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 لى أخكاني كأخكاتي حفظيـ اهللإ

لييـ جميعا أىدم ىذا الجيد المتكاضع إ

ميسر طو فزاع صالح الديف
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َسالة أنَّيا ُقدَِّمت إَلى َجامَعة القُ  ْدس؛ لَنْيِؿ َدرَجة الَماِجْستير، كأنَّيا نتيجة أْبَحاثي ُأقرُّ أنا ُمعّدة ىذه الرِّ
ة باْستثناء ما تمَّت اإلشارة لو حيثما كرد، كَأّف ىذه الدِّراسة، أك أم جزء منيا، لـ ُيقدَّـ لنيؿ درجة  الخاصَّ

 عميا ألّم َجامعة أك َمْعيد آخر.

 التَّْكقيع:...................
 ديفزاع صالح الفميسر طو االسـ: 

 ـ.2019/ 8/  6التَّاريخ:  



ب

شكر وعرفان

 (7" )إبراىيـ ،ولئن شكرتم ألزيدنكمقاؿ تعالى "
الحمد كالشكر هلل رب العالميف، الميـ لؾ الحمد كما ينبغي لكجيؾ الكريـ، كالصالة كالسالـ عمى اشرؼ 

 حبو اجمعيف.الخمؽ  المعمـ األكؿ محمد عميو افضؿ الصالة كأتـ التسميـ كعمى الو كص

أتقدـ بالشكر كاالمتناف الى مف دعمني طكاؿ ىذا العمؿ المتكاضع الى الذم لـ يبخؿ عمي بكقتو 
رشاده الدكتكر المشرؼ  لؾ مني فائؽ االحتراـ كالتقدير لما قدمتو لي مف اجؿ  غساف سرحافكنصحو كا 

 خراج ىذا الجيد.إ

ثرائيا بآراإلى  كاالستاذ  محسف عدسئيـ كمالحظاتيـ، الدكتكر مف تشرفكا بقبكؿ مناقشة الرسالة كا 
 الدكتكر محمد شاىيف.

 ميسر طو فزاع صالح الدين



ج

 لملخصا

التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس كعالقتو بالتفكير التخيمي لدييـ،  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
قت الدراسة عمى عينة كطب بأسمكب ارتباطي،المنيجالكصفي الباحثةكلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمدت 

( طالباكطالبةمف طمبة جامعة القدس في الفصؿ الدراسي الثاني 250عشكائية بمغ عددىا)
أداتيف كىما: إختبار التنكر الجغرافي كاستبانة التفكير التخيمي، ثـ  الباحثةكاستخدمت ، 2018/2019

 .كثباتيما اتيفتـ التأكد مف صدؽ األد

، مستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس جاء بدرجة متكسطة أفّ لى إأشارت نتائج الدراسة 
ير د فركؽ في مستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغكجك  كما بينت النتائج عدـ

لدل التنكر الجغرافي فركؽ في مستكل  كجكد كمتغير الكمية كمتغير مكاف السكف،في حيف تبيف الجنس
طمبة الدراسات العميا تعزل لمتغير المستكل االكاديمي، ككانت الفركؽ لصالح س طمبة جامعة القد

 الماجستير.

كقد  ،مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس جاء بدرجة متكسطة النتائج أفّ أشارت كما 
و كيميو التفكير التخيمي البطكلي كيمي المستقبمي عمى أعمى متكسط حسابي، حصؿ التفكير التخيمي

 ،كمف ثـ التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة ،كيميو التفكير التخيمي التقمصي ،التفكير التخيمي العاطفي
جامعة  ال تكجد فركؽ في مستكل التفكر التخيمي لدل طمبةو نّ أ، كتبيف كيمية التفكير التخيمي العدكاني

كما .متغير مكاف السكفك متغير المستكل االكاديمي ك متغير الكمية القدس تعزل لمتغير الجنس ك 
عكسية بيف مستكل التنكر الجغرافي كالتفكير التخيمي لدل طمبة عالقة تكجد لى أّنو إأشارت النتائج ك 

 .جامعو القدس

 كمنياضركرة تعزيز التفكير بكافة أنكاعو في العممية التعميمية، ب الباحثةكصت أكبناء عمى ىذه النتائج 
تمفة كمنيا الجغرافيا ككنيا مف المناىج التي تحتاج الى ىذا النكع مف التفكير التخيمي في المناىج المخ

التفكير، كذلؾ ضركرة االىتماـ بتعزيز مستكل المعرفة الجغرافية لدل الطمبة في المراحؿ الدراسية 



 د
 

المختمفة، كفي الجامعات ككف الجغرافيا ميمة في الحياة االنسانية، كذلؾ القياـ بدراسات حكؿ التنكر 
 خرل، كأنكاع التفكير المختمفة.أافي مع متغيرات الجغر 
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Abstract 

 

The study aimed to identify the Geographical literacy of the students of Al-Quds 

University and its relation to their imaginative thinking. To achieve the objective of the 

study, the researcher Descriptive/Correlational approach. The study was based on a 

random sample of (250) students from Al-Quds University in the second semester of 

2018/2019. The researcher used two tools which are the test of the Geographical literacy 

and a questionnaire of imaginative thinking. The study tools validity and stability were 

verified. 

 

The results of the study indicate that the level of geographical literacy among the students 

of Al-Quds University came to a medium degree. The results also show that there are no 

differences in the level of geographical literacy among the students of Al-Quds University 

due to the gender variable, the college variable, and the Place of residence However, there 

are differences in the level of geographical literacy among the students of Al-Quds 

University due to the variable of the academic level, and the differences were in favor of 

the Master degree.  

 

The results indicated that the level of imaginative thinking among the students of Al-Quds 

University came to a medium degree. Future imaginative thinking has the highest 

arithmetic average followed by heroic imaginative thinking then emotional imaginative 

thinking followed by imaginative and contemplative thinking and finally the supernatural 

imaginative thinking. It was found that there are no differences in the level of imaginary 

thinking among the students of Al-Quds University due to the gender variable, the college 

variable, the academic level variable, and the place of residence variable. The results also 

indicate that there is an inverse correlation between the level of geographical literacy and 

imaginative thinking among the students of Al-Quds University. 

 

Based on these results, the researcher recommended the need to promote all kinds thinking 

of in the educational process, as well as the need to promote imaginative thinking in the 

different curricula, including geography as it is a curriculum that needs this type of 

thinking. Also it recommends the need to enhance the level of geographical knowledge of 

students in study levels, due to the fact that geography is important in human life. Also, it 

is important to conduct studies on the geographical literacy with relation to other variables, 

such as different types of thinking. 
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 الفصل األول
 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

 
 المقدمة 1.1

 
تطكرت مصادر المعرفة كالثقافة خالؿ العصكر المختمفة، كتجمى ىذا التطكر في العصر الحديث مف 
خالؿ التطكر التكنكلكجي، فتحكؿ التنكر مف القدرة عمى القراءة كالكتابة، الى تكافر مستكل معيف مف 

تمكنو مف المشاركة بفاعمية في حياة المجتمع المعاصر، كىذا المستكل  المعرفة كالميارات لدل الفرد
يعتمد عمى القدرة عمى التفكير بمستكيات عميا استنادان إلى التطكر التكنكلكجي الحديث )إسميـ، 

2009.) 

متطمبات التقدـ كالتطكر، كيككف لديو القدرة المعرفية لمتعامؿ مع المتغيرات كحتى يتكيؼ الفرد مع 
لتحصيؿ  بما يالئـ ىذه الطبيعة كالمتطمبات، كيسعى دكمان  ، ينبغي عميو أف يككف متنكران ختمفةالم

المعرفة كأساليب التفكير كاالتجاىات العممية الالزمة، كيكظفيا في حياتو، كالمعارؼ التي اكتسبيا 
غيره مف أبناء  كاالتجاىات كاليكايات االجتماعية التي يتميز بيا عف غيره مف البشر بصفة عامة كعف

 . (6102)الشاذلي، ثقافتو بصفة خاصة

دنى مف المعرفة األحد لدييـ الإلى أفراد متعمميف الحاجة كترتبط أىمية التنكر لمفرد في ىذا العصر مع 
كي ربط التعميـ بمتطمبات المجتمع كحاجاتو  ضركرةنظريات التربية  لذلؾ ترل ،كالتطبيؽ ليذا التصكر

ال ف ءهفي بناالتغيرات مع تناغـ ي و سكؼ يشعر باالغتراب نّ إالنفسي كالعقمي مع التغيرات الخارجية، كا 
 (.1994، عف ىذا العالـ الجديد )شبارة

كككف الجغرافيا ذات مكانو مميزة لدل الشعكب فقد تحكلت مف عمـ ييتـ بكصؼ الظكاىر فقط الى  
يا الطبيعية مف تضاريس كمناخ نشاط يقـك بو جميع االفراد كتؤثر عمى حياتيـ، فكؿ مف الجغراف
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كجغرافيا بشرية كجغرافيا اقتصادية كسياسية كتكزيع السكاف كالعالقات المتبادلة بينيـ، كما ليا مف تأثير 
 أف يككف لدينا تنكر مف الناحية الجغرافية لحياة أفضؿ. ينبغيكبير عمى حياة االنساف، لذلؾ 

ت السابقة دكف تعديؿ فييا أك إعادة تشكيؿ ليا، بتركيب التفكير التخيمي عممية استعادة لإلدراكا يعدك 
صكران رمزية غير مقيدة بالخبرات كغير محددة بزماف أك مكاف لتحقيؽ رغبات الفرد التي ال يستطيع 
تحقيقيا في الكاقع، كيسيـ عادة في إقامة، كتنظيـ عالقات جديدة بيف مككنات الخبرة السابقة لألفراد 

 (. 2016اؿ)الشمرم، كتصنيفيا في صكر كأشك
الى التفكير المعمؽ كالتخيمي  تحتاجكباعتبار الجغرافيا تتضمف الكثير مف المفاىيـ كالمتغيرات فقد 

 لمعرفة الظكاىر المختمفة في الطبيعة، ككيفية حدكثيا كطبيعة تككينيا.
لة كتفسير لذلؾ ترل الباحثة أّف الشخص المتنكر جغرافيا يككف لديو القدرة عمى فيـ ما يدكر حك 

الظكاىر بطريقة عممية كذلؾ مف خالؿ إكسابو مفاىيـ كمعارؼ كميارات تفكير مناسبة، كالقدرة عمى 
 مكاجية المشاكؿ، كيصبح لديو القدره عمى التكيؼ مع مجتمعة.

كعميو فقد جاءت ىذه الدراسة مف أجؿ تكضيح طبيعة العالقة بيف مستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة 
ـ الشريحو المتعممة كذات المعرفة في المجتمع أكثر مف غيرىا، كمستكل قدراتيـ عمى الجامعة ككني

 التفكير التخيمي كالحاجة اليو في فيـ الظكاىر الجغرافية المختمفة. 
 
 

 مشكمة الدراسة: 2.1


الطمبو لدييـ ضعؼ تقبؿ كاستيعاب لممكاد الدراسية  في التدريس الحظت أفّ  ة الباحثةمف خالؿ خبر 
فالفرد ، أصبح كثرة المعمكمات كتنكعيا مشكمو يكاجييا دارس الجغرافيا إذؿ عاـ كمنيا الجغرافيا، بشك

يرتبط بالمكاف الذم يعيش فيو ارتباطان كثيقان، كيحتاج إلى التفكير المستمر في الطبيعة حكلو، كىذا 
عمميا، كىك تفكر في يدعكه بشكؿ مستمر إلى تخيؿ الظكاىر المختمفة كمحاكلة معرفة طبيعتيا كأساس 

قدرة الخالؽ، كمحاكلة لفيـ ىذا الككف بما فيو مف أحداث مختمفة، كككف الجغرافيا بمختمؼ انكاعيا 
تحتاج الى المعرفة كالعمـ بيا، فإّف عدـ المعرفة يؤدم إلى البحث التخيمي البسيط مف قبؿ العقؿ 

ي في التدريس مثؿ دراسو التخيم التفكيركقد اشارت بعض الدراسات ألىميو  البشرم بيا،
( التي ركزت عمى استخداـ استراتيجية التريس التخيمي في تدريس المفاىيـ الجغرافية 2011)كاظـ،
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المجردة ، كأّف ذكر الحقائؽ كالمفاىيـ الجغرافية يشكؿ شفيي كتمقيني يؤدم الى النسياف السريع بينما 
ألىمية التنكر الجغرافي كدراسة سات آخرل دراأشارت الصكرة الحية تبقى في الذاكرة لمدة أطكؿ، ك 

 أكتامي كآخركف (، كذلؾ دراسة2015( كدراسة عبد العاؿ)2016( كدراسة خميس )2015شكارنو )
((Utami et al, 2018 حيث اعتبركا أّف التنكر الجغرافي ميـ في الحياة اليكمية لألفراد، كيساعدىـ ،

لـ تجد الكثير مف الدراسات التي تربط بيف التنكر ، كككف الباحثة عمى معرفة الكثير مف األحداث
مربط بيف مستكل التنكر كالثقافة كالمعرفة لجاءت ىذه الدراسة الجغرافي لألفراد كالتفكير التخيمي لدييـ، 

الجغرافية كبيف التفكير التخيمي في ىذه الحقائؽ كالمفاىيـ كالمعمكمات الجغرافية لدل طمبة الجامعات، 
 مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي: تـ تحديدكعميو 

 ؟لدييم والتفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس التنور الجغرافيمستوى ما العالقة بين 

 
 اسئمة الدراسة: 3.1

 

 الدراسة لإلجابة عف األسئمة اآلتية: سعت ىذه
 لدل طمبة جامعة القدس؟  التنكر الجغرافي مستكل ما .1
متغيرات )الجنس، ل تعزل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس مستكل في فركؽ تكجدىؿ  .2
 مكاف السكف(؟ك المستكل االكاديمي، ك الكمية، ك 
 التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس؟  مستكل ما  .3
متغيرات ل تعزلالتفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس  مستكل فركؽ في تكجدىؿ  .4

 مكاف السكف(؟ك ،كل االكاديميالمستك الكمية. ك ،)الجنس
التفكير التخيمي لدل طمبة ك  التنكر الجغرافي بيف مستكل ااحصائي دالة طارتباعالقة  تكجدىؿ   .5

 جامعة القدس؟ 
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 ىمية الدراسة:أ 4.1
 

 تتضح اىمية الدراسة في ما يأتي:
 

افي، كلكف مف خالؿ ضافة لمدراسات السابقة حكؿ التنكر الجغر إتعتبر ىذه الدراسة  األىمية النظرية:
التي ناقشت  الباحثةربطو بالتفكير التخيمي لدل طمبة الجامعات، كىي مف الدراسات القميمة حسب عمـ 

لدل طمبة الجامعة كعالقتو  الجغرافي تعد إضافة جديدة لممكتبة الفمسطينية حكؿ مستكل التنكرك  ذلؾ.
 بالتفكير التخيمي.

النتائج التي تكصمت الييا، كالعمؿ عمى تعزيز التنكر الجغرافي :يمكف االستفادة مف االىمية التطبيقية
جراءات الدراسة في قياس العالقة بيف مستكل التنكر كالتفكير إاالستفادة مف ك  لدل طمبة الجامعات.

التخيمي في تخصصات أخرل لدل طمبة جامعة القدس، كاالستفادة مف االدكات المستخدمة في ىذه 
 الدراسة.

يمكف أف تككف دراسة جديدة تفتح اآلفاؽ لدراسة التنكر بشكؿ عاـ ضمف أنكاع أخرل  ية:األىمية البحث
 .مف التفكير

 
 اىداف الدراسة: 5.1

 

العالقة بيف مستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس  الكشؼ عفلى إىذه الدراسة  ىدفت
 لى:إكتفكيرىـ التخيمي، كذلؾ مف خالؿ التعرؼ 

 جغرافي لدل  طمبة جامعة القدس.التنكر ال درجة معرفة .1
التنكر الجغرافي  درجوالفركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة في معرفة ما إذا ىناؾ فركؽ  .2

مكاف ك المستكل االكاديمي، ك الكمية، ك باختالؼ متغيرات الدراسة)الجنس،  لدل طمبة جامعة القدس
 السكف(.

 القدس. التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة درجةمعرفة  .3
التفكير التخيمي لدل  درجةفركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة في معرفة ما إذا ىناؾ  .4

 مكاف السكف(.ك المستكل االكاديمي، ك الكمية. ك طمبة جامعة القدس باختالؼ متغيرات الدراسة)الجنس، 
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 جامعة القدس.التفكير التخيمي لدل طمبة درجة التنكر الجغرافي ك  درجةبيف العالقة  معرفة .5
 

 فرضيات الدراسة: 6.1
 

 الفرضيات اآلتية:صحة ف م لمتأكدالدراسة ىذه  سعت
المتكسطات الحسابية  بيف( α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة) ةال تكجد فركؽ ذات دالل .1

 عزل لمتغير الجنس.تطمبة جامعة القدس  الجغرافي لدللتنكر ا اتلدرج
المتكسطات الحسابية  بيف( α≤0.05عند مستكل الداللة)إحصائية  ةال تكجد فركؽ ذات دالل .2

 .الكميةعزل لمتغير تلتنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس لدرجات ا
المتكسطات الحسابية  بيف( α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة) ةال تكجد فركؽ ذات دالل .3

 .االكاديمي المستكلعزل لمتغير تلتنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس لدرجات ا
المتكسطات الحسابية  بيف( α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة) ةال تكجد فركؽ ذات دالل .4

 .مكاف السكفعزل لمتغير تلتنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس لدرجات ا
لتفكير التخيمي ا في مستكيات( α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة) ةال تكجد فركؽ ذات دالل .5

 عزل لمتغير الجنس.تعة القدس لدل طمبة جام
لتفكير التخيمي في مستكيات ا( α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة) ةال تكجد فركؽ ذات دالل .6

 .الكميوعزل لمتغير تلدل طمبة جامعة القدس 
لتفكير التخيمي في مستكيات ا( α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة) ةال تكجد فركؽ ذات دالل .7

 .المستكل االكاديميعزل لمتغير تس لدل طمبة جامعة القد
لتفكير التخيمي في مستكيات ا( α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة) ةال تكجد فركؽ ذات دالل .8

 .مكاف السكفعزل لمتغير تلدل طمبة جامعة القدس 
التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة ك التنكر الجغرافي  مستكلبيف  ااحصائية لادارتباط عالقة ال تكجد  .9

 .قدسال
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 حدود الدراسة: 7.1


 اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدكد اآلتية:
 .كميارات التفكير التخيمي التنكر الجغرافيالحد المكضكعي: 

 .2018/2019الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي : الحد الزماني
 جامعة القدس.: الحد المكاني

 .2018/2019ني مف العاـ الدراسي المسجميف في الفصؿ الثا الحد البشرم : طمبة جامعة القدس
 

 مصطمحات الدراسة: 8.1
 

 الجغرافي التنور: 
قاعدة عريضة مف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات "(148: 2013:عرفتيا عمر)التعريف االصطالحي

كما يترتب عمى ذلؾ مف اإلدراؾ الكامؿ لطبيعة عمـ الجغرافيا  ،كالقيـ التي تتصؿ بعمـ الجغرافيا
دراؾ العالقة بيف الجغرافيا كتطبيقاتيا كالمجتمع ،بيقاتو في الحياةكأىدافو كتط إلعداد أفراد قادريف  ،كا 

 ."عمى مكاجية القضايا كالمشكالت المعاصرة بصكرة منطقة تتسـ بالكعي
المعرفة كالثقافة التي يمتمكيا الفرد مف الحقائؽ  أّف التنكر الجغرافي ىك حجـ :التعريف اإلجرائي

معارات الجغرافية الالزمة إلعداد فرد قادر عمى التكيؼ مع البيئة المحيطة بو كتكظيؼ ما كالمعارؼ كال
 تعممة لخدمتو.

 .الباحثةأعدتو الذم  التنكر الجغرافيمف خالؿ اجابات الطمبة عف أسئمة اختبار  كالذم يقاس  
 
 :التفكير التخيمي 

نشطو العقمية التخيمية المتنكعة مجمكعة مف األ"( 188: 2006)الطيبعرفو  :التعريف االصطالحي
كتمؾ األنشطة يستخدميا الفرد  ،كالتي تككنت مف خبرات ماضية تـ إعادة تنظيميا بطريقة جديدة

كالمساعدة في  ،كتخفيؼ مشاعر القمؽ لديو ،بطريقة شعكرية بغرض التنبؤ بحمكؿ بعض المشكالت
التفكير التخيمي  ،لتفكير التخيمي البطكليتحديد األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا. كمف ىذه األنماط ا



7 
 

التفكير  ،التفكير التخيمي العاطفي ،التفكير التخيمي العدكاني ،التفكير التخيمي التقمصي ،المستقبمي
 . "التخيمي الخصب

كىك اسمكب مف اساليب التفكير، حيث يقـك عمى فيـ كدمج المعارؼ كتنظيميا  :التعريف اإلجرائي
 يا، كالحصكؿ عمى أفكار جديدة. كتخيؿ أمكر بديمو ل

 تبنتوالذم  التخيميالتفكير  عمى فقرات استبانةطمبة جامعة القدس استجابات نتائج ب كالذم يقاس
  .الباحثة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 مقدمة 1.2

 
حيث  ،بمكضكع الدراسةلإلطار النظرم كالدراسات السابقة ذات العالقة  يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 

كمف ثـ يتـ عرض الدراسات  ،التفكير التخيمي ،تناكؿ اإلطار النظرم المحاكر اآلتية: التنكر الجغرافي
 العربية كاألجنبية المتعمقة بمكضكع الدراسة.

 
 اإلطار النظري 2.2



 التنور:مفيوم  1.2.2


ركره ممحة لممكاطف كالمعمـ كالمتعمـ، التنكر ضكيعد  ،إزدادت أىمية التنكر في حياة االنساف اليكمية
ككنيـ يعيشكف في عالـ مميء بالعمـ كالتكنكلكجيا، حيث أصبح اليدؼ االساسي لمتعميـ في جميع 

نكلكجي كبيئي أنحاء العالـ ىك تحسيف التنكر، كقد تعددت مجاالت التنكر فيناؾ تنكر عممي كتك
 كصحي كجغرافي كديني.

 
كؿ ما يخص الفرد لفيـ العالـ المحيط بو، باعتباره صكرة عف  مثؿي التنكرأف ( 2014خمة ) يرلك 

التي يعتقدىا، كاالفكار التي تعبر عف كينكنتو، يا كالقيـ يقـك بالمغة التي يتحدث بيا، كاألفعاؿ التي 
 إضافة إلى المعارؼ كاالتجاىات  كالثقافات التي تميزه عف االفراد اآلخريف في المجتمع.
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مجمكعة مف المعارؼ كالبيانات كاالتجاىات المختمفة التي يمتمكيا "و بإنّ  (:201365)كيعرفو الشمالي 
الفرد كتصبح مككنا رئيسيا مف مككنات السمكؾ كبالتالي تمكنو مف القياـ بعممية التفكير العممي 

صدار األحكاـ عمى القضايا كالمشكالت التي تكاجيو كتعينو عمى التكيؼ كاالتزاف في حياتو  ."كا 
 

 صفات الشخص المتنور 2.2.2
 

 :يتصؼ بعدة صفات منيا مثقؼ عمميان الشخص ال ( أفّ 2010يرل زيتكف )
 فيمو لممفاىيـ كالمبادئ العممية الرئيسية،  -1
كعية بأّف كالن مف العمـ كالتكنكلكجيا كالرياضيات مكمالت لبعضيا البعض في السعي اإلنساني،  -2

 كليا إيجابيات كثيرة في الحياة، 
 الـ الطبيعي كيتعّرؼ تنكعو ككحدتو، يألؼ الع -3
 عمى استخدـ أساليب عممية حديثة في التفكير لمكصكؿ لمقرارات الصائبة. توقدر  -4
 

تعددت اآلراء حكؿ تحديدىا لمككنات كأبعاد التنكر العممي كعناصره فيما ينبغي أف يكتسبو كيتمكف منو 
بعاد التنكر بأّنيا أ(Showalter.1984)شكلتر فكقد بيّ .المتعمـ حتى يصبح فرد متنكر في المجتمع

، كمعرفة المفاىيـ األساسية لمعمـ، كاستخداـ ميارات التفكير فيـ طبيعة العمـ كالتكنكلكجياتتمثؿ في 
امتالؾ تالؾ الميكؿ كاالتجاىات العممية، ك امالعمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع، ك  التفاعؿ بيفالعممي، ك 

 لتكنكلكجيا. ميارات يدكية متصمة متصمة بالعمـ كا
 

كيككف لديو القدرة عمى استخداـ ىذه األمكر مف أجؿ  ،كىذه األبعاد ينبغي أف يمتمكيا الفرد المتنكر
اإللماـ بالحقائؽ فيي أبعاد التنكر ا ة عممية، أمّ أك حؿ مشكمة ما بطريق ،الكصكؿ إلى قرار صائب

االتجاىات المكجبة نحك العمـ ك  ،كالنظريات كالمفاىيـ التي تكّكف لدل الفرد القدرة عمى تطبيقيا
استخداـ عمميات دمة المجتمع كفيـ العالقة بينيما، ك تقدير دكر العمـ كالتكنكلكجيا في خ، ك كالتكنكلكجيا

 .(Collette&Chiapetta.1984)العمـ لحؿ المشكالت كاتخاذ القرارات
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 أىمية التنور العممي3.2.2
 

ىتماـ تدعكا لإل مبررات( عدة 2011الغافي)كقد بيف رد، يعد التنكر العممي ضركره اساسية لحياة كؿ ف
بالتنكر العممي كبالتعميـ بشكؿ عاـ: منيا: التطكر التكنكلكجي السريع ككثرة المشكالت اليكمية التي 
يتعرض عمييا االفراد مما يتحتـ عمى الفرد مكاجية ىذه المشكالت عف طريؽ ايجاد حمكؿ كبدائؿ 

المجتمعات األخرل نتيجة االنفتاح العممي بيف المجتمعات لذلؾ كافكار  متعددة، كنقؿ ثقافات كعمـك
 عمى الفرد اف يككف لدية المعارؼ كالميارات الكافية مف اجؿ تطكيعيا، 

 
 أىداف التنور العممي 4.2.2

 
في إعداد مكاطف التنكر العممي كالتي تتخمص  أىداؼ أفّ ((2011أشار جكم )كما كرد في الغافي)

دكر االعالـ المرئي كالمسمكع كالمقركء كتكضيح تعامؿ مع القضايا كالمشكالت الحياتية، ك قادر عمى ال
في تبسيط العمـك مف خالؿ نشرىا، كتقديـ العكف لألفراد عمى متابعة كؿ ما ىك جديد في المجاالت 
رة كميا بشكؿ عاـ، كفي مجاالت العمـك الطبيعية بشكؿ خاص، كنمك شخصية المكاطف بتمكنو مف القد

في شتى المجاالت،كالماـ الفرد بجكانب العمـ الثالثة )المعرفية كالميارية  وعمى تفاعمة مع بيئت
قدرة الفرد عمى التكيؼ مع عصرة الذم يعيش فية كذلؾ مف خالؿ اكتساب الفرد ك كالكجدانية(، 

 اتجاىات ايجابية 
 

 التنور الجغرافي 5.2.2
 

كال منيما يؤثر في اآلخر كيتأثر  فّ إالبيئة كاالنساف مف حيث العمـ الذم يدرس  بأنيا الجغرافياتعتبر 
الحصكؿ عمى المعمكمات في "و نّ أ( التنكر الجغرافي ب11: 2015.كتعرؼ شكارنو)(2004،ةجكد)بو

 ."مجاؿ عمـ الجغرافيا كالقدرة عمى االستفادة مف المعمكمات كالبرامج
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مف الحقائؽ كالمعارؼ  كالثقافة التي يمتمكيا الفردالمعرفة  حجـ كترل الباحثة أّف التنكر الجغرافي ىك
كالمعارات الجغرافية الالزمة إلعداد فرد قادر عمى التكيؼ مع البيئة المحيطة بو كتكظيؼ ما تعممة 

 .لخدمتو
 

 التنور الجغرافيأىمية  6.2.2
 

يـ الالزمة بتزكيد االشخاص بمجمكعة مف المعارؼ كالحقائؽ كالمفاى التنكر الجغرافيتتمخص أىمية 
حداث كاالنشطة التي كتفسير األ ،كفيـ الكاقع الجغرافي الذم يعيشو ،لتشكيؿ شخصيتة الثقافية كالعممية

كتنمية ميارات البحث الميداني كاالستقصاء العممي مف خالؿ العمؿ الفردم  ،تدكر مف حكلو
كما  ،االيماف باهلل كبقدرتوكتساعد الفرد عمى زيادة كتعمؽ  ،كتنمية قيـ االنتماء لممجتمع ،كالجماعي

يا لـ تعد مقتصرة عمى الجغرافييف ألنّ  الخرائطتساعد عمى تعمـ ميارات جديدة مثؿ ميارة استخداـ 
بؿ يحتاجيا كؿ فرد في المجتمع مثؿ سائقي السيارات لمعرفة االماكف الجديدة كالسياح  ،كالطالب

 حفاظ عمييا كاستغالليا بالشكؿ االمثؿكفيـ طبيعة المجتمع كما بو مف ثركات ككيفية ال ،يضان أ
 .(2017،المكمي كعمار ؛2016، خميس؛ 2015، )عبد العاؿكاالستفادة منيا حسب الحاجة

كالتعرؼ عمى  ،كمعرفة مكاقع االماكف ،كسيمة ميمو لمعرفة العالـ التنكر الجغرافينّ أالباحثةكترل 
كالقدرة عمى حؿ المشاكؿ التي  ،ميةسباب حدكثيا بطريقة عمكتفسير الظكاىر كأ ،خرلالشعكب األ

 في مجاالت متعددة. التنكر الجغرافيكاستخداـ  ،تكاجو الفرد في البيئو
 

 :التنور الجغرافيبعاد أ 7.2.2
 

(أبعاد التنكر الجغرافي كيمثؿ البعد االكؿ 2017تعددت أبعاد التنكر الجغرافي، فقد حدد المكمني)
كالبعد الثالث االحداث  كاالجتماعية االقتصاديةالطبيعيةك  ي الجغرافياالجغرافية كالبعد الثانتحديد المكاقع 

، بجغرافية فمسطيف الطبيعيةلتنكر لقياس كاقع ابعاد أعدة ( 2010)بينما حدد حمداف، الجغرافية الجارية
المكقع مف حدكد كمساحو كالسطح كيشمؿ جباؿ كسيكؿ كالمياه كتشمؿ البحار كالبحيرات  تمثؿك 

 .ؿ الشعاع كالحرارة كالرياحكالمناخ كيشم
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  :بعاد كىيالدراسة الحالية فتمثمت في عدة أ اأمّ 
 حيث تعتبر بعد اساسي مف أبعاد التنكر الجغرافي، كذلؾ لما تقدمو الجغرافية رفةالمع :

 الجغرافيا مف معارؼ كمعمكمات عف كؿ مف: 
 مصادر المياه كاالنيار كاالمطار كالمياه الجكفية. -
 ية مف حيث دراسة الجباؿ كاليضاب كالسيكؿ كالحياه النباتية عمى سطح االرض. البيئة الطبيع  -
مظاىر الككف مف الرياح كالسحاب كاليضاب كالندل كالمطر، كىي بذلؾ تساعد عمى فيـ  -

 االنساف لمظاىر البيئو الطبيعية التي يعيش فييا، كمعرفة المناخ.
 ا.النشاط االقتصادم كمصادر الثركه ككيفية استغاللي -

  : تعمؿ الجغرافيا عمى تنمية العديد مف الميارات حيث تكسب الفرد ميارات جغرافية
ميارة كيفية الحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادرىا االصمية مثؿ المراجع كالكتب، 
كرسـ الخرائط الجغرافية، كاستخداـ الحقائؽ كالمعمكمات كتطبيقيا في مكاقؼ حياتية 

تبطة بالتفكير كىي القدرة عمى المقارنو بيف االشياء جديدة، كتكسبة مياره عقمية مر 
 كالمكاقؼ كاالستنتاج كاالحداث 

 ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف المجتمع كتطبيقاتيا كالمجتمع كالبيئة العالقة بيف الجغرافيا :
كالبيئو كذلؾ مف خالؿ تطبيقاتيا الجغرافية مثؿ : االستشعار عف بعد كالذم يكفر 

عف الظكاىر الجغرافية، كمف التطبيقات االخرل ذات الصمة معمكمات حديثة كشاممو 
( الذم يعد طريقة لترتيب البيانات GISبالمجتمع كالبيئة نظـ المعمكمات الجغرافية )

الجغرافية المختزنة في الحاسب اآللي بإستخداـ معدات أك برامج مخصصة لحفظ 
  كاستخداـ البيانات الجغرافية كالخرائط. 

 
 التفكير 8.2.2

 
مف أجؿ  همؿ االنساف عمى تنمية كتطكير عفضؿ المة تعالى االنساف عمى سائر خمقة بسمة التفكير، ف

 السيطرة عمى بيئتو كمحيطة لمكصؿ الى اسمى درجات الرقي كالتطكر. 
عممية شعكرية كاعية تنطمؽ مف الخبرات منيا أّنو "حظي مفيـك التفكير بالعديد مف التعريفات كقد 

" كغايتيا مساعدة الفرد عمى فيـ المكاقؼ كالتعامؿ معو بطريقة عممية سميمة ،متمكيا الفردالسابقة التي ي
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عممية ميكانيكية ذات ":وبأنّ ( 22: 2015) .كعرفو رزكقي كعبد الكريـ(35: 2014 )االسمر،
 . "كمستكيات التفكير العميا ،المستكل األكؿ يتضمف مستكيات التفكير الدنيا ،مستكيات

 

ؿ عمى إعطاء منشاط معرفي يع أنو":فقد عرفا التفكير  (19: 2009) كالجراح كبشارةـ ا العتك مّ أ
لتساعد الفرد عمى التكيؼ كالتالئـ مع ظركؼ  ،المثيرات البيئية معنى كداللة مف خالؿ البنية المعرفية

ر نشاط عقمي يقـك بو الدماغ عندما يتعرض لمثي":وبأنّ  (12: 2016) . كاشار اليو خضر"البيئية
كيتـ استقبالو عف طريؽ الحكاس الخمس لإلنساف كعف طريقيا يكتسب الخبرة التي تؤدم الى  ،خارجي

 ."بناء اليدؼ المنشكد
 

 تصنيفات ميارات التفكير 9.2.2
 

(حسب االزكاج المتناضرة 2015قسميا رزكقي كعبد الكريـ)كقد عدة تصنيفات ألنماط التفكير  تظير 
، تفكير شكمي/غير شكمي، ر ابتكارم/ناقديتفك، فكير استقرائي/استنباطيت، تفكير تباعدم/تقاربيمنيا 

تفكير لالى ا(مف حيث الفاعمية 2007ا جركاف)كقسمي .تفكير محسكس/مجرد، تفكير كاقعي/تخيمي
 .تفكير غير فعاؿك  فعاؿ

 
 خصائص التفكير 10.2.2

 
كير كدرسكىا كالتي تككف ألىمية التفكير إىتـ العمماء كالدارسكف بتحديد خصائص كمميزات التف

 معظميا متعمقة بشخصية االنساف المفكر, لذلؾ ترتبط ارتباطا مباشرا بالفركؽ الفردية بيف الناس  
( 2013،حجيراف؛ 2007،جركاف ؛2009،كالجراح كبشارةالعتـك ) اليوشار أما  خصائصكمف ىذه ال

ستكاه حسب المرحمة العمرية كيختمؼ في درجتو كم ،التفكير سمكؾ نمائي كمتطكرأف كتركزت حكؿ 
أشكاؿ متعددة منيا التفكير التخيمي  كلو، سمكؾ ىادؼ ال يحدث مف فراغ أك بال ىدؼكىك ، لمفرد

يكصؿ أفضؿ المعمكمات كالمعاني التي  ك، التفكير عممية شعكرية كاعية، ك كالناقد كالتحميمي كغيرىا
كيعتمد  ،ينطمؽ التفكير مف الخبرة الحسيةك  ،يمكف استنتاجيا كاستخالصيا كىذا يسمى بالتفكير الفعاؿ

 .المركنو كاالصالةكمات عف القكانيف العامة لمظكاىر، ك نساف مف معمعمى ما استقر في ذىف األ
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 مستويات التفكير 11.2.2
 

المتدني مستكل التفكير أّف  (2003كمنيا ما كرد عف زيتكف) ،لمتفكير مستكيات عدة
كيشمؿ عرض االسئمة  (ي)الراق يمستكل التفكير الكسط، ك الصياغةكيشمؿ التذكر كأعادة )المنخفض(

العالي مستكل التفكير ، ك كالتطبيؽ كالتفسير كاالستنتاج كاالستدالؿ كالتحميؿ  وكالتكضيح كالمقارن
 .المعرفةكراء ما كيشمؿ التفكير الناقد كحؿ المشكالت كالتفكير االبتكارم كتفكير 

 
 التفكير التخيمي 12.2.2

 
كير التخيمي دكرا ىاما في نشأة الحضارة االنسانية، فقد شيد العالـ كثيرا مف المنجزات الحضارية لمتف

 بفضؿ ما اكتي االنساف مف قدرة عمى التخيؿ. 
 كرد في األدب التربكم تعريفات عديدة لمتفكير مف أىميا: كقد 

 
المثير الحقيقي المادم".  ( بأنو "استحضار مثير أك صكرة ذىنية بغياب154: 2016عرفو أبك حماد )

القدرة العقمية عمى خمط الصكرة الذىنية السابقة بالحالية  "وبأنّ  (133: 2006) متكلي كما عرفو
 . "كتككيف صكرة ذىنية جديدة كتختمؼ عف الكاقع

مف األنشطة العقمية التخيمية المتنكعة التي تربط خبرات  ةو مجمكع( بأنّ 2016كعرفو عبد الرحمف)
عادة تنظيميا بطريقة جديدة ،اضية مع خبراتو الحديثةالفرد الم ىذه األنشطة تستخدـ لدل  فّ إإذ  ،كا 

الفرد بطريقة شعكرية لغرض التنبؤ بحمكؿ بعض المشكالت كالكصكؿ إلى األىداؼ التي يسعى 
 لتحقيقيا.

 
 : أىمية التفكير التخيمي1.12.2.2

 
دكار الميمة لتنمية الميارات العقمية كالمغكية و يعد أحد أىـ االتتمخص أىمية التفكير التخيمي بأنّ 

فالعمـ يقـك عمى الفركض  ،كلو دكر كبير في التقدـ العممي كالحضارم ،كاالجتماعية كخاصة االبداع
كلو الدكر االمثؿ لعالج الجمكد في الشخصية كتنميتيا  ،كالنظريات كىذه ثمرة مف ثمرات الخياؿ
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د التفكير التخيمي أحد الطاقات االنسانية التي تمكف االنساف مف كما يع ،كتجاكز النمطية في التفكير
التفكير التخيمي  يساعد عمى تكقع  أفّ  الباحثةكترل  .(2006، إنجاز إبداعاتة المختمفة)الطيب

 .االحداث كمكاكبة التغير الذم يؤدم الى االبداع
 

 العوامل المؤثرة في التفكير التخيمي: 2.12.2.2
 

لى أىـ العكامؿ المؤثرة في التفكير التخيمي كىي: إ( 2006ب)الطيك  (2016) عبد الرحمف أشار
في  كؿ مف الذكاء كالعمر الزمني  كالنكع، كقد اختمفت اآلراء حكؿ أىمية ،كالعمر الزمني ،الذكاء

عممية التخيؿ لدل األفراد، كقد انقسمت اآلراء إلى قسميف، ىناؾ مف يرل بكجكد عالقة بيف التخيؿ 
كأيضان التخيؿ كالعمر الزمني، كالتخيؿ كالنكع، كىناؾ مف يرل بعدـ كجكد أم ارتباط بينيـ  كالذكاء

 باعتبار أّف الذكاء منطقة نشاط ذىني غير مقيد بأم عامؿ.
 

 أنماط التفكير التخيمي: 3.12.2.2
 

 ؛1996،عبد الغفار)إلييا عدد مف الباحثيف حيث أشار ،تعددت أنماط التفكير التخيمي
 ( كىي: 2006الطيب، ؛1990،السيد ؛1990،عثماف ؛1998،مالعيسك 

 
ر الذم يأخذ الجانب البطكلي لمشخص مف خالؿ تخيؿ ككنو كىك التفكي :التفكير التخيمي البطكلي

 بطؿ،  كيستطيع انقاذ الناس. 
كىك التفكير المبني عمى تقمص الشخصيات المشيكرة اك التي يرغب الفرد  التفكير التخيمي التقمصي

 .ف يككف مثميا، كيككف مستكل التفكير فيما يقـك بو الشخص مف اعماؿفي أ
: كىك ما يقـك بو الفرد مف تخيؿ لممستقبؿ كما فيو مف احداث مختمفة يمكف التفكير التخيمي المستقبمي

 اف تكاجيو.
التفكير فة.كىك التفكير الذم يعتمد فيو التخيؿ عمى االساليب العدكانية المختم: التفكير التخيمي العدكاني

 : كىك التفكير المبني عمى العاطفة كتخيؿ حب ككره االخريف لمفرد.التخيمي العاطفي
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: كىك التفكير المبني عمى التخيؿ في معرفة االحداث الخارقة، كالتفكير التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة
يؽ في كيفية خمؽ الككف في كيفية حدكثيا، كالتفكير خارج النطاؽ المحدكد كالمقر لمفرد، كىك تخيؿ عم

 كمككناتو.
 

 نظريات التخيل العقمي  4.12.2.2
 

ىذه النظريات كما كرد عند  ابعض كفيما يأتي،العديد مف النظريات التي فسرت التخيؿ العقمي تظير 
 .(2014يؿ)ن( كميكا2010مف أحمد ) كؿ
 
 Dual-coding Theory: نظرية الترميز المزدوج )الثنائي(والً أ

كلكنيما  ،كتقـك عمى نظاماف مختمفاف لمصكر كمعالجة المعمكمات ،صاحب ىذه النظريةيعد بافيك 
يطمؽ عمى النظاـ األكؿ اسـ الترميز المفظي كيقـك عمى معالجة كتمثيؿ المعمكمات المفظية  ،مترابطاف

لمعمكمات كالنظاـ الثاني يطمؽ عميو الترميز التصكرم أك التخيمي كيقـك بتمثيؿ ا ،المرتبة بتسمسؿ معيف
رمكز الصكر يتـ تذكرىا بصكرة أسرع  ( أفّ 1971بافيك)إلييا كالنتيجة التي تكصؿ  ،المكانية كالفراغية

الشخص يككف أكثر قدرة عمى تذكر كحفظ الكممات المحسكسة المتكررة في  ألفّ  ،مف الرمكز المفظية
مصفات فغالبا ما تككف غامضة ا الكممات المجردة لأمّ  ،البيئة اليكمية فيتشكؿ لدية صكر عقمية عنيا

 ة.غير كاضح
 

 : نظرية النشاط االدراكي ثانياً 
 ،تشكؿ الصكر العقمية ىي عممية تمقائية مباشرة يرل أفّ ك ،صاحب ىذه النظرية (Neisser)يعد نيسر

 عمميات االدراؾ بأنكاعيا المختمفة.  بوفالصكر تش ،حيث ال يكجد تمثيالت لمصكر
 

 نفسي الجسمي ل)شبرد(ثالثا: نظرية التكامل ال
تتناكؿ ىذه النظرية تنشيط القدرات المعرفية أثناء التحكالت العقمية، ككيفية تفاعؿ ىذه القدرات إلتماـ 

 التحكيؿ.  
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ص الباحثة مما سبؽ بأّف التفكير التخيمي يختمؼ مف شخص إلى آخر، كمف بيئة إلى أخرل مخكت
يضا حسب طبيعة المعمكمات، كالتخيؿ في يسعى لمحصكؿ عميو، كأ الفرد كماىتمامات إحسب 

 رافيا يككف في الظكاىر الطبيعية المحيطة بالفرد.الجغ
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 الدراسات السابقة: 3.2
 

بمراجعة مجمكعة مف البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت مكضكع التنكر  الباحثةقامت 
كسيتـ عرض  ،سارت عمييا تمؾ الدراسات لالستفادة مف اإلجراءات التي ،الجغرافي كالتفكير التخيمي

كالتصميـ المستخدـ كاألدكات كالعينة كالنتائج التي تكصمت  ،الدراسات بشكؿ يبيف ىدؼ كؿ دراسة
ثانيا: دراسات تناكلت التفكير : دراسات تناكلت التنكر الجغرافي، كتـ تقسيميا إلى محكريف: أكال ،الييا

 التخيمي.
 

 المتعمقة بالتنور الجنبيةالدراسات العربية وا 1.3.2
 

العالقة بيف ميارات التنكر الجغرافي تحديدىدفت كالتي  Utamiet al, 2018)كآخركف ) اكتاميدراسة 
. كاختبارات األداء في اندكنيسيا طالب المدارس الثانكية في سكرابايادل تطكير ميارات الجغرافيا لك 

نتائج االختبارات ككانت المدارس الثانكية.  بةممف ط طالبا (29عينة الدراسة مف) تككنتالمكتكبة، 
التي تـ تحميميا بناءن عمى التنكر الجغرافي كعالقتيا بميارات الجغرافيا مف حيث القدرة عمى استخداـ 

ف الطالب ذكم التنكر الجغرافي المنخفض ، أرسـ الخرائط، كتحميؿ ظاىرة الغالؼ الجكمك الكسائط، 
 ة.يجدكف صعكبة في استخداـ الخريط

 
كاألنماط  التنكر الجغرافي( بإجراء دراسة ىدفت الكشؼ عف العالقة بيف 2017ي كعمار)منقاـ المك ك 

 ،كالحسي( لدل طمبة السنة االكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد ،كالسمعي ،التمثيمية)البصرم
ـ إختيارىـ كطالبة ت ( طالبان 563كبمغت عينة الدراسة) ،مف إعدادىما ةاستبان اف الباحثكاستخدـ 

كأظيرت  ،لمذككر أعمى منيا لإلناث التنكر الجغرافيمستكل  فّ أأظيرت النتائج ك  بطريقة عشكائية.
 (.0.61كاألنماط التمثيمية كبمغت ) التنكر الجغرافيكجكد عالقة ارتباطية طردية متكسطة بيف  ايضان 

 
ئـ عمى الجكالت االفتراضية ىدفت إلى قياس فاعمية برنامج مقترح قاالتي ( 2016كفي دراسة خميس )

لدل طالب المرحمة االعدادية، كتككنت  عبر الكيب في تدريس الجغرافيا لتنمية أبعاد التنكر الجغرافي
بمدرسة ابك  /مصر، بمحافظة البحيرةة( طالبة مف طالبات الصؼ الثالث االعدادي47عينة الدراسة مف)
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كتـ تطبيؽ االداة خالؿ الفصؿ  الجغرافية ةبار الثقافإختكقد استخدـ الباحث المطامير االعدادية لمبنات 
، كأظيرت النتائج فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ الجكالت 2014/2015الدراسي االكؿ 

بعد ك االفتراضية عبر الكيب في تدريس الجغرافيا لتنمية أبعاد التنكر الجغرافياالربعو )ميارات الخرائط، 
 بعد الجغرافيا العالمية(.ك بعد الجغرافيا االقميمية، ك ، الجغرافيا المحمية

 
التنكر الجغرافي كالمكاقؼ كتجارب طالب  لىإلمتعرؼ  أجريت ( كالتيOttati, 2015كدراسة اكتاتي)

درجات منخفضة كمرتفعو مف مسح محك االميو ذيف سجمكا ال كلى في جامعة فمكريدا الدكليةالسنة اال
كقد استخدـ الباحث  في جامعة فمكريدا/ميامي، طالب مف السنة االكلى ككاف المشارككف ،الجغرافي

في  12طالبنا في المرحمة األكلى ك 187،. شارؾ ما مجمكعو اختبار الثقافة الجغرافية كالمقابالت
المبالغة في حفظ ك ىناؾ قمؽ بشأف نقص المعرفة الجغرافية،  فّ أتكصمت الدراسة إلى  .المرحمة الثانية

خذ الجغرافيا البشرية أجغرافي عف ظير قمب، كالمفاىيـ الجغرافية متعمقة بمكاضيع أخرل، المحتكل ال
عادة  في مستكل المدرسة الثانكية قكية، كىناؾ حاجة لتطبيقات في العالـ الحقيقي لممعرفة الجغرافية، كا 

المجاالت تحديد المكقع الجغرافي في المدارس لتجنب سكء الفيـ، كتسميط الضكء عمى الترابط مع 
األخرل،كربط المكاد بأحداث العالـ الحقيقي/اتخاذ القرارات اليكمية، كجعؿ المشاريع البحثية ذات 
مغزل، كعمؿ شراكة مع الجغرافييف المحمييف، كتقديـ دكرات في الجغرافيا اإللزامية لدل جميع 

 المستكيات التعميمية.
 

لجغرافي حكؿ استخداـ برنامج نظـ المعمكمات ( التعرؼ إلى التنكر ا2015كما ىدفت دراسة شكارنو )
( لدل طمبة تخصص الجغرافيا في جامعتي بيرزيت كالخميؿ كتككف مجتمع الدراسة مف GISالجغرافية )

 ،( طالب كطالبة420في جامعتي الخميؿ كبيرزيت كالبالغ عددىـ ) تخصص الجغرافياطمبة جميع 
كطالبة  ( طالبان 71كتككنت عينة الدراسة مف) 2014-2013العاـ الدراسي الممتحقيف بالجامعة خالؿ 

 ،كطالبة مف دائرة الجغرافيا مف جامعة بيرزيت ( طالبان 65مف قسـ الجغرافيا في جامعة الخميؿ ك)
التنكر في مجاؿ نظـ المعمكمات  فّ أظيرت النتائج أك اختبار التنكر الجغرافي،  الباحثةكاستخدمت 
في  ،معرفة استخداـ البرنامج في المجاالت الجغرافية المختمفة مف حيث ( كاف عاليان GISالجغرافية )

كما  ،استخداـ البرنامج كتطبيقاتو مف قبؿ الطمبة جاءت بدرجة متدنية في كمتا الجامعتيف فّ حيث أ
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فركؽ ذات داللة إحصائية لدل طمبة قسـ الجغرافيا في جامعتي  عدك كجكدأظيرت نتائج الدراسة 
 .تغير الجنسالخميؿ كبيرزيت تعزل لم

 
لتالميذ المرحمة االبتدائية  لى معرفة مستكل التنكر الجغرافيإ( 2015كما ىدفت دراسة عبد العاؿ)

 .تنميتياك كفاعمية كحدة دراسية مقترحة تـ بناؤىا في ضكء المعايير الدكلية كالقكمية لتعميـ الجغرافيا 
تحديد االىداؼ المعززة لمثقافة الجغرافية  تـ كقد ،كتككنت عينة الدراسة مف تالميذ المرحمة االبتدائية

عداد مقياس لمثقافة الجغرافية يضـ ست مقاييس فرعية لقياس مستكل  إلعداد متعمـ مثقؼ جغرافيا، كا 
عداد دليؿ معمـ الجغرافيا. أالحقائؽ كالمفاىيـ الجغرافية الخاصة بكؿ بعد مف  تـ اختيار ك بعادىا كا 

سادس االبتدائي بإحدل مدارس محافظة قميكبية كبمغ مجمكعة الدراسة مف تالميذ الصؼ ال
لـ  ف مستكل التنكر الجغرافيأكأظيرت النتائج ، ( طالب كطالبة قبؿ تدريس الكحدة كبعدىا32عددىـ)

%( لدل مجمكعة الدراسة المقترحة كانت ذات فاعمية في تنمية الحقائؽ 75تصؿ الى حد التمكف كىك)
 .(0.01مة )ت( المحسكبة دالة عند مستكل داللة )كالمفاىيـ الجغرافية حيث كانت قي

 
( التي ىدفت التعرؼ إلى مستكل المعرفة بالمسميات الجغرافية أ -2010كفي دراسة حمداف)

جامعة األقصى( في ك  ،جامعة األزىرك ،)الجامعة االسالميةة الفمسطينية لدل طمبة ثالث جامعات بغز 
كدراسة مساؽ جغرافية  ،ات الجامعة كالكمية كالجنسمعرفة أثر متغير ك  2008/2009العاـ الجامعي 

 30اختبار مككف مف  الباحثةتكقد استخدم كالمستكل كالمعدؿ االكاديمي عمى المستكل نفسو ،فمسطيف
% مف طالب كطالبات 16% الى 5بنسبة مف  ،طالب كطالبة( 2956)كتـ تطبيؽ االختبار عمى ،فقرة

أظيرت الدراسة فركقا ذات داللة إحصائية  2008/2009ة مف الكميات المختمفة في الجامعات الثالث
(عمى مستكل المعرفة بالمسميات الجغرافية الفمسطينية لدل طمبة الجامعات 0.05عند مستكل )

كاالقصى( ترجع الى متغيرات الجنس كالكمية كدراسة مساؽ جغرافيا  ،كاالزىر ،الثالث)االسالمية
 فمسطيف في الجامعة.

 
لتعرؼ الى مستكل الثقافة بجغرافية فمسطيف اىدفت كالتي ( ب -2010ل لحمداف)كفي دراسة اخر 

كالى معرفة  2008/2009الطبيعية عند طمبة كميتي اآلداب كالتربية بالجامعة األسالمية بغزة لمعاـ 
أثر متغيرات الجنس كالكمية كدراسة مساؽ جغرافية فمسطيف كالمستكل كالمعدؿ االكاديمي عمى المستكل 
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السطح  –)المكقععمى كؿ مفركزت الفقرات ك فقرة  (27)اختبار مف الباحثكقد استخدـ لذلؾ  ةنفس
إذا  غير مرضيةكانت النتيجة ، ك كطالبة طالبان  (1301)المناخ( كتـ تطبيؽ االختبار عمى –المياه 

حؾ الدرجة لـ تصؿ الى درجة الم فّ بمعنى أ ،% عند افراد العينة56انخفض المستكل بشكؿ عاـ الى 
( في مستكل الثقافة 0.05حصائية عند مستكل )إ% كأظيرت النتائج فركقا ذات داللة 60كىي 

 بجغرافية فمسطيف الطبيعية ترجع الى متغيرات الجنس كالكمية كدراسة مساؽ جغرافية فمسطيف. 
 
ية أثر برنامج مقترح في التنكر الجغرافيفي تنم إلى ( ىدفت التعرؼ2010ا دراسة عبد الحميـ )أمّ 

المفاىيـ الجغرافية كميارة فيـ الخريطة كالكعي بالقضايا المعاصرة لدل عينة مف طالب شعبة 
الجغرافية كمية التربية، كتـ أعداد إختيار المفاىيـ الجغرافية، كاختبار ميارة فيـ الخريطة، كمقياس 

ي الجغرافيا قبؿ معمممف الكعي بالقضايا العممية المعاصرة، كتـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة 
كطالبة مف طالب الفرقتيف الثالثة كالرابعة شعبة الجغرافيا بكمية  طالبان (40) كالبالغ عددىـ الخدمة

أثر داؿ لمبرنامج المقترح عمى تنمية المفاىيـ الجغرافية  كجكدالتربية جامعة اسيكط(، كأظيرت النتائج 
كيكجد أثر داؿ لمبرنامج المقترح عمى تنمية ميارات لدل طمبة الفرقة الثالثة كالرابعة بشعبة الجغرافيا، 

 فيـ الخارطة لدل طالب الفرقة الثالثة كالرابعو بشعبة الجغرافيا. 
 

( التعرؼ إلى مستكل الثقافة 2005كما ىدفت دراسة البرغكثي كابكسمرة كجبر كابكعيسى كالياس)
كلى كالسنة الرابعة ضمف تخصصات الفمكية لدل طمبة كمية العمـك في جامعة القدس لمستكل السنة اال

الفيزياء كالكيمياء كاالحياء، كالى معرفة أثر متغيرات الجنس كالمستكل كمكاف السكف كالتخصص عمى 
مستكل الثقافة الفمكية لدل ىؤالء الطمبة، كاستخدـ الباحثة اختبار لمتعرؼ عمى مستكل الثقافة الفمكية، 

( طالبان كطالبة، كأظيرت النتائج 304لدراسة المككف مف)كأجريت الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع ا
، في حيف لـ يظير أم أثر يذكر ألم مف متغيرات  تدني مستكل الثقافة الفمكية لدل طمبة كمية العمـك

 الدراسة.
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 العربية واالجنبيةالتفكير التخيمي ب المتعمقةدراسات ال 2.3.2
 

درجة ممارسة معممي المغة العربية كمعمماتيا في ( بدراسة ىدفت الى معرفة 2018قاـ البطحاني)
الصفكؼ الثالثة االكلى لميارات التفكير التخيمي مف كجو نظر المعمميف أنفسيـ كتككنت عينة الدراسة 

المعمميف  استبانة بميارات التفكير التخيمي، كأظيرت أفّ  دـ الباحث( معمـ كمعممة، كاستخ140مف )
المعممات يمارسف  أفّ  فكير التخيمي بدرجة متكسطة، كأظيرت أيضان كالمعممات يمارسكف ميارات الت

ميارات جميع المجاالت)ميارة تمييز االفكار، كميارات التخيؿ االبداعي، كميارات التخيؿ التحكلي 
عدا ميارة التعرؼ االكلي، إذ تساكت فيو درجة الممارسة بحسب متغير الجنس، في حيف كاف الفرؽ 

 .ثالثة االخرل لصالح االناث(داال في المجاالت ال
 

( التعرؼ الى مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة المرحمة 2018) حمادمالمعمكرم ك  كىدفت دراسة
االعدادية كالعالقة االرتباطية بيف التفكير التخيمي كالشخصية القمقة، كتـ إختيار العينة بالطريقة 

تخيمي كالشخصية القمقة، كأظيرت النتائج أف التفكير الطبقية العشكائية، كتـ استخداـ مقياس لمتفكير ال
التخيمي لدل الطمبة أعمى مف المتكسط الفرضي، ككجكد عالقة ارتباطية بيف التفكير التخيمي 

 كالشخصية القمقة عند طمبة المرحمة االعدادية. 
 
ى نظرية التعمـ ( بإجراء دراسة ىدفت الى التحقؽ مف أثر برنامج تعميمي قائـ عم2017قاـ أبك حماد)ك 

المستند الى الدماغ في تنمية ميارات التفكير التخيمي كاالدراؾ البصرم لدل طمبة صعكبات التعمـ 
كتـ تقسيميـ الى  ،مف طمبة صعكبات التعمـ غير المفظية ( طالبان 16كتككنت العينة مف ) ،غير المفظية

في ميارات السمكؾ  تعميميان  برنامجان  أعد الباحثكلتحقية أىداؼ الدراسة  ،مجمكعتيف: تجريبية كضابطة
كاستخدـ  ،( دقيقية45مدة كؿ منيا) ،( جمسة تدريبية22كتألؼ البرنامج مف) ،التخيمي كاالدراؾ البصرم

كمقيام التقدير التشخيصي لصعكبات  ،كمقياس االدراؾ البصرم ،في الدراسة مقياس التفكير التخيمي
فركؽ ذات داللة إحصائية في آداء االطفاؿ عمى مقياس  كمف نتائج الدراسة كجكد ،االدراؾ البصرم

السمكؾ التخيمي كمقياس االدراؾ البصرم كمقياس التقدير التشخيصي لصعكبات االدراؾ البصرم 
 تعزل الى آثر البرنامج التعميمي كلصالح المجمكعة التجريبية. 

 



23 
 

كالبيئة باستخداـ  رضثر تدريس عمـك األألى استقصاء إ( التي ىدفت 2017كفي دراسة عكض)
كؿ الثانكم كتفكيرىف البصرم ريقة المشركع في تحصيؿ طالبات األاستراتيجية التعمـ القائـ عمى ط

( طالبة مف طالبات الصؼ االكؿ ثانكم 59ردف، كتككنت عينة الدراسة المقصكدة مف)المكاني في األ
يا عشكائيا الى مجمكعتيف، العممي في مدرستيف كتـ إختيارشعبة قصديا مف كؿ مدرسة، كتـ تكزيع

( طالبة ، استمرت الدراسة لمدة 30( طالبة كتجريبية تككنت مف )29مجمكعة ضابطة تككنت مف )
(دقيقة ثـ تدريس المجمكعة 45مدة الحصة الكاحدة) سبكعيان أسابيع بمعدؿ ثالث حصص أستة 

عة الضابطة بالطريؽ التجريبية كفؽ استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشركع كتـ تدريس المجمك 
االعتيادية، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أداء مجمكعتي 
 الدراسة عمى إختبار التفكير البصرم كالمكاني في مادة عمـك االرض كالبيئة بإختالؼ طريقة التدريس. 

 
تراتيجية التخيؿ في تدريس مادة ثر استخداـ اس( الى استقصاء أ2016الشمرم) دراسة ىدفت بينما

االجتماعيات عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالب الصؼ االكؿ الثانكم في 
الصؼ االكؿ الثانكم بمدرسة  مف طالب بالط(54)المممكة العربية السعكدية، كتككنت العينو مف 

لفصؿ الثاني. خالؿ العربية السعكدية النعماف بف مقرف الثانكية بمحافظة حفر الباطف في المممكة ا
اداتيف ىما: اختبار تحصيؿ، كاختبار تفكير ناقد، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات  كاستخدـ الباحث

( لصالح المجمكعة 0.05داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عند مستكل الداللة)
لمدخؿ التدريس باستخداـ استراتيجية التخيؿ مقارنة  االتجريبية، مما يشير الى كجكد اثر داؿ إحصائي

 بالتدريس بالطريقة التقميدية. 
 

لتفكير التخيمي لدل الراشديف كتككنت عمى التعرؼ الى اىدفت فقد ( 2016بينما دراسة عبد الرحمف)
فكير مقياس الت الباحثةكاستخدـ  ،( مكظؼ كمكظفة أختيركا بالطريقة العشكائية400مف ) الدراسة عينة

-25-24-23كمف نتائج الدراسة إتساـ الراشديف في االعمار) ،التخيمي كحؿ المشكالت مف أعداده
كيتأثر التفكير التخيمي بمتغير النكع االجتماعي لدل الراشديف ما عدا عمر  ،( بالتفكير التخيمي26
(26.) 
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الخرائط الذىنية في ( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى فعالية إستراتيجية 2016كفي دراسة يكسؼ)
 تمميذة مف (98الدراسيمف )عينة  كتككنتتنمية التفكير التخيمي لدل تالميذ المرحمة االعدادية، 

تمميذات الصؼ الثاني االعدادم بمدرسة أرمنت الحيط االعداديو، كادكات البحث التي استخدميا كانت 
فاعمية الخرائط  قد اكضحتائج الدراسة مقياس التفكير التخيمي كاختبار ميارات عادات العقؿ ككانت نت

 الذىنية في تنمية التفكير التخيمي. 
 

مستكل المعمميف كالطالب في ( التعرؼ عمى  2016et alFleming ,كآخركف) فميمنج كىدفت دراسة
. كأظيرت الفصكؿ الدراسية المختارة، بناءن لتصكر الخياليي اف تسعة فصكؿ دراسية لمفنكف في استراليا

ائج دراسة طكلية متصمة، ركابط إيجابية قكية بيف مشاركة الفنكف كالدكافع األكاديمية كالمشاركة عمى نت
كاإلنجاز. كينصب التركيز ىنا عمى كيفية دعـ المعمميف لطالبيـ لتصكر العمؿ الخيالي كتشكيمو 

السينما األساليب المختمفة كانت كاضحة في فصكؿ الرقص كالدراما ك  كتقديمو. عمى الرغـ مف أفّ 
تـ اكتشاؼ أنماط في العمميات المستخدمة لتحكيؿ األفكار الخيالية  كذلؾكالمكسيقى كالفنكف المرئية، 

إلى عمؿ إبداعي. أشار البحث إلى أنو تـ تطكير ميارات ميمة حيث كاجو الطالب غمكض العممية 
عتماد عمى الخياؿ اإلبداعية، عالكة عمى ذلؾ، تـ اكتساب رؤل ثاقبة حكؿ كيفية بدء العمؿ باال

دامتو مف خالؿ أعمى مستكيات التنمية إلى أدنى مستكياتيا لتصبح عمالن فنينا كتجربة تعميمية مف  كا 
 شأنيا زيادة العمؿ اإلبداعي في المستقبؿ.

 
لى الكشؼ عف أنماط السيطرة الدماغية في التخيؿ العقمي لدل طمبة إ( 2015كىدفت دراسة شمكؿ)

( طالب كطالبة، كتـ إختيارىا بالطريقة 500ردف، كتككنت العينة مف )جامعة اليرمكؾ في اال
داتيف ىما: مقياس التخيؿ العقمي، كمقياس السيطرة الدماغية كمف نتائج أالعشكائية، كتـ استخداـ 

الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التخيؿ العقمي تعزل لنمط السيطرة الدماغية في جميع 
ة باستثناء ميارة المركنة، ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير الجنس الميارات الفرعي

 ناث.لصالح اإل
 

( ىدفت الى التعرؼ عمى مستكل التخيؿ العقمي لدل طمبة كمية التربية 2014أّما دراسة ميكانيؿ)
متغيرم تعزل الى  االساسية، كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ بيف مستكل التخيؿ العقمي يمكف أفّ 
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كطالبة مف كمية  ( طالبان 200نساني(، كبمغت العينة )ناث( كالتخصص)عممي كا  ا  الجنس )ذككر ك 
 فّ النتائج أ التربية االساسية في جامعة المكصؿ كاستخدـ الباحث اختبار التخيؿ العقمي ، كأظيرت

يؿ البصرم كيمية طمبة التربية االساسية يمتمككف نسبة عالية مف التخيؿ العقمي كخاصة في مجاؿ التخ
طمبة التربية االساسية مف الذككر ىـ أعمى نسبة مف االناث في التخيؿ  المجاؿ السمعي، كما تبيف أفّ 

 الطمبة مف االختصاصات العممية لدييـ التخيؿ العقمي أكثر مف االختصاصات االنسانية. العقمي، كأفّ 
 

راسية في العمـك بإستخداـ األلعاب ( التي ىدفت الى قياس فاعمية كحدة د2014كفي دراسة سميـ )
االلكتركنية التعميمية في تنمية ميارات التفكير التخيمي كاكتساب المفاىيـ العممية لدل تالميذ المرحمة 

مف الصؼ الثاني اإلعدادم مكزعة بالتساكم عمى  ( تمميذان 90كتككنت عينة البحث مف) ،االعدادية
الداللو   مستكل دراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنكمف نتائج الد ،مجمكعتيف تجريبية كضابطة

(0.01≥α بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس )
ة مكجبة دالة إحصائيا ككجكد عالقة أرتباطي ،ميارات التفكير التخيمي كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية

عة التجريبية عمى مقياس ميارات التفكير التخيمي كدرجاتيـ عمى اختبار فراد المجمك بيف درجات أ
 .المفاىيـ العممية في التطبيؽ البعدم

 
التعرؼ إلى ميارات التخيؿ الذاتية كالخارجية لمرياضييف  (Shirazi, 2011) شيرازم كىدفت دراسة

يج التجريبي في الدراسة، بشكؿ فردم كعمى شكؿ مجاميع في المالعب الرياضية، استخدـ الباحث المن
(، 65( كعدد االناث)105( مف الالعبيف، حيث بمغ عدد الذككر)170كتمثمت عينة الدراسة في)

تكصمت الدراسة الى أف ىناؾ فركقا بيف الخياؿ الجكىرم لمرياضييف في المالعب الرياضية حسب 
رجي في مجاؿ الرياضات ناث كالذككر في التخيؿ الخاالجنس كلصالح الذككر، كىناؾ فركؽ بيف اإل

 الفردية لصالح الذككر.
 

لى معرفة اثر استخداـ استراتيجية التعمـ التخيمي المكجو في إ( التي ىدفت 2011كفي دراسة كاظـ)
مف  الباط(73)كتككنت العينة مف  ،تحصيؿ طالب الصؼ االكؿ المتكسط في مادة الجغرافية العامة

سالـ في مدينة بعقكبو مركز محافظة ديالي الفصؿ الثاني الصؼ االكؿ المتكسط في ثانكية شيداء اال
كقد  ،داة عبارة عف اختبار تحصيميكتـ اختيار مجمكعة تجريبية كضابطة كاأل ،2011-2010في 
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أظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية التعمـ التخيمي المكجو عمى 
 ة التقميدية. المجمكعة الضابطة التي درست بالطريق

 
ار التخيؿ بإخت عمى داءلكشؼ عف العالقة المحتممة بيف األلى اإقد ىدفت ( ف2010أّما دراسة أحمد)

دراؾ المكاني لدل عينة مف طمبة كمية اليندسة الميكانيكية بجامعة ار اإلبالعقمي كاالداء عمى إخت
طالبة، كالى معرفة الفركؽ بيف الذككر ك  ( طالبان 134دمشؽ)السنة الثالثة كالخامسة( ككاف عدد أفرادىا )

كاالناث لدل طمبة السنة الثالثك كالخامسة في آدىئيـ عمى إختبار التخيؿ كاالدراؾ المكاني، كمف أىـ 
داء عمى إختبار النتائج كجكد عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األ

االدراؾ المكاني لدل أفراد عينة البحث،ككجكد فركؽ دالة التخيؿ كمتكسط درجات األداء عمى إختبار 
داء عند االناث عمى اختبار ت األاداء عند الذككر كمتكسط درجإحصائيا بيف متكسط درجات األ

داء عمى اختبار االدراؾ المكاني لصالح الذككر، في حيف لـ يكف ىناؾ فرؽ في متكسط درجات األ
 التخيؿ.

 
ىدفت التعرؼ إلى معتقدات المعمميف المحتمميف حكؿ التي  (Beghetto ,2008)بيجكتكدراسة ك 

التفكير التخيمي في التعميـ المدرسي حتى الصؼ الثاني عشر، كتمثمت عينة الدراسة في عينة عشكائية 
ىناؾ درجة  ٪( يعتقدكف أفّ 68.5غالبية المعمميف) كمعممة، تكصمت النتائج إلى أفّ  ( معممان 176بمغت)

حفظ اإلجابات الصحيحة بدالن مف تشجيع كىي المعمميف التركيز عمييا بشكؿ أكبر معينة يجب عمى 
الطالب عمى التفكير التخيمي. عالكة عمى ذلؾ، اختار عدد غير متناسب إلى حد كبير مف المعمميف 
الصفكؼ االبتدائية)الصؼ األكؿ عمى كجو الخصكص( ككقت لتشجيع الطالب عمى التركيز أكثر 

المعمميف الذيف ينظركف إلى  رنا، تشير نتائج تحميؿ االنحدار المكجستي إلى أفّ أخيك عمى الحفظ 
و لـ يكف مف المناسب يا مثالية كانكا أكثر عرضة لالعتقاد بأنّ استجابات الطالب غير المتكقعة عمى أنّ 

جنب مع إلى  اآلثار المترتبة عمى ىذه النتائج، جنبان  مطمقنا التركيز أكثر عمى الحفظ. كتناقش أيضان 
 مبررات المعمميف الختياراتيـ.
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 التعقيب عمى الدراسات  4.2
 

 ,Utami et al))أتامي كآخركف  دراسةالجغرافي كما في  تطرقت الدراسات السابقة الى التنكر
ي نالمكمكدراسةمستكل التنكل الجغرافي جاء بدرجة متدنية  فّ أكالتي تكصمت إلى 2018
كالتي بينت  (2016كدراسة خميس)التنكر جاء بدرجة متكسطة، فّ أكالتي تكصمت إلى  (2017كعمار)

استخداـ الكيب يرفع مف مستكل التنكر الجغرافي لدل  فّ أالتنكر يزداد حسب طريقة التدريس ك  فّ أ
 مستكل التنكر الجغرافي جاء بدرجة منخفضة، فّ أكتبيف  (Ottati, 2015)أكتاتي كدراسة  الطمبة

 .بدرجة عاليةتكصمت الى أّف التنكر الجغرافي لدل الطمبة جاء كالتي  (2015)نوكدراسة شكار 
 
( أّف ىناؾ 2018البطحاني)فقد بينت دراسة  ا فيما يخص الدراسات المتعمقة بالتفكير التخيميأمّ 

ف مستكل أ( فقد بينت 2018) حمادم المعمكرم ك أّمااستخداـ لمتفكير التخيمي مف قبؿ المعممات، 
( إلى اف تنمية التفكير 2017درجة عالية، فيما تكصمت دراسة أبك حماد )التفكير التخيمي جاء ب

فيما تكصمت دراسة الشمرم التخيمي تككف أفضؿ مف خالؿ البرامج المعتمدة عمى تنشيط الدماغ، 
 ف استخداـ التخيؿ في التدريس يساعد عمى تنمية قدرات الطالب العقمية عمى التخيؿ.أ( إلى 2016)
 

ات المنيج الكصفي التحميمي كاالرتباطي في الدراسات إضافة إلى المنيج التجريبي، كاستخدمت الدراس
( في دراسات اخرل، 500-200( كما بيف )100-40كتنكعت العينة في الدراسات السابقة ما بيف )

االختبار كالمقاييس كاالستبانو كأداكت كذلؾ حسب مجتمع الدراسة. كاستخدمت الدراسات السابقة 
 لمدراسة.

مف الدراسات السابقة في تحديد منيج الدراسة كىك المنيج الكصفي االرتباطي، كذلؾ  الباحثةكاستفادت 
مف النتائج  الباحثةبناء ادكات الدراسة كاختبار التنكر الجغرافي كاستبانو التفكير التخيمي، كما استفادت 

 التي تكصمت الييا الدراسة.
سابقة في ككنيا جمعت بيف التنكر كالتفكير، كىي مف كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات ال

يمكف اعتبارىا مف اكلى  الباحثةالدراسات القالئؿ التي تمت في ىذا الخصكص، كعمى حسب اطالع 
أم  الباحثةالدراسات التي تناكلت التنكر الجغرافي كالتفكير التخيمي لدل طمبة الجامعة، إذ لـ تجد 

 ف. دراسة سابقة ربطت بيف المتغيري
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 
في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ منيج الدراسػة، ككصػؼ  الباحثةاتبعتو كصفا لما يتناكؿ ىذا الفصؿ 

عػػداد ، كالتأكػػد مػػف صػػدقيا كثباتيػػا، كبيػػاف إجػػراءات أدكاتيػػا مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد عينػػة الدراسػػة، كا 
 ليذه اإلجراءات. اي استخدمت في معالجة النتائج، كفيما يمي كصفالدراسة، كاألساليب اإلحصائية الت

 
 منيج الدراسة  1.3

 
 (االرتباطيسمكب )االالكصفي باستخداـ المنيج  الباحثةمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت 

 
 مجتمع الدراسة 2.3

 
االكاديمي  تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة جامعة القدس المنتظميف في الدراسة في العاـ

 (.11834)، في الفصؿ الدراسي االكؿ كالثاني، كبمغ عددىـ 2018-2019
 

 عينة الدراسة 3.3
 

طالبػػا كطالبػػة مػػف طمبػػة جامعػػة القػػدس (280العينػػة العشػػكائية كالتػػي اشػػتممت عمػػى ) الباحثػػةاسػػتخدمت 
 يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسو حسب متغيراتيا: (1.3)كالجدكؿ التالي 
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 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة.1.3جدكؿ )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 17.6 44 ذكر الجنس

 82.4 206 أنثى
 45.2 113 عممية  الكمية

 54.8 137 إنسانية
 78.8 197 بكالكريكس المستوى األكاديمي

 21.2 53 ماجستير
 49.6 124 قرية مكان السكن

 45.2 113 مدينة
 5.2 13 مخيـ

 
 :الدراسة واتأدا 4.3

 
 بما يمي : قامت الباحثة  لتحقيقأىداؼ ىذة الدراسة 

 
 :الجغرافي إختبار التنورإعداد  1.4.3

 
بعػػػد االطػػػالع عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف الدراسػػػات كالمراجػػػع ذات العالقػػػة بالمكضػػػكع، كمػػػف ىػػػذه الدراسػػػات  

اس التنػػكر الجغرافػػي لػػدل اختبػػار لقيػػتػػـ أعػػداد ( 2016( كخمػػيس)2015( كعبػػد العػػاؿ)2010حمػػداف)
كقد راعت الباحثة في كتابتيا لفقرات االختبار عدة أبعاد، كىي: المعػارؼ الجغرافيػة طمبة جامعة القدس 

 كميارات جغرافية كالعالقة بيف الجغرافيا كتطبيقاتيا كالمجتمع كالبيئة.
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 التنور الجغرافي تصحيح اختبار  1.1.4.3
 

االجابة رمز مف نكع متعدد حيث يتـ االجابة بكضع دائرة حكؿ  ( فقرة30تككف االختبار مف )
كتـ صياغة  ،الصحيحة,كتـ كضع عالمة كاحدة لالجابة الصحيحة كعالمة صفر لالجابة الخاطئة

 .فقرات االختبار بصكرة مناسبة لمستكل طمبة الجامعة
 

 : اختبار التنور الجغرافيصدق  2.1.4.3
  
مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص عمى لإلختبار كلية بعرض الصكرة األ قامت الباحثة 

مف حيث: مدل كضكح لغة االختبار . حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات (1)ممحؽ كالخبرة، 
ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك  الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

 (2االداه بصكرتو النيائية)ممحؽه المالحظات تـ إخراج فقرات يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذ
 

 : اختبار التنور الجغرافيبات ث 3.1.4.3
 

مػػف طمبػػة جامعػػة اسػػتطالعية بتطبيقيػػا عمػػى عينػػة  قامػػت الباحثػػةمػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف ثبػػات االختبػػار 
تنػػػكر لمسػػػتكل ال الثبػػػات كبمػػػغ معامػػػؿ ،مػػػف خػػػارج عينػػػة الدراسػػػة( طالػػػب كطالبػػػة 30كعػػػددىـ )القػػػدس 

، كػػذلؾ تػػـ االداة بثبػػات يفػػي بػػأغراض الدراسػػة( كىػػذه النتيجػػة تشػػير الػػى تمتػػع ىػػذه 0.923الجغرافػػي)
   ( دقيقة.25حساب زمف االختبار كقد بمغ )

 
 :لتفكير التخيميا مقياس  2.4.3

( مجػػػاالت لمتفكيػػػر 6مػػػف )المقيػػػاس  (  كتكػػػكف2006تػػػـ اعػػػداده بعػػػد االطػػػالع عمػػػى دراسػػػة الطيػػػب) 
 .)2.3 )في الجدكؿ التخيمي كما
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 : فقرات مجاالت التفكير التخيمي(2.3)جدكؿ 
 الفقرات مجاالت التفكيرالتخيمي 
 37- 36-31- 25- 19- 13 -7 -1 التفكير التخيمي البطكلي

   48- 44 – 41 -38  - 32 -26- 20 – 14- 8 -2 التفكير التخيمي المستقبمي 
 47 -45 -42-39 -33-27-21-15-9 -3 التفكير التخيمي التقمصي 
 46-43-40-34-28-22-16-10 -4 التفكير التخيمي العدكاني 
 29-23-17-11- 5 التفكير التخيمي العاطفي 

 35-30-24-18-12-6 التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة 

 
 :التفكير التخيمي مقياستصحيح  1.2.4.3 
  

ف ثػالث فئػات ىػي) دائمػا_ ، ككضػعت اسػتجابات عنػد كػؿ فقػرة مككنػة مػ( فقره 48مف ) المقياس تككف
( 2)كاحيانػػػػا_ ( 3، كقػػػػد تػػػػـ تكزيػػػػع الػػػػدرجات عمػػػػى فئػػػػات االسػػػػتجابة بإعطػػػػاء )دائمػػػػا_(أبػػػػدا الاحيانػػػػا_ 
 (1)كابدا_

 
 التفكير التخيمي مقياسصدق  2.2.4.3

 
مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص عمى  لممقياسبعرض الصكرة األكلية  الباحثةقامت 

حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة . (1)ممحؽ كالخبرة، 
ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك  الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

، بعد أف تـ (3النيائية)ممحؽ  ابصكرتي هااالدفقرات يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج 
ديالت لغكيو فقط عمى صياغة بعض الفقرات كبالتالي أصبح المقياس في صكرتو النيائية إجراء تع

 ( فقرة. 48مككف مف )
 

لفقرات االسػتبانة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف  االستبانةمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ 
السػتبانة كيػدؿ عمػى أف ىنػاؾ كاتضح كجكد داللػة إحصػائية فػي جميػع فقػرات امع الدرجة الكمية لألداة، 

 بيف ذلؾ: (3.3)اتساؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ 
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( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 3.3جدكؿ )
 مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس

الدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصػػػػػػػػػػػػػائية

 المحسكبة

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الد Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصػػػػػػػػػػػػػائية

 المحسكبة

الدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصػػػػػػػػػػػػػائية

 المحسكبة
1 0.473** 0.000 17 0.404** 0.000 33 0.524** 0.000 
2 0.378** 0.000 18 0.443** 0.000 34 0.320** 0.000 
3 0.410** 0.000 19 0.564** 0.000 35 0.516** 0.000 
4 0.259** 0.000 20 0.424** 0.000 36 0.488** 0.000 
5 0.263** 0.000 21 0.514** 0.000 37 0.598** 0.000 
6 0.488** 0.000 22 0.397** 0.000 38 0.407** 0.000 
7 0.381** 0.000 23 0.393** 0.000 39 0.471** 0.000 
8 0.467** 0.000 24 0.465** 0.000 40 0.400** 0.000 
9 0.498** 0.000 25 0.479** 0.000 41 0.424** 0.000 

10 0.467** 0.000 26 0.417** 0.000 42 0.457** 0.000 
11 0.357** 0.000 27 0.492** 0.000 43 0.352** 0.000 
12 0.571** 0.000 28 0.414** 0.000 44 0.246** 0.000 
13 0.511** 0.000 29 0.394** 0.000 45 0.349** 0.000 
14 0.560** 0.000 30 0.433** 0.000 46 0.354** 0.000 
15 0.422** 0.000 31 0.641** 0.000 47 0.511** 0.000 
16 0.417** 0.000 32 0.264** 0.000 48 0.410** 0.000 

 0.01** دالو احصائية عند 
 0.05* دالو احصائية عند 

 
 التفكير التخيمي مقياسثبات  3.2.4.3

 
 ( طالب كطالبة 30مككنو مف) قو عمى عينةبتطبي مقياس التفكير التخيميبحساب ثبات  الباحثةقامت 

مستكل التفكير مدرجة الكمية لل بمغ معامؿ الثبات، ك مف طمبة جامعة القدس كمف خارج عينة الدراسة
كىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي ، (0.909)التخيمي لدل طمبة جامعة القدس

 كالدرجة الكمية. التفكير التخيمي لثبات لمجاالتبأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ ا
 
 
 



33 
 

 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 3.3جدكؿ )
 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت

 0.772 8 التفكير التخيمي البطكلي
 0.769 10 التفكير التخيمي المستقبمي
 0.727 10 التفكير التخيمي التقمصي
 0.762 9 التفكير التخيمي العدكاني
 0.867 5 التفكير التخيمي العاطفي 

 0.834 6 التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة
 0.909 36 الدرجة الكمية

 
 متغيرات الدراسة 5.3

 
 المتغيرات المستقمة: 

كماجستير(  ،كمدينو( كالمستكل االكاديمي)بكالكريكس ،كمخيـ ،كانثى( كمكاف السكف)قرية ،الجنس)ذكر
 انية(. كانس ،كالكمية)عممية

التفكير التخيمي لدل طمبة ك رافي لدل طمبو جامعة القدس، غالج تنكرىي: مستكل ال ةالمتغيرات التابع
 .جامعة القدس

 
 إجراءات الدراسة 6.3

 
( اسػتمارة عمػى المسػتفيديف، 280بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة، حيث تػـ تكزيػع ) الباحثةقامت 

االسػتبيانات مػف أفػراد العينػة بعػد إجػابتيـ عمييػا بطريقػة صػحيحة، تبػيف كبعد أف اكتممػت عمميػة تجميػع 
 .ة( استبان250لمباحثة أف عدد االستبانات المستردة الصالحة كالتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: )
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 المعالجة اإلحصائية 7.3
 

 نة(، كذلؾ تمييدان معي بعد جمع االستبانات كالتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقامان 
إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ البيانات 
كفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات 

(، كاختبار تحميؿ t- testانة، كاختبار )ت( )الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستب
(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا one way ANOVAالتبايف األحادم )

(Cronbach Alpha كذلؾ باستخداـ ،) الرـز اإلحصائية )برنامجSPSS( )Statistical 
Package For Social Sciences.) طات استجابة أفراد عينة . كحتى يتـ تحديد درجة متكس

 (5.3إلختبار التنكر الجغرافي. جدكؿ) مفتاح التصحيحالدراسة تـ اعتماد 
 

 ختبار التنكر الجغرافي .ا تاح تصحيحفم(: 5.3جدكؿ )
 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فما دكف10 منخفضة
 20_11 متكسطة
 30_21 عالية

 
. عينة الدراسة تـ اعتماد المقياس الكزني لالستبانوكحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد 

 (6.3جدكؿ)
 

 ة.المقياس الكزني لالستبان(: 6.3جدكؿ )
 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 1.66 منخفضة
 2.33-1.67 متكسطة
 فما فكؽ 2.34 عالية
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 تمييد 1.4

 
عف مكضكع الدراسة كىك  الباحثةدراسة، التي تكصمت إلييا تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج ال

" كبياف عالقة كؿ مف طمبة جامعة القدس والتفكير التخيمي لدييم الجغرافي لدىالتنور مستوى "
المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ 

 الحصكؿ عمييا. 
 

 أسئمة الدراسة:األجابة عن نتائج  2.4


 "؟ طمبة جامعة القدس الجغرافي لدىالتنور  مستوى ما: األولبالسؤال  النتائج المتعمقة  1.2.4
 

المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات  قامت الباحثة بحسػاب لإلجابة عف ىذا السؤاؿ
التنػػػكر الجغرافػػػي لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة  عػػػف درجػػػةفقػػػرات االختبػػػار الػػػذم يعبػػػر  أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى

 القدس.  
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لةدى طمبةة  التنةور الجغرافةي مسةتوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةة السةتجابة أفةراد عينةة الدراسةة (:4.4)جدول 
 ات الدراسةجامعة القدس يعزى لمتغير 

المتوسط  العدد المستوى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجةال

ةمتوسط 3.232 18.30 44 ذكر الجنس  

ةمتوسط 4.186 17.03 206 انثى  

ةمتوسط 3.962 17.31 113 عممية الكمية  

ةمتوسط 4.149 17.21 137 إنسانية  

ةمتوسط 4.218 16.92 197 بكالكريكس المستوى األكاديمي  

ةمتوسط 3.123 18.51 53 ماجستير  

ةتوسطم 4.181 17.56 124 قرية مكان السكن  

ةمتوسط 3.944 16.92 113 مدينة  

ةمتوسط 3.898 17.23 13 مخيـ  

ةمتوسط 2.877 62.71 الدرجة الكمية  

( 0.322( كانحػػراؼ معيػػارم )17.26أّف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة ) (1.4كتبػػيف فػػي الجػػدكؿ )
ة متكسػػطة، كبنسػػبة لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس جػػاء بدرجػػ كىػػذا يػػدؿ عمػػى أّف مسػػتكل التنػػكر الجغرافػػي

كتبيف أيضان اف المتكسط الحسابي لمستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس لمتغير  %. 57.5
(، كلمتغيػػػر الكميػػػة بمػػػغ المتكسػػػط 17.13(، كلإلنػػػاث )18.31الجػػػنس أف المتكسػػػط الحسػػػابي لمػػػذككر )

تغيػػر المسػػتكل األكػػاديمي بمػػغ (، كلم17.21(، كلمكميػػات اإلنسػػانية )17.31الحسػػابي لمكميػػات العمميػػة )
(، كلمتغيػر مكػاف السػكف بمػغ المتكسػط 18.51(، كلمماجسػتير )16.92المتكسط الحسابي لمبكػالكريكس )

(، كجميعيػػا 17.23(، كلسػػكاف المخيمػػات )16.92(، كلسػػكاف المدينػػة )17.56الحسػػابي لسػػكاف القػػرل )
 بدرجة متكسطة. 

 
التنػػكر السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل  يػػةك األعػػداد كالنسػػب المئبحسػػاب  الباحثػػةقامػػت ك 

 طمبة جامعة القدس.  الجغرافي لدل
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 الجغرافي لدىالتنور الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى  يةئو األعداد والنسب الم(: 2.4جدول )
 طمبة جامعة القدس

 المتغيرات
 فما دون 10 المستوى

 الدرجة المنخفضة
 20-11من 

 سطةالدرجة المتو 
 30-21من 

 الدرجة المرتفعة
 يةئو النسبة الم العدد يةمئو النسبة ال العدد يةئو النسبة الم العدد

 20.5 9 77.3 34 2.3 1 ذكر الجنس
 20.9 43 71.4 147 7.8 16 انثى

 20.4 23 72.6 82 7.1 8 عممية الكمية
 21.2 29 72.3 99 6.6 9 إنسانية

 20.8 41 70.6 139 8.6 17 بكالكريكس المستكل األكاديمي
 20.8 11 79.2 42 0 0 ماجستير

 23.4 29 68.5 85 8.1 10 قرية مكاف السكف
 18.6 21 76.1 86 5.3 6 مدينة
 15.4 2 76.9 10 7.7 1 مخيـ

 
ية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى ئك ( الذم يعبر عف األعداد كالنسب الم2.4يالحظ مف الجدكؿ )

% مػػػف أفػػػراد العينػػػة حصػػػمكا عمػػػى 6.8نسػػػبة  لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة القػػػدس أفّ  الجغرافػػػي التنػػػكرمسػػػتكل 
ا كانػت نسػبة االنػاث مػ%، في2.3حيػث بمغػت نسػبة الػذككر  أم بدرجػة منخفضػة فمػا دكف 10عالمات 

ا %،  أّمػ6.6%، كالكميات االدبيػة، 7.1كفيما يتعمؽ بمتغير الكمية، فإف نسبة الكميات العممية  ،7.8%
 %،  كعمػػى متغيػػر مكػػاف السػػكف0% كالماجسػػتير 6.8مسػػتكل االكػػاديمي فكانػػت لمبكػػالكريكس متغيػػر ال
% مػػف 72.4كنسػػبة فيمػػا كانػػت العالمػػات  % لممخػػيـ،  10% لممدينػػة، ك 5.3لمقريػػة، ك 8.1فكانػػت 

%، 71.4%، فيما كانت نسبة االنػاث 77.3حيث كانت نسبة الذككر  ، ، أم بدرجة متكسطة11-20
%،  أّمػا متغيػر المسػتكل 72.3%، كالكميػات االدبيػة، 72.6فػإف نسػبة الكميػات العمميػة  متغير الكمية،ك 

%،  كعمػػػى متغيػػػر مكػػػاف السػػػكف فكانػػػت 79.2% كالماجسػػػتير 70.6االكػػػاديمي فكانػػػت لمبكػػػالكريكس 
، أم بدرجػػػػػة 30-21كلمعالمػػػػػات مػػػػػف  % لممخػػػػػيـ،   76.9% لممدينػػػػػة، ك 76.1لمقريػػػػػة، ك 68.5%

كمتغيػػػر الكميػػػة، فػػػإف نسػػػبة  %،20.9ا كانػػػت نسػػػبة االنػػػاثمػػػ%، في20.5ذككر كانػػػت نسػػػبة الػػػعاليػػػة، 
%،  أّمػػػػػا متغيػػػػػر المسػػػػػتكل االكػػػػػاديمي فكانػػػػػت 21.2%، كالكميػػػػػات االدبيػػػػػة، 20.4الكميػػػػػات العمميػػػػػة 

% لمقريػػػػة، 23.4%،  كعمػػػػى متغيػػػػر مكػػػػاف السػػػػكف فكانػػػػت 20.8% كالماجسػػػػتير 20.8لمبكػػػػالكريكس 
 .يـ% لممخ 15.5% لممدينة، ك 18.6ك
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التنةةور الجغرافةةي لةةدى طمبةةة  مسةةتوى فةةي فةةروق توجةةدىةةل  النتةةائج المتعمقةةة بالسةةؤال الثةةاني: 2.2.4
 مكان السكن(؟و المستوى االكاديمي، و الكمية، و متغيرات )الجنس، ل تعزى جامعة القدس

 

 :تـ إختبار الفرضيات التاليةكلالجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 
 بةةين( α≤0.05ق ذات داللةةو إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة)نتةةائج الفرضةةية األولةةى: "ال توجةةد فةةرو

 عزى لمتغير الجنس"تالتنور الجغرافي لدى طمبة جامعة القدس  لدرجات المتوسطات الحسابية
 

اختبػػار "ت" كالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة  تػػـ اسػػتخداـالفرضػػية األكلػػى  ختبػػارإل
 مبة جامعة القدس حسب متغير الجنس.في مستكل التنكر الجغرافي لدل ط

 

التنور  أسئمة اختبار عنأفراد العينة  جابات(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة ال3.4جدول )
 الجغرافي لدى طمبة جامعة القدس حسب متغير الجنس

 المحسوبة مستوى الداللة "tقيمة" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 0.061 1.881 3.232 18.30 44 ذكر
 4.186 17.03 206 انثى

 
أم قبمت  0.05أعمى مف (، أم أنو 0.061أف مستكل الداللة ) (3.4)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 

ال تكجد فركؽ في مستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير لذا الفرضية الصفرية 
 الجنس. 

 
بين ( α≤0.05 توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)ال نتائج الفرضية الثانية: "

 عزى لمتغير الكمية"تالتنور الجغرافي لدى طمبة جامعة القدس  توسطات الحسابيو لدرجاتمال
 

اختبػػار "ت" كالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة  تػػـ اسػػتخداـالفرضػػية الثانيػػة  إلختبػػار
 الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس حسب لمتغير الكمية.التنكر عمى اختبار 
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التنور  اسئمة اختبار عنأفراد العينة  جابات(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة ال4.4جدول )
 الجغرافي لدى طمبة جامعة القدس حسب متغير الكمية

 المحسوبة مستوى الداللة "tقيمة" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الكمية
 0.850 0.190 3.962 17.31 113 عممية 
 4.149 17.21 137 إنسانية

 
ال  لذا، 0.05كىك أعمى مف  (0.850) لمحسكبةاأف مستكل الداللة (4.4)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 

تكجد فركؽ في مستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير الكمية، كبذلؾ تـ قبكؿ 
 الثانية.الصفرية  الفرضية

 
 بةةين( α≤0.05نتةةائج الفرضةةية الثالثةةة: "ال توجةةد فةةروق ذات داللةةو إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة)

عةةزى لمتغيةةر المسةةتوى تالتنةةور الجغرافةةي لةةدى طمبةةة جامعةةة القةةدس  لةةدرجات المتوسةةطات الحسةةابية
 األكاديمي"

 
الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسػة فػي اختبار "ت" كالمتكسطات  تـ استخداـالفرضية الثالثة  ختبارإل

 مستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس حسب لمتغير المستكل األكاديمي. 
 

التنور  عن اسئمة اختبارأفراد العينة  جابات(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة ال5.4جدول )
 كاديميالجغرافي لدى طمبة جامعة القدس حسب متغير المستوى األ 

المستوى 
 األكاديمي

 المحسوبة مستوى الداللة "tقيمة" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 *0.003 3.037 4.218 16.92 197 بكالكريكس
 3.123 18.51 53 ماجستير

 ذات داللة إحصائية 
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تكجد  ذلؾل 0.05قؿ مف كىي أ (،0.003أف قيمة مستكل الداللة ) (5.4)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 
فركؽ في مستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير المستكل األكاديمي، ككانت 

 الثالثة. الصفرية الماجستير. كبذلؾ تـ رفض الفرضية طمبة الفركؽ لصالح
 

 نتائج الفرضية الرابعة:
 ات الحسةةةابيةالمتوسةةةط بةةةين( α≤0.05"التوجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة)

 عزى لمتغير مكان السكن"تالتنور الجغرافي لدى طمبة جامعة القدس  لدرجات
 
تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل  الفرضػػية الرابعػػةختبػػار إل

 التنكر الجغرافي لدل طمبة جامعة القدس يعزل لمتغير مكاف السكف.
 

عن أسئمة  أفراد عينة الدراسة جاباتحسابية واالنحرافات المعيارية الالمتوسطات ال (:6.4)جدول 
 عزى لمتغير مكان السكنتالتنور الجغرافي لدى طمبة جامعة القدس  اختبار



 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن
 4.181 17.56 124 قرية
 3.944 16.92 113 مدينة
 3.898 17.23 13 مخيـ

 
( كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي مسػتكل التنػكر الجغرافػي لػدل طمبػة جامعػة القػدس 6.4ظ مػف الجػدكؿ )يالح

 oneتحميػؿ التبػايف األحػادم ) اختبػار يعػزل لمتغيػر مكػاف السػكف، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ
way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )13.4:) 
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حادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التنور الجغرافي : نتائج اختبار تحميل التباين األ(7.4)جدول
 عزى لمتغير مكان السكنتلدى طمبة جامعة القدس 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوبة

 0.476 0.744 12.271 2 24.541 بيف المجمكعات
 16.498 247 4075.075 داخؿ المجمكعات

 249 4099.616 المجمكع
 

( كىػػػػػي أكبػػػػػر مػػػػػف مسػػػػػتكل الداللػػػػػة 0.476أف قيمػػػػػة مسػػػػػتكل الداللػػػػػة ) (7.4مػػػػػف الجػػػػػدكؿ ) يالحػػػػػظ
(α≥0.05 )ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مسػػتكل التنػػكر الجغرافػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس  لػػذلؾ

 الرابعة. الصفرية يعزل لمتغير مكاف السكف، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية
 

 ؟ التفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس مستوىما : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  3.2.4
بحسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات  الباحثةلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت 

التفكيػػر التخيمػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة مسػػتكل  أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاالت االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف
 .القدس

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة لمجةاالت 8.4جدول )
 مستوى التفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس

 الرقم
المتوسط  المجاالت الترتيب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.38801 2.0376 المستقبميالتفكير التخيمي  1 2
 متوسطة 0.47270 1.9860 التفكير التخيمي البطكلي 2 1
 متوسطة 0.44559 1.9448 التفكير التخيمي العاطفي 3 5
 متوسطة 0.42783 1.8744 التفكير التخيمي التقمصي 4 3
 متوسطة 0.49320 1.7487 التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة 5 6
 منخفضة 0.39974 1.5311 التخيمي العدكانيالتفكير  6 4

 متوسطة 0.32256 1.8543 الدرجة الكمية
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( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد 8.4يالحظ مف الجدكؿ )
المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة  التفكيػػػر التخيمػػػي لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة القػػػدس أفّ  مقيػػػاسعينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة جامعػة  ( كىذا يدؿ عمى أفّ 0.322( كانحراؼ معيارم )1.85الكمية)
القدس جاء بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ التفكير التخيمي المستقبمي عمى أعمػى متكسػط حسػابي كمقػداره 

و التفكيػر التخيمػي (، كيميو اسػمكب التفكيػر التخيمػي البطػكلي كيميػو التفكيػر التخيمػي العػاطفي، يميػ2.03)
، كجميعيػػا كانػػت كيميػػو التفكيػػر التخيمػػي العػػدكاني التقمصػػي، كمػػف ثػػـ التفكيػػر التخيمػػي الخػػارؽ لمطبيعػػة،

   بدرجة متكسطو ماعدا مجاؿ التفكير التخيمي العدكاني فقد جاء بدرجو منخفضة.
 

فراد عينػة الدراسػة عمػى بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أ الباحثةكقامت 
 يكضح ذلؾ:  (9.4)التالي  جدكؿ ك ال التفكير التخيمي البطكلي مقياس فقرات 

 
عمى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 9.4جدول )

 لدى طمبة جامعة القدس  لتفكير التخيمي البطوليفقرات مجال ا
الر

ق
 م

 الفقرات
 

 خيل نفسي ات  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.724 2.28 أقـك بإنقاذ الناس مف منزؿ يحترؽ 5
 متوسطة 0.710 2.27 شخصا قكيا أحكـ العالـ بالعدؿ كأحارب الظمـ المنتشر بيف الناس 2
 متوسطة 0.808 2.10 محامي يعيد الحؽ الى أصحابة 8
 متوسطة 0.720 2.08 كف أف أخاؼ المكتأنقذ شخص مف الغرؽ بد 7
 متوسطة 0.785 2.04 صحفي يدافع عف المظمكميف كيحارب الفساد في المجتمع 6
 متوسطة 0.777 1.88 قائدا لطائرة مقاتمة تحمي سماء الكطف 4
 متوسطة 0.800 1.71 قبضت عمى أحد المصكص كأعدت سيارتي كأمكالي المسركقة 1
 منخفضة 0.762 1.52 جساـ في فمسطيفبطال لرياضة كماؿ اال 3
 متوسطة 0.4727 1.99 الدرجة الكمية 
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مجػػػاؿ  فقػػػرات السػػػتجابات أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة عمػػىأف المتكسػػػط الحسػػابي ( 9.4يالحػػظ مػػػف الجػػدكؿ )
 بدرجة متكسطة.ك ( 1.99)كاف  التفكير التخيمي البطكلي 

 
" أقػػػـك بإنقػػػاذ النػػػاس مػػػف منػػػزؿ يحتػػػرؽ "   قػػػرةسػػػتجابات كانػػػت عمػػػى الفألأعمػػػى االنتػػػائج أف  أشػػػارتكمػػػا 

لرياضػػػة كمػػاؿ االجسػػاـ فػػي فمسػػطيف " عمػػى أقػػػؿ  (،. كحصػػمت الفقػػرة " بطػػالن 2.28متكسػػط حسػػابي )ب
 (، 1.52متكسط حسابي )

 
بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينػة الدراسػة عمػى  الباحثةكقامت 
 يكضح ذلؾ: (11.4)، كالجدكؿ التالي ير التخيمي المستقبميالتفك مجاؿفقرات 

 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمتفكير 10.4جدول )

 لدى طمبة جامعة القدس التخيمي المستقبمي
الر
 قم

 الفقرات
 أتخيل نفسي  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.691 2.38 ئ كاالخالؽ درب أسرة صغيرة تقـك عمى المبا 9
 عالية 0.717 2.37 كقد تخرجت مف جامعتي ككجدت كظيفتي في إنتظارم  6
 متوسطة 0.763 2.22 بمدم فمسطيف كقد خمت مف الفاسديف 5
 متوسطة 0.739 2.19 مالكا لشركة تجارية كبيرة كناجحة  8
ة كالتعميـ لحصكلي عمى المركز كقد كرمت مف كزير التربي 4

 االكؿ عمى مستكل الكطف 
2.15 0.721 

 متوسطة

 متوسطة 0.721 2.08 مالكا ألراضي شاسعة تدر عمي خيرا كثيرا 2
 متوسطة 0.758 2.00 مناقشا لكزير التربية كالتعميـ في بعض المشكالت التعميمية   7
 متوسطة 0.755 1.98 الجاىزة مالكا ألحد المصانع الكبيرة التي تنتج المالبس  3

 منخفضة 0.733 1.55 كقد قابمت رئيس دكلتنا كشكرتو عمى جيكده الكثيرة  10
 منخفضة 0.647 1.46 أكؿ رائد فضاء فمسطيني ييبط عمى سطح القمر  1
 متوسطة 0.388 2.04 الدرجة الكمية 

 



44 
 

مجػػاؿ  فقػػرات نػػة الدراسػػة عمػػىالسػػتجابات أفػػراد عيأف المتكسػػط الحسػػابي ( 10.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )
 بدرجة متكسطة.ك ( 2.04) كاف التفكير التخيمي المستقبمي

 
" رب أسػرة صػغيرة تقػـك أعمػى اسػتجابات كانػت عمػى الفقػرة  فأ( 10.4النتائج في الجدكؿ ) اشارتكما 

(، كحصػمت الفقػرة " أكؿ رائػد فضػاء فمسػطيني ييػبط 2.38متكسط حسابي )بعمى المبادئ كاالخالؽ "  
 (، 1.46مى سطح القمر " عمى أقؿ متكسط حسابي )ع

بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينػة الدراسػة عمػى  الباحثةكقامت 
 يكضح ذلؾ:  (11.4) كالجدكؿ التفكير التخيمي التقمصيمجاؿ فقرات 

 
متفكير ستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال11.4جدول )

 لدى طمبة جامعة القدس  التخيمي التقمصي
الر
 قم

 الفقرات
 أتخيل نفسي  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.766 2.15 قاضيا يحكـ بيف الناس بالعدؿ 1
 متوسطة 0.776 2.14 مغامرا مثؿ"سندباد" أدكر حكؿ العالـ كأقـك بمغامرات مثيرة 8
 متوسطة 0.804 2.03 مديرا إلحدل المدارس المتميزة عمميا  9
 متوسطة 0.780 1.84 عضكا بمجمس الشعب أحقؽ مطالب بمدتي  6
 متوسطة 0.775 1.83 ضابط شرطو يخدـ الكطف  4

 متوسطة 0.770 1.82 رساما مشيكرا يتيافت الناس عمى أعمالي  10
 متوسطة 0.794 1.81 مصمـ أزياء مشيكر في العالـ 7
 متوسطة 0.776 1.79 ممثال مشيكرا يحبني الجميع 5
 متوسطة 0.728 1.74 مذيعا مشيكرا بالتمفزيكف الفمسطيني  3
 منخفضة 0.716 1.60 محافظا لراـ اهلل أقـك ببناءىا كتعميرىا 2

 متوسطة 0.428 1.87 الدرجة الكمية

 
مجػػاؿ فقػػرات  السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى بي أف المتكسػػط الحسػػا( 11.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

 .بدرجة متكسطةك ( 1.87التفكير التخيمي التقمصي )



45 
 

" قاضيا يحكـ بيف النػاس أف أعمى استجابات كانت عمى الفقرة ( 11.4النتائج في الجدكؿ ) اشارتكما 
اءىػا كتعميرىػا " عمػى (، كحصػمت الفقػرة " محافظػا لػراـ اهلل أقػـك ببن2.15متكسط حسػابي ) ببالعدؿ " 

 (، 1.60أقؿ متكسط حسابي )
 

بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينػة الدراسػة عمػى  الباحثةكقامت 
 يكضح ذلؾ :  (12.4دكؿ )جكاؿ التفكير التخيمي العدكاني مجاؿفقرات 

عمى  الستجابات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية12.4جدول )
 لدى طمبة جامعة القدس لتفكير التخيمي العدوانيا فقرات

الر
 قم

 الفقرات
 أتخيل نفسي  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.769 1.86 كقد أصبت في حادث سيارة طائشة  9
 متوسطة 0.710 1.78 أتخيؿ حدكث زلزاؿ كبير في بمدم كمكت جميع األىالي  1
 متوسطة 0.773 1.75 أف المنزؿ الذم أسكف بو يقع عمي  8
 منخفضة 0.672 1.48 حدكث مصيبة كبيرة لجارم ألنو يؤذيني دائما  5
 منخفضة 0.629 1.41 أقـك بتعذيب شخص ضايقني كأىانني أماـ أصدقائي  6
 منخفضة 0.652 1.40 أقـك بإذاء ابف عدكم كاضربو بالرغـ مف أنو لـ يؤذيني 7
 منخفضة 0.649 1.38 أقـك بإشعاؿ النار في سيارة جارم ألنو شتمني في أحد االياـ 4
 منخفضة 0.608 1.37 كقد قمت بخطؼ أحسف العب في الفريؽ المنافس لفريقي  2
 منخفضة 0.618 1.35 أقـك بإشعاؿ النار في سيارة جارم ألنو شتمني في أحد األياـ 3

 منخفضة 0.399 1.53 ةالدرجة الكمي

التفكيػػػر  مجػػػاؿ السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى الحسػػػابي ( المتكسػػػط12.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )
 بدرجة منخفضة. ك( 1.53)كافالتخيمي العدكاني 

 
" كقػد أصػبت فػي حػادث أف أعمى استجابات كانت عمػى الفقػرة ( 12.4النتائج في الجدكؿ ) أشارتكما 

(، كحصػػمت الفقػػرة " أقػػـك بإشػػعاؿ النػػار فػػي سػػيارة جػػارم ألنػػو 1.86سػػط حسػػابي )متك بسػػيارة طائشػػة "  
 .(1.35ـ " عمى أقؿ متكسط حسابي )شتمني في أحد األيا
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بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينػة الدراسػة عمػى  الباحثةكقامت 
 يكضح ذلؾ:  (13.4كؿ )جدكال  التفكير التخيمي العاطفي مجاؿ فقرات 

 
عمى  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 13.4جدول )

 لدى طمبة جامعة القدس لتفكير التخيمي العاطفيفقرات مجال ا

 الرقم
 الفقرات

 أتخيل نفسي  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.769 2.20 سكده الحب كالسالـأنني أعيش في عالـ ي 4
 متوسطة 0.761 2.16 مساىما في بناء دارا لمعبادة يتجمع فيو الناس  5
 متوسطة 0.794 1.82 رجال ثريا يكظؼ أمكالو لتحقيؽ مكاسب شخصية  2
 متوسطة 0.780 1.78 رجال ثريا يكظؼ أمكالو لتحقيؽ مكاسب شخصية  3
 متوسطة 0.713 1.77 متأثر بمشاعر اآلخريفشخص ذك صداقات قميمة كغير  1

 متوسطة 0.445 1.94 الدرجة الكمية

 مجػػاؿفقػػرات   السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى أف المتكسػػط الحسػػابي( 13.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )
 بدرجة متكسطة.ك ( 1.94)كاف التفكير التخيمي العاطفي 

 
" أننػي أعػيش فػي عػالـ  تجابات كانػت عمػى الفقػرة أف أعمى اس (13.4النتائج في الجدكؿ ) اشارتكما 

(، كحصػػمت الفقػػرة " شػػخص ذك صػػداقات قميمػػة كغيػػر 2.20متكسػػط حسػػابي )بيسػػكده الحػػب كالسػػالـ " 
 (، 1.77متأثر بمشاعر اآلخريف " عمى أقؿ متكسط حسابي )

 
عينػة الدراسػة عمػى بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  الباحثةكقامت 
 يكضح ذلؾ:  )14.4)كالجدكؿ التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة مجاؿفقرات 
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متفكير (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل14.4جدول )
 لدى طمبة جامعة القدس التخيمي الخارق لمطبيعة

الر
 قم

 الفقرات
 

 أتخيل نفسي  

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.795 2.15 طائرا كبيرا يحمؽ عاليا في السماء كأنتقؿ بيف العالـ بحرية  3
 متوسطة 0.763 1.83 أتحدث مع الحيكانات كىي ترد عمي  4
 متوسطة 0.783 1.80 كقد دخمت المنزؿ مف الحائط كبدكف أف يراني أحد 5
 متوسطة 0.754 1.74 الماء بدكف أف أغرؽ أقـك بالمشي فكؽ سطح  2
 منخفضة 0.707 1.50 أعيش مع السمؾ في الماء كأتنفس مثمو 1
 منخفضة 0.701 1.47 أتخيؿ منظر السيارات عندما تكبر كتصبح مثؿ المباني  6

 متوسطة 0.493 1.74 الدرجة الكمية

 
مجػػاؿ  فقػػرات  د عينػػة الدراسػػة عمػػىالسػػتجابات أفػػرا أف المتكسػػط الحسػػابي( 14.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

 بدرجة متكسطة. ك( 1.74)كاف التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة 
" طائرا كبيػرا يحمػؽ عاليػا أعمى استجابات كانت عمى الفقرة ( أف 14.4النتائج في الجدكؿ ) اشارتكما 

تخيػػػؿ منظػػػر (، كحصػػػمت الفقػػػرة " أ2.15متكسػػػط حسػػػابي ) بفػػػي السػػػماء كأنتقػػػؿ بػػػيف العػػػالـ بحريػػػة " 
 .(1.47ي " عمى أقؿ متكسط حسابي )السيارات عندما تكبر كتصبح مثؿ المبان

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: 4.2.4

 
متغيرات ل تعزىالتفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس  مستوى فروق في توجدىل 

 مكان السكن(؟و المستوى االكاديمي،و الكمية. و )الجنس،
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 لفرضيات التالية:إختبار اا السؤال تم ولالجابة عن ىذ
فةي ( α≤0.05إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة) ةال توجد فةروق ذات داللة: " الخامسةنتائج الفرضية 

 عزى لمتغير الجنس.تلتفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس مستويات ا
سػػػػتجابة أفػػػػراد عينػػػػة اختبػػػػار "ت" كالمتكسػػػػطات الحسػػػػابية ال تػػػػـ اسػػػػتخداـ  الخامسػػػػةالفرضػػػػية كإلختبػػػػار 

 الدراسة في مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس حسب لمتغير الجنس.
 

 عمى فقرات مقياس (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة 15.4جدول )
 التفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس حسب متغير الجنس

 المتوسط العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"
 المحسوبة

التفكير التخيمي 
 البطولي

 0.161 1.405 0.55916 2.0767 44 ذكر
 0.45131 1.9666 206 انثى

التفكير التخيمي 
 المستقبمي

 0.947 0.066 0.42423 2.0341 44 ذكر
 0.38093 2.0383 206 انثى

التفكير التخيمي 
 صيالتقم

 0.445 0.765 0.50236 1.8295 44 ذكر
 0.41093 1.8840 206 انثى

التفكير التخيمي 
 العدواني

 0.186 1.326 0.40835 1.6035 44 ذكر
 0.39718 1.5156 206 انثى

التفكير التخيمي 
 العاطفي

 0.155 1.443 0.52627 2.0455 44 ذكر
 0.42477 1.9233 206 انثى

 التفكير التخيمي
 الخارق لمطبيعة

 0.940 0.076 0.49479 1.7538 44 ذكر
 0.49406 1.7476 206 انثى

 0.501 0.673 0.36751 1.8840 44 ذكر الدرجة الكمية
 0.31276 1.8479 206 انثى

 
 (0.501) لمدرجو الكمية بمغت المحسكبةأف قيمة مستكل الداللة  (15.4)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 

، أم أنو ال تكجد فركؽ في مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس 0.05كىي أعمى مف 
 تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.
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فةي ( α≤0.05إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة) ةال توجد فةروق ذات داللة: " السادسةنتائج الفرضية 
 . الكميةعزى لمتغير تامعة القدس لتفكير التخيمي لدى طمبة جمستويات ا

أفػػػراد عينػػػة  ات "ت" كالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجاباختبػػػار  تػػػـ اسػػػتخداـ السادسػػػةالفرضػػػية  إلختبػػػار
 التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس حسب لمتغير الكمية.  عمى فقرات مقياسالدراسة 
 عمى فقرات المقياس أفراد العينة  (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة16.4جدول )

 التفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس حسب متغير الكمية
المتوسط  العدد الكمية المجال

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة "tقيمة"

 المحسوبة
التفكير التخيمي 

 البطكلي
 0.136 1.494 0.45351 1.9369 113 عممية 
 0.48588 2.0265 137 إنسانية

التفكير التخيمي 
 المستقبمي

 0.098 1.659 0.35625 1.9929 113 عممية 
 0.40999 2.0745 137 إنسانية

التفكير التخيمي 
 التقمصي

 0.004 2.916 0.40452 1.7894 113 عممية 
 0.43520 1.9445 137 إنسانية

التفكير التخيمي 
 العدكاني

 0.940 0.075 0.40425 1.5290 113 عممية 
 0.39746 1.5328 137 إنسانية

التفكير التخيمي 
 العاطفي

 0.873 0.160 0.47501 1.9398 113 عممية 
 0.42150 1.9489 137 إنسانية

التفكير التخيمي 
 الخارؽ لمطبيعة

 0.220 1.229 0.44280 1.7065 113 عممية 
 0.53028 1.7835 137 إنسانية

 0.065 1.851 0.30551 1.8129 113 عممية  الدرجة الكمية
 0.33322 1.8884 137 إنسانية

 
(، أم أنو ال تكجد فركؽ في 0.065)المحسكبة أف قيمة مستكل الداللة  (16.4)يتبيف مف خالؿ 

مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير الكمية، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ 
 تـ قبكؿ الفرضية الثانية. ك بث كانت الفركؽ لصالح الكميات اإلنسانية.يتقمصي، حالتفكير التخيمي ال
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فةي ( α≤0.05إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة) ةال توجةد فةروق ذات داللة : "السةابعةنتائج الفرضةية 
   .لمستوى االكاديميعزى لمتغير اتلتفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس مستويات ا

اختبػار "ت" كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة  تػـ اسػتخداـ سػابعوالالفرضػية  إلختبار
 التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس حسب لمتغير المستكل األكاديمي.  عمى فقرات مقياس

 
(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى التفكير 17.4جدول )

 دى طمبة جامعة القدس حسب متغير المستوى األكاديميالتخيمي ل
المستوى  المجال

 األكاديمي
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة "tقيمة"

 المحسوبة
التفكير التخيمي 

 البطكلي
 0.328 0.985 0.45861 1.9695 197 بكالكريكس
 0.52189 2.0472 53 ماجستير

 التفكير التخيمي
 المستقبمي

 0.001 3.297 0.36969 1.9964 197 بكالكريكس
 0.41891 2.1906 53 ماجستير

التفكير التخيمي 
 التقمصي

 0.073 1.801 0.42912 1.8492 197 بكالكريكس
 0.41360 1.9679 53 ماجستير

التفكير التخيمي 
 العدكاني

 0.069 1.830 0.40600 1.5550 197 بكالكريكس
 0.36560 1.4423 53 ماجستير

التفكير التخيمي 
 العاطفي

 0.562 0.581 0.45564 1.9533 197 بكالكريكس
 0.40858 1.9132 53 ماجستير

التفكير التخيمي 
 الخارؽ لمطبيعة

 0.605 0.518 0.48101 1.7403 197 بكالكريكس
 0.53984 1.7799 53 ماجستير

 0.248 1.158 0.32205 1.8420 197 بكالكريكس الدرجة الكمية
 0.32345 1.8998 53 ماجستير

 
(، أم أنو ال تكجد فركؽ 0.248)المحسكبة أف قيمة مستكل الداللة  (17.4)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 

في مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس تعزل لمتغير المستكل األكاديمي، ككذلؾ 
ي المستقبمي، حيث كانت الفركؽ لصالح الماجستير. كبذلؾ تـ لممجاالت ما عدا مجاؿ التفكير التخيم

  قبكؿ الفرضية الثالثة.
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 : الثامنونتائج الفرضية 
لتفكيةر التخيمةي فةي مسةتويات ا( α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللةة) ةتوجد فروق ذات داللال  "

 ".مكان السكنعزى لمتغير تلدى طمبة جامعة القدس 
فقػػرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى  اتحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابتػػـ  امنػػوالثالفرضػػية  إلختبػػار
 التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس يعزل لمتغير مكاف السكف. مقياس
لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:18.4)جدول 

 ة القدس يعزى لمتغير مكان السكنالتفكير التخيمي لدى طمبة جامع
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن المجال

التفكير التخيمي 
 البطكلي

 0.50265 1.9970 124 قرية
 0.43820 1.9535 113 مدينة
 0.45753 2.1635 13 مخيـ

التفكير التخيمي 
 المستقبمي

 0.38033 2.0081 124 قرية
 0.38475 2.0549 113 مدينة
 0.47851 2.1692 13 مخيـ

التفكير التخيمي 
 التقمصي

 0.45453 1.8879 124 قرية
 0.38800 1.8460 113 مدينة
 0.50077 1.9923 13 مخيـ

التفكير التخيمي 
 العدكاني

 0.42087 1.5206 124 قرية
 0.37391 1.5329 113 مدينة
 0.43180 1.6154 13 مخيـ

 التفكير التخيمي
 العاطفي

 0.43890 1.9145 124 قرية
 0.45914 1.9752 113 مدينة
 0.39872 1.9692 13 مخيـ

التفكير التخيمي 
 الخارؽ لمطبيعة

 0.49303 1.7621 124 قرية
 0.49337 1.7360 113 مدينة
 0.52941 1.7308 13 مخيـ

 0.33456 1.8493 124 قرية الدرجة الكمية
 0.30455 1.8485 113 مدينة
 0.36754 1.9519 13 مخيـ

( كجكد فركؽ ظاىرية في مسػتكل التفكيػر التخيمػي لػدل طمبػة جامعػة القػدس 18.4يالحظ مف الجدكؿ )
 one wayيعػزل لمتغيػر مكػاف السػكف، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم )

ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )18.4:) 
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 عمى فقرات مقياس ج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة : نتائ(19.4)جدول
 التفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير مكان السكن

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التفكير التخيمي 
 البطكلي

 0.298 1.218 0.272 2 0.543 جمكعاتبيف الم
 0.223 247 55.095 داخؿ المجمكعات

 249 55.638 المجمكع
التفكير التخيمي 

 المستقبمي
 0.297 1.221 0.184 2 0.367 بيف المجمكعات

 0.150 247 37.119 داخؿ المجمكعات
 249 37.487 المجمكع

التفكير التخيمي 
 التقمصي

 0.449 0.803 0.147 2 0.294 اتبيف المجمكع
 0.183 247 45.282 داخؿ المجمكعات

 249 45.576 المجمكع
التفكير التخيمي 

 العدكاني
 0.718 0.331 0.053 2 0.106 بيف المجمكعات

 0.161 247 39.683 داخؿ المجمكعات
 249 39.789 المجمكع

التفكير التخيمي 
 العاطفي

 0.568 0.567 0.113 2 0.226 بيف المجمكعات
 0.199 247 49.212 داخؿ المجمكعات

 249 49.438 المجمكع
التفكير التخيمي 
 الخارؽ لمطبيعة

 0.913 0.091 0.022 2 0.045 بيف المجمكعات
 0.245 247 60.524 داخؿ المجمكعات

 249 60.569 المجمكع
 0.535 0.627 0.065 2 0.131 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 0.104 247 25.777 داخؿ المجمكعات
 249 25.908 المجمكع

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.535( كمستكل الداللة )0.627يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≥0.05 ّأم أن ) و ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس

 ل لمتغير مكاف السكف، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة. يعز 
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 : الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال   5.2.4
التفكير التخيمي لدى طمبة و  التنور الجغرافيبين مستوى  ااحصائي ارتباط دالةعالقة  توجدىل 

 جامعة القدس؟
 ة:لفرضية التاليا اختبارلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 

التفكيةةر التخيمةةي لةةدى طمبةةة التنةةور الجغرافةةي و  مسةةتوىبةةين  ااحصةةائية لةةادارتباطيةةة عالقةةة "ال توجةةد 
  ."جامعة القدس

 التنػػكر الجغػػراؼالفرضػػية بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف كالداللػػة االحصػػائية بػػيف مسػػتكل اختبػػار  تػػـ
 كالتفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس. ي
 

 التنةةور الجغرافةةيارتبةةاط بيرسةةون والداللةةة االحصةةائية لمعالقةةة بةةين مسةةتوى  (: معامةةل20.4جةةدول )
 والتفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس

 الجغرافي التنكرمستكل  المتغيرات
 

التفكير مستكل 
 التخيمي

 -0.147 ـ.ب التفكير التخيمي البطكلي
 0.020 ـ.د

 -0.025 ـ.ب التفكير التخيمي المستقبمي
 0.697 ـ.د

 -0.123 ـ.ب التفكير التخيمي التقمصي
 0.052 ـ.د

 -0.291 ـ.ب التفكير التخيمي العدكاني
 0.000 ـ.د

 -0.132 ـ.ب التفكير التخيمي العاطفي
 0.038 ـ.د

 -0.147 ـ.ب التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة
 0.020 ـ.د

 -0.191 ـ.ب الدرجة الكمية لمتفكير التخيمي
 0.002 ـ.د
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(، -0.191) بمغ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية (20.4)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 
(، أم أنو يكجد عالقة عكسية ذات داللو إحصائية عند مستكل 0.002كمستكل الداللة )

. أم أنو كالتفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس التنكر الجغرافي ياتمستك  ( بيفα≥0.05الداللة)
طمبة جامعة القدس قمؿ ذلؾ مف التفكير التخيمي لدييـ، كالعكس  الجغرافي لدلالتنكر كمما زاد مستكل 

 صحيح. ككذلؾ لجميع المجاالت ما عدا مجالي التفكير التخيمي المستقبمي كالتقمصي.
 

 ممخص النتائج
 

 :أشارت نتائج الدراسة أن  
%، لػػػػدل جميػػػػع الطمبػػػػة كفػػػػي جميػػػػع 57.5كبمػػػػغ جػػػػاء بدرجػػػػة متكسػػػػطة  الجغرافػػػػي  التنػػػػكر درجػػػػة .1

% كىػػي نسػػبة جيػػدة لمسػػتكل 72.4( جػػاء بنسػػبة 20-11الكميػػات، كتبػػيف أّف مسػػتكل العالمػػات مػػف )
 التنكر الجغرافي لدل طمبة الجامعة.

التفكيػػر التخيمػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس جػػاء بدرجػػة متكسػػطة. كجػػاء التفكيػػر التخيمػػي  درجػػةأف  .2
الكلػػى ثػػـ اسػػمكب التفكيػػر التخيمػػي البطػػكلي كيميػػو التفكيػػر التخيمػػي العػػاطفي، يميػػو المسػػتقبمي بالدرجػػة ا

 التفكير التخيمي التقمصي، كمف ثـ التفكير التخيمي الخارؽ لمطبيعة، كيميو التفكير التخيمي العدكاني. 
ف ال تكجد فركؽ في مستكل التنكر الجغرافي تبعا لمتغير الجنس كالكمية كمكاف السكف، فيما كا .3

 ىناؾ فركؽ فيما يخص المستكل االكاديمي 
ال تكجد فركؽ فػي مسػتكل التفكيػر التخيمػي تبعػا لمتغيػرات الدراسػة )الجػنس، الكميػة، مكػاف السػكف،  .4

 المستكل االكاديمي(.
 بيف التنكر الجغرافي كالتفكير التخيمي. كجد عالقة عكسيةت .5
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
ا الفصؿ مناقشة نتائج أسئمة كفرضيات الدراسة التي تـ التكصؿ الييا مف خالؿ تحميؿ يتناكؿ ىذ

 البيانات الخاصة باختبار التنكر الجغرافي كاستبانو التفكير التخيمي.
 

 مناقشة نتائج اسئمة الدراسة 1.5
 ؟التنور الجغرافي لدى طمبة جامعة القدسمستوى  مامناقشة نتائج السؤال األول: 

 
%، لػدل جميػع الطمبػة كفػي 57.5التنكر جاء بدرجػة متكسػطة كبمػغ  درجةنتائج الدراسة الى اف  أشارت

( جػػػاء 20-11مسػػتكل العالمػػات مػػف ) فّ ؿ اجػػابتيـ عمػػى االختبػػار، كتبػػػيف أجميػػع الكميػػات، مػػف خػػػال
 % كىي نسبة جيدة لمستكل التنكر الجغرافي لدل طمبة الجامعة.72.4بنسبة 

 
تيجة الى ككف التدريس في المراحػؿ المدرسػية المختمفػة لمنػاىج الجغرافيػا عػادة مػا كتعزك الباحثة ىذه الن

يككف بالطريقة التقميديػة كلظػكاىر بسػيطة، كىنػاؾ تقصػير مػف قبػؿ الطمبػة فػي تعزيػز معػرفتيـ الجغرافيػة 
لطػرؽ المختمفة، كمع ككف االختبار متنكع إال أّف النسبة كانت متكسطة، كقد يعكد ذلؾ أيضان الى كػكف ا

المسػػتخدمة أثػػرت عمػػى قػػدرة الطالػػب فػػي التحصػػيؿ، فعػػدـ تحفيػػز الطمبػػة كرفػػع مسػػتكل تفػػاعميـ خػػالؿ 
حصص الجغرفيا مف خالؿ اسػتخداـ الصػكت كالصػكرة لشػرح الظػكاىر الجغرافيػة المختمفػة سػببان فػي قمػة 

لػى كجػكد الرغبػة لػدل معرفة الطمبة بالمعمكمات الجغرافية المختمفة، إذ إّف مستكل التنكر عادة ما يعكد ا
الطالػػب فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعرفػػة ميمػػا كػػاف نكعيػػا، كلعػػدـ تفضػػيؿ الطمبػػة لمنػػاىج الجغرافيػػا، بسػػبب 

 ضعؼ مستكل التدريس، أك قمة استخداـ االستراتيجيات المختمفة في التدريسيا.
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اء بدرجػػة ( كالتػػي تكصػػمت إلػػى أّف التنػػكر جػػ2017ي كعمػػار)ندراسػػةالمكمكقػػد اتفقػػت ىػػذه النتجيػػة مػػع 
كالتػػي ( Ottati, 2015)كدراسػػة 2018et al(Utami ,)متكسػػطة كاختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة 

( كالتػػي 2015دراسػػة شػػكارنو)كػػذلؾ مػػع تكصػػمت إلػػى أّف مسػػتكل التنػػكل الجغرافػػي جػػاء بدرجػػة متدنيػػة 
 تكصمت الى أّف التنكر الجغرافي لدل الطمبة جاء بدرجة عالية.

 
 والذي تم تحويمو الى فرضيات التنور الجغرافي الثاني مناقشة نتائج السؤال 

  
بةين المتوسةطات الحسةةابية ( α≥0.05ال توجةد فةروق ذات داللةو إحصةائية عنةةد مسةتوى الداللةة)

التنةةور الجغرافةةي لةةدى طمبةةة جامعةةة القةةدس يعةةزى لمتغيةةر الجةةنس، الكميةةة، المسةةتوى   لةةدرجات
 االكاديمي، مكان السكن 

 
ّنو ال تكجد فركؽ في مستكل التنكر الجغرافي تبعا لمتغير الجنس كالكمية كمكاف أشارت النتائج الى أ

 السكف، فيما كاف ىناؾ فركؽ فيما يخص المستكل االكاديمي 
 

تعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى كػػػكف اسػػػتراتيجيات التػػػدريس كالمنػػػاىج الجغرافيػػػة فػػػي المػػػدارس ثابتػػػة لمػػػذككر 
الكميػات العمميػة كاألدبيػة غيػر تخصػص الجغرافيػا ال تتضػمف كاالناث، كمػا إّف التػدريس الجػامعي لكافػة 

مستكل ثقافي خػاص بالجغرافيػا، كعميػو كػاف ىنػاؾ تشػابو كبيػر بػيف إجابػات الطمبػة تبعػا لمتغيػر الجػنس 
كالكميػػػة، فيمػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ إجابػػػات أفضػػػؿ لػػػدل طمبػػػة الماجسػػػتير مػػػف البكػػػالكريكس كيعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػى أف 

العامػػػة كالمعمكمػػػات كالقػػػدرة عمػػػى التحميػػػؿ كالتفكيػػػر ف حيػػػث الثقافػػػة مسػػػتكل طمبػػػة الماجسػػػتير أعمػػػى مػػػ
كاالستنتاج كاالستنباط، كبالتالي يككف لدييـ معرفة جغرافيػة أكسػع كقػدرة عمػى تحميػؿ االحػداث المحيطػة 

 بيـ ، لذلؾ يككف مستكل التنكر الجغرافي لدييـ اعمى  مف طمبة البكالكريكس
 

 ؟ التفكير التخيمي لدى طمبة جامعة القدس مستوى  مامناقشة نتائج السؤال الثالث: 
أشػػارت النتػػائج الػػى أف مسػػتكل التفكيػػر التخيمػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس جػػاء بدرجػػة متكسػػطة. كجػػاء 
التفكيػػر التخيمػػي المسػػتقبمي بالدرجػػة االكلػػى ثػػـ اسػػمكب التفكيػػر التخيمػػي البطػػكلي كيميػػو التفكيػػر التخيمػػي 
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خيمػػػي التقمصػػػي، كمػػػف ثػػػـ التفكيػػػر التخيمػػػي الخػػػارؽ لمطبيعػػػة، كيميػػػو التفكيػػػر العػػػاطفي، يميػػػو التفكيػػػر الت
 التخيمي العدكاني. 

 
ذلػؾ الػػى كػػكف الطمبػة فػػي التخصصػػات المختمفػة ال يػػتـ تحفيػػزىـ خػالؿ الشػػرح باسػػتخداـ كتعػزك الباحثػػة 

لمػػػػدارس التػػػػدريس التخيمػػػػي فػػػػي المػػػػدارس كالجامعػػػػات، فاالتجػػػػاه لتجربػػػػة أسػػػػمكب التعمػػػػيـ التخيمػػػػي فػػػػي ا
كالجامعػػػػات مػػػػا زاؿ قميػػػػؿ كيحتػػػػاج الػػػػى تفعيػػػػؿ كتعزيػػػػز ككنػػػػو مػػػػف الطػػػػرؽ التػػػػي تسػػػػيؿ عمميػػػػة ايصػػػػاؿ 
المعمكمػػات لمطالػػب كتشػػجعو عمػػى االحتفػػاظ بيػػا، كمػػا ترفػػع مػػف مسػػتكل التفاعػػؿ بػػيف الطالػػب كالمػػنيج 

خيػػؿ طبيعػػة الدراسػػي لمػػا فييػػا مػػف تحفيػػز كتحميػػؿ لممعمكمػػات، كمػػا انػػو يشػػجع الطمبػػة عمػػى  االىتمػػاـ بت
نمػا ييتمػكف بمعرفتيػا، كمػا يعػكد ذلػؾ الػى اىتمػاميـ بدرجػة كبيػرة بتخيػؿ  الظكاىر المخمتفة في الككف، كا 

 ؤدمالمستقبؿ العاـ ليـ، كما يمكف أف تمر عمييـ مف أحداث مختمفػة دكف االىتمػاـ بالتخيػؿ العممػي المػ
 الى معرفة عممية.

 
 و الى  فرضيات مستوى التفكير التخيميمناقشة نتائج السؤال الرابع والذي تم تحويم

بةةين المتوسةةطات سالحسةةابية ( α≥0.05" ال توجةةد فةةروق ذات داللةةو إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة)
التفكيةةةر التخيمةةةي لةةةدى طمبةةةة جامعةةةة القةةةدس يعةةةزى لمتغيةةةر الجةةةنس، الكميةةةة، المسةةةتوى   لةةةدرجات

 .االكاديمي، مكان السكن
 

كؽ في مستكل التفكير التخيمي تبعا لمتغيرات الدراسة )الجنس، أشارت النتائج إلى أّنو ال تكجد فر 
 .الكمية، مكاف السكف، المستكل االكاديمي(

 
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى ككف الطمبة ال ييتمكف بدرجة كبيرة الى تخيؿ المعمكمات في البيئة 

نما يككف االىتماـ بدرجة اكبر في التفكير بالمستقبؿ  بشكؿ عاـ، كتخيؿ االحداث التي المحيطة بيـ، كا 
يمكف اف تكاجييـ فيو، كليس تخيؿ عممي يؤدم الى البحث في نتائج تخيؿ الظكاىر المختمفة، 

 كبالبحث عنيا كعف كيفية حدكثيا.
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كقد يعكد ذلؾ الى ككف الطمبة لـ يتـ تحفيزىـ كتدريسيـ في السابؽ بما يضمف ليـ تنمية التفكير 
اسية السابقة، كاستمركا في المرحمة الجامعية عمى نفس النيج، لذلؾ لـ يظير التخيمي في المراحؿ الدر 

، حيث إف استخداـ التعميـ باستخداـ التخيؿ في المدارس ، مستكل مرتفع مف التفكير التخيمي لدييـ
كالجامعات متدني، كما اف طبيعة المناىج التدريسية الحالية قد تكاد تخمك مف استخداـ ىذه الطريقة في 

 التدريس.

 
 مناقشة نتائج السؤال الخامس:

التفكير التخيمي لدى طمبة و  التنور الجغرافيبين مستوى  ااحصائي ارتباط دالةعالقة  توجدىل 
 جامعة القدس؟

 
(، كمستكل الداللة -0.191قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )أشارت النتائج الى أف 

( بيف α≥0.05ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة)(، أم أنو يكجد عالقة عكسية 0.002)
الثقافة كالتفكير التخيمي لدل طمبة جامعة القدس. أم أنو كمما زاد مستكل  الثقافة الجغرافيةمستكل 
 لدل طمبة جامعة القدس قمؿ ذلؾ مف التفكير التخيمي لدييـ، كالعكس صحيح. الجغرافية

 
مبة ليس لدييـ أم فضكؿ لتخيؿ الظكاىر الجغرافية كما يحدث كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى أف الط

نما يدرسكف المعمكمات كيعرفكف ما تكصؿ الييـ العمـ في ىذا المجاؿ، كعميو يككف  في الككف، كا 
مستكل التنكر لدييـ فيما يخص ىذه الظكاىر مرتفع، كىذا يقمؿ مف مستكل تفكيرىـ بتخيؿ كيفية 

 حدكثيا أك طبيعتيا، أك شكميا.
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 التوصيات 2.5


ضركرة تعزيز التفكير بكافة أنكاعو في العممية التعميمية، كذلؾ التفكير التخيمي في المناىج المختمفة -
 كمنيا الجغرافيا ككنيا مف المناىج التي تحتاج الى ىذا النكع مف التفكير.

 
ؿ الدراسية المختمفة، كفي ضركرة االىتماـ بتعزيز مستكل المعرفة الجغرافية لدل الطمبة في المراح-

 الجامعات ككف الجغرافيا ميمة في الحياة االنسانية.
 
ضركرة استخداـ طريقة التدريس بالتخيؿ فيما يخص شرح منيج الجغرافيا في الدراسة المدرسة  -

كالجامعية، ككنيا تساعد الطالب عمى فيـ الخرائط الصماء، كحاالت الطقس كتخيؿ طريقة العمؿ بيذه 
 ط.الخرائ

تدريب المعمميف في المدارس كالجامعات عمى استخداـ التفكير التخيمي قبؿ تعريؼ الطمبة -
 بالمعمكمات المختمفة كذلؾ لرفع مستكل التفكير التخيمي لدييـ.

 
 القياـ بدراسات حكؿ التنكر الجغرافي مع متغيرات آخرل، كأنكاع التفكير المختمفة. -
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 قائمة المراجع


 :المراجع العربية 
 

(. أثر برنامج تعميمي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في 2017أبك حماد، ناصر الديف.)
مجمة تنمية ميارات التفكير الزتخيمي كاإلدراؾ البصرم لدل طمبة صعكبات التعمـ غير المفظية، 

 .160-150(، ص ص 2)25الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، 

(. التخيؿ العقمي كعالقتو باإلدراؾ المكاني، دراسة ميدانية عمى عينة مف طالب 2010اف.)أحمد، مرك 
 .624-595(، ص ص4)26مجمة جامعة دمشق، كمية اليندسة بجامعة دمشؽ، 

 مستوى التنور المغوي وعالقتو باإلتجاة نحو المغة العربية لدى طالبات الصف(. 2009اسميـ، رندة.)
 جامعة اإلسالمية، غزة. ال،رسالة ماجستير غير منشكرة، غزةالحادي عشر في محافظة 

( في تنمية المفاىيم PDEODEأثر استخدام اإلستراتيجية البنائية )(. 2014األسمر، آية.)
، رسالة اليندسية وميارات التفكير البصري في الرياضيات لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة

 المية، غزة. ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلس

مستوى (. 2005البرغكثي، عماد؛ ابك سمرة، محمكد؛ جبر، أحمد؛ ابكعيسى، مازف؛ الياس، الياس.)
، ص 5مجمة جامعة القدس المفتكجة، عالثقافة الفمكية لدى طمبة كمية العموم في جامعة القدس، 

 . 316-292ص

لى لميارات التفكير التخيمي درجة ممارسة معممي الصفوف الثالثة األو (. 2018البطحاني، محمد.)
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة آؿ البيت، االردف.في دولة الكويت

، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، (. تعميم التفكير مفاىيمة وتطبيقاتة2007جركاف، فتحي عبد الرحمف.)
 عماف.

 .، مصر، جامعة االسكندريةأسس الجغرافية العامة(. 2004جكدة، حسيف جكدة.)
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، دار البيرؽ العربي لمنشر كالتكزيع، مركز راـ التفكير معمومات ومقاالت(. 2013حجيراف، مكسى.)
 اهلل التجارم،دكار الساعة.

 

مستوى المعرفة بالمسميات الجغرافية الفمسطينية لدى طمبة ثالث (. أ-2010حمداف، صبرم.)
رسالة ماجستير غير منشكرة، صى(، جامعات بغزة)الجامعة االسالمية، وجامعة األزىر، وجامعة االق

 ، فمسطيف.ةالجامعة االسالميو، غز 

لدى طمبة كميتي اآلداب الطبيعية  مستوى الثقافة بجغرافية فمسطين(. ب-2010حمداف، صبرم.)
 .رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسالمية، غزه، فمسطيفوالتربية بالجامعة االسالمية بغزة، 

فاعمية برنامج تدريبي تقني في تنمية التفكير التأممي والميارات التحكمية (. 2016خضر، زياد.)
رسالة ماجستير األدائية لدى معممي التربية الرياضية لمباريات بعض األلعاب الرياضية المدرسيو، 

 غير منشكرة، الجامعة االسالمية، غزة.

 سالمية، غزة.رسالة ماجستير، الجامعة االالتنور العممي، (. 2014خمة، اسامة.)

(. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى الجكالت األفتراضية عبر الكيب في تدريس 2016خميس، محمد.)
دراسات عربية في التربية وعمم الجغرافيا لتنمية أبعاد الثقافة الجغرافية لدل طالب المرحمة األعدادية، 

 .109-71(، ص ص 73عدد)النفس،

-التفكير التأممي -(. التفكير وأنماطة )التفكير العممي2015رزكقي، رعد، عبد الكريـ، سيى.)
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، االردف. التفكير المنطقي(، -التفكير الناقد

 ، عالـ الكتب، القاىرة. رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة-تعميم التفكير(. 2003زيتكف، حسف.)

دار الشركؽ لمية المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيا،االتجاىات العا(. 2010زيتكف، عايش.)
 لمنشر كالتكزيع، القاىرة
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فاعمية وحدة دراسية في العموم باستخدام األلعاب االلكترونية التعميمية في (. 2014سميـ، رأفت.)
رسالة تنمية ميارات التفكير التخيمي واكتساب المفاىيم العممية لدى تالميذ المرحمة األعدادية، 

 جستير غير منشكرة، جامعة جنكب الكادم، مصر. ما

 ، القاىرة. 3، مكتبة الغريب، طعمم النفس العام(. 1990السيد، عبد الحميـ محمكد.)

( لدى GISالتنور الجغرافي حول استخدام برنامج نظم المعمومات الجغرافية)(. 2015شكارنو، ىبو.)
 لة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس رساطمبة تخصص الجغرافيا في جامعتي بيرزيت والخميل،

(. أثر أنماط السيطرة الدماغية في التخيؿ العقمي لدل طمبة جامعة اليرمكؾ, 2015شمكؿ، ايالؼ.)
 .66-47ص ص  ،(8)5، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

مستكيات التنكر الجغرافي لمطالب (. أثر تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير 2016الشاذلي، مي)
 .413-384، ص ص40،عدد مجمة دراسات في التعميم الجامعيالمعمميف بقسـ الجغرافيا، 

(. دكر مناىج العمـك الطبيعية كالبيكلكجية في تنمية قدرات التفكير االبتكارم لدل 0991شبارة، احمد.)
تمر العممي السادس لمجمعية المصرية المؤ دراسة تقكيمية،  -طالب المرحمة الثانكية بسمطنة عماف

 00-8، االسماعيمية، اغسطس ص لممناىج وطرق التدريس

مجمة (. مستكيات التنكر العممي لدل معممي العمـك لممرحمة األساسية العميا، 2013الشمالي، محمكد.)
 .95-57(. ص ص2)17، جامعة لمعموم التربوية

تدريس مادة االجتماعيات عمى التحصيؿ كتنمية  (. أثر استخداـ التخيؿ في2016الشمرم، محمد.)
مجمة العموم ميارات التفكير الناقد لدل طالب الصؼ االكؿ ثانكم في المممكة العربية السعكدية، 

 432-395، ص ص 2عددالتربوية، 

 ، عالـ الكتب، القاىرة. أساليب التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاصرة(. 2006الطيب، عصاـ.)

أثر برنامج مقترح في الثقافة الجغرافية عمى تنمية المفاىيم الجغرافية (. 2010، ياسر.)عبد الحميـ
وميارة فيم الخريطة والوعي بالقضايا العالمية المعاصرة لدى طالب شعبة الجغرافيا بكمية التربية، 

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة المنيا، مصر. 
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، حؿ المشكالت لدل الراشديفلتفكير التخيمي كعالقتو ب(. تطكر ا2016عبد الرحمف، باف عدناف.)
 .841-821، ص ص (3)37الجامعة المستنصرية، مجمة كمية التربية لمبنات، 

(. فاعمية وحدة دراسية مقترحو في ضوء المعايير الدولية والقومية لتعميم 2015عبد العاؿ، رجاء.)
 مصر. ،ر غير منشكرة, جامعة بنيارسالة ماجستيالجغرافيا في تنمية الثقافة الجغرافية، 

من (. االنشطة العقمية التخيمية لدل تالميذ مرحمة التعميـ األساسي، 1996عبد الغفار، أنكر فتحي.)
 .415-375كمية التربية، جامعو المنصكرة،ص صبحوث المؤتمر الثاني لقسم عمم النفس التربوي، 

مجمة العموم مي كعالقتو بالشخصية القمقة، (. التفكير التخي2018.)، لقاءالمعمكرم، عمي كحمادم
 325-300ص ص، (1)35، اإلنسانية

، عدناف؛ الجراح، عبد الناصر؛ بشارة، مكفؽ تنمية ميارات التفكير، نماذج نظرية (. 2009). العتـك
 ، عماف. وتطبيقات عممية، دار المسيرة

بنات( في مرحمتي الطفكلة -(. أنماط السمكؾ الخيالي لدل التالميذ )بنيف1990عثماف، فاركؽ.)
 .165-135(، ص ص10جامعة طنطا، عدد)مجمة كمية التربية،كالمراىقة )دراسة مقارنو(، 

أثر تدريس عموم األرض والبيئة استخدام استراتيجية التعمم القائم عمى (. 2017عكض، اسماء.)
رسالة  اني،المشروع في تحصيل طالبات الصف االول الثانوي العممي وتفكيرىن البصري المك

 ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ االكسط، االردف.

( 27(السنة)125قطر، العدد)مجمة التربية، (. الخياؿ العممي كالفني، 1998العيسكم، عبد الرحمف.)
 .282-275يكنيك، ص ص 

 مستوى التنور الفيزيائي لدى معممي العموم وعالقتو بتصوراتيم حول العمم(. 2011الغافي، كماؿ.)
 ير منشكرة، جامعة القدس.غرسالة ماجستير  والتكنولوجيا،

(. أثر استخداـ استراتيجية التعميـ التخيمي المكجو في تحصيؿ طالب الصؼ 2011كاظـ، باسـ.)
 .196-155(، ص ص 47العدد) مجمة الفتح،االكؿ المتكسط في مادة الجغرافية العامة، 
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ي االقتصاد المنزلي بتطبيقات النانك تكنكلكجي عمى (. فاعمية برنامج مقترح ف2006متكلي، شيماء.)
تنمية التنكر العممي كالتفكير التخيمي لدل طالبات المرحمة االعدادية كاتجاىيف نحك العمـ كتقنية النانك، 

 166-113،ص ص(3)العددمجمة العموم التربوية، 

ألنماط التمثيمية لطمبة السنة (. الثقافة الجغرافية كعالقتيا با2017المكمني، ابراىيـ؛ عمار، حارص.)
، ص 2العددالمجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية، االكلى المشتركة في جامعة الممؾ سعكد، 

 .140 -96ص 

مجمة أبحاث كمية التربية (. التخيؿ العقمي لدل طمبة كمية التربية االسالمية، 2014ميكانيؿ، ياسر.)
 . 78-55ص ص (، 13جامعة المكصؿ، مجمد)األساسية،

فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية التفكير التخيمي وبعض (. 2016يكسؼ، السعدم.)
رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة جنكب ميارات عادات العقل لدى تالميذ المرحمة األعدادية، 

 الكادم، مصر.
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 المالحق

 

 ( قائمة محكمي االدوات 1ملحق)

 مكان العمل االسم
 جامعة القدس أ.د.عفيؼ زيداف
 جامعة القدس د.محسف عدس
 جامعة القدس د.ابناس ناصر

 جامعة القدس يـ عرمافد.ابراى
 المفتكحة جامعة القدس د.سعيد البيشاكم
 جامعة القدس المفتكحة د.شامخ زكريا
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 ( اختبار التنىر الجغرافي2ملحق)

 جامعة القدس
 كمية العموم التربوية

 برنامج اساليب التدريس
 
 

/ة   حضرة الدكتكر/ة................................. المحتـر

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

 مستوى الثقافة الجغرافية لدى طمبة جامعة القدس تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "

 " كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس, يرجى  والتفكيرالتخيمي لدييم

 تكجيياتكـ في المكافقة أك منكـ االطالع عمى االدكات المرفقة كالتكـر بإبداء مالحظاتكـ ك 

 التعديؿ أك الحذؼ, لما عيدناه مف حضرتكـ مف المعرفة كالتميز .

 مع جزيؿ الشكر  
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 القسـ االكؿ: يشتمؿ عمى المعمكمات الشخصية.

 ( داخؿ المربع الذم يمثؿ الخيار الذم يناسبؾ: xالرجاء كضع اشارة )

 

 انثى .2ذكر                     .1اوال: الجنس:      

 

 انسانية  .2 عممية   .1:             ثانيا:الكمية

 

 ماجستير .2 بكالكريكس.1ثالثا :المستوى االكاديمي 

 

 رابعا: مكان السكن : 

  مخيـ.3مدينة                          .2 قرية  .1



69 
 

 إختبار الثقافة الجغرافية 

 يحد فمسطين من الشرق : -1
 البحر المتكسط  -ب     مصر                          - أ

 االردف كسكريا -لبناف                               د- ب
 يطمق عمى مفيوم الوحدة الجغرافية التي تضم فمسطين, واالردن, وسوريا, ولبنان :  -2
 المغرب العربي  -بالد الرافديف                  ب- أ
 بالد الشاـ  -الجزيرة العربية                د -ج
 السر التي تعاني من فجوة استيالكيو كبيرة في فمسطين, وال تستطيع ردميا: تسمى ا -3
 اسر تعاني انعداـ االمف الغذائي الشديد  -اسر آمنو غذائيا بشكؿ جزئي             ب- أ
 اسر قادرة عمى تأميف استيالؾ غذائيكاؼ -بدرجة متكسطة د الغذائي اسر تعاني إنعداـ االمف -ج

 ة ) االنكسارية( عن أنواع الجبال االخرى بإنيا ناتجة عن :تمتاز الجبال الصدعي -4
 الحركات االلتكائية -الحركات الزلزاؿ                   ب- أ
 تدفؽ المصيكرات البركانية  -تراكـ االتربة بشكؿ مستمر          د -ج
 تحدث ظاىرة خسوف القمر:  -5
 عندما تككف االرض بيف القمر كالشمس      - أ

 مر بيف االرض كالشمسعندما يككف الق- ب
 عندما تككف الشمس بيف القمر كاالرض -ج
 عندما تككف الشمس في منطقة شبو ظؿ القمر  -د
يشكؿ المكف االزرؽ عمى الكرة االرضية كالظاىر في  -6

 الخريطة ما نسبتو: 
 %71-%                 ب 29-أ
  %97 -%                 د80 -ج
 
 عف:  الخريطة الكنتكرية ىي عبارة -7
 الكاف التضاريس -خطكط تمثؿ االرتفاعات     ب–أ 

 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp8c_SnebgAhUDx4UKHVuTBIoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=XpeM1h4LRsE&psig=AOvVaw2_I7szQgJDFHHQzKYqTt0J&ust=1551711371932424
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEu-q4oObgAhUSyYUKHR_oBnEQjRx6BAgBEAU&url=http://geo2all.mam9.com/t3541-topic&psig=AOvVaw1oil5aBMTy_IVFCxgtbonD&ust=1551712157269771
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 خطكط لحدكد مناطؽ -د   صكر لمناطؽ  -ج

المفيـك الذم يطمؽ عمى حالة الجك لمنطقة محددة خالؿ فترة قصيرة مف الزمف, قد يستغرؽ  -8
 يكما أك عدة أياـ يسمى : 

 النشرة الجكية -المناخ                           ب- أ
 العكاصؼ   -د                            الطقس    -ج

 11-9استخدم الخريطة التالية في االجابة عن األسئمة من 

 

  

 

 

 

 

 
 

 بالنظر الى الخريطة المبينة في الشكؿ إختر االجابة الصحيحة:
 ( عمى الخريطة يشير الى دكلو تنتشر فييا غابات استكائية:1الرقـ)-9
 أثيكبيا -ب  تشاد                    - أ
 الكنغك -زمبابكم                      د -ج

 ( إلى أطكؿ نير في العالـ كىك نير: 2يشير الرقـ)-10
 األردف -الفرات                      ب- أ
 النيؿ  -األمازكف                      د -ج

 (تدعى: 3سمسمة جبمية تمتد عبر الشماؿ الغربي لقارة افريقيا  يشير إليو الرقـ) -11

 

3 

2 

1 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw37qNp-bgAhVKzRoKHe28CJkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=206594&psig=AOvVaw0HqmA8XCOyFqNjxkYQDrpR&ust=1551713918734861
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 كممنجارك -أطمس                       ب- أ
 اليمااليا -األلب                           د -ج

 يعكد أصؿ كممة جغرافيا إلى  -12
 االغريؽ -الفراعنة                  ب-أ
 الركماف                    د اليكناف -ج

 أكؿ دكلة أطمقت قمرا صناعيا ىي:  -13
 االتحاد السكفيتي سابقا  -متحدة االمريكية             بالكاليات ال–أ 
 كندا -المانيا                               د -ج

 مف أشير المعالـ السياحية الركمانيو في فمسطيف :  -14
 تؿ الصاـر  -برج الرممة                             ب -أ
 ىشاـ قصر  -قصر ىريديكف                       د -ج

 (بػ: GIS( يقـك نظاـ )15
 ربط الخرائط بالبيانات داخؿ نظاـ مكحدة بطريقة فاعمة  -أ
 الكشؼ عف الجرائـ التي يتـ إرتكابيا- أ
 الحصكؿ عمى المعمكمات عف النجـك كالككاكب  -ج
 تنظيـ العمميات الجراحية  –د 
سرعة عبر اليكاء كالماء يعد مف أخطر أنكاع الممكثات بسبب إنتشاره عمى مساحات كاسعة, كب-16

 متجاكزا الحدكد الطبيعية كالسياسية لمدكلة كالمجتمعات، ىك:
 التمكث االشعاعي  –التمكث اليكائي                       ب - أ
 التمكث الضكضائي  -التمكث المائي                          د -ج

مف خالؿ الصكر االتيو ىذا الشعار يدؿ عمى أم مف  -17
 ات اآلتيو: المنظم

 منظمو اليكنسؼ -اليكنسكك              ب- أ
  منظمة االغذية كالزراعو  -منظمو االنركا            د -ج

 
 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB1u7ezebgAhWGx4UKHQdSCLUQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9&psig=AOvVaw1taD6aaxnehR120ypDYFv_&ust=1551724285281876
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 المظير التضاريسي الذم يمثؿ نصؼ مساحة فمسطيف ىك:  -18
 المرتفعات الجبمية  -سيؿ ساحمي                            ب-أ
 صحراء النقب  -د           الغكر                        -ج

 ال يسقط البرد في المناطؽ :  -19
 المعتدلة  -المدارية                             ب-أ
 القطبية  -االستكائية                            د -ج

 ضمف أم مف المجمكعات اآلتية يمكف أف نصنؼ الذىب: -20
 متكسطو االنتشار  -كاسعة االنتشار                      ب-أ 
 نادرة االنتشار  -محدكدة االنتشار                    د -ج

 مف الدكؿ التي تحاكؿ الكصكؿ إلى حالة العالقة المثمى بيف السكاف كالمكارد: -21
 المانيا كالياباف -فرنسا كالياباف                         ب-أ
 يا كالمانياليب-المانيا كفرنسا                       د-ج
 

 تتميز المدف ______ بتكفير الحماية كاألمف ألىميا كاالشراؼ عمى ما حكليا:  -22
 الساحمية  -السيمية                   ب- أ

 الجبمية -النيرية                     د -ج    
 مصدر الطاقة المتجددة األكثر استغالال في فمسطيف كالدكؿ العربية ىك: -23
 اليكاء  -ة               بالكتؿ الحيكي- أ
 الشمس  -الماء                       د -ج
 يعد شجر البمكط مف االمثمة عمى :  -24
 الغابات الباردة  -األحراج                           ب- أ
 الغابات المكسمية -الغابات المخركطية              د -ج

 ـ:2009منظمة السياحة العالمية لعاـ  أكبر االقاليـ جذبا لمسياح في العالـ حسب -25
 أفريقيا كمنطقة الشرؽ االكسط -أمريكا الشمالية كأمريكا كالجنكبية          ب- أ
 شرؽ اسيا كجزر المحيط اليادئ -أكركبا                                        د -ج
 



73 
 

 مف أىـ البرامج المستخدمة في نظـ المعمكمات الجغرافية: -26
 Excel -ب    Word- أ
 Adobe photoshop -ج                               Arc map -ج

 مف المجاالت العسكرية في تقنيات الجغرافية الحديثة :  -27
 تككينات المياه الجكفية  -االستطالع الجكم                       ب- أ

 النمك العمراني -كفرة معمكمات عف انكاع التربو         د-ج   
 قارة التي تشيد أعمى معدالت لمزيادة السكانية الطبيعي ىي :ال -28
 افريقيا -آسيا                               ب- أ
 اكقيانكسيا -أمريكا الشمالية                         د -ج

 ـ : 1208أعمى جباؿ فمسطيف ك يبمغ إرتفاعو  -29
 الجرمؽ  -أ المكبر                                 ب

 النبي صالح -تؿ العاصكر                       د-ج
ىناؾ تنكع في مختمؼ كسائؿ النقؿ, كالذم أسيـ في تكفير كتحقيؽ األمف الغذائي, فمف اسرع  -30

 كسائؿ النقؿ التي جعمت مف العالـ قرية صغيرة : 
 البرم  -الجكم                                  ب-أ
 القطارات      -د                   البحرم              -ج

 انتيت االسئمة                                                                               
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 مفتاح اإلجابة النموذجية إلختبار الثقافة الجغرافية: 



رقم 
 السؤال

 البدائل

 د ج ب أ 

4-    * 

2-    * 

3-  *   

4- *    

5- *    

6-  *   

7- *    

8-   *  

9-    * 
41-    * 
44- *    
42-  *   
43-  *   
44-   *  
45- *    
46-  *   
47-    * 
48- * 
49- * 
21- * 
24- *  
22- * 
23- * 
24- * 

25-  * 

26-  * 

27- * 

28-  * 

29-  * 

31- * 
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 ( استبانه التفكير التخيلي3ملحق)

 جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العميا 

 برنامج اساليب التدريس 

/ة   حضرة الدكتكر/ة................................. المحتـر

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

 س والتفكيرمستوى الثقافة الجغرافية لدى طمبة جامعة القدتقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "

 " كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس, يرجى منكـ  التخيمي لدييم

 االطالع عمى االدكات المرفقة كالتكـر بإبداء مالحظاتكـ كتكجيياتكـ في المكافقة أك التعديؿ أك 

 الحذؼ, لما عيدناه مف حضرتكـ مف المعرفة كالتميز .

 مع خالص الشكر                                                                      
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 القسـ االكؿ: يشتمؿ عمى المعمكمات الشخصية.

 ( داخؿ المربع الذم يمثؿ الخيار الذم يناسبؾ: xالرجاء كضع اشارة )

 ذكر                     انثى       اوال: الجنس:      

 انسانية       :             عممية   ثانيا:الكمية

 ثالثا :المستوى االكاديمي 

 ماجستير  بكالكريكس

 رابعا: مكان السكن : 

  مدينة                        مخيـ قرية 
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 ابدا احيانا  دائما السموك الرقم 
 أتخيؿ نفسي: 

قبضت عمى أحد المصكص كأعدت سيارتي كأمكالي  1
 المسركقة 

   

    ييبط عمى سطح القمر  أكؿ رائد فضاء فمسطيني 2
    قاضيا يحكـ بيف الناس بالعدؿ 3
أتخيؿ حدكث زلزاؿ كبير في بمدم كمكت جميع  4

 األىالي 
   

شخص ذك صداقات قميمة كغير متأثر بمشاعر  5
 اآلخريف

   

    أعيش مع السمؾ في الماء كأتنفس مثمو 6
 أتخيؿ نفسي :

رب الظمـ المنتشر شخصا قكيا أحكـ العالـ بالعدؿ كأحا 7
 بيف الناس 

   

    مالكا ألراضي شاسعة تدر عمي خيرا كثيرا 8
    محافظا لراـ اهلل أقـك ببناءىا كتعميرىا 9

كقد قمت بخطؼ أحسف العب في الفريؽ المنافس  10
 لفريقي 

   

    رجال ثريا يكظؼ أمكالو لتحقيؽ مكاسب شخصية  11
    دكف أف أغرؽ أقـك بالمشي فكؽ سطح الماء ب 12

 أتخيؿ نفسي:
    بطال لرياضة كماؿ االجساـ في فمسطيف  13
    مالكا ألحد المصانع الكبيرة التي تنتج المالبس الجاىزة  14
    مذيعا مشيكرا بالتمفزيكف الفمسطيني  15
   أقـك بإشعاؿ النار في سيارة جارم ألنو شتمني في أحد  16
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 األياـ
    ؼ أمكالو لتحقيؽ مكاسب شخصية رجال ثريا يكظ 17
طائرا كبيرا يحمؽ عاليا في السماء كأنتقؿ بيف العالـ  18

 بحرية 
   

 أتخيؿ نفسي :
    قائدا لطائرة مقاتمة تحمي سماء الكطف 19
كقد كرمت مف كزير التربية كالتعميـ لحصكلي عمى  20

 المركز االكؿ عمى مستكل الكطف 
   

    لكطف ضابط شرطو يخدـ ا 21
أقـك بإشعاؿ النار في سيارة جارم ألنو شتمني في  22

 أحد االياـ
   

    أنني أعيش في عالـ يسكده الحب كالسالـ 23
    أتحدث مع الحيكانات كىي ترد عمي  24

 أتخيؿ نفسي :
    أقـك بإنقاذ الناس مف منزؿ يحترؽ  25
    بمدم فمسطيف كقد خمت مف الفاسديف 26
    ال مشيكرا يحبني الجميعممث 27
    حدكث مصيبة كبيرة لجارم ألنو يؤذيني دائما  28
    مساىما في بناء دارا لمعبادة يتجمع فيو الناس  29
    كقد دخمت المنزؿ مف الحائط كبدكف أف يراني أحد 30

 أتخيؿ نفسي : 
صحفي يدافع عف المظمكميف كيحارب الفساد في  31

 المجتمع
   

    د تخرجت مف جامعتي ككجدت كظيفتي في إنتظارم كق 32
    عضكا بمجمس الشعب أحقؽ مطالب بمدتي  33
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    أقـك بتعذيب شخص ضايقني كأىانني أماـ أصدقائي  34
    أتخيؿ منظر السيارات عندما تكبر كتصبح مثؿ المباني  35
    أنقذ شخص مف الغرؽ بدكف أف أخاؼ المكت 36

 أتخيؿ نفسي :
    محامي يعيد الحؽ الى أصحابة  37
مناقشا لكزير التربية كالتعميـ في بعض المشكالت  38

 التعميمية  
   

    مصمـ أزياء مشيكر في العالـ 39
    أقـك بإذاء ابف عدكم كاضربو بالرغـ مف أنو لـ يؤذيني 40
    مالكا لشركة تجارية كبيرة كناجحة  41
كر حكؿ العالـ كأقـك بمغامرات مغامرا مثؿ"سندباد" أد 42

 مثيرة
   

 أتخيؿ نفسي : 
    أف المنزؿ الذم أسكف بو يقع عمي  43
    رب أسرة صغيرة تقـك عمى المبادئ كاالخالؽ  44
    مديرا إلحدل المدارس المتميزة عمميا  45
    كقد أصبت في حادث سيارة طائشة  46
    مالي رساما مشيكرا يتيافت الناس عمى أع 47
    كقد قابمت رئيس دكلتنا كشكرتو عمى جيكده الكثيرة  48
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 فيرس المالحق

 

66 ............................................................... االدكات محكمي قائمة( 1)ممحؽ

67 .............................................................. الجغرافي التنكر اختبار( 2)ممحؽ

75 .............................................................. التخيمي التفكير استبانو( 3)ممحؽ
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 فهرس الجذاول



 الصفحة الموضوع الجدول

29 الدراسة عينة أفراد تكزيع  (1.3) جدكؿ

 مستكل فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson Correlation) سكفبير  ارتباط معامؿ نتائج  (3.3) جدكؿ
 القدس جامعة طمبة لدل التخيمي التفكير

32

33 لممجاالت الثبات معامؿ نتائج  (3.3) جدكؿ

 طمبة لدل الجغرافي التنكر لمستكل اسةالدر  عينة أفراد الستجابات المئكية كالنسب األعداد  (2.4) جدكؿ
 القدس جامعة

37

 التنكر اختبار أسئمة عف العينة أفراد الجابات المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج  (3.4) جدكؿ
 الجنس متغير حسب القدس جامعة طمبة لدل الجغرافي

38

 التنكر اختبار اسئمة عف العينة أفراد الجابات المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج  (4.4) جدكؿ
 الكمية متغير حسب القدس جامعة طمبة لدل الجغرافي

39

 التنكر اختبار اسئمة عف العينة أفراد الجابات المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج  (5.4) جدكؿ
 األكاديمي المستكل متغير حسب القدس جامعة طمبة لدل جغرافيال

39

 اختبار أسئمة عف الدراسة عينة أفراد جاباتال المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات  (:6.4) جدكؿ
السكف مكاف لمتغير تعزل القدس جامعة طمبة لدل الجغرافي التنكر

41 

 الجغرافي التنكر مستكل في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج  (7.4)جدكؿ
 السكف مكاف لمتغير تعزل القدس جامعة طمبة لدل

41 

 فقرات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات  (9.4) جدكؿ
 القدس جامعة طمبة لدل البطكلي التخيمي التفكير مجاؿ

42

 التخيمي لمتفكير الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات  (11.4) جدكؿ
 القدس جامعة طمبة لدل المستقبمي

43

 التخيمي متفكيرل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات  (11.4) جدكؿ
 القدس جامعة طمبة لدل التقمصي

44

 فقرات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات  (12.4) جدكؿ
 القدس جامعة طمبة لدل العدكاني التخيمي لتفكيرا

45

 فقرات عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (13.4) جدكؿ
 القدس جامعة طمبة لدل العاطفي التخيمي لتفكيرا مجاؿ

46
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 التخيمي متفكيرل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات  (14.4) جدكؿ
 القدس جامعة طمبة لدل لمطبيعة الخارؽ

47

 التفكير  مقياس فقرات ىعم العينة أفراد الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج  (15.4) جدكؿ
 الجنس متغير حسب القدس جامعة طمبة لدل التخيمي

48

 التفكير  المقياس فقرات عمى العينة أفراد الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج  (16.4) جدكؿ
 الكمية متغير حسب القدس جامعة طمبة لدل التخيمي

49

 لدل التخيمي التفكير مستكل في العينة أفراد الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج   (17.4) جدكؿ
 األكاديمي المستكل متغير حسب القدس جامعة طمبة

51

 التفكير لمستكل الدراسة عينة أفراد ابةالستج المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات  (18.4) جدكؿ
 السكف مكاف لمتغير يعزل القدس جامعة طمبة لدل التخيمي

51

 التفكير  مقياس فقرات عمى العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج  (19.4)جدكؿ
 السكف مكاف رلمتغي يعزل القدس جامعة طمبة لدل التخيمي

52

 كالتفكير الجغرافي التنكر مستكل بيف لمعالقة االحصائية كالداللة بيرسكف ارتباط معامؿ  (21.4) جدكؿ
 القدس جامعة طمبة لدل التخيمي

53
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 أ  ............................................................................................. إقرار

 ب  ................................................................................... شكر كعرفاف
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