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تنمية ميارات التفكير لتقنيات نظم المعمومات الجغرافية  بيئة تعميمية قائمة عمى
 المنظومى لدى طالب كمية التربية / جامعة حموان

 إعداد
 محمود محمد د. نيفين محمد

 قسم المناىج وطرق التدريس
 كمية التربية / جامعة حموان

 البحث :مستخمص 
لطالب الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا  نظومىىدف ىذا البحث إلى تنمية ميارات التفكير الم

عبر شبكة  ُنظم المعمومات الجغرافية  تقنيات وذلك بالتفاعل مع ، بكمية التربية / جامعة حموان 
الفرقة الثانية / طالب من طالبًا ( 50المعمومات الدولية )اإلنترنت( ، وتكونت عينة البحث من )

 . شعبة الجغرافيا ، بكمية التربية ، جامعة حموان 
باستعراض مقررات الفصمين األول والثانى ، شعبة الجغرافيا لطالب الفرقة الثانية  ةالباحث تقام

قائمة بميارات  ثةالباح ت، ثم أعد نظومىلميارات التفكير الم اييتعمى مدى شمولوذلك لموقوف 
وأيضًا عدد من وذلك بعد الرجوع لعدة مصادر ودراسات سابقة  فى الجغرافيا نظومىالتفكير الم

عدد من األنشطة المتكافئة الالزمة لتنمية ميارات التفكير  ةالباحث ت، كما أعد المقررات الدراسية
ُنظم المعمومات قائم عمى تقنيات تصميم تعميمي  من خاللوالتى تم تقديميا وتنفيذىا  نظومىالم

 الجغرافيافى  نظومىمقياس لميارات التفكير الم ةالباحث تة عمى شبكة اإلنترنت ، واستخدمالجغرافي
 .لطالب الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا 

 وقد أسفر البحث عن عدة نتائج أىميا :
 طالب المجموعة التجريبية ( بين متوسطي درجات 0.09عند مستوى ) فرق دال إحصائياً  يوجد -

 . وذلك لصالح التطبيق البعدى نظومىالبعدي لمقياس التفكير المبمى و القفي التطبيق 
( عند القياس بمعادلة مربع إيتا 0.8وصل حجم تأثير تقنيات نظم المعمومات الجغرافية إلى ) -
(². فى تنمية ميارات التفكير المنظومى ) 

 
------------------------------------- 

جامعة حموان. -مناىج وطرق التدريس )الجغرافيا( ، كمية التربية مدرس ال:  محمودنيفين محمد )*( د.                  
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Abstract: 

The aim of this research was to develop the thinking skills of the second-year 
students of the Geography Division by interacting with GIS through the Internet. The 
research sample consisted of (50) students from the Second Division / Geography 
Division, Faculty of Education, Helwan University . 

The researcher reviewed the courses of the first and second chapters, the 
Geography Division for the second year students, in order to determine the 
comprehensiveness of organizational thinking skills. The researcher then prepared a list 
of the thinking skills of the system in geography after reviewing several sources and 
previous studies as well as a number of courses. As well as the required equivalence 
for the development of organizational thinking skills, which were introduced and 
implemented through the design of GIS for the Internet. The researcher used a scale of 
systematic thinking skills in geography for students of the second division, 
Geographically . 

The search resulted in several results, the most important of which are: 
- There is a statistically significant difference at the level of (0.01) between the 

average scores of the experimental group students in the tribal and remote application 
of the systematic thinking scale for the benefit of the remote application. 

- The magnitude of the impact of GIS techniques reached (0.8) when measured 
by the equation of the ETA box (h²) in the development of systemic thinking skills. 
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تنمية ميارات التفكير لتقنيات نظم المعمومات الجغرافية  بيئة تعميمية قائمة عمى
 المنظومى لدى طالب كمية التربية / جامعة حموان

 إعداد
 محمود محمد د. نيفين محمد

 Introductionمقدمة :  
نتيجة التطور المتالحق فى نظم وتكنولوجيا المعمومات  زادت فرص التعمم ، وزادت فرص 
المتعممين لمنشاط واإليجابية أثناء التعمم ، وظيرت مصادر جديدة ثرية ، لمتعمم تتكيف مع السياقات 

، والحاجات الفردية لممتعممين ، عمى المستوى التعميم الجامعى وقبل الجامعى يمية المختمفة التعم
دارتو  بحيث تغيرت وظائف مصادر التعمم من توصيل التعميم/ التعمم ، إلى بناء التعميم / التعمم وا 

( وذلك فى جميع مجاالت المعرفة ومنيا مجال المعمومات 5، 5095)محمد عطية خميس ،
 Geographic Informationرافية والتاريخية حيث ظيرت نظم المعمومات الجغرافية "الجغ

System التي انتشرت تطبيقات ليا عمى شبكة اإلنترنت فى صورة برامج متكاممة يمكن استخداميا "
"، وبرنامج جوجل إيرث  "ArcGISفي العممية التعميمية  ومن أمثمة ىذه البرامج ،  برنامج 

""Google earth  الذى يمكن استخدامو كمنصة لمتكامل المعرفى لممعمومات الجغرافية حيث أنو
يتيح لممستخدم فرص التفاعل معو أثناء ممارسة أنشطة تعميمية مثل البحث عن األماكن الجغرافية 
نشاء عالمات مكانية واالطالع عمى المعمومات المصاحبة ليذه األماكن ويتيح لو إمكانية إضافة  وا 

مات عند ىذه العالمات المكانية التى يتم إنشائيا  ثم يحفظيا فى موضعيا أوعمى نص ورسو 
( ، Lee and Tsai,2013الكمبيوتر الخاص بو ويستطيع أن يتبادليا أو أن يضعيا فى مفضمتو )

فمثل ىذه النوعية من برامج نظم المعمومات الجغرافية عند استخداميا فى التعميم تحقق ما ينادى بو 
توصمت إليو النظريات التربوية التى تؤيد التأكيد عمى دور المتعمم اإليجابى  لتربية وتحقق ماعمماء ا

يجابيتو فى المواقف التعميمية مطمب ىام تناولو  فى المواقف التعميمية حيث أن  نشاط المتعمم وا 
لوجيا التعميم الكتاب والباحثين بالبحث والدراسة فى الميدان التربوي بشكل عام والمتخصصين فى تكنو 

والمناىج وطرق التدريس عمى وجو الخصوص ، حيث ظيرت فى الكتابات العممية التربوية مفاىيم 
ونظريات تؤيد ذلك مثل التعمم النشط والنظرية البنائية ونظرية معالجة المعمومات ونظرية الدافعية 

ة التعمم كمما زادت حيث اجمعت ىذه النظريات عمى أنو كمما كان لممتعمم دور إيجابي فى عممي
 نشطة كمما كان التعمم أفضل وأبقى أثرًا .دوافعو ومشاركتو األ
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 Background of the Problem:   البحث مشكمة
 تم االستدالل عمى وجود مشكمة البحث من خالل ما يمى :       
  : الدراسة الستطالعيةأولً 

نظومى لدى طالب مميارات التفكير ال تفعيلبإجراء دراسة استطالعية لتعرف واقع  ةالباحث تقام
 ، وتضمنت ىذه الدراسة جانبين ىما : كمية التربية / جامعة حموان

 : لمطالباستبيان  -9
طالب الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ( من 50عمى عدد ) ا، تم تطبيقي ةاستبيان ةالباحث تأعد

 ، بيدف تعرف ما يمى : بكمية التربية ، جامعة حموان
 ل إلى حد ما نعم  العبارة م
فى شعبة الجغرافيا عمى  األكاديمية المقررات تشمل 9

 . ميارات التفكير المنظومى
   

تشمل المقررات الجغرافيا  األكاديمية عمى ميارات   5
 تتصل بتقنيات ُنظم المعمومات الجغرافية .

   

لتفعيل نمط ُنظم المعمومات الجغرافية أىمية فى  3
ميارات التفكير المنظومى لطالب الفرقة تنمية 

الثانية / شعبة الجغرافيا ، كمية التربية / جامعة 
 حموان .

   

 
 إلى النتائج التالية : ةالستبيان هبعد إجراء التطبيق ليذ ةالباحث توقد توصم

 أساليبعمى  الجغرافياشعبة  ات%( من عينة الدراسة عمى ندرة شمول مقرر 85.66أكدت نسبة ) -أ
 .ُنظم المعمومات الجغرافية 

عمى  الجغرافياشعبة  ات%( من عينة الدراسة عمى ندرة شمول مقرر 80.99أكدت نسبة ) -ب
 .نظومىمميارات التفكير ال

فى  نظم المعمومات الجغرافية تفعيل%( من عينة الدراسة عمى أىمية 900أكدت نسبة ) -جـ
 .الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافياب لطال نظومىملتنمية ميارات التفكير ال الجغرافيا
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 المقابمة الشخصية مع الطالب :  -2
شعبة طالبات من و ( طالب وطالبة ، لطالب 55مقابمة شخصية مفتوحة مع عدد ) ةالباحث تأجر 

توظيف ُنظم المعمومات الجغرافية ، وذلك بيدف تعرف مدى الجغرافيا ، كمية التربية / جامعة حموان 
 . التفكير المنظومىوتنمية ميارات 

 وقد دارت المقابمة حول األسئمة التالية :   
 ؟ العامةميارات التفكير ىى ما  -أ
 ؟ نظومىمميارات التفكير الىى ما  -ب
تساعدك عمى تنمية ميارات التفكير دراسة ُنظم المعمومات الجغرافية لما مدى رغبتك فى  -جـ
 ؟ نظومىمال

 إلى النتائج التالية : ةالباحث تمومن خالل أسئمة تمك المقابمة توص
%( من عينة الدراسة أن لدييم معمومات بسيطة عن ميارات التفكير بصفة 55.07أكدت نسبة ) -أ

 عامة.
%( من عينة الدراسة أن ليس لدييم معمومات عن ميارات التفكير 900أكدت نسبة ) -ب
 .ظومىنمال
 اتلمقرر  دراسة ُنظم المعمومات الجغرافية %( من عينة الدراسة رغبتيم فى90.05أكدت نسبة ) -جـ

 .نظومىمتساعدىم عمى تنمية ميارات التفكير ال الجغرافيا
 اتلمقرر دراسة ُنظم المعمومات الجغرافية %( من عينة الدراسة رغبتيم فى 95.06أكدت نسبة ) -د

 .ظومى نميارات التفكير المتساعدىم عمى تنمية  الجغرافيا
 : والدراسات السابقةًا : نتائج البحوث نيثا

لقد طرح العديد من الميتمين بميارات التفكير المتضمنة فى المواد الدراسية بصفة عامة وتدريس 
بصفة خاصة عدد من المبررات وراء تعمم الطالب لتمك الميارات  والجغرافيا الدراسات االجتماعية

امل مع التغيرات المعاصرة من والتى تتمثل فى تنشئة المواطن الذى يستطيع التقصى والبحث والتع
أجل  تحقيق األىداف المرغوب فييا ، كذلك تنشئة مواطنين يتصفون بتكامل النواحى الفكرية 

 . والروحية والجسمية ، وتنمية قدراتيم عمى حل المشكالت الجغرافية والفيم العميق لألمور الحياتية
دراسة )عبد ، ومنيا  نظومىملتفكير الميارات ا نميةوقد أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية ت

( ، والتى ىدفت إلى تعرف أثر استعمال المدخل المنظومى فى تنمية التفكير 5093العزاوى ، 
 لصف األول بمعاىد إعداد المعممات.اإلستداللى لدى طالبات ا
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البحث وقد تضمن اإلطار النظرى دراسة المدخل المنظومى والتفكير اإلستداللى واالتجاه ، وتحدد 
عمى طالبات الصف األول بمعاىد إعداد المعممات بمحافظة  5095-5099فى السنة الدراسية 

 صالح الدين فى مادة التربية اإلسالمية .
ومن النتائج التى توصل إلييا الباحث : تفوق طالبات المجموعة التجريبية التى درست بطريقة 

 تى درست بالطريقة االعتيادية .المدخل المنظومى عمى طالبات المجموعة الضابطة ال
( والتى ىدفت إلى قياس فاعميو استخدام إنموذج التعميم 5093وأيضًا دراسة ) رياض حميد 

التوليدى لتدريس مادة الرياضيات فى تنمية ميارات التواصل التواصل الرياضى والتفكير المنظومى 
ى ذو االختيار البعدى  ، وتكونت لدى الطالب لمصف الثانى المتوسط تم اتباع منيج شبو التجريب

( تمميذ ، درسوا 56( تمميذ تم تقسيميم إلى مجموعة تجريبية وعددىا )55عينة الدراسة من )
( تمميذ درست بالطريقة العادية وتمت 56باستخدام إنموذج التعميم التوليدى وأخرى ضابطة وعددىا )
د اختبارين األول لميارات التواصل الرياضى مكافئة المجموعتين فى فى المتغيرات الدخيمة ، وتم إعدا

( أسئمة ، وكان من اىم النتائج 0( فقرة ، والثانى فى التفكير المنظومى وتكون من )53وتكون من )
التى توصل إلييا البحث ، تفوق المجموعة التجريبية التى درست باستخدام أنوذج التعميم التوليدى 

 اصل الرياضى والتفكير المنظومى .عمى المجموعة الضابطة فى ميارات التو 
 عممية التعميم ، التدريس ومنيا:فاعمية نظم المعمومات الجغرافية فى عمى أكدت وىناك دراسات   

( التى ىدفت إلى تنمية التفكير المكانى Megan L. Webster 2015,ميجان ل روبرت ) ودراسة
مات الجغرافية ليا دور كبير فى بناء فى الجغرافيا البشرية وتوصمت الدراسة إلى أن نظم المعمو 

اإلدراك المكاني ، التفكير النقدي ، وفيم الجغرافيا بطرق التواصل مع الجوانب متعددة من العالم 
وأجريت عديد من الدراسات في مجال التحقق من فاعمية نظم المعمومات  ،   الذي يعيشون فيو 

نيا تعمل عمى زيادة دافعية التالميذ وتشجيعيم الجغرافية  فى التدريس وكان من من بين نتائجيا أ
( وتعمل عمى جذب Keiper Timothy, 1999، ) (Bednarz  )Sarah,1999عمى التعمم  

( تعمل عمى تعزيز فيم Baker Tomas,2000واستثارة حوافز التالميذ / الطالب أثناء دراستيم )
( Peterson Kenneth,2000لبيانات )التمميذ/ الطالب وبقاء أثر التعمم من خالل إعادة تمثيل ا
 Stewart( و)  Donaldson،5009وتيسر النشاط الموجو نحو الميمة واألنشطة التعميمية ) 

Meg,2001 و )(Jensen Ryan,2002) . 
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 ًا : توصيات بعض المؤتمرات الدولية والعربيةثالث
دد من المعايير عند تدريس قامت العديد من المؤتمرات والمشروعات المصرية والعالمية بتوفير ع

 ، ومن بين ىذه المشروعات والمؤتمرات :والجغرافياالدراسات االجتماعية 
 تونس  ، تونس جيو المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات نظم المعمومات الجغرافية والجيو فضاء ، -9

 . 5096أبريل  30: 56
دارة المخاطر  -5 أكتوبر  5 -0، كواالمبور ، دولة ماليزيا ، المؤتمر الدولى فى الجغرافيا المكانية وا 

 م .5097
نظم  وظيفضرورة العمل عمى تومن خالل اإلجراءات السابقة التى قام بيا الباحث تأكد أىمية 

فرقة لطالب ال نظومىمفى تنمية ميارات التفكير ال الجغرافيا راتمقرر حد ألالمعمومات الجغرافية 
 .الثانية / شعبة الجغرافيا

 Problem of the Studyكمة البحث : مشتحديد 
 تمثمت مشكمة البحث فيما يمى :

كمية التربية / جامعة  الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ،  طالبلدى  مىو نظمضعف ميارات التفكير ال
 . حموان

  Questions of the Studyأسئمة البحث :  
 حاول البحث اإلجابة عن األسئمة التالية : 

، شعبة الجغرافيا ، كمية الفرقة الثانية الالزم تنميتيا لطالب  نظومىمالتفكير الما ميارات  -9
 ؟ / جامعة حموانالتربية

تنمية ميارات فى البرنامج الدراسى لظم المعمومات الجغرافية نُ  لدمج تقنياتما التصور المقترح  -5
 ؟ الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافياطالب لدى  نظومىمالتفكير ال

تنمية ظم المعمومات الجغرافية لنُ تقنيات  فاعمية التصور المقترح لبيئة تعميمية قائمة عمىا م -3
 ؟الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ، كمية التربية / جامعة حموانطالب لدى  نظومىمميارات التفكير ال
  of the Study Hypothesesفروض البحث : 

 لية :حاول البحث التحقق من صحة الفروض التا
( بين متوسطى درجات طالب المجموعة 0.09يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -9

 لصالح التطبيق البعدى. نظومىمفى التطبيق القبمى والبعدى لمقياس ميارات التفكير ال التجريبية
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مربع  ( أو أكثر عند القياس بمعادلة0.8إلى )نظم المعمومات الجغرافية تقنيات  يصل حجم تأثير -5
 . نظومىميارات التفكير الم( فى تنمية ²إيتا )

 Aims of the Studyأىداف البحث : 
 ىدف البحث إلى تحقيق ما يمى :

 ات شعبةمقرر أحد بالبيئة التعميمة المناسبة والتى ترتكز عمى ُنظم المعمومات الجغرافية تصميم  -9
 . ية التربية / جامعة حموانالفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ، كملطالب  جغرافياال
خالل  شعبة الجغرافيا ، كمية التربية / جامعة حموان منلطالب  نظومىالمتنمية ميارات التفكير  -5

 .لتقنيات ُنظم المعمومات الجغرافيةدراستيم 
لطالب  نظومىمتنمية ميارات التفكير الظم المعمومات الجغرافية لنُ تقنيات مية عالتحقق من فا -3

عن طريق تقنيات بعد دراستيم  الثانية / شعبة الجغرافيا ، كمية التربية / جامعة حموان وذلكالفرقة 
 .ُنظم المعمومات الجغرافية 

ميارات  عمى تنمية ظم المعمومات الجغرافية بمقرر الجغرافيانُ استخدام تقنيات التحقق من أثر  -5
 .ا ، كمية التربية / جامعة حموان التفكير المنظومى لطالب الفرقة الثانية / شعبة الجغرافي

 Significance of the Studyأىمية البحث : 
 قد يفيد البحث فيما يمى :

بحيث  الفرقة الثانيةلطالب جغرافيا ال اتفى تطوير مقرر  البيئة التعميمية الُمقترحةاالستفادة من  -9
 تعمل عمى تنمية ميارات التفكير األخرى لدييم.

المقترحة واألدوات  ساليب التقييمأمن  الجامعىبرامج والخطط الدراسية بالتعميم يستفيد واضعوا ال -5
مقياس ميارات التفكير  - األنشطة الجغرافية المقترحة – التفكير المنظومى قائمة مياراتبالبحث ) 

 .الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيالطالب  نظومىم( فى تقييم ميارات التفكير ال نظومىمال
 .نظومىمول إلى قائمة نيائية بميارات التفكير الالوص -3

 Delimitation’s of the Studyحدود البحث : 
 التزم البحث بالحدود التالية :

 .ية / جامعة حموان بالفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ، كمية التر  البعينة من ط -9
نشطة الجغرافية عن طريق األة البيئة التعميمية والتى تقدم ُنظم المعمومات الجغرافيتصميم  -5

 . الفرقة الثانية / شعبة جغرافيالطالب  المقترحة
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وقياس  الفرقة الثانية / شعبة الجغرافياالبيئة التعميمية والتى تقدم ُنظم المعمومات لطالب تجريب  -3
 .نظومىمميتيا فى تنمية ميارات التفكير العفا

 Terminology of the Studyمصطمحات البحث :  
 تم تعريف مصطمحات البحث إجرائيًا وفقًا لما يأتى :

 : نظومىمميارات التفكير ال -1
"ىو ذلك التفكير الذي يركز عمى مضامين عممية مركبة من خالل :يقصد بيا فى ىذا البحث بأنيا 

منظومات متكاممة تتضح فييا كافة العالقات بين المفاىيم و الموضوعات مما يجعل المتعمم قادرًا 
إدراك الصورة الكمية لمضامين المنظومات المعروضة، لذا فإنو يركز عمى الكل المركب الذي  عمى

التأثير وديناميكية في  يتكون من مجموعة مكونات تربط فيما بينيا بعالقات متداخمة تبادلية
 . (63، 5003: ة ، وعفان )عبيدالتفاعل"

 ُنظم المعمومات الجغرافية : -2
يقصد بيا نظام متكامل لو مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو  : بأنيا البحثيقصد بيا فى ىذا     

ويعتمد بشكل أساسي عمى الحاسب اآللى والبيانات والمعمومات سواء كانت لفظية  أو غير لفظية 
دارتيا بواسطة برنامج إلدارة قواعد البيانات  بالشكل الرقمى  والمتعمقة باألماكن حيث يتم اختزانيا وا 

ة لالسترجاع فى شكل لفظى أو غير لفظى فى صورة خرائط أو صور ........الخ ، وتكون جاىز 
 وفق احتياجات المستفيد المعموماتية .

  Method of the Studyمنيج البحث : 
 أتبع البحث المنيج الوصفى والمنيج شبو التجريبى.

  Procedures of The Studyإجراءات البحث :  
ث والدراسات ذات العالقة بموضوع البحث ، وذلك من خالل المحاور أواًل : دراسة وتحميل البحو 

 التالية :
مفيوم ُنظم المعمومات : ) البيئة التعميمية المناسبة لتقديم وعرض ُنظم المعمومات الجغرافية -9

 (.األساليب والطرق المناسبة لعرض ُنظم المعمومات الجغرافية  -أىميتيا وأىدافيا  – الجغرافية
 (. نظومىمأىم ميارات التفكير ال –أىميتيا  –: ) مفيوميا  نظومىمات التفكير الميار  -5

، لمفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا )الفصل الدراسى األول(  اإلطالع عمى المقررات األكاديميةثانيًا : 
 وتم ذلك تبعًا لمخطوات التالية :
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اإلطالع عمى المقررات من  صياستخالا التى تم نظومىموضع قائمة بميارات التفكير ال -9
 .األكاديمية لمفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا )الفصل الدراسى األول( 

فى صورتيا المبدئية عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد  منظومىعرض قائمة ميارات التفكير ال -5
جراء التعديالت فى ضوء آرائيم.  من صدقيا ، وا 

 . نظومىمر الحساب ثبات قائمة ميارات التفكي -3
، وتم ذلك تبعًا الجغرافية صور المقترح لبيئة قائمة عمى دمج تقنيات ُنظم المعمومات ًا : التثالث

 لمخطوات التالية :
 .بيئة التعميمية المقترحة تحديد أسس ال -9
 .مبيئة التعميمية المقترحة تحديد األىداف العامة ل -5
 .عرض المحتوى تحديد محتوى وزمن  -3
 يد األنشطة التعميمية / التعممية.تحد -0
 .الالزمة التدريسومداخل  استراتيجياتطرق و تحديد  -5
 تحديد وسائل ومصادر التعميم / التعمم. -6
 تحديد أساليب التقييم. -7
، وذلك بعرضيا فى صورتيا المبدئية عمى مجموعة من  بيئة التعميمية المقترحةضبط ال -8

جراء التعديالت فى ضوء آرائيم لمتوصل إلى الصورة من صدقيا وصال المحكمين لمتأكد حيتيا ، وا 
 النيائية لموحدة.

 ًا : إعداد أدوات البحثرابع
 (. نظومىمإعداد أدوات البحث ، وتمثمت فى )مقياس ميارات التفكير ال -9
جراء ا  البحث فى صورتيا المبدئية عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد من صدقيا ، و  أداةعرض  -5
 تعديالت فى ضوء آرائيم لمتوصل إلى أدوات البحث فى صورتيا النيائية.ال
 البحث. اةدأحساب ثبات  -3

والمستندة إلى األنشطة الجغرافية لمبيئة التعميمية المقترحة ًا : التجربة الستطالعية خامس
 .)القائمة عمى ُنظم المعمومات الجغرافية(  المقترحة
لطالب  من خالل النشطة التعميمية الجغرافية المقترحةية المقترحة البيئة التعميمًا : تجريب سادس

 البحث ، وتم ذلك تبعًا لمخطوات التالية : داةوتطبيق أ الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا



989 
 

اعتمد ىذا البحث  The Quasi Experimental Designتحديد التصميم شبو التجريبى :  -9
 One Group Pre-Test, Post-Testجموعة الواحدةعمى التصميم شبو التجريبى ذى الم

Design  
الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا ، كمية التربية ، جامعة  الباختيار عينة البحث عشوائيًا من ط -5

 .حموان
 عينة البحث. البالبحث قبميًا عمى الط اةتطبيق أد -3
 طالبلم نشطة الجغرافية المقترحة من خالل اال من خالل البيئة التعميمية المقترحةتدريس ال -0

 عينة البحث.
 عينة البحث. البالبحث بعديًا عمى الط ادةتطبيق أد -5

 ًا : جمع البيانات وتحميميا إحصائيًا واستخالص النتائج.سابع
 :  تفسير نتائج البحث ومناقشتيا. ثامناً 
 : توصيات البحث والبحوث المقترحة فى ضوء نتائج البحث. تاسعاً 

 
  : ااططار النظرىأولً 

متطمبات   -أىميتيا وأىدافيا  –)مفيوم ُنظم المعمومات الجغرافية  ُنظم المعمومات الجغرافية :
األساليب والطرق المناسبة لعرض ُنظم المعمومات  -تضمينيا وتنفيذىا فى مقرر الجغرافية 

 الجغرافية(.
 تعريف نظم المعمومات الجغرافية :

مومات الجغرافية ، وذلك بسبب اختالف المجاالت والتطبيقات العممية تتعدد تعريفات نظم المع
العديدة التى ليا عالقة بنظم المعمومات الجغرافية  فالبعض عرفيا من منطمق تكنولوجى ، والبعض 
اآلخر عرفيا من حيث األىداف التطبيقية وذلك لخدمة القضايا البيئية ، ومن أمثمة ىذه التعريفات 

 مايمى :
المعمومات الجغرافية ىى نمط تطبيقى لتكنولوجيا الحاسب اآللى والتى تيتم بانجاز وظائف نظم  -

خاصة فى معالجة وتحميل المعمومات بما يتفق مع اليدف التطبيقى ليا معتمدة عمى كفاءة بشرية 
 ( . 98، ص5000والكترونية متميزة . )محمد الخزامى عزيز، 
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المكانية مع المعمومات الوصفية من خالل برامج معينة نظام يتم من خاللو ربط المعمومات  -
خراج البيانات الجغرافية بصور  باستخدام الكمبيوتر، قادرة عمى ادخال وتخزين ومعالجة وتحميل وا 

 ( . 59مختمفة حسب احتياجات المستخدم ، ) صالح أبو عميرة ، 
تتكون من البيانات والمعمومات نظم المعمومات الجغرافية ىى مجموعة متكاممة من العناصر التى  -

الجغرافية وأجيزة الحاسب اآللى وأشخاص مدربين يمكنيم استخدام ىذه المكونات وتخزين وتحميل  
 (.55،  5000تمك المعمومات الجغرافية بيدف التنمية البشرية . )أحمد سالم صالح 

دة الجغرافية وتخزينيا عمى نظم المعمومات الجغرافية ىى اإلجراءات التى يتم بواسطتيا جمع الما -
الحاسب اآللى ثم تحميميا ومعالجتيا بواسطة برامج تطبيقية لمحصول عمى نتائج نيائية عمى ىيئة 
خرائط وصور أو رسومات بيانية أو جداول وتقارير عممية . )صبرى الجيزاوى ، والطيب ىارون  

5095  ،90 . ) 
ًا عمى استخدام الحاسب فى تجميع ومعالجة ، " نظم المعمومات الجغرافية وسيمة تعتمد أساس -

وعرض وتحميل البيانات المرتبطة بمواقع جغرافية ، الستنتاج معمومات ذات أىمية كبيرة فى اتخاذ 
 ( .5006قرارات مناسبة ، وتستخدم ىذه النظم قى مجاالت التنمية المختمفة . )عبد اهلل الصقري ، 

تجمع البيانات وتخزنيا وتسترجعيا إلدارتيا وتحميميا وتمثيميا "نظم المعمومات الجغرافية نظم آلية  -
 (.5099فى صورة خرائط رقمية " . )فاطمة أحمد عبده أحمد الحطاب ،

نظم المعمومات الجغرافية قواعد بيانات مكانية من الخرائط الرقمية والمعمومات عن الظاىرات  -
 (Alexis Pang 2006.1,المختمفة ليذه األماكن والمواقع الجغرافية. )

وبالنظرة التحميمية لمتعريفات السابقة التى أوردىا الباحثين الحظ الباحثان أن جميعيا تتفق فى أن 
نظام المعمومات الجغرافى يعتمد بشكل أساسي عمى الحاسب اآللى والبيانات والمعمومات سواء كانت 

دارتيا بواسطة لفظية  أو غير لفظية فى الشكل الرقمى  المتعمقة باألماكن وال تى يتم اختزانيا وا 
برنامج إلدارة قواعد البيانات وتكون جاىزة لالسترجاع فى شكل لفظى أو غير لفظى فى صورة 

 خرائط أو صور ........ إلخ ، وفق احتياجات المستفيد المعموماتية .
 مكونات نظم المعمومات الجغرافية :

( ، )صالح أيو 9ات أساسية انظر شكل رقم )أى نظام معمومات جغرافى يتكون من عناصر ومتطمب
 ( وىى كاآلتى :55عميرة ، ص )

 توفر جياز كمبيوتر ذو سعة عالية وسرعة مناسبة . -
 .  Google earthأو  Arc/GISتوفر برنامج تطبيقى لنظم المعمومات الجغرافية مثل  -
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بيوتر باإلضافة إلى الصور توفر البيانات الجغرافية عمى ىيئة خرائط رقمية مقروءة عمى الكم  - 
 الجوية والمرئيات الفضائية وأيضًا البيانات الوصفية الخاصة بالمعمومات المكانية .

وجود المستخدم المتمكن من  أساسيات التعامل مع الكمبيوتر وأدوات البرنامج التطبيقى ووظائفيا  -
. 

 
 ( مكونات نظم المعمومات الجغرافية9شكل رقم )

 مومات الجغرافية :أىمية نظم المع
تعد نظم المعمومات الجغرافية من المستحدثات التكنولوجية التى تيتم بمعالجة وتحميل وعرض 
البيانات والمعمومات التاريخية والجغرافية وذلك فى شكل لفظى وغير لفظى ) رسومات بأنواعيا 

عمى وجو  عام وفى التعميم وصورممونة أوغير ممونة ( مما يصعب اإلستغناء عنيا بشكل
، وقد أشارت عديد من الدراسات إلى أىميتيا فى المجال التعميمى منذ بداية انتشارىا مثل الخصوص

( ، ودراسة )حسين عبد الباسط  ، (Hall , 2002( ،ودراسة ىل brown , 2001دراسة برون )
 ( .5095(، ودراسة )صبرى الجيزاوى ،والطيب ىارون ،5000
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( إلى أن نظم المعمومات الجغرافية تمكن (Alexis Pang,2006,1وتشير دراسة 
التالميذ/الطالب والمعممين من تأدية عدة وظائف لإلجابة عن عديد من التساؤالت  ومن أمثمة ىذه 

 الوظائف واألسئمة المرتبطة بيا : 
 : ويسأل عنيا ب : أين؟ Locationsالمواقع  -
 لمسافة والحجم والطول والمساحة.... .: ويسأل عنيا باالستفسار عن ا Measurementالقياس  -
 .؟ ..........  و أي األماكن .......  : ويسأل عنيا ب : أين تقعConditionالوضع أو الحالة  -
 .؟ :  ما التغيرات التى طرأت .......   Trendالميل والتوجو     -
 .؟ : ما أفضل الطرق  ..........   Routingالتوجيو والطرق  -
 .؟ : ما رسم ................. Pattrenموذج رسم أو ن -

( أن معممو الدراسات االجتماعية فى  00 – 35، ص ص 5090ويوضح صالح أبو عميرة )
القرن الحادى والعشرين يعممون أطفااًل اليدرون فى األغمب تخيل كيف يبدو حييم أو مدينتيم من 

ماكن مثل ىذه الصور المكانية يمكن عمو ، فيم يستطيعون رؤية مصفوفة من الصور تمثل ىذه األ
أن تغير الطريقة التى ندرس بيا عن المكان ، فنضع التالميذ فى موقع استيعاب المعرفة عن 
محيطيم بفاعمية أكبر وبطرق أكثر ديناميكية وبداىة ، وذلك مثل نظم المعمومات الجغرافية التى 

يقة الزمن وسياقات واقعية لمتعمم ، كما تتيح لممعممين لممعممين تزويد التالميذ بمعطيات عن حق
تستطيع أن تحسن تقصى التالميذ لممشكالت المتعمقة بالمواطنة ، إذ يمكن أن يستخدم معممو 
الدراسات اإلجتماعية التكنولوجيات الجديدة من أجل إعداد متعمم اليوم ألن يكون مواطن الغد ، 

األرض لكونيا وسيمة فّعالة وحديثة فى التعامل وتأتى أىمية نظم المعمومات الجغرافية فى استخدام 
مع الكم اليائل من البيانات حيث تتميز بالقدرة العالية عمى تحميل البيانات مما يفيد المخططين فى 
التوصل إلى قرارات صحيحة قد يصعب الوصول إلييا بالطرق التقميدية وذلك لما تتصف بو من 

ل جمع وربط مجموعة من البيانات فى طبقات مختمفة تكامل البيانات والمعمومات وذلك من خال
يمكن التعامل معيا آليًا ، واالستفادة منيا دون أن يخل ىذا االختزال والتخزين بدقتيا وصحتيا أو 
دالالتيا ، ىذا باإلضافة إلى أن نظام المعمومات الجغرافى يقوم باإلجابة عن أسئمة تتعمق بالبيانات 

اب المسافات والمساحات والمحيطات واإلرتفاعات والمناطق المتجاورة والقياسات واألبعاد ، كحس
وأنماط توزيع الظاىرات الجغرافية والعالقات المكانية بينيا ومعرفة صفاتيا ومميزاتيا واتجاىات التغير 
فى الظاىرات والمواقع األفضل أو األنسب لمختمف الخدمات بناء عمى معايير عدة وخمق نماذج 
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لوصول إلى تعميمات عن سموك الظاىرات واستخراج النتائج فى شتى الصور ، بسيطة بيدف ا
 ( .96وعمل كثير من الخرائط المختمفة والرسوم البيانية المتنوعة.) صالح أبو عميرة ، 

ويمكن لنظم المعمومات الجغرافية تتبع ليس فقط األحداث أو األنشطة أو األشياء أو الظاىرات ، 
 Longley et)ع وكيفية الحدوث أيضًا ، أى معمومات ذات طابع جغرافى . ولكن يمكن تتبع الموق

al. , 2005 ,4). 
وتولد قواعد بيانات نظم المعمومات الجغرافية من معمومات تم تجميعيا فى الموقع الطبيعى الفعمى 
وعن طريق االستشعار عن بعد ، وتشمل المعمومات المجمعة فى الموقع الطبيعى الفعمى عمى 

ات طبوغرافية فيتم الحصول عمييا باستعمال تقنيات مسح مباشر ومالحظات لعمميات مشاىدة بيان
بشأن خواص معينة ممتقطة باستعمال الصورة وبيانات من اإلحداثيات مستمدة من الجيات المسئولة 

 عن تحديد الموقع . 
ونية لمعموم ، والتحميالت وقد أكد تقرير األمم المتحدة أن الوصول المتاح لمجميع والمكتبات اإللكتر 

الجغرافية المكانية وغيرىا من األصول التكميمية  فى مجال تكنولوجيا المعمومات والتكنولوجيا ، 
واليندسة والرياضيات لمعالجة قضايا التنمية ، مع اإلىتمام الخاص بالتعميم . )األمم المتحدة ، 

 ( .5095نمية ، المجنة المعنية بتسخير العمم والتكنولوجيا ألغراض الت
والتحميالت الجغرافية المكانية ىى أساسًا عممية تحول بيا المعمومات الجغرافية األولية إلى 
معمومات مفيدة ، من خالل تحويالت جغرافية مكانية ، وييدف من يقوم بعممية التحميل إلى الكشف 

 Heywood et al., 2006 , Desmith etعن أشياء ما وذاك لتكون مرئية بطريقة أخرى . )
al., 2010: 23 , Longley et al., 2005:316) 

 نظم المعمومات الجغرافية فى التعميم : ب دراسات اىتمت 
تناولت الدراسات السابقة نظم المعمومات الجغرافية من زوايا متعددة منيا من تناوليا من حيث 

 Jongwon)نارز ،  تأثير تعمميا عمى تنمية بعض الميارات مثل دراسة جون لي وروبرت بد
Lee).&Robert Bednarz , 2009  والتى ىدفت إلى تحديد تأثير تعمم نظم المعمومات الجغرافية

عمى التفكير المكانى لدى عينة من طالب الجامعات بمغت ثمانون طالبًا وكشفت النتائج عمى أن 
بار التفكير المكاني تعمم نظم المعمومات الجغرافية ساعد الطالب عمى إحراز نتائج عالية فى اخت

وكانت ىذه النتائج المتقدمة نتيجة لمعالقة بين األنشطة والخبرات التى مر بيا الطالب نتيجة تفاعميم 
 مع نظم المعمومات الجغرافية .
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( التى ىدفت إلى تنمية التفكير Megan L. Webster 2015,وأيضًا دراسة ميجان ل روبرت )
صمت الدراسة إلى أن نظم المعمومات الجغرافية ليا دور كبير فى المكانى فى الجغرافيا البشرية وتو 

بناء اإلدراك المكاني ، التفكير النقدي ، وفيم الجغرافيا بطرق التواصل مع الجوانب متعددة من العالم 
 الذي يعيشون فيو .

ومن الدراسات من اىتمت بدراسة العوامل التى تعمل عمى نشر نظم المعمومات الجغرافية فى  
( التى ىدفت إلى معرفة األسباب Shanon Hill White,2005التعميم دراسةِ شانون ىل وايت )

وراء نشر وتبنى نظم المعمومات الجغرافية فى التعميم وأشارت إلى أىمية التطبيقات التربوية التى تقدم 
 لمتالميذ/لمطالب بعد إكسابيم ميارات التعامل مع نظم المعمومات الجغرافية .

عديد من الدراسات في مجال التحقق من فاعمية نظم المعمومات الجغرافية  فى التدريس  وأجريت
(  Bednarzوكان من من بين نتائجيا أنيا تعمل عمى زيادة دافعية التالميذ وتشجيعيم عمى التعمم  

Sarah,1999) ( ،Keiper Timothy, 1999 / وتعمل عمى جذب واستثارة حوافز التالميذ )
( تعمل عمى تعزيز فيم التمميذ/ الطالب وبقاء أثر Baker Tomas,2000اء دراستيم )الطالب أثن

( وتيسر النشاط الموجو نحو Peterson Kenneth,2000التعمم من خالل إعادة تمثيل البيانات )
 Jensen)( و Stewart Meg,2001( و)  Donaldson،5009الميمة واألنشطة التعميمية ) 

Ryan,2002) 
نتائج الدراسات التى تمت فى مجال المقارنة بين التعميم باستخدام نظم المعمومات كما أوضحت 

الجغرافية والتعميم التقميدي أن التعميم باستخدام نظم المعمومات الجغرافية  يحقق نتائج أفضل فى 
رات ، التحصيل الدراسي و تنمية العديد من الميارات الجغرافية وتنمية ميارات التفكير، واتخاذ القرا

وأيضًا صبغ دراسة الموضوعات الجغرافية بالواقعية من خالل ربط دراسة ىذه الموضوعات بالبيئة 
 المحيطة . 

 ومن ىذه الدراسات : 
(Gatrell jay,2000 (،)Lioyd William,2001 (،)Brown Danial,2001),( Sanders 

Raymond,2002 (،)Hall Wallace,2002(،)Bell,Sidny,2002 عبد الباسط (، )حسين
 ( .5006(و)محمد خميفة ،5000،

وبالرغم من ىذه األىمية لنظم المعمومات الجغرافية التى كشفت عنيا الكتابات والدراسات السابقة 
يالحظ أن ندرة استخدام نظم المعمومات الجغرافية فى التعميم حيث تشير دراسة )فاطمة الحطاب 

معمومات الجغرافية فى المناىج المصرية قى جميع ( إلى أنو يالحظ ضعف االىتمام بنظم ال5099،
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المراحل التعميمية بالرغم من استخدامو فى الدول األجنبية وبعض الدول العربية ، وىذا ما أكدتو 
 ( والمشار إلييا سابقًا .5096وكشفت عنو الدراسة االستطالعية التى أجراىا الباحثان )

 . ( نظومىأىم ميارات التفكير الم –ميتيا أى –: ) مفيوميا  نظومىميارات التفكير الم
 : نظومىممفيوم ميارات التفكير ال

يعرف عبيد وعفانو التفكير المنظومي بأنو التفكير الذي يتناول المضامين  والمفاىيم العممية 
المركبة من خالل منظومات متكاممة تتضح فييا العالقات الرابطة بين المفاىيم والموضوعات، 

قادراً  من خالل ىذا التفكير عمى إدراك الصورة الكمية المركبة لمضامين المنظومات  فيكون المتعمم
المفاىيمية المعروضة والعالقات التي تربط بينيا، لذا فانو يقوم عمى الكل المركب الذي يتكون من 

،  وعفانة مجموعة مكونات تربط فيما بينيا عالقات متداخمة تبادلية التأثير وديناميكية التفاعل. )عبيد
5003 :65- 63 . ) 

من  اً ين الكامل التفكير المنظومي بأنو ذلك التفكير الذي يكون الفرد واعينفي حين يعرف حس
: 5005خاللو بأنو يفكر في نماذج واضحة وأن يكون لديو القدرة عمى بنائيا وتحميميا. )الكامل، 

9). 
إدارة عممية التفكير والتفكير فى  والتفكير المنظومى أيضًا ىو نوع من التفكير الذى يتضمن

فى التفكير من تحميل الموقف ثم إعادة تركيب مكوناتو بمرونة  االتفكير ، كما أنو يتطمب ميارات عمي
 ( .5،  5005إعادة التركيب المنظم فى ضوء المطموب الوصول إليو . ) عبيد ، مع تعدد طرق 

عمميات العقمية التى تكامل بين عمميات ( بأنو منظومة من ال5006وعرفو )الخزندار وميدى ، 
التفكير من تحميل لمموقف ، ثم إعادة تركيب مكوناتو بمرونة بطرق متعددة التنظيم فى ضوء اليدف 

  المنشود .  
 م :يالتفكير المنظومي في التعمميارات 

عممين في كمًا ثابتًا من المحتوى لمجموعة من المت حالىتقدم نظمنا التربوية المالئمة لمعصر ال
فترة ثابتة من الزمن، وىذا يشبو السباق لمعرفة من يحصل عمى )أ( ومن يفشل. إن نظمنا الحالية 
ليست مصممة لمتعمم: إلنيا مصممة من أجل االختيار. مرة ثانية، ىذا يصدق عمى المؤسسات 

 وسياقات أخرى، وليس فقط التعميم العام من الروضة إلى الثانوية.
ى التعمم، ينبغي عمى النظام التربوي الجديد أال يبقى الوقت ثابتًا ويجعل من أجل التأكيد عم

نما يجب أن يبقى التحصيل ثابتأ بمستوى معين من الكفاية، ويعطي  التحصيل الدراسي متغيرًا، وا 
لممتعممين كل ما يحتاجونو من الوقت لتحقيق الكفايات المطموبة. وال توجد طريقة أخرى غير ىذه 
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حقائق المتعمقة بأن أفرادًا مختمفين يتعممون بسرعات مختمفة وليم حاجات تعمم مختمفة. الستيعاب ال
،  ، لكي يكون لدينا نظام معتمد عمى التحصيل بداًل من نظام معتمد عمى الوقت وعمى أية حال

يجب أن يكون التحصيل معتمدًا عمى الفرد بداًل من التحصيل المعتمد عمى المجموعة. وىذا بدوره 
طمب تغيير دور المعمم ليصبح مدربًا أو ميسرًا ومديرًا بداًل من موزع لممعرفة عمى مجموعة من يت

 المتعممين الذين يمرون بمحاذاة الجرس المدرسي مثل العديد من المنتجات الصغيرة في خط اإلنتاج.
من مصادر ، يجب أن يحدث التعمم بشكل أساس  إذا أراد المعمم أن يكون ميسرًا ومديرًا تربوياً 

أخرى غير المعمم أو المدرب. لذلك، ينبغي أن يصبح النظام معتمدًا عمى المصادر مستخدمًا أدوات 
قوية جديدة تقدميا التقنية المتقدمة بداًل من نظام معتمد عمى المعمم. باإلضافة إلى ذلك، يتطمب ىذا 

لتعاوني والتدريس الخصوصي األمر تعاونًا أكبر وعمل الفريق بين الطالب، بما في ذلك، التعمم ا
لطالب ذوي أعمار متفاوتة، بداًل من نظرة العصر الصناعي بأن التعاون بين الطالب مساويًا 

 لمغش.
 : الصور الناشئة لمالمح النظام التربوي في العصر المعموماتي  (1)رقم  جدول

 العصر المعموماتي العصر الصناعي
 تقدم مستمر - مراحل دراسية -
 التعمم المعتمد عمى التحصيل - المحتوىتغطية  -
 االختبارات الفردية - االختبارات المعيارية -
 تقويم معتمد عمى األداء - تقويم غير أصيل )غير حقيقي( -
 خطط تعمم شخصية - التعمم المعتمد عمى المجموعة -
 تعمم تعاوني - تعمم تنافسي -
 مراكز تعمم - صفوف دراسية -
 المعمم مدرب وميسر لمتعمم - المعرفة المعمم مصدر -
 ميارات التفكير وحل المشكالت وتكوين المعنى - تذكر حقائق غير ىادفة -
 ميارات اتصال - ميارات قراءة وكتابة مجزأة -
 التقنيات المتقدمة كأدوات - الكتب كأدوات -
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 أىداف ميارات التفكير المنظومى :
 الل ربط المكونات المختمفة فى منظومة متكاممة .إدراك الصورة الكمية لمعمم من خ -
تنمية القدرة عمى رؤية العالقات الرابطة المكونة لمصورة الشاممة ألى موضوع دون أن يفقد  -

 جزئياتو .
تنمية القدرة عمى تحميل الموضوعات العممية والثقافية واالجتماعية إلى مكوناتيا الفرعية ليتم   -

 ( . 68،  5003فانة ، ربطيا بعضيا ببعض )عبيد ، ع
 تركيب العناصر والمكونات مع بعضيا البعض لموصول إلى منظومة تعطى الفكرة العامة . -
 يتفق التفكير المنظومى مع الُنظم العممية والبيئية والتربوية واالجتماعية . -
التفكير المنظومى أسموب ينمى القدرة اإلبداعية عند المتعمم من خالل وضع حمول جديدة  -

 كالت .لممش
 : نظومىمأىمية ميارات التفكير ال

 يمكن تمخيص أىمية دراسة ميارات التفكير المنظومى فى :
 يفيد التفكير المنظومى عند وضع الُخطط وتحميل األنظمة . -
 حل المشكالت المعقدة ، حيث يساعد الفرد عمى رؤية المشكالت بصورة ُكمية . -
مداد ُيحسن من تعمم الفرد وذلك عن طريق مساعدتو  - فى التركيز عمى النظام بشكل كمى وا 

 بالميارات الالزمة .
 يشجع المتعمم عمى دراسة العالقة بين اإلنسان وبيئتو . -
عادة تركيب مكوناتو بمرونة . -  مساعدة الطالب عمى إعادة تحميل الموقف التعميمى وا 
 د جزئياتو .تنمية قدرة الطالب عمى الرؤية المستقبمية الشاممة لموضوع ما ، دون أن يفق -

 ومن أىم الدراسات والبحوث السابقة التى اىتمت بالتفكير المنظومى :
( ، ىدف البحث تعرف العالقة بين قمق اإلمتحان والتفكير 5090دراسة )انتظار حكيم ، 

المنظومى ، من حيث التعرف عمى مستوى القمق فى اإلمتحان لدى طالب الصف الثانى المتوسط ، 
ظومى لدى طالب الثانى المتوسط ، وقد تم تبنى مقياس قمق اإلمتحان وفق مستوى التفكير المن

نظرية سارسون بعد التحقق من صدقع وثباتو وبناء اختبار التفكير المنظومى وفق النظرية البنائية ، 
( طالب وطالبة ، وكانت أىم النتائج وجود عالقة دالة سالبة بين قمق 000وتكونت العينة من )

فكير لدى طالب الصف الثانى المتوسط ، وال يوجد فرق دال إحصائيًا فى العالقة بين اإلمتحان والت
 قمق اإلمتحان والتفكير المنظومى وفق متغير الجنس .
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والتى ىدفت إلى تعرف أثر استعمال المدخل المنظومى فى ( ، 5093عبد العزاوى ، ودراسة )
 إعداد المعممات.عاىد متنمية التفكير اإلستداللى لدى طالبات الصف األول ب

وقد تضمن اإلطار النظرى دراسة المدخل المنظومى والتفكير اإلستداللى واالتجاه ، وتحدد البحث 
عمى طالبات الصف األول بمعاىد إعداد المعممات بمحافظة  5095-5099فى السنة الدراسية 

 صالح الدين فى مادة التربية اإلسالمية .
الباحث : تفوق طالبات المجموعة التجريبية التى درست بطريقة ومن النتائج التى توصل إلييا 

 عمى طالبات المجموعة الضابطة التى درست بالطريقة االعتيادية .المدخل المنظومى 
( والتى ىدفت إلى قياس فاعميو استخدام إنموذج التعميم 5093وأيضًا دراسة ) رياض حميد 

ارات التواصل التواصل الرياضى والتفكير المنظومى التوليدى لتدريس مادة الرياضيات فى تنمية مي
لدى الطالب لمصف الثانى المتوسط تم اتباع منيج شبو التجريبى ذو االختيار البعدى  ، وتكونت 

( تمميذ ، درسوا 56( تمميذ تم تقسيميم إلى مجموعة تجريبية وعددىا )55عينة الدراسة من )
( تمميذ درست بالطريقة العادية وتمت 56ضابطة وعددىا )باستخدام إنموذج التعميم التوليدى وأخرى 

وتم إعداد اختبارين األول لميارات التواصل الرياضى مكافئة المجموعتين فى فى المتغيرات الدخيمة ، 
( أسئمة ، وكان من اىم النتائج 0( فقرة ، والثانى فى التفكير المنظومى وتكون من )53وتكون من )

، تفوق المجموعة التجريبية التى درست باستخدام أنوذج التعميم التوليدى التى توصل إلييا البحث 
 عمى المجموعة الضابطة فى ميارات التواصل الرياضى والتفكير المنظومى .

( والتى ىدفت إلى بناء بناء برنامج تقنى ُيوظف 5090ودراسة ) عبد الحميد اليعقوبى  
مية ميارات التفكير المنظومى فى العموم لدى طالبات استراتيجية التعمم المتمركز إلى المشكمة لتن

 الصف التاسع بغزة .
( بندًا اختياريًا من نوع اختيار من متعدد ، 55وقد تم بناء أداة االختبار التحصيمى وتكونت من )

لتنمية ميارات التفكير المنظومى وعرضو عمى المحكمين لمتأكد من سالمتو ، ثم بناء البرنامج التقنى 
( طالبة وتشير أىم النتائج إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند 77نت عينة البحث من )وتكو 

( بين متوسطى درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى اختبار 0.05مستوى )
 التفكير المنظومى .
 ( والتى ىدفت إلى التعرف عمى توظيف 5090سعيد عمى ، فارس حسن وأيضًا دراسة ) 

بية لمعموم اإلنسانية فى مادة المناىج وطرق ر التدريس بميارات التفكير المنظومى فى كميات الت
 التدريس .
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والمحتوى الذى اعتمد عميو البحث ىو مادة المناىج وطرق التدريس )المغة العربية( ، والعينة من 
 . 5090-5093طالب قسم المغة العربية ، الفرقة الثالثة من العام الجامعى الدراسى 

ومن أىم توصيات الدراسة : اعتماد البرنامج التدريسى المبنى عمى التفكير المنظومى فى تدريس 
 مادة المناىج وطرق التدريس بذات الكمية .

 
 : نظومىمأىم ميارات التفكير ال

عندما ُيراد تعميم التفكير المنظومى ، تظير قيمة أشكال أو طرق التمثيل المنظومى ، وحتى نقف 
عمى مكونات منظومة معينة ، فيجب تمثيل النظام الُمالحظ ، وبالتالى فإن االعتبار األساسى لتعميم 

ا التمثيل التفكير المنظومى ىو التعرف عمى أدوات التفكير المنظومى ، وكيفية التعامل مع ىذ
والتفكير المنظومى ال يوجد كقدرة خاصة منفصمة ، ولكنو فى الحقيقة القدرة عمى توظيف التفكير 

 العادى لمفيم اإلنسانى عمى المدركات الخاصة بكل موقف .
والتى ىدفت إلى تحديد ميارات التفكير المزم ( ، 5097حيث نجد دراسة )زكية المالكى ، 

ادس والتعرف عمى مراعاة تدريب كتاب القراءة لطالبات الصف السادس امتالكيا لتالميذ الصف الس
 اإلبتدائى.

ثم تحديد إطار نظرى لتحديد مفيوم الفراءة زأنواعيا وغير ذلك ثم الدراسات السابقة ، وتصميم 
 ( تمميذًا .596استبانة تضمنت قائمة بميارات التفكير المنظومى وتكون مجتمع الدراسة من )

نتائج ىى أن تدريبات كتاب القراءة المقرر عمى طالبات الصف السادس اإلبتدائى وكانت أىم ال
%( من مجمل التدريبات ، وميارات التحميل المنظومى 5.56راعت التصنيف المنظومى فقد بمغت )

 %( من مجمل التدريبات .5.56بنسبة بمغت)
 يا لدى الطالب إلى ما يمىتنميت ويمكن يشمميا التفكير المنظومىيمكن تصنيف الميارات التى و 

 : (5007)عسقول وحسن ، 
وُيقصد بيا القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكل  ميارة قراءة الشكل المنظومى : -

 المنظومى المعروض .
دراك العالقات : - أى القدرة عمى رؤية العالقات فى الشكل وتحديد  ميارة تحميل الشكل وا 

 . خصائص تمك العالقات وتصنيفيا
وىى القدرة عمى الربط بين عناصر العالقات فى الشكل  ة تكممة العالقات فى الشكل :ميار  -

يجاد التوافقات بينيا والنواقص فييا  يجاد العالقات فى الشكل وا   .وا 
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وتعتبر محصمة الميارات السابقة أنيا تتضمن الخطوات التى  ميارة رسم الشكل المنظومى : -
عالقاتو وأجزائو إلى رسم لمشكل بصورتو النيائية تؤدى إلى ترجمة قراءة الشكل وتحديد 

 . بجميع أجزائو وعناصره وتفرعاتو
 

 متطمبات استخدام التفكير المنظومى فى التعمم الصفى :
 . حيث يجب أن تواكب ىذا النمط من التفكيرالمناىج الدراسية ،  -
 نظام التقويم ُيركز عمى القدرات العميا من التحميل والتركيب والتقويم. -
 برامج إعداد المعمم بحيث يستطيع استخدام االتجاه المنظومى فى التعميم الصفى . -
نظم اإلدارة الصفية ، حيث يكون ىناك تفاعل صفى فى بناء المنظومات المطموبة مع  -

  مراعاة أن دور المعمم ليس ممقنًا لممعمومات بل ىو ُمرشدًا وموجيًا لممتعممين .
حديثة قبل اإلنترنت وأنظمة الحاسب اآللى والبرامج التعميمية استخدام الوسائل التعميمية ال -

 .( 69، 5003)عبيد ، عفانة ، الحديثة 
أساليب التدريس العادية حيث يتم االستعانة بالتعميم/التعمم التعاونى والتعمم اإلنفرادى مع  -

 تكوين المنظومات العممية .
تساعد الطالب فى الحصول عمى  رات التىإلى تنمية العديد من الميا الجغرافياتسعى  وبالتالى

استيعاب ىذه المعارف والمعمومات ،  المعارف والمعمومات التى يريدونيا ، وتكون لدييم القدرة عمى
المعرفية ، األمر الذى جعل القائمين عمى التربية فى  وبخاصة أننا اليوم فى عصر المعمومات والثورة

 . ف وماذا يتركون ؟من معار  حيرة من أمرىم ، فماذا يقدمون
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 ثانيًا : إجراءات البحث
الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا بكمية التربية / جامعة الجغرافيا لطالب  اتمقرر  استعراض  -

 : كالتالى وىذه المقررات فى الفصمين الدراسيين األول والثانى،  حموان
 الجغرافيا الزراعية )الفصل الدراسى األول( . -9
 لجغرافيا المناخية )الفصل الدراسى األول( .ا -5
 )الفصل الدراسى األول( . جغرافيا أوراسيا اإلقميمية -3
 )الفصل الدراسى األول( .مساحة وخرائط  -0
 )الفصل الدراسى األول( . الجغرافيا الطبية -5
 )الفصل الدراسى األول( .األراضى الجافة  -6
 الثانى( . الجغرافيا الحيوية )الفصل الدراسى -7
 جغرافيا التعدين والصناعة )الفصل الدراسى الثانى( . -8
 جغرافيا السكان )الفصل الدراسى الثانى( . -9

 الدراسة الميدانية / طبيعية )الفصل الدراسى الثانى( . -90
 جغرافيا العالم النامى )الفصل الدراسى الثانى( . -99
 انى( .المشكالت االقتصادية )الفصل الدراسى الث -95
 جغرافيا الخدمات )الفصل الدراسى الثانى( . -93
 : لطالب الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا نظومى مميارات التفكير ال ديدتح -
قائمة بميارات التفكير المنظومى بعد اإلطالع عمى الدراسات واألدبيات ومقررات الفرقة عد الباحث أ

 : ىوكانت كالتال،  الثانية / شعبة الجغرافيا
 ميارة قراءة الرموز واألشكال المنظومية . -9
دراك العالقات . -5  ميارة تحميل الشمل والخريطة وا 
 ميارة تكممة العالقات فى الشكل والخريطة . -3
 ميارة رسم الخريطة والشكل المنظومى . -0

سية ، كما األسا نظومىمويتحميل ىذه الميارات اتضح أن ىناك إغفال لكثير من ميارات التفكير ال
 تم إغفال جميع الميارات الفرعية لكل ميارة أساسية.
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 : المياراتوضع قائمة ب -
فى قائمة مبدئية إلتاحة جمع البيانات من  التى تم التوصل إلييا نظومىالمتم وضع ميارات التفكير 

 .ذلك مجماًل مكانية حساب معامالت تكرارىا لتسجيل تفسير نتائج ا  عممية التحميل و 
 ق التحميل :صد -

ا أو  المراد تحميمي المقرراتالتحقق من صدق أداة التحميل وقدرتيا عمى تمثيل  :تحميل اليقصد بصدق 
فى استمارة  نظومىالمبوضع قائمة بنتائج تحميل ميارات التفكير  ةالباحث ت، وقد قام االطالع عمييا
 راء السادة المحكمين حول ما يأتى :آالستطالع 

مقررات الفرقة الثانية / شعبة حتوييا تالتى  نظومىمائمة عمى ميارات التفكير المدى شمول الق -9
 . الجغرافيا

 نظومىمال يشتمل ( أمام ميارات التفكير ال –( فى إحدى الخانتين ) يشتمل  وضع عالمة ) -5
 .مقررات الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا  فى ةالمتضمن

 قد تكون غير مذكورة فى القائمة. نظومىمإضافة أى ميارات تفكير  -3
ليم  تبمقابمة كل عضو من أعضاء لجنة المحكمين مقابمة شخصية ، وأوضح ةالباحث توقد قام 

تحميل فى ىذا البحث ، والتعريفات اإلجرائية التى حددوىا لكل من ميارات التفكير الاليدف من إجراء 
 . نظومىمال

حساب نسب تكرار الموافقة عمى كل بند من بنود القائمة ، وفى ضوء نتائج آراء السادة المحكمين تم 
 نظومىم% ( ، وبالتالى أصبحت قائمة ميارات التفكير ال 900% :  90وقد تراوحت ما بين ) 

 النيائية )*(. افى صورتي التى تم استخالصيا
 ثبات التحميل : -ىـ

فى تحميميم لعناصر المحتوى أو درجة المقصــود بثبـات تحميـل المحتـوى ىـو "درجـة اتفـاق المحممين 
اتفاق تحميل الشخص نفسو فيما لو أعاد التحميل بنفسو بعد فترة زمنية معينة" ) صالح الدين عرفة : 

رصد نتائج عمميتى التحميل بحساب معامل الثبات ، وذلك ب ةالباحث ت( ، لذلك قام 956،  5005
 Holsti  (R.W. Wimmer & R.J. Dominik: 1983 , 135   .)باستخدام معادلة "ىولستى" 

( كعامل ثبات كافيًا ومناسبًا ، فكان معامل الثبات الثبات 0.9معامل الثبات ) ةالباحث توقد حدد
( وىى معامالت مرتفعة ، باإلضافة إلى أن معامل الثبات لمتحميل 0.9) تظومىملميارات التفكير ال

 ( وىو معامل مرتفع أيضًا.0.95الكمى )

                                                 
 . نظومىم( : الصورة النيائية لقائمة ميارات التفكير ال5)*( ممحق رقم )
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من صدق وثبات تحميل المحتوى ؛ فقد اطمأنا عمى أن ميارات التفكير  ةالباحث تتأكدوبعد أن 
 .والمقررات المتصمة بالفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا  عبالمراج نظومىمال
 أىم نتائج تحميل المحتوى : -و

 ما يمى :مقررات الخاصة بطالب الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا ال تحميلاليتضح من 
 ( ميارات.0) نظومىمعدد ميارات التفكير ال -9
ميارات أساسية فقط؛ رغم وجود الكثير  (0عدد )ميارات قاصرة عمى  نظومىمميارات التقكير ال -5

 من الميارات األساسية ، كما تم إغفال جميع الميارات الفرعية لكل ميارة أساسية.
األساسية ،  نظومىمارات التفكير الأوصى المحكمون بضرورة أن يشتمل المقرر عمى معظم مي -0

 والميارات الفرعية لكل ميارة أساسية.
 لعرض االنشطة المقترحةلتعمم المقترحة البيئة عند التخطيط العام  ةراعيو الباحثتوىذا ما سوف 

بطالب الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا بكمية التربية / فى  القائمة عمى ُنظم المعمومات الجغرافية
 . ة حموانجامع

/ لمقررات المتصمة بالفرقة الثانيةبالمراجع واالمرتبطة  نظومىمإعداد قائمة بميارات التفكير ال -2
 ، وذلك من خالل ما يأتى : شعبة الجغرافيا

، ومن  نظومىمدراسة وتحميل المراجع والبحوث والدراسات السابقة المرتبطة بميارات التفكير ال -أ
ىدفت إلى قياس فاعميو استخدام إنموذج التعميم ( التى  5093:  حميد رياضأىميا دراسة دراسة )

التوليدى لتدريس مادة الرياضيات فى تنمية ميارات التواصل التواصل الرياضى والتفكير المنظومى 
 .لدى الطالب لمصف الثانى المتوسط تم اتباع منيج شبو التجريبى ذو االختيار البعدى

الت الشخصية غير المقننة مع مجموعة من معممى وموجيى إجراء مجموعة من المقاب -ب
الدراسات االجتماعية وبعض أساتذة الجامعات القائمين بتدريس مقررات الدراسات االجتماعية 

الالزم تنميتيا لطالب  نظومىموالميتمين بميارات التفكير ، وذلك لمتعرف عمى أىم ميارات التفكير ال
 . الجغرافيا(الجامعة )كمية التربية ، تخصص 

الالزم تنميتيا  نظومىممن خالل المصادر السابقة إلى ميارات التفكير ال ةالباحث توقد توصم
ميارات رئيسة ، وتم عرض ىذه القائمة عمى  (0) ليؤالء الطالب فى شكل استبيان مبدئى تضمن

، وتحديد مدى  مجموعة من المحكمين بيدف تحديد مدى ارتباط الميارات الفرعية بالميارات الرئيسة
، وتحديد مدى صحة  الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا ، كمية التربية ، جامعة حموانمناسبتيا لطالب 

ميارة رسم الخريطة والشكل صياغة الميارات ، وقد اقترح المحكمون إضافة الميارة الرئيسة )
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(  الورقية مفة عمى الخريطةتحميل الظاىرات الجغرافية المخت ( ، وحذف الميارة الفرعية )المنظومى
دراك العالقاتالمرتبطة بالميارة الرئيسة الثانية ) ( ، واستبدال الميارة ميارة تحميل الشكل والخريطة وا 

تكممة الخرائط المختمفة ( بميارة فرعية أخرى وىى ) تكممة الخرائط من خالل أوراق العملالفرعية ) 
ميارة تكممة المرتبطة بالميارة الرئيسة الثالثة ) (Google Earth) عمى خالل برنامج جوجل إيرث
% :  95( ، وقد تراوحت نسبة الموافقة عمى الميارات األخرى بين )العالقات فى الشكل والخريطة

%( ، وبعد إجراء التعديالت التى اقترحيا المحكمون أصبحت قائمة ميارات التفكير الجغرافى  900
ميارات رئيسة، ولكل ميارة رئيسة مجموعة من الميارات ( 0فى صورتيا النيائية )*( تتضمن )

 . الفرعية
لطالب الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ، كمية التربية / التخطيط العام المقترح لمبيئة التعميمية  -3

 ُنظم المعمومات الجغرافية ، وتم ذلك تبعًا لمخطوات التالية :وذلك من خالل جامعة حموان ، 
 : البيئة التعميمية المقترحةتحديد أسس  -أ

فى ضوء  لمبيئة التعميمية المقترحة لعرض ُنظم المعمومات الجغرافيةتم بناء التخطيط العام المقترح 
 مجموعة من األسس ىى :

وخاصة ميارات التفكير خريجى كمية التربية بعض أىداف  البيئة التعميمية المقترحةأن تحقق  -9
 . نظومىمال
 .اإلمكانات المتاحة من حيث المعامل والقاعاتضوء المقترحة فى  بيئة التعميميةلتنظيم محتوى ا -5
الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا بكمية المقترحة خصائص نمو طالب   البيئة التعميميةأن تراعى  -3

 وميوليم وقدراتيم ومواىبيم. الترية / جامعة حموان 
لممقررات الدراسية تسمسل المنطقى والتكامل والعمق والتتابع ال البيئة التعميمية المقترحةأن تراعى  -0

 .التى يقوم الطالب بدراستيا 
فى صياغة محتواىا  البيئة التعميمية المقترحة التى تُقدم ُنظم المعمومات الجغرافية أن تستند  -5

 . العممى
 المقترحة : مبيئة التعميميةتحديد األىداف العامة ل -ب
وقائمة ميارات  البيئة التعميمية المقترحةاف العامة وتم صياغتيا فى ضوء أسس األىد ةالباحث تأعد

، وقد تم صياغة األىداف فى صورة عبارات سموكية محددة وواضحة تصف  نظومىمالتفكير ال

                                                 
بالبيئة التعميمة الُمقترحة المراد تضمينيا  ىنظومملصورة النيائية لقائمة ميارات التفكير ال( : ا5)*( ممحق رقم )

 . لطالب الفرقة الثانية / شعبة الجغرافيا والمتضمنة لُنظم المعمومات الجغرافية
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 الفرقة الثانية / شعبة جغرافيا بكمية التربية / جامعة حموان السموك النيائى المراد تحقيقو لدى طالب 
 بعد ضبطيا : لمبيئة التعميمية المقترحةيمى الصورة النيائية لألىداف العامة  ، وفيما

 يكون الطالب قادرًا عمى أن : الدراسة من خالل البيئة التعميمية المقترحةفى نياية 
 األىداف المعرفية :

 يتعرف أىم مظاىر سطح األرض ) التضاريس( عمى خريطة العالم  وأماكن تواجدىا. -9
 أىم األقاليم النباتية عمى خريطة العالم وأماكن تواجدىا.يتعرف  -5
 يوضح معنى مظاىر السطح )التضاريس(. -3
 يشرح عوامل تشكيل مظاىر سطح األرض. -0
 يوضح معنى األقاليم النباتية. -5
 يشرح سبب تفاوت األقاليم النباتية عمى خريطة العالم. -6
 (.Google Earth) يتعرف ألوان التضاريس الموضحة عمى خرائط -7
 يذكر أمثمة لمظاىر سطح األرض المختمفة . -8
 يتعرف األدوات والخامات المستخدمة لعمل لوحة فنية باستخدام ألوان الجواش. -9

 (.Google Earthيشرح خطوات الدخول إلى موقع الخرائط ) -90
 (.Google Earthيشرح خطوات حفظ صورة من موقع الخرائط ) -99

 ارية :األىداف المي
 يحدد عمى الخريطة  مظاىر سطح األرض مثل الجبال عمى مستوى العالم . -9
 (.Google Earthيجيد إضافة نص عمى خريطة العالم من خالل برنامج ) -5
يجيد إضافة صور فوتوغرافية أو شكل توضيحى عمى احد الظاىرات التضاريسية من خالل  -3

 ( .Google Earthبرنامج)
 ( .Google Earthم المناخية عمى خريطة العالم من خالل موع الخرائط )يحدد األقالي -0

 األىداف الوجدانية :
 (.Google Earthييتم بتجميع صور ألىم مظاىر سطح األرض حتى يضيفيا عمى موقع ) -9
 يسعى لرؤية نماذج لمظاىر سطح األرض ليقوم بعمل مقارنات فيما بعد. -5
 (.Google Earthع المعمم عند دخولو عمى موقع الخرائط )يتبادل اآلراء مع زمالئو وم -3
يتقبل التوجييات واإلرشادات التى يوجييا المعمم عند تنفيذه لمنشاط المصاحب من خالل برنامج  -0

 ( .Google Earthالخرائط  )
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 يحافظ عمى محصمة نشاطو ويحفظيا عمى الجياز. -5
 الخرائط .يعتنى بالصورة التى يقوم بوضعيا عمى موقع  -6
 يشارك زمالئو عند تنفيذأحد األنشطة التى تحتاج ألكثر من رأى. -7
 : الالزم لتحقيق تمك األنشطةزمن المحتوى و التحديد  -جـ

البيئة التعميمة تم تجميع المحتوى العممى المناسب والخبرات التعميمية التى ينبغى أن تشتمل عمييا 
ييا أن تم تحديدىا والتى ينبغى تحقيقيا ، وقد روعى فبناء عمى األىداف العامة التى  المقترحة

من والتى لفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا بكمية التربية / جامعة حموان ا تتناسب مع مستوى طالب
البيئة التعميمية المقترحة ، وقد تم تنظيم محتوى  نظومىمتنمية ميارات التفكير ال سيتم  خالليا

 : ( 3)ممحق رقم  دول التالىزمنيًا كما فى الج توزيعياو 
 محتوى والمدى الزمنى المناسب لياال( عناصر 2جدول رقم )

 المحتوى العممى المراد دراستو م
المدى 
 الزمنى

9 
تحديد أوجو الشبو واإلختالف بين األماكن الجغرافية من خالل موقع الخرائط 

(Google Earth.) 
 محاضرتان

 محاضرتان بينيا فى العناصر المختمفة لمخريطةجمع عدد من الخرائط وعمل مقارنة  5

3 
 Googleاختيار األماكن عمى خريطة العالم بواسطة برنامج الخرائط )

Earth.) محاضرتان 

 
 تحديد األنشطة التعميمية / التعممية : -د

 تم اختيار األنشطة التعميمية / التعممية التى تحقق األىداف العامة وتتناسب مع المحتوى العممى
ومستوى الطالب ، ومن أىم األنشطة التعميمية التى قام بيا الطالب فى أثناء تنفيذ األنشطة 

 : (0)ممحق رقم  المصاحبة ما يمى
 

 أوًل : األنشطة ااطجبارية  ومنيا :
يحدد الطالب موقع جبال البحر األحمر عمى خريطة العالم ، وفى أى دولة توجد تمك الجبال ،  -9

( ويدرك عالقة جبال Google Earthل البحر األحمر من خالل برنامج  )ثم يضع صورة لجبا
 البحر األحمر بالتكوين الجيولوجى لتمك المنطقة . 
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يحدد الطالب عمى خريطة أفريقيا نطاق النبات الطبيعى فى المنطقة المدارية ويذكر لونو ويرسم  -5
 Google، وذلك من خالل برنامج )ما يمزم من األشكال التى تدل عمى نطاقات النبات المختمفة 

Earth  .عمى اإلنترنت ) 
 ثانيًا : األنشطة ااطختيارية :

يحدد الطالب موقع جبال األلب عمى خريطة العالم ، وفى أى قارة توجد تمك الجبال ، ثم يضع  -9
 (.Google Earthصورة لجبال األلب عمى الخريطة من خالل برنامج )

نير النيل ، وكم دولة يمر بيا ، وما ىو اتجاىو ، وذلك من خالل  يقوم الطالب بتحديد موقع -5
 ( . Google Earthبرنامج )

 تحديد استراتيجيات التدريس : -ىـ
المقترحة فى ضوء األىداف العامة والمحتوى  بيئة التعميميةتم تحديد استراتيجيات التدريس المناسبة لم

 االستراتيجيات ىى : العممى واألنشطة التعميمية / التعممية ، وىذه
 المحاضرة. -9
 البيان العممى. -3
 العمل فى مجموعات صغيرة. -5

 المناقشة والحوار. -5
 العمل فى صورة فردية. -0
 .العصف الذىنى -6

 تحديد وسائل ومصادر التعميم / التعمم : -و
تى تعمل عمى تحقيق الالمحتوى المقترح و تم تحديد وسائل ومصادر التعميم / التعمم المناسبة لتدريس 

 األىداف العامة ، وىى :
 Googleتحديد أوجو الشبو واإلختالف بين األماكن الجغرافية من خالل موقع الخرائط ) -9

Earth.) 
 جمع عدد من الخرائط وعمل مقارنة بينيا فى العناصر المختمفة لمخريطة . -5
 (.Google Earth) اختيار األماكن عمى خريطة العالم بواسطة برنامج الخرائط -3
 
 تحديد أساليب التقييم : -ز

المقترحة  ، وىى بيئة التعميمية تم تحديد أساليب التقييم المناسبة لمتحقق من األىداف العامة لم
 كالتالى :

: يدون بو نتائج األعمال التى يقوم بيا كل طالب  Portfolioممف أعمال الطالب )البورتوفميو(  -9
 وىو يشتمل عمى :
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 .بُنظم المعمومات الجغرافيةصير عن المحتوى العممى المرتبط بحث ق
 التقييم الذاتى. -5
 تقييم األقران. -3
 .نظومى ممقياس ميارات التفكير ال -0
 إعداد أدوات البحث : -4

 : نظومىممقياس ميارات التفكير ال
اغة بنوده لتناسب ، وتم صي نظومىمميارات التفكير الب البىدف المقياس إلى تحديد مدى إلمام الط

، وتم إعداده فى ضوء دراسة العديد من البحوث والدراسات التى تضمنت  البأعمار ومستوى الط
عبد الحميد ( ، ودراسة )5093رياض حميد : مثل دراسة ) نظومىممقاييس ميارات التفكير ال

 في المقياس ىذا ، واشتمل (5090)سعيد عمى ، فارس حسن  ( ، ودراسة 5090اليعقوبى : 
درجة لكل بند من بنود المقياس وفقًا لمقياس  ةالباحث تبند، وقد حدد (07) عمى المبدئية صورتو

 -أوافق  9ال أوافق ( والعبارات السمبية    )  9 -متردد  5 -أوافق  3التقدير لمعبارات اإليجابية ) 
وتم التأكد من صدقو  التعميمات الخاصة بالمقياس ، ةالباحث تال أوافق ( ، كما حدد 3 -متردد  5

%( عمى  900% :  95بعرضو عمى مجموعة من المحكمين ، وتراوحت نسبة الموافقة ما بين )
بنود المقياس ، وتم تعديمو فى ضوء آراء ومقترحات المحكمين ؛ وبإنتياء التعديالت بمغ عدد بنود 

المقياس مناسبة لمتحقق من أن بنود  ةالباحث ت( درجة ، وبذلك تأكد70( بند ودرجتو )35المقياس )
 أيضًا من صدقو ، وأنو بقيس ما أعد لقياسو. ت الباحثةمن ىدفو ، وتأكد

عينة الدراسة االستطالعية ،  البوقد تم حساب الزمن المناسب لتطبيق المقياس بتطبيقو عمى الط
 ومتوسط الزمن الذى استغرقتو أخر البوذلك بحساب متوسط الزمن الذى استغرقتو أول ثالث ط

اإلجابة عن بنود المقياس ، ثم تم أخذ المتوسط الكمى ؛ فكان ناتج الزمن  يواممن أن البثالث ط
 ( دقيقة.00)

عينة الدراسة االستطالعية ، ثم أعيد تطبيق  البوتم أيضًا حساب ثبات المقياس بتطبيقو عمى الط
ل تطبيق ) األول نتياء من ك( يوم ، وبعد اال95نفس المقياس عمى نفس العينة بفاصل زمنى )

والثانى ( تم تفريغ درجات المقياس ، ثم تم حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة "بيرسون" 
Pearson  بين درجات التطبيق األول والتطبيق الثانى ، ومن خالل نتيجة ىذه المعادلة كان معامل
 ( وىو مرتفع ، وىذه النتيجة تدل عمى ثبات المقياس.0.97االرتباط )
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عينة  البلتالى أصبح المقياس فى صورتو النيائية )**( ، وبذلك فيو صالح لمتطبيق عمى الطوبا
 البحث بعد التأكد من صدقو وثباتو.

 ، وأدوات البحث :لمبيئة التعميمية المقترحةالتجربة الستطالعية  -6
 البعمى عينة من ط، وأدوات البحث قبميًا وبعديًا استطالعيًا البيئة التعميمية المقترحةتم تطبيق 

، وىذه العينة دون عينة البحث من  الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ، كمية التربية / جامعة حموان
 الجامعى الفصل الدراسى األول من العام الدراسى أثناء، وذلك فى  الب( ط50وعددىا ) الطالب
 م. 5098/  5097

ألىدافيا ،  البيئة التعميمية المقترحةدى تحقيق وكان اليدف من التجربة االستطالعية التعرف عمى م
والتعرف عمى نواحى القوة لتدعيميا ، ونواحى الضعف لمعالجتيا ، وتجريب الوسائل التعميمية ومنيا 

التصميم لتمك البيئة فى فكرة  البلمتأكد من سالمة التشغيل ، ومناقشة الط CD))األفالم التعميمية 
، وأيضًا  الطالب السابقة فى ُنظم المعمومات الجغرافية عمى خبرات ، والتعرفالتعميمية المقترحة

بيدف حساب زمن وثبات أدوات البحث ، ومعرفة مدى وضوح التعميمات وأى شىء أخر قد يكون 
 .البغامض عمى الط

،  البفى عالج الصعوبات والمعوقات التى ظيرت أمام الط ةوقد أفادت التجربة االستطالعية الباحث
ببعض الوسائل التعميمية ، وتوضيح بعض الخطوات اإلجرائية  البيئة التعميمية المقترحةيد وتم تزو 
عادة صياغة بعض ا  ، و  األنشطة المصاحبة القائمة عمى ُنظم المعمومات الجغرافية تنفيذىا من عند 

تمك البيئة ، وتوضيح بعض المفاىيم ، والتعرف عمى ما ينقص  البالخطوات الغامضة عمى الط
من متطمبات الزمة وضرورية ، كما أفادت التجربة االستطالعية فى التعرف عمى  تعميمية المقترحةال

تبين  تقديم ُنظم المعمومات الجغرافية بتمك الطريقةحول فكرة  م، فمن خالل مناقشتي البمستوى الط
ضًا فى حساب وما تتضمنو من مفاىيم وميارات ، وأفادت أي لخبرة التعميميةبمثل ىذه ا ىمعدم مرور 

 زمن وثبات أدوات البحث السابق ذكرىا.
 ثالثًا : تجربة البحث

القائم محتوى ُنظم المعمومات الجغرافية بالتجريب الميدانى لمبحث من خالل تدريس  ةالباحث تقام
فى تنمية ميارات التفكير  نظم المعمومات الجغرافيةمية ع؛ بيدف قياس فا عمى األنشطة المصاحبة

، والتحقق من دى طالب الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ، بكمية التربية / جامعة حموان ل ظومىمنمال
 ، وفق الخطوات التالية :  البيئة التعميمية المقترحةأثر ىذه 

                                                 
 . نظومىم( : الصورة النيائية لمقياس ميارات التفكير ال5)**( ممحق رقم )
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 The Quasi Experimental Designتحديد التصميم شبو التجريبى :  -1
 ,One Group Pre-Testعة الواحدة اعتمد البحث عمى التصميم شبو التجريبى ذى المجمو 

Post-Test Design  التى تقوم عمييا ، ويرجع سبب اختيار ىذا التصميم أن الموضوعات
الفرقة لم يدرسيا طالب  األنشطة المصاحبة والتى سيتم تقديميا عن طريق نظم المعمومات الجغرافية

 من قبل. الكيفيةبيذه  الثانية / شعبة الجغرافيا بكمية التربية / جامعة حموان
 اختيار عينة البحث : -2
فرقة الثاتية ، شعبة الجغرافيا ، بكمية التربية ال البباختيار عينة البحث عشوائيًا من ط ةالباحث تقام

 الغياب. ىكثير  الب، وذلك بعد استبعاد الط اً ( طالب50) الب، وكان عدد الط / جامعة حموان
 وأدوات البحث :عميمة المقترحة البيئة التإجراءات التخطيط لتطبيق  -3

من العام  ولالفصل الدراسى األ خاللوأدوات البحث  البيئة التعميمية المقترحةتم التخطيط لتطبيق 
 م ، والجدول التالى يوضح الخطة الزمنية لمتطبيق : 5098/  5097الدراسى 

 لبحثوأدوات ا البيئة التعميمة المقترحة( الخطة الزمنية لتطبيق 3جدول رقم )
 الزمن المقترح ااطجراءات م

9 
 التطبيق القبمى ألدوات البحث :

 .نظومى متطبيق مقياس التفكير ال
 

 
 ( دقيقة00) 

5 

 : كاآلتىالموضوعات وما يرتبط بيا من أنشطة تدريس 
تنفيذ نشاط عن تحديد أوجو التشابو واإلختالف بين األماكن  -أ

عمى موقع الخرائط جوجل الجغرافية المختمفة )التضاريس والنبات( 
 (.Google Earthإيرث )

تنفيذ نشاط عن تجميع عدد من الخرائط الجغرافية من اإلنترنت  -ب
(  والصحف اليومية والحكم عمى Google Earthبواسطة موقع )
 مدى صحتيا .

اختيار الطرق واألساليب المناسبة لموصول إلى أماكن تواجد  - جـ
رى عمى خريطة العالم من خالل برنامج النبات الطبيعى والحيوان الب

 ( .Google Earthجوجل إيرث )
 

 
 محاضرتان
 
 
 محاضرتان

 
 

 محاضرتان
 

3 
 التطبيق البعدى ألدوات البحث :

 .نظومى تطبيق مقياس التفكير الم -أ
 

 
 ( دقيقة00) 
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 وأدوات البحث : البيئة التعميمية المقترحةإجراءات تطبيق  - 4
عينة البحث قبل البدء فى  الب( عمى الط نظومىمقياس التفكير الملبحث )ا ةأدا ةالباحث تطبق
عينة البحث  لمطالبتدريس الب ةالباحث ت، ثم قاممن خالل البيئة التعميمية المقترحة تدريس ال
عينة البحث ، وذلك لمتأكد من تحقيق  البالبحث عمى الط ةبالتطبيق البعدى ألدا تقام وبعدىا ،

برصد نتائج أدوات البحث القبمية  ةالباحث ت، ثم قام لمبيئة التعميمية المقترحةة األىداف اإلجرائي
 والبعدية.

 
 رابعًا : نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتيا

: ولاختبار صحة الفرض األ  -  
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى "  : الذى ينص عمى أنو ولالختبار صحة الفرض األ 
رجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لمقياس ( بين متوسطى د0.09)

" تم معاجة البيانات الخاصة بيذا الفرض  ميارات التفكير المنظومى لصالح التطبيق البعدى "  ، 
 : التالى (4دول )جلعينتين مرتبطتين   كما في   T-test)باستخدام )

 جدول رقم ) 4 (
فى التطبيقين القبمى  مجموعة البحث الطالب لمفرق بين متوسطى درجات قيم "ت" ومستوي داللتيا

 لمقياس التفكير المنظومى والبعدى
الدللة  جحم التأثير

 ااطحصائية
درجات  قيمة )ت(

 الحرية
النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 عدد
 الطالب

 التطبيق
d 2 المحسوبة الجدولية 

دال عند  0.90 7.95
مستوى 
0.09 

 القبمي 50 35.77 3.90 59 59.03 5.06

 البعدي 59.9 0.55

 
 يتضح من الجدول )2( أن : 

فى  الطالبالمجموعة فى التطبيق البعدى عن متوسط درجات  طالبارتفاع متوسط درجات  -
، فقد حصمت المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى مقياس التفكير المنظومى التطبيق القبمى ل

( بينما حصمت المجموعة التجريبة فى 0.55( وبإنحراف معيارى قدره )59.9ى متوسط )عم
 (.3.90( وبإنحراف معيارى قدره )35.77التطبيق القبمى عمى متوسط )
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المجموعة التجريبية فى التطبيقين  طالبقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرق بين متوسطى درجات  -
( أكبر من قيمة )ت( الجدولية 59.03، والتى بمغت ) ظومىمقياس التفكير المنالقبمى/ البعدى ل
(، وىذا يدل عمى أنو يوجد 59( بدرجة حرية )0.09( عند مستوى داللة )5.06، والتى بمغت )

المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبمى/البعدى  طالب فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات
من  ولتطبيق البعدى، وىذا يشير إلى تحقق الفرض األوذلك لصالح ال لمقياس التفكير المنظومى

 فروض البحث.
ميارات %( من التباين الذي حدث في نمو 98وىذا يدل عمى أن ) 0.90تساوي  (  2)قيمة  -

طالب الفرقة الثاتية ، شعبة الجغرافيا ، بكمية التربية / جامعة حموان ، لدي  التفكير المنظومى
وىى تعبر عن حجم تأثير كبير  7.95( = dقل كما أن قيمة )يرجع إلى تأثير المتغير المست

( ميارات التفكير المنظومى( عمى المتغير التابع )ُنظم المعمومات الجغرافيةلممتغير المستقل )
 .0.8( أكبر من dوذلك ألن قيمة )

( ، 5093)رياض حميد : دراسة وتتفق تمك النتائج مع نتائج األبحاث والدراسات اآلتية :  -
 .( Shanon Hill White,2005)،  (5090اسة )عبد الحميد اليعقوبى : ودر 

: نىاختبار صحة الفرض الثا -  
يصل حجم تأثير تقنيات نظم المعمومات "  : الذى ينص عمى أنو نىالختبار صحة الفرض الثا 

ير ميارات التفك( فى تنمية ²( أو أكثر عند القياس بمعادلة مربع إيتا )0.8الجغرافية إلى )
 " .المنظومى

 (²η( قيمة مربع إيتا) 5جدول رقم )
 

الدللة  جحم التأثير
 ااطحصائية

درجات  قيمة )ت(
 الحرية

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 عدد
 الطالب

 التطبيق
d 2 المحسوبة الجدولية 

دال عند  0.93 7.59
مستوى 
0.09 

 القبمي 50 06.83 0.50 59 99.96 5.06

 البعدي 75.53 5.70

 ( اآلتى :3يتضح من الجدول رقم )
ـــأثير لألنشـــطة ال ـــى نظـــم المعمومـــات الجغرافيـــة أنـــو بحســـاب حجـــم الت ـــى مصـــاحبة والقائمـــة عم  عم

فى ضوء قيمة "ت" لمتطبيق طالب الفرقة الثاتية ، شعبة الجغرافيا بكمية التربية / جامعة حموان ، 
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ـــاس ميـــارات التف ـــى والبعـــدى لمقي ـــر الالقبم ( ودرجـــات 55.565والتـــى بمغـــت قيمتيـــا ) منظـــومىكي
( تقريبــًا ، وتشــير ىــذه النتيجــة  فــى 0.90( تســاوى )²( ، وجــد أن قيمــة إيتــا تربيــع )59الحريــة )

( إلــى أن حجــم التــأثير كبيــر جــدًا ، وىــذا يثبــت صــحة الفــرض ²ضــوء الجــدول المرجعــى لقــيم )
 الثانى.

فـى تنميـة ميـارات التفكيـر  تقنيـات ُنظـم المعمومـات الجغرافيـة وبذلك تشير النتائج السابقة إلـى أثـر
 . منظومىال

قابمة لمتطبيق  ُمظم المعمومات الجغرافيةالتى تم تقديميا بواسطة  مصاحبةوبذلك تكون األنشطة ال
 .طالب الفرقة الثانية ، شعبة الجغرافيا ، بكمية التربية / جامعة حموان عمى 

 :التوصيات والمقترحات 
 توصيات البحث : -أ

فى ضوء نتائج البحث توصل الباحثان إلى مجموعة من التوصيات التى قـد تسـاعد فـى الوصـول 
، وفيما يمى عرض ليـذه  لعامبنتائج البحث إلى التطبيق العممى فى ميدان مناىج التعميم الثانوى ا

 التوصيات :
معـة عمـي التفكيـر المنظـومي فـي االستفادة من نتـائج برنـامج الدراسـة فـي تـدريب طالبـات الجا -9

مراكــز تــدريب الميــارات لمطــالب فــي الحــرم الجــامعي؛ ممــا يزيــد التحصــيل والقيــادة والتفكيــر 
 المنظومي النقدي لديين.

تــدريب أعضــاء ىيئــة التــدريس بالجامعــات عمــى دمــج التفكيــر المنظــومي فــي المقــررات ؛ ممــا  -5
ــــر المنظــــومي النقــــدي  ــــادة ميــــارات التفكي ــــي زي ــــؤدي إل ــــي مواجيــــة ي ــــي تســــاعد الطــــالب ف الت

 المشكالت والتحديات بكفاءة ومرونة عالية.
إدراج تـدريس التفكيـر المنظــومي فـي الجامعـات فــي السـنوات التحضـرية التــي تسـاعد الطــالب  -3

ــدييم؛ فــي أدائيــن األ كــاديمي وتحســين فــي مخرجــات عمــى زيــادة ميــارات التحميــل والتركيــب ل
والتـــي  الختبــارات التحصــيمية التــي تركــز عمــى الحفــظ الجامعــة والــتخمص مــن النمطيــة فــي ا

 . لطرق التدريس التقميدية في الجامعات من قبل أعضاء ىيئة التدريس تكون نتاجاً 
استخدام نموذج التفكير المنظومي فـي اتحـاد الطـالب لتـدريب الطـالب عمـى سـموكيات القيـادة  -0

يـــادة إلـــى االتجـــاه المنظـــومي فـــي وتغييـــر اتجاىـــاتيم نحـــو القيـــادة مـــن االتجـــاه اليرمـــي فـــي الق
 القيادة.
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استخدام أداة التفكير المنظومي النقدي، وكـذلك أداة قيـاس سـموكيات القيـادة واالتجاىـات نحـو  -5
القيادة لطالبات الجامعة التي تم التأكد من صـدقيا وثباتيـا، لحصـر الطالبـات ذوات الميـارات 

سناد ميام لين في الجام عة تتناسب مع قدراتين مثل عضـوات فـي العميا في ىذه المتغيرات وا 
 . اتحاد الطالبات وغيرىا من الميام

فعمـى الـرغم مـن االىتمـام العـالمي  ، إجراء المزيد مـن الدراسـات فـي مجـال التفكيـر المنظـومي -6
والمحمـــي بموضـــوع التفكيـــر، إال أن ىنـــاك نـــدرة فـــي الدراســـات واألبحـــاث التـــي تتنـــاول مفيـــوم 

توى العالمي والمحمـي بـالرغم مـن أىميـة ىـذا االتجـاه فـي تحسـين التفكير المنظومي عمى المس
 . التحصيل

مـن خـالل تحميـل النمـاذج والتـي تتكـون مـن عناصـر يـؤثر كـل منيـا فـي اآلخـر، ينبغـي تنميـة  -7
التفكيــر المنظــومي، وعمــى وجــو الخصــوص ينبغــي التركيــز عمــى تنميــة القــدرة الخاصــة بفيــم 

 عالقة السبب والنتيجة. العالقات المركبة، والتي تتعدى حدود
 زيادة الوعي نحو العالقات المنظومية من خالل وسائل اإلعالم واالتصال. -8
 العمل عمى إنتاج برامج باستخدام الكمبيوتر لتعميم التفكير المنظومي . -9

 ستخدام نماذج محاكاة في البرامج الدراسية لتنمية القدرة عمى التفكير المنظومي .إ - 90
يـــــتمكن داخـــــل الفصـــــل الدراســـــي مـــــن تفعيـــــل وقيـــــاس التفكيـــــر إعـــــداد المعمـــــم الـــــذي   -99

 المنظومي .
 البحوث المقترحة : -ب
إعادة إجراء نفس البحث بنفس المتغيرات المستقمة فى إطار تفاعميا مع أساليب معرفية أخرى لدى  -9

 .نظومى ذات صمة بتعمم ميارات التفكير الم طالب المرحمة الثانوية
قائم عمى الرحالت المعرفية عبر الويب لتنمية ميارات التفكير  لجغرافياافاعمية برنامج مقترح فى  -5

 .  الثانى اإلعدادىلتالميذ الصف  نظومىالم
فاعمية مصادر التعمم االلكترونية المبنية عمى الويب والقائمة عمى األنشطة اإلثرائية  لمقرر  -3

رات اإلجتماعية لتالميذ الصف والميا نظومىالدراسات االجتماعية فى تنمية  ميارات التفكير الم
 اإلعدادى . ولاأل

والميارات  نظومىفاعمية برنامج قائم عمى نظم المعمومات الجغرافية  لتنمية ميارات التفكير الم -0
 . عدادىالحياتية لطالب الصف األول اإل

 نظومىأثر ُنظم المعمومات الجغرافية من خالل مقرر الجغرافيا عمى تنمية ميارات التفكير الم -5
 والذكاء المكانى لدى طالب الصف األول الثانوى .
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 المراجع
 أوًل : المراجع بالمغة العربية :

: عالقة قمق اإلمتحان بالتفكير المنظومى لدى طمبة المرحمو (5090)انتظار حكيم محمود  -9
 .ة ، الجامعة المستنصرية )العراق(المتوسطة ، رسالة ماجستير ) غير منشورة( ، كمية التربي

 تكنولوجيا ألغراض التنمية .المجنة المعنية بتسخير العمم وال (:5095)األمم المتحدة  -5
 ، تونس المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات نظم المعمومات الجغرافية والجيو فضاء ، جيو -3

 . 5096أبريل  30: 56تونس  
دارة المخاطر ، كواالمبور ، د  -0  5 -0ولة ماليزيا ، المؤتمر الدولى فى الجغرافيا المكانية وا 

 م .5097أكتوبر 
: فعالية استخدام المدخل المنظومي في تنمية ميارات (5099)إيمان عصمت محمود محمد  -5

الحـــل اإلبـــداعي لممشـــكالت الرياضـــية فـــي مـــادة اليندســـة لتالميـــذ المرحمـــة اإلعداديـــة، رســـالة 
 ماجستير، كمية التربية، جامعة حموان.

، المـــــدخل  التفكيـــــر المنظـــــومي" ورقـــــة مقدمـــــة فـــــي نـــــدوة: "تعمـــــيم (5005) حســـــنين الكامـــــل -6
 المنظومي في العموم التربوية، مركز تطوير تدريس العموم، جامعة عين شمس. 

ـــم (5005)دونالـــد ج. تريفنجـــر، كـــارول. ناســـاب  -7 : أســـس التفكيـــر وأدواتـــو: تـــدريبات فـــي تعم
 دار الكتاب الجامعي.التفكير بنوعيو اإلبداعي والناقد. ترجمة )منير الحارونى(، العين: 

: فاعميـــــة اســـــتخدام إنمـــــوذج الـــــتعمم التوليـــــدى لتـــــدريس مـــــادة (5093)ريـــــاض فـــــاخر حميـــــد  -8
الرياضيات فى ميارات التواصل الرياضى والتفكير المنظومى لدى طالب المرحمة المتوسطة 

 ( ، نيسان.53، مجمة الفتح ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية )العراق( ، العدد )
: تحميــل محتــوى كتــاب القــراءة لطالبــات الصــف الســادس (5097)ة بنــت صــالح المــالكى زكيــ -9

اإلبتدائى فى ضوء ميارات التفكير المنظمى ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كميـة التربيـة 
 .قرى ، المممكة العربية السعودية، جامعة أم ال

ة ميـــارات التفكيـــر : برنـــامج مقتـــرح لتنميـــ(5090)ســـعد عمـــى زايـــر ، فـــارس مطشـــر حســـن  -90
المنظــومى لطمبــة أقســام المغــة العربيــة فــى كميــات التربيــة ، مجمــة كميــة التربيــة لمعمــوم التربويــة 

 ( ، كانون أول.98واإلنسانية، جامعة بابل ، العدد )
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عمـى  وأثـره المثمثـات حسـاب تـدريس فـى المنظومى المدخل فعالية :(5005)سعيد المنوفى  -99
الجمعيـة  عشـر، الرابـع العممـي المـؤتمر الثانويـة، المرحمـة طـالب لـدى المنظـومى التفكيـر
  . يوليو 55شمس، عين جامعة الثاني، المجمد التدريس، وطرق لممناىج المصرية

( : تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية فى دراسة 5090صالح محمد أبو عمرة )  -95
، كمية اآلداب ، غير منشوة( )استخدامات األراضى لمدينة ديرالبمح، رسالة ماجستير 

( 00-35الجامعة االسالمية بغزة، )ص ص 
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/93550.pdf 

( : األساليب اإلحصائية في تحميل بيانات 5005صالح الدين محمود عالم )  -93
 االجتماعية، القاىرة ، دار الفكر العربي .البحوث النفسية والتربوية و 

: "أثر استخدام بعض استراتيجيات (5000)عزو إسماعيل عفانة و تيسير محمود نشوان  -90
ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير المنظومي لدى طمبة الصف 

بية العممية، المجمد الثامن األساسي بغزة" المؤتمر العممي الثامن، الجمعية المصرية لمتر 
 يوليو.  58 – 55فايد  –األول، اإلسماعيمية 

: التفكيـــر المنظـــومى ) توظيفـــو فـــى الـــتعمم والتعمـــيم ، (5090)عبـــد الواحـــد حميـــد الكبيســـى  -95
 .لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن( ، دار ديبونو 9استنباطو من القرآن الكريم ( ، ط )

"برنامج تقني يوظف استراتيجية التعمم ( : 5090عبد الحميد صالح اليعقوبى ) -96
المتمركز حول المشكمة لتنمية ميارات التفكير المنظومي في العموم لدى طالبات الصف 
 -التاسع بغزة"، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزة

 فمسطين.
نادى نظم  رافية ، . مقدمة فى نظم المعمومات الجغ (2006)عبد اهلل الصقري   -97

   www.gisclub.netالمعمومات الجغرافية 
: أثــر اســتعمال المــدخل المنظــومى فــى تنميــة التفكيــر (5093)عبــد محمــد حســن العــزاوى  -98

اإلســالمية االســتداللى لــدى طالبــات الصــف األول معاىــد إعــداد المعممــات فــى مــادة التربيــة 
 واتجاىاتين نحوىا ، رسالة دكتوراه )غير منشورة( ، كمية التربية ، جامعة تكريت )العراق( .

: "المـــدخل المنظـــومي فـــي مواجيـــة التحـــديات (5009)فـــاروق فيمـــى ومنـــى عبـــد الصـــبور  -99
 .  التربوية المعاصرة والمستقبمية" دار المعارف، القاىرة

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/93550.pdf????????
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/93550.pdf????????
file:///C:/Users/hp/AppData/AppData/Local/Temp/www.gisclub.net
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: تقويم منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية  (5099فاطمة أحمد عبده أحمد الحطاب ) -50
فى ضوء مفاىيم نظم المعمومات الجغرافية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية التربية 

 بدمياط ، جامعة المنصورة.
( : "المدخل المنظومي في مواجية 5009فاروق  فيمى ومنى عبد الصبور )  -59

 دار المعارف ، القاىرة . التحديات التربوية المعاصرة والمستقبمية" ، 
: عمم النفس اإلحصائى وقياس العقل البشرى ، دار الفكر (5005)فؤاد البيى السيد  -55

 .لعربى لمنشر والتوزيع ، القاىرةا
: تنويع التدريس فى الفصل ، دليل المعمم  (5008)كوثر حسين كوجك وآخرون  -53

قميمى ت ، مكتب اليونسكو اإلالحسين طرق التعميم والتعمم فى مدارس الوطن العربى ، بيرو 
 .لمتربية فى الدول العربية 

: التـدريس اإلبـداعي وتعمـيم التفكيـر، سمسـمة التفكيـر والتعمـيم (5005)مجدي عزيز إبـراىيم  -50
 ( ، القاىرة ، عالم الكتب.3والتعمم )

( : نظـم المعمومـات الجغرافيـة : أسـس وتطبيقـات لمجغـرافيين، 5000محمد الخزامى عزيـز) -55
 رية ، منشأة المعارف .االسكند

: أثــر اســتخدام الوســائل المتعــددة فــى تنميــة التفكيــر (5007)محمــد عســقول ، منيــر حســن  -56
المنظــومى فــى مــادة التكنولوجيــا لــدى طمبــة الصــف التاســع األساســى ، بحــث منشــور ، كميــة 

 .تربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة ال
إلكترونـــى عمـــى التفكيـــر البصـــرى : فاعميـــة موقـــع (5006)نائمـــة الجزنـــدار ، حســـن ميـــدى  -57

والمنظـــومى فـــى الوســـائط المتعـــددة لـــدى طالبـــات كميـــة التربيـــة بجامعـــة األقصـــى ، المـــؤتمر 
 .ضبافة بجامعة عين شمس ، القاىرة ( ، كمية التربية ، دار ال98العممى )
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