( فقخة مغ صػر وأشكاؿ. ومغ الججوؿ أعبله يتزح أف قيسة )ت( السحدػبة 60االختبار مغ )
( ومدتػى معشػية 46لكل متغيخ مغ الستغيخات أقل مغ قيستيا الججولية عشج درجة حخية )

( وبالتالي تكافؤ مجسػعتي البحث في ىحه الستغيخات. أما بالشدبة لتكافؤ السدتػى 0.05)
 -التعميسي لآلباء واألميات فقج استخجمت الباحثة مخبع كاي في حدابيسا وكاآلتي :

 ( : تهزيع أفراد العيشة حدب السدتهى التعميسي لآلباء واألميات 7الجدول رقم )

 السحدهبة والجدولية.  X2وقيسة مربع كاي 

السدتػى 
 التعميسي

ابتجائية فسا  السجسػعة
 دوف 

معيج  ثانػية
 وجامعة

 قيسة مخبع كاي

 الججولية السحدػبة

 5.991 1.102 2 12 11 التجخيبية  لآلباء

 4 11 8 الزابصة

 1.012 1 2 22 التجخيبية  لؤلميات

 1 2 20 الزابصة

( الججولية عشج X2( السحدػبة أقل مغ قيسة )X2أف قيسة )( يتزح 2ومغ الججوؿ رقع )
 ( وىحا يعشي أف السجسػعتاف متكافئتاف في ىحا الستغيخ.0.05( ومدتػى معشػية )2درجة حخية )

مغ أجل تشفيح تجخبة البحث تصمب ذلظ مجسػعة مغ الخصػات لتييئة مدتمزمات وأدوات البحث : 
 دية ألنسػذج بارماف.مدتمدمات البحث وأدواتو والخصط التجري

حجدت الباحثة السادة العمسية مغ كتاب االجتساعيات السقخر لصمبة تحديد السادة العمسية :  –أ 
الصبعة األولى وكسا  2018الرف الثاني الستػسط تأليف د. ليث شاكخ محسػد وآخخوف لدشة 

 -يأتي :
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و ، خرائرو الفرل األوؿ : جغخافية العالع العخبي ، مػقعو الجغخافي ، مداحت -1
 الصبيعية.

 الفرل الثاني : العالع العخبي ) الدكاف والشذاط االقترادي (. -2

 وىحيغ الفرميغ يتع تجريديع لمصالبات في الفرل الجراسي األوؿ.

حممت الباحثة محتػى الفرػؿ السذسػلة بالبحث الستخخاج تحديد السفاهيم الجغرافية :  –ب 
( 50( مفيػمًا رئيدًا و )14فبمغ عجد السفاهيع الخئيدة ) السفاهيع الخئيدة والفخعية الحجيثة ،

مفيػمًا فخعيًا وتع عخضيا عمى السحكسيغ ذوي الخبخة لمتأكج مغ صحتيا وفي  ضػء آراء 
( مفيػمًا 10( مفيػـ رئيدي فأصبح بحلظ عجد السفاهيع الخئيدة الستبقية )4السحكسيغ تع ححؼ )

 ييخ.أما السفاهيع الفخعية لع يحرل عمييا تغ

( غخضًا سمػكيًا باالعتساد عمى ترشيف 30أعجت الباحثة )جـ . صياغة األغراض الدمهكية : 
بمػـ في السجاؿ السعخفي )السعخفة ، الفيع ، التصبيق ( ومغ أجل التأكج مغ صياغتيا عخضتيا 

%( مغ آرائيع 80الباحثة عمى السحكسيغ في مجاؿ االختراص ، وتع االعتساد عمى ندبة )
 لقبػؿ األغخاض الدمػكية. كسعيار

بعج أف حجدت الباحثة السادة العمسية والسفاهيع الجغخافية د. إعداد الخطط التدريدية : 
واألغخاض الدمػكية أعجت نسػذجيغ لمخصط التجريدية الشسػذج األوؿ خصة تجريدية بأنسػذج 

 بارماف والشسػذج الثاني خصة تجريذ بالصخيقة االعتيادية.

غ عمى مجسػعة مغ السحكسيغ حيث تع األخح بآرائيع لتعجيميا وعمى ىحا وعخضت الشسػذجي
( خصة تجريذ لمسجسػعة 18( خصة تجريذ لمسجسػعة التجخيبية و )18األساس تع إعجاد )

 الزابصة.

 تصمب البحث الحالي أداتيغ مغ أجل تحقيق أىجافو واختبار فخضياتو.ىـ . إعداد أداتي البحث : 

أعجت الباحثة فقخات اختبار اكتداب السفاهيع الجغخافية  هيم الجغرافية :أواًل : اختبار السفا
حيث صاغت الباحثة لكل مفيػـ ثبلث فقخات اختبارية تقيذ عسميات اكتداب السفيػـ وعمى 

 -الشحػ اآلتي التعخيف ، التسييد ، التصبيق وكسا يأتي :

اوجة في تعخيف ( فقخات مغ نػع السصابقة والسد 10الدؤاؿ األوؿ : يتكػف مغ ) -1
.  السفيـػ

( فقخات مغ نػع االختيار مغ متعجد في تسييد السثاؿ 10الدؤاؿ الثاني : يتكػف مغ ) -2
 عغ البل مثاؿ.
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( فقخا مغ نػع االختيار مغ متعجد في تصبيق السفيـػ 10الدؤاؿ الثالث : يتكػف مغ ) -3
 لية.( فقخة وجاىدًا لمتصبيق بريغتو األو 30وىكحا أصبح االختبار مكػف مغ )

يسكغ تعخيف الرجؽ بأف قجرتو عمى قياس ما وضع ألجمو أو الدسة صدق االختبار :  -
السخاد قياسيا أو قجرتو عمى قياس ما يجعي قياسو مغ جػانب سمػؾ األفخاد ) مجيج ، 

( ولمتحقق مغ الرجؽ تع عخض االختبار السفاهيسي وقائسة السفاهيع  93:  2014
تساعيات عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ ذوي واألغخاض الدمػكية مع كتاب االج

%( فأكثخ معيار لقبػؿ الفقخة ، وقج حرمت 80االختراص ، واتخحت الباحثة ندبة اتفاؽ )
 جسيع الفقخات عمى ىحه الشدبة وأكثخ مع إجخاء بعس التعجيبلت البديصة لبعس الفقخات.

هيسي بإعصاء درجة لكل صححت الباحثة فقخات االختبار السفاترحيح االختبار السفاهيسي : 
إجابة صحيحة ، وصفخ لكل اجابة خاشئة أو متخوكة وذلظ بالشدبة لجسيع الفقخات ، وبيحا 

 ( درجة. 30 – 0تربح الجرجة الكمية الختبار السفاهيع الجغخافية ما بيغ ) 

شبقت الباحثة االختبار عمى عيشة التحميل االحرائي لفقرات اختبار اكتداب السفاهيم :  -
( شالبة مغ شالبات الرف الثاني الستػسط مغ خارج عيشة 100عية مكػنة في )استصبل

البحث مغ أجل إجخاء التحميل االحرائي لفقخات االختبار واستخخاج معامل الرعػبة والقػة 
التسييدية ليا والحكع عمى مجى صبلحيتيا احرائيًا ، وذلظ بتختيب إجابات الصالبات تشازليًا 

%( مغ أوشأ 50مى الجرجات لتسثل السجسػعة العميا واختيخت )%( مغ أع50واختيخت )
الجرجات لتسثل السجسػعة الجنيا ، وتع حداب عجد االجابات الرحيحة والخاشئة لكل فقخة 

 -مغ فقخات االختبار وعمى الشحػ اآلتي :

(  0.75-0.35تع حداب معامل الرعػبة فػجج أنيا تقع بيغ ) مدتهى الرعهبة :  –أ 
-0.20عمى أف جسيع الفقخات حيث تعج مقبػؿ وصالحة لمتصبيق إذا وقعت بيغ ) وىحا يجؿ 

( وقج تع تختيب فقخات االختبار حدب درجات  84:  2005(  ) الجليسي والسيجاوي ،  0.80
 الديػلة مغ الديل إلى الرعب.

تع حداب قػة التسييد لكل فقخة مغ فقخات االختبار القهة التسييزية لمفقرات :  –ب 
( وىحا يجؿ عمى جسيع الفقخات مسيدة حيث أف  0.87-0.25سفاهيسي وججت أنيا كانت بيغ ) ال

 (. 130:  2002( تكػف مسيدة ) الطاىخ وآخخوف ، 0.20الفقخات التي يكػف تسييدىا أكثخ مغ )
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اعتسجت الباحثة ثبات االتداؽ الجاخمي في التحقق مغ ثبات االختبار وذلظ ثبات االختبار : 
( وىػ معامل ثبات عالي 0.85( وقج بمغ معامل الثبات )20معادلة ) كػدر ريتذاردوف بتصبيق 

 (. 135:  2014) مجيج ، 

مغ أجل قياس ميارات التفكيخ البرخي اعتسجت الباحثة ثانيا: اختبار ميارات التفكير البرري : 
زعة عمى سبع ( فقخة مػ 43( والسكػف مغ )2019اختارت التفكيخ البرخي الحي بشتو الدبيجي )

ميارات وىي ) تحميل السعمػمات، تفديخ السعمػمات ، التسييد البرخي ، إدراؾ العبلقات ، 
 استشتاج السعشى ، التساثل ، إدراؾ االختبلؼ (.

عخضت الباحثة االختبار عمى لجشة مغ السحكسيغ مغ صدق اختبار ميارات التفكير البرري : 
 آرائيع تع التأكج مغ صجقو.%( وأكثخ مغ 80ذوي االختراص وباتفاؽ )

رغع حجاثة االختبار إال أف الباحثة ارتأت التحقق مغ ثبات اختبار ميارات التفكير البرري : 
ثباتو بصخيقة استخجاـ معادلة الفا كخونباح إذ يعتبخ ىحا السعامل مؤشخ لمتكافؤ أي يعصي قيسًا 

لتجانذ فإذا كانت قيسة ألفا عالية فاف تقجيخية جيجة لسعامل التكافؤ إلى جانب االتداؽ الجاخمي وا
( حيث أف الباحثة اعتسجت عمى إجابات  157:  2014ذلظ دليل عمى ثبات االختبار ) مجيج ، 

( شالبة مغ خارج عيشة البحث االساسية 100الصالبات عمى العيشة األستصبلعية السكػنة مغ )
ختبار حيث تخاوحت قيسيا ما بيغ وقج تع حداب معامل ألفا كخونباخ لكل ميارة مغ ميارات اال

 ( وىػ معامل ثبات عالي.0.75-0.85)

( فقخة وجسيعيا مغ 43بسا أف االختبار مكػف مغ )ترحيح اختبار ميارات التفكير البرري : 
نػع اختيار مغ متعجد تع ترحيح االختبار بإعصاء درجة واحجة لئلجابة الرحيحة وصفخ 

 ( درجة. 43 – 0االختبار تتخاوح ما بيغ )  لئلجابة الخاشئة وىحا يعشي أف درجات

بجأت الباحثة بتصبيق تجخبة البحث مع بجاية الفرل الجراسي األوؿ إجراءات تطبيق التجربة : 
( وذلظ بعج أف اتفقت مع مجرسة مادة الجغخافية في متػسصة 2020-2019مغ الدشة الجراسية )

وفقًا لمصخيقتيغ أنسػذج بارماف والصخيقة شخيخاف لمبشات عمى أف تقػـ مجرسة السادة بالتجريذ 
 -االعتيادية وحدب الخصط السعجة مدبقًا مغ قبل الباحثة وكاآلتي :

عمى  2/10/2019بجأ تصبيق االختبار القبمي لسيارات التفكيخ البرخي بتاريخ  -1
 مجسػعتي البحث.

 عمى مجسػعتي البحث بعج إجخاء التكافؤ 2/10/2019بجأ تصبيق التجخبة بتاريخ  -2
 بيشيع في عجد مغ الستغيخات التي تع ذكخىا آنفًا. 
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 تع تجريذ مجسػعتي البحث التجخيبية بأنسػذج بارماف والزابصة بالصخيقة االعتيادية. -3

 .25/12/2019تع تصبيق االختبار التحريمي عمى شالبات مجسػعتي البحث بتاريخ  -4

ي البحث بتاريخ تع تصبيق االختبار البعجي لسيارات التفكيخ البرخي عمى مجسػعت -5
26/12/2019. 

اعتسجت الباحثة عمى البخنامج االحرائي في استخخاج الشتائج وقج اعتسجت الهسائل االحرائية : 
 -عمى الػسائل االحرائية اآلتية :

االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ إلجخاء التكافؤ بيغ السجسػعتيغ والختبار فخضيات  -1
 (. 147:  2015البحث ) الخفاجي وحسيج ، 

قػة التسييد لفقخات االختبار التحريمي لتحجيج القػة التسييدية لمفقخات في االختبار  -2
 (. 130:  2002التحريمي ) الطاىخ وآخخوف ، 

 لحداب ثبات االختبار السفاهيسي. 20معادلة كػدر ريتذاردسػف  -3

 ( 175:  2014الفاكخونباخ لحداب ثبات اختبار ميارات التفكيخ البرخي ) مجيج ،  -4

 اليجاد تكافؤ تحريل األـ واألب بيغ السجسػعتيغ.  X2اختبار مخبع كاي  -5

(Howitt and Gramers, 2000: 211) 
معامل الرعػبة لحداب صعػبة الفقخات لبلختبار السفاهيسي ) الجليسي والسيجاوي ،  -6

2005  ،84 .) 

 الفرل الرابع

الباحثة الستػسط الحدابي واالنحخاؼ  لمتحقق مشيا استخخجتالشتائج الستعمقة بالفرضية األولى : 
السعياري لجرجات اكتداب السفاهيع الجغخافية لسجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة. ومغ ثع 

 (.4( لعيشتيغ مدتقمتيغ وأدرجت الشتائج في الججوؿ )t-testشبقت االختبار التائي )

واالنحراف السعياري ( لمستهسط الحدابي t-test( : نتائج االختيار التائي )3الجدول )
 لمسجسهعتين التجريبية والزابطة في اكتداب السفاهيم الجغرافية

الستػسط  العجد السجسػعة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 مدتػى الجاللة القيسة التائية

( 0.05دالة عشج مدتػى ) الججولية السحدػبة  2.427 25.680 25 التجخيبية
 2.013 3.542 3.292 22.739 23 الزابصة ( 46ودرجة حخية )
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( وىي 3.542( نجج أف قيسة )ت( السحدػبة بمغت )3وبسبلحطة الججوؿ الدابق الخقع )
( وىحا 46( ودرجة حخية )0.05( عشج مدتػى )2.013أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية البالغة )

السجسػعة يجؿ عمى وجػد فخؽ داؿ احرائيًا في اكتداب السفاهيع الجغخافية لجى شالبات 
التجخيبية والزابصة ولرالح السجسػعة التجخيبية ، وليحا تخفس الفخضية الرفخية األولى وتقبل 

( بيغ 0.05الفخضية البجيمة وتشز عمى أنو يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػى )
متػسصي درجات اكتداب السفاهيع الجغخافية لصالبات السجسػعة التجخيبية التي درست وفق 

 ذج بارماف وشالبات السجسػعة الزابصة التي درست وفق الصخيقة االعتيادية.أنسػ 

وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى كػف أنسػذج بارماف ولسا فيو مغ خصػات مثبل الخصػة 
األولى تحجيج السفيػـ حيث استعسمت السجرسة أساليب شمبت فييا مغ الصالبات تحجيج معخفتيع 

ىحا أدى إلى ربط ىحا السفيػـ بالبشية السعخفية لجى الصالبات أما  الدابقة عغ السفيـػ الججيج
السخحمة الثانية وىي مخحمة االستقراء حيث قجمت السجرسة لمصالبات مذكمة مفتػحة عغ السفيـػ 
الججيج وفدحت السجاؿ لمصالبات باالشتخاؾ بإجاباتيع واستخجاـ أنذصتيع في الػصػؿ إلى 

فدحت السجرسة السجاؿ لمصالبات بالحػار والسشاقذة مغ أجل وضع  السفيػـ أما في مخحمة الحػار
تدسية محجدة لمسفيػـ أما السخحمة األخيخة وىي تصبيق السفيػـ سسحت السجرسة لمصالبات بتقجيع 
أمثمة مختمفة ومتعجدة عغ السفيػـ وتصبيق معمػماتيع في إيجاد أمثمة لسفاهيع مخادفة لمسفيـػ 

اء ججيجة. وقج يكػف الدبب تجدئة السادة إلى مفاهيع أساسية وفخعية الحالي وتصبيقيا عمى أشي
جعل اكتداب الصالبات ليحه السفاهيع أفزل مغ عخضيا عمييغ بذكل كمي ودوف تختيب وتشديق 
وليحا الدبب زاد اكتدابيغ لمسفاهيع الجغخافية. اتفقت ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة الجشابي 

 (.2018 والػردي )( ودراسة دمحم2017والخبيعي )

ولمتحقق مغ ىحه الفخضية استخخجت الباحثة الشتائج الستعمقة بالفرضية الرفرية التائية :  -3
الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لسعخفة درجات االختبار بيغ البعجي والقبمي لمتفكيخ 

( t-test)البرخي لسجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة ، ومغ ثع شبقت االختبار التائي 
 (.4لعيشتيغ مدتقمتيغ وأدرجت الشتائج في الججوؿ )

( لستهسط الدرجات واالنحراف السعياري t-test( : نتائج االختبار التائي )4الجدول )
 لمسجسهعتين التجريبية والزابطة في تشسية ميارات التفكير البرري.

الستػسط  العجد السجسػعة
الحدابي 
 لمفخوؽ 

االنحخاؼ 
 السعياري 

القيسة 
 التائية

 مدتػى الجاللة
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( 0.05دالة عشج مدتػى ) 4.689 0.9128 3.2000 25 التجخيبية 
 1.114 1.861 23 الزابصة (46ودرجة حخية )

( وىي أكبخ مغ 4.689وبسبلحطة الججوؿ الدابق نجج أف قيسة )ت( السحدػبة بمغت )
( وىحا يجؿ 46( ودرجة حخية )0.05)( عشج مدتػى داللة 2.013قيسة )ت( الججولية والبالغة )

عمى وجػد فخؽ داؿ احرائيًا في تشسية ميارات التفكيخ البرخي لجى شالبات السجسػعة التجخيبية 
والزابصة. ولرالح السجسػعة التجخيبية وبيحا تخفس الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة 

التفكيخ البرخي لصالبات السجسػعة  القائمة " يػجج فخؽ ذو داللة احرائية بيغ متػسصي تشسية
التجخيبية التي تجرس وفق نسػذج بارماف وشالبات السجسػعة الزابصة التي تجرس وفق الصخيقة 

 االعتيادية ".

وتعدو الباحثة ذلظ إلى فاعمية أنسػذج بارماف في تشسية التفكيخ البرخي لجى الصالبات 
ستعجدة لمصالبات عغ السفيػـ وكحلظ زيادة حيث وفخت ىحه الخصػات ليحا األنسػذج األمثمة ال

معمػمات الصالبات وإثارة تفكيخىغ البرخي مغ خبلؿ إثارة حب االستصبلع لجييغ وجعميغ محػر 
العسمية التعميسية وتستعيغ بجور ايجابي ونذط حفد الصالبات عمى الستابعة السدتسخة وزاد تفكيخىغ 

 البرخي.

لصالبة محػر العسمية التعميسية وجعميا تتستع بجور كسا أف أنسػذج بارماف الحي جعل مغ ا
ايجابي ونذط في عسمية تعمع السفيػـ كل ذلظ أدى إلى الستابعة السدتسخة مغ قبل الصالبة وإثارة 

 التفكيخ البرخي لجييا.

 الفرل الخامس

 -في ضػء نتائج البحث وضعت الباحثة االستشتاجات اآلتية :االستشتاجات : 

 رماف في اكتداب شالبات الرف الثاني الستػسط السفاهيع الجغخافية.فاعمية أنسػذج با -1

فاعمية أنسػذج بارماف في تشسية ميارات التفكيخ البرخي لجى شالبات الرف الثاني  -2
 الستػسط.

 -بشاًء عمى ما تقجـ تػصي الباحثة بسا يأتي :التهصيات : 

نيشػى بإقامة دورات تجريبية قياـ وحجة اإلعجاد والتجريب في السجيخية العامة لتخبية  -1
لسجرسي ومجرسات مادة الجغخافية مغ ضسغ مادة االجتساعيات لتجريبيع عمى استخجاـ 

 أنسػذج بارماف.
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قياـ السجيخية العامة لمسشاىج في وزارة التخبية بتزسيغ كتاب االجتساعيات لمرف  -2
 الثاني الستػسط أشكاؿ وصػر وتساريغ تشسي لجييغ التفكيخ البرخي.

 تقتخح الباحثة إجخاء الجراسات اآلتية :قترحات : الس

أثخ أنسػذج بارماف في تحريل شمبة الرف الثالث الستػسط في مادة الجغخافية  -1
 وتشسية تفكيخىع السحػري.

أثخ أنسػذج بارماف في تشسية السفاهيع الجغخافية واالستصبلع الجغخافي لجى شالبات  -2
 الرف الخامذ األدبي.

 السرادر :

( قابمية تكشهلهجيا الهاقع االفتراضي في تشسية التفكير البرري لدى طالبات 7105مشى مروان )اآلغا ،  -1
 الرف التاسع األساسي بغزة ) رسالة ماجدتير غير مشذهرة ( ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية.

 لمشذر والتهزيع. ( عمم الشفس التربهي ، الطبعة الثانية ، دار السديرة7111أبه جادو ، صالح دمحم عمي ) -2

( استراتيجيات وطرائق تدريس حديثة في الجغرافية ، 7105األسدي ، سعيد جاسم والسدعهدي ، دمحم حسيد ) -3
 ، دار صفاء لمشذر والتهزيع ، األردن. 0ط

( تزسين التفكير الرياضي في الرياضيات في برامج الرياضيات السدرسية ، دار الفكر 7118بدوي ، رمزان ) -4
 ان.العربي ، عس

 -، دار الفكر ، عسان 4( طرائق التدريس العامة تخطيطيا وتطبيقاتيا التربهية ، ط7100جابر ، وليد أحسد ) -5
 األردن.

( أثر أنسهذج بارمان في اكتداب السفاهيم 7107الجشابي ، قيس حاتم ىاني والربيعي ، جشان مرزة حسزة ) -6
ط ، مجمة كمية التربية لمعمهم التربهية واإلندانية ، التاريخية واالحتفاظ بيا لدى طالبات الرف األول الستهس

 .769-757، ص  30جامعة بابل ، العدد 

( أثر استراتيجية مقترحة في التفكير البرري عمى تشسية الخيال األدبي والتعبير 7118حدن ، ثشاء ) -7
(، السجمد 037العدد )االبداعي لدى تالميذ السرحمة االبتدائية ، مجمة دراسات في السشاىج وطرق التدريس ، 

 .097-037( ، ص 0)

( الهسائل االحرائية في البحهث التربهية والشفدية 7105الخفاجي ،رائد ادريس وحسيد ، عبدهللا مجيد ) -8
 ، دار دجمة ، االردن.0،ط spssمفيهميا اىسيتيا تطبيقيا بأستخدام الحقيبة االحرائية 

 األردن. –، دار الراية لمشذر والتهزيع ، عسان  0، ط ( أساليب البحث العمسي7100الخياط ، ماجد دمحم ) -9

،  0( القياس والتقهيم في العسمية التعميسية، ط7115الدليسي ، احدان عميهي والسيداوي ، عدنان محسهد ) -11
 العراق. –دار الكتب والهثائق ، بغداد 

تبة نهر الحدن لمطباعة ( السهسهعة التعميسية السعاصرة ، الجزء الثاني ، مك7104زاير ، سعد وآخرون ) -11
 واالستشداخ ، بغداد.
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( ترسيم برنامج قائم عمى استراتيجية التخيل العمسي السهجو وأثره في تشسية 7108الزبيدي ، نعيسة يهنس ) -12
ميارات التفكير البرري لدى طمبة السرحمة الستهسطة في مركز محافظة نيشهى ، أطروحة دكتهراه ، جامعة 

 السهصل ، العراق.

 –( أساليب تدريس العمهم ، الطبعة األولى ، دار الذروق لمشذر والتهزيع ، عسان 7115، عايش )زيتهن  -13
 األردن.

 –( الشظريات البشائية واستراتيجيات تدريس العمهم ، دار الذروق ، عسان 7117زيتهن ، عايش محسهد ) -14
 األردن.

، دار 0التفهق العقمي واالبداع ، ط( أطفال عشد قسة السههبة و 7117الذربيشي ، زكريا وصادق ، يدرية ) -15
 الفكر العربي ، القاىرة.

( مبادئ القياس والتقهيم وتطبيقاتو التربهية واإلندانية ، السطبعة 7117الظاىر ، زكريا دمحم وآخرون ) -16
  األردن. –التعاونية ، عسان 

أسامة لمشذر والتهزيع  ، دار 0( طرق تدريس الجغرافية لجسيع السراحل الدراسية ، ط7113عبد هللا، حدام ) -17
 األردن. –عسان 

( تعميم التفكير ، السؤسدة الحديثة لمكتاب ، 7107العبيدي ، صباح مرشهد مشهخ والبرزنجي ، ليمي عمى ) -18
 لبشان.

، دار  7( ترسيم التدريس بين الشظرية والتطبيق ، ط7107العدوان ، زيد سميسان والحهامدة ، دمحم فؤاد ) -19
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