
  
  
 

  
 




  
  

  رسالة مقدمة من
  رحاب فتحي حسن شحاتة

  معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بالعريش
   في التربيةللحصول على درجة الماجستير

  تخصص مناهج وطرق تدريس الجغرافيا
  

  إشــــــــــــــــــراف
  

  سونیا ھانم على قزامل/د.م.أ ي                    أحمد إبراھیم شلب/ د.أ
 أستاذ المناھج وطرق التدریس المساعد           )المتفرغ(رافیاأستاذ المناھج وطرق التدریس الجغ

  جامعة قناة السویس–ة عین شمس                  كلیة التربیة بالعریش  جامع–      كلیة التربیة 
 

  خمیس محمد خمیس/د
 مدرس المناھج وطرق التدریس الجغرافیا

   جامعة المنوفیة–كلیة التربیة بالسادات 
  
  

 م ٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣   



  مستخلص الرسالة بالعربي
ية التعلم الذاتي في الجغرافيا قائم على تنمية إلى قياس فعالية استخدام إستراتيج :هدفت الدراسة

لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي بمعهد ) األصالة/ المرونة/ الطالقة(ي مهارات التفكير اإلبداع
  .فتيات ضاحية السالم بالعريش

تلميذة من تلميذات الصف األول اإلعدادي بمعهد فتيات ) ٣٠(وتكونت مجموعة الدراسة من 
  ).٢٠١١ –٢٠١٠(بالعريش، العام الدراسي م ضاحية السال

  : واستخدمت الدراسة األدوات التالية
 كتاب التلميذ(الوحدة المعاد صياغتها باإلستراتيجية المقترحة:أداة المعالجة التجريبية.( 

 أدوات القياس : 

لقياس مستوى تحصيل التلميذات للجوانب المعرفية والمهارات : اختبار التفكير اإلبداعي - ١
  ) إعداد الباحثة.              (ية المرتبطة بمهارات التفكير اإلبداعيالعقل

للتوصل إلى مدى فعالية اإلستراتيجية المقترحة لدى التلميذات : مقياس االتجاه نحو المادة - ٢
 )إعداد الباحثة               (    ". مجموعة الدراسة"

مجموعة التجريبية الواحدة ذات وقد استخدمت الدراسة الحالية المنهج التجريبي وتصميم ال - ٣
 لعينتين مرتبطتين باعتباره SPSSالقياس القبلي والبعدى ، وباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

، ) تلميذة٣٠(االختبار اإلحصائي األنسب لتصميم الدراسة الحالية حيث حجم مجموعة الدراسة 
اختبار التفكير "ة حجم تأثير لمعرف) d(، وقيمة T-Test) ت(كما استخدمت الدراسة اختبار 

  .على إستراتيجية التعلم الذاتي" اإلبداعي، ومقياس االتجاه نحو مادة الجغرافيا
  :     وتم التوصل للنتائج التالية

بين متوسطي درجات تلميذات  ٠,٠١عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  - ١
لتفكير اإلبداعي في كل من مهارات مجموعة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدى الختبار ا

 .الطالقة والمرونة واألصالة واالختبار ككل، وذلك لصالح التطبيق البعدي لالختبار

بين متوسطي درجات تلميذات  ٠,٠١عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  - ٢
ربعة مجموعة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدى لمقياس االتجاهات في كل من محاوره األ

 .وفي المقياس ككل، وذلك لصالح التطبيق البعدي للمقياس



 في تنمية كل من التفكير اإلبداعي ستراتيجية بقدر مقبول من الفعاليةتتصف اإل - ٣
 .واالتجاهات نحو المادة لدى التلميذات

 وذلك على تنمية  كل من التفكير اإلبداعي ٠,٨تتمتع اإلستراتيجية بحجم أثر أكبر من  - ٤
  . نحو المادة لدى التلميذاتواالتجاهات

 يمكن أن تسهم الدراسة الحالية في تطوير تدريس مادة الجغرافيا ـ بمختلف :التطبيقات العلمية
الصفوف الدراسية عامة، وللصف األول اإلعدادي خاصة ـ للتالميذ لتقديمها بإستراتيجية التعلم 

فكير اإلبداعي خالل الموقف الذاتي المتضمن أنشطة تعليمية تساعد على تنمية مهارات الت
  .التعليمي

 – إستراتيجية التعلم الذاتي في تدريس الجغرافيا – مهارات التفكير اإلبداعي :الكلمات المفتاحية
  . االتجاهات



 


