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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


