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التعلم الذايت القائم علي النظم اخلبرية الكمبيوترية يف استخدام فعالية  :�"א���وאن�
تدريس اجلغرافيا علي التحصيل املعريف وتنمية التفكري الناقد والقيم 

��"االقتصادية لدى طالب الصف األول الثانوي �

  

The Effectiveness of Using the Self-Learning Based on Computer 
Expert Systems in Teaching Geography on Cognitive Achievement, 

Developing Critical Thinking and Economical Values 
for the  first Year Secondary Students 

  


   .الجابر عبد الاله عمار حارص عبد �:א�����מ������א

   .لفلسفة في التربيةدكتوراه ا :�א�د����א������

   .مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية �:א��
מ�א��������

  .كلية التربية بسوهاج  �:א
מ�א�����
  .جامعة سوهاج  �:א������

�  . م ٢٠١٠-هـ١٤٣١ �:
���א���

  :البريد االلكتروني للباحث 
Haresgeo_2006@yahoo.com 

  :العنوان 

   مركز سوهاج –هاج  محافظة سو–جمهورية مصر العربية 

  املستخلص
  :حتددت مشكلة البحث احلايل يف 

  .ضعف مستوي التحصيل املعريف يف مادة اجلغرافيا لدي طالب الصف األول الثانوي  -
  .قصور يف مهارات التفكري الناقد لدي طالب الصف األول الثانوي  -
  .قصور يف القيم االقتصادية لدي طالب الصف األول الثانوي  -

تهدف البحث احلايل تنمية النتاجات التعليمية السابقة من خالل استخدام التعلم الـذايت             لذا فقد اس  
املتضمن يف كتاب   " اإلنسان وقضايا البيئة  "القائم على النظم اخلبرية الكمبيوترية يف تدريس الباب الثاين          

  .اجلغرافيا للصف األول الثانوي 
طريقة القياس القبلـي    اليت تعتمد علي    ، وعة الواحدة املنهج التجرييب التربوي ذو ام    واتبع الباحث   

  :وأعد الباحث املواد واألدوات التالية ، والبعدي ملتغريات البحث التابعة
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اإلنسان "إعداد برجمية تعليمية وفقاً خلصائص النظم اخلبرية الكمبيوترية يقتصر على باب الدراسة  -١
   .كأداة يقوم عليها التعلم الذايت " وقضايا البيئة

  .يف دراسة الربجمية القائمة على النظم اخلبرية الكمبيوترية  : ةكتيب الطالب -٢
  . يف تدريس الربجمية القائمة على النظم اخلبرية الكمبيوترية : دليل إرشادي للمعلم  -٣
   ."اإلنسان وقضايا البيئة"قائمة ببعض القيم االقتصادية املراد تنميتها املتضمنة يف باب  -٤
  . ملعريف من إعداد الباحث اختبار التحصيل ا -٥
  .اختبار التفكري الناقد من إعداد الباحث  -٦
 .اختبار مواقف القيم االقتصادية من إعداد الباحث  -٧

  :وتوصل إيل النتائج اآلتية 
الطالبات جمموعة البحث قبل  درجات اتبني متوسط) ٠,٥(عند مستوي  يوجد فرق دال إحصائياً -١

باستخدام التعلم الذايت القائم علي النظم اخلبرية " ا البيئةاإلنسان وقضاي"دراسة الباب الثاين 
   .التحصيل املعريفختبار لصاحل التطبيق البعدي ال الكمبيوترية وبعده يف التطبيق القبلي والبعدي

الطالبات جمموعة البحث قبل  درجات اتبني متوسط) ٠,٥(عند مستوي  يوجد فرق دال إحصائياً -٢
باستخدام التعلم الذايت القائم علي النظم اخلبرية " سان وقضايا البيئةاإلن"دراسة الباب الثاين 

   .التفكري الناقدختبار لصاحل التطبيق البعدي ال الكمبيوترية وبعده يف التطبيق القبلي والبعدي
الطالبات جمموعة البحث قبل  درجات اتبني متوسط) ٠,٥(عند مستوي  يوجد فرق دال إحصائياً -٣

باستخدام التعلم الذايت القائم علي النظم اخلبرية " اإلنسان وقضايا البيئة"ين دراسة الباب الثا
 .لصاحل التطبيق البعدي الختبار مواقف القيم االقتصادية  الكمبيوترية وبعده يف التطبيق القبلي والبعدي

 فاعلية علي رفع إن استخدام التعلم الذايت القائم علي النظم اخلبرية الكمبيوترية يف تدريس اجلغرافيا له -٤
  .مستوي التحصيل املعريف وتنمية التفكري الناقد والقيم االقتصادية لدي طالبات الصف األول الثانوي 

� �
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��א	�������� �
 والنتـائج الـيت مت      تناوهلا وخطة   البحث من حيث مشكلة     البحث   يتناول هذا اجلزء ملخص     

   .وفيما يلي عرض هذه اجلوانب، حةوالبحوث املقترتوصيات الالتوصل إليها مث 

���:و����د�א�����������א	����:�وً �
�����א����:�  
ضرورة حتمية لتطوير الـنظم التربويـة       القائم علي النظم اخلبرية الكمبيوترية       التعلم الذايت    عدُي

مـات  ا تراعي الفروق الفردية عن طريق عرض املعلو       إحيث   ،يف ظل املستحدثات العصرية   والتعليمية  
وتوفر له كل مـا  ، املراد تعلمها بأكثر من استراتيجية تعليمية حسب مستوي وقدرة الطالب علي التعلم   

  . األمر الذي قد يساعد علي تنمية العديد من النتاجات التعليمية،  إليه من وسائل وأنشطة تعليميةجحيتا
يه العلم احلديث ملواجهـة      كل ما توصل إل    االستفادة من  كأحد جماالت احلياة تعمل على       والتربية

العـصر    مواطن قادر على التكيف مـع مـتغريات        إلعداد وتربوية   تنظيميةيعترضها من مشكالت     ما
 اـاالت  يف كافة    وبرجمياته أُحادية اجلانب  فكما مت إدخال الكمبيوتر      ،جنازاتهإمشكالته و  والتعامل مع 
 Intelligent)رف باسم نظم التـدريس الذكيـة   فيما يعةالذكيبربجمياته  إدخال الكمبيوتر متالتربوية 

Tutoring System) مفاهيم جديدة تدعو إىل زيادة وذلك بعد ظهور، التعلّمية/ يف العملية التعليمية 
  . يف التعليم الكمبيوتراالعتماد على تقنيات 
الـيت  و ،اً من الصعوبات واملشكالت   جندها تواجه كم  يف مصر    اجلغرافيا   تدريس مادة وبالنظر إىل   

 رئيس للمعرفة واملتعلم جمرد متلـقٍ     املعلم هو املصدر ال   و ،ادةامل و املتعلمنيالتفاعل بني    ضعف من أبرزها 
جيابية املـتعلم   إية احلديثة ومتطلبات العصر احلايل اليت تدعو إىل         وات الترب االجتاهسليب وهذا يتناقض مع     

 وضعف قدرة الطالب علي ممارسة مهارات     ل   مستوي التحصي  اخنفاضباإلضافة إيل    ،التعلم الذايت تعزيز  و
 املستوردة واليت ال تتناسب مع عـادات وتقاليـد          القيم االقتصادية وانتشار العديد من    ، الناقدالتفكري  

فعاليـة  للتعرف على   " إلجراء دراسة يف هذا اال        ماسةً لذا كانت احلاجةُ   ،وإمكانيات الشعب املصري  
 النظم اخلبرية الكمبيوترية يف تدريس اجلغرافيا علي التحصيل املعـريف           استخدام التعلم الذايت القائم علي    

    ."وتنمية التفكري الناقد والقيم االقتصادية لدي طالب الصف األول الثانوي
�����א���
�:� �

   : اإلجابة عن األسئلة التاليةالبحث احلايلحاول 
على   يف تدريس اجلغرافياالكمبيوتريةالنظم اخلبرية التعلم الذايت القائم على استخدام فعالية ما  -١

  ؟ الصف األول الثانويطالباتلدى التحصيل املعريف 
على   يف تدريس اجلغرافياالنظم اخلبرية الكمبيوتريةالتعلم الذايت القائم على استخدام فعالية ما  -٢

  ؟ الصف األول الثانويطالباتلدى تنمية التفكري الناقد  
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على   يف تدريس اجلغرافياالنظم اخلبرية الكمبيوتريةذايت القائم على التعلم الاستخدام فعالية ما  -٣
  ؟ الصف األول الثانويطالباتلدى تنمية بعض القيم االقتصادية 

��:א���!�وض� �

  : احلايل اختبار صحة الفروض التالية البحثحاول 
ة الطالبات جمموع درجات اتبني متوسط) ٠,٥(عند مستوي  ال يوجد فرق دال إحصائياً -١

باستخدام التعلم الذايت القائم علي " اإلنسان وقضايا البيئة"البحث قبل دراسة الباب الثاين 
   .التحصيل املعريفختبار ال النظم اخلبرية الكمبيوترية وبعده يف التطبيق القبلي والبعدي

الطالبات جمموعة  درجات اتبني متوسط) ٠,٥(عند مستوي  ال يوجد فرق دال إحصائياً -٢
باستخدام التعلم الذايت القائم علي " اإلنسان وقضايا البيئة"بل دراسة الباب الثاين البحث ق

   .التفكري الناقدختبار ال النظم اخلبرية الكمبيوترية وبعده يف التطبيق القبلي والبعدي
الطالبات جمموعة  درجات اتبني متوسط) ٠,٥(عند مستوي  ال يوجد فرق دال إحصائياً -٣

باستخدام التعلم الذايت القائم علي " اإلنسان وقضايا البيئة"لباب الثاين البحث قبل دراسة ا
 .الختبار مواقف القيم االقتصادية  النظم اخلبرية الكمبيوترية وبعده يف التطبيق القبلي والبعدي

��:א����#دא"� �

   :فيما يلي احلايل البحثهدف حتددت أ
 .ل الثانوي  الصف األوطالبات لدى رفع مستوى التحصيل املعريف -١
  . الصف األول الثانوي طالباتلدى التفكري الناقد تنمية  -٢
 . الصف األول الثانوي طالباتلدى بعض القيم االقتصادية تنمية  -٣

����#���:�א��� �

   : يف أنه البحث ا أمهية هذتتضح
يساعد على  مبا،  النظم اخلبرية الكمبيوترية ضوء يفاجلغرافيافيد القائمني على ختطيط مناهج ي قد – ١

  .ادة تدريس هذه املهداف أحتقيق 
قد يفيد معلمي اجلغرافيا يف إعداد وتنفيذ الدروس وفقاً للتعلم الذايت القائم على النظم اخلبرية  – ٢

  .الكمبيوترية 
 قد يفيد معلمي اجلغرافيا يف التركيز علي تنمية اجلانب الوجداين لدي الطالب أثناء تنفيذ دروس -٣

  .صة القيم االقتصادية واجتاه الطالب حنو التواصل والتعلم االلكتروين وخا، مادم
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 �:א����دود�

  :باحلدود التالية احلايل  البحث التزم
، الثانوي للصف األول اجلغرافيا كتاباملتضمن يف " اإلنسان وقضايا البيئة " الباب الثاين بعنوان –١

 إلعداد الربجمية املقترحة حيث ى موضوعاتهحمتو إىل مناسبة البابوقد يعزى سبب اختيار هذا 
القضايا نه يتضمن جمموعة من أكما ، صعبة الفهم احلقائق واملفاهيم  يتضمن العديد منهإن

  .فهم اليت حتتاج إىل إيضاح والقيم االقتصادية  والفكرية
نوية مدرسة الشهيد طيار حممد كامل الثامن طالبات الصف األول الثانوي  من  عينة عشوائية-٢

  . سوهاجمبدينة للبنات
 التركيب – التحليل - التطبيق – الفهم –التذكر : التحصيل يف املستويات املعرفية التالية قياس  -٣

  . التقومي –
، وتقومي احلجج، والتفسري، معرفة املسلمات أو االفتراضات: التالية  مهارات التفكري الناقد -٤

  . وإصدار األحكام، واالستنتاج
قيمة ، قيمة اإلنتاج، التوفريقيمة ، ترشيد االستهالكقيمة ، قيمة العمل:   التاليةم االقتصادية القي-٥

  .قيمة صيانة املوارد  ، قيمة الثروة، احملافظة على امللكية العامة
�$���
� �:א���

 املهمة  لدى املتعلمني من األهدافالتفكري الناقد والقيم االقتصاديةيعد التحصيل املعريف وتنمية  -١
  . يف مجيع مستويات التعليم اجلغرافيا لتحقيقهااليت تسعى مادة 

 لدى املتعلمني بطرق وأساليب التفكري الناقد والقيم االقتصادية وتنمية يتأثر مستوى التحصيل -٢
  .التدريس املستخدمة 

    .اس املوضوعية بأساليب القيالطالب لدى والتفكري الناقد والقيم االقتصادية ميكن قياس التحصيل -٣
��:א����وאد�و�دوא$� �

   : التاليةدوات األواد وامل لقد أعد الباحث
  :المواد التعليمية ) أ(

اإلنسان وقضايا "باب قتصر على ي النظم اخلبرية الكمبيوترية وفقاً خلصائص إعداد برجمية تعليمية – ١
  . كأداة يقوم عليها التعلم الذايت " البيئة

    .النظم اخلبرية الكمبيوتريةلربجمية القائمة على باستخدام ا ةسادرللمساعدة يف ال : ةالطالبكتيب  – ٢
النظم اخلبرية الربجمية القائمة على باستخدام تدريس اليف للمساعدة : علم إرشادي للمدليل  – ٣

  . الكمبيوترية
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   :أدوات البحث) ب (

   .من إعداد الباحث  التحصيل املعريف اختبار – ١
  . ر التفكري الناقد من إعداد الباحثاختبا – ٢
  .من إعداد الباحث  اختبار مواقف القيم االقتصادية -٣

�%&���:و��'��א���א��� �

اموعة ستخدم الباحث طريقة حيث ا احلايل على املنهج التجرييب التربوي البحث اعتمد       
   -:وقد حتددت متغريات البحث فيما يلي ، الواحدة

التعلم الذايت القائم على النظم اخلبرية الكمبيوترية مصاغ على هيئة برجمية  : املتغري التجرييب -١
  .تعليمية 

 : املتغريات التابعة  -٢
   .التحصيل املعريف   -أ 

   .بعض مهارات التفكري الناقدتنمية  –ب 
     .بعض القيم االقتصادية تنمية -ج 

��:�א���(��א)א$� �

  : باع اإلجراءات التاليةتا احلايل مت البحث عن أسئلة ولإلجابة
  :للبحثاإلطار النظري : أوال 

النظم اخلبرية بالتعلم الذايت وذات العالقة حية للبحوث والدراسات السابقة  إجراء دراسة مس- ١
 احلايل ووضع البحثدف االستفادة منها يف اإلطار النظري وتصميم أدوات ومواد ، الكمبيوترية

  . التصميم التجرييب املناسب
٢–  �� ����� �  : درا�

  .وعالقته بالنظم اخلبرية الكمبيوترية، دور املعلم واملتعلم فيه، أسسه، أمهيته، مفهومه: التعلم الذايت ) أ(
وعالقتها ، تطبيقاا، خصائصها ،مكوناا ،أنواعها ،مفهومها ،تارخيها:ةالنظم اخلبرية الكمبيوتري) ب(

  . وتعلمهااجلغرافيابتعليم 
، العوامل اليت تسهم يف تنميته، مكوناته، خصائصه، أمهيته، مهاراته، هماهيت :  الناقدالتفكري) جـ(

  .النظم اخلبرية الكمبيوترية و اجلغرافياعالقتها بو
والنظم اخلبرية  اجلغرافياب اوعالقته، اهت كيفية تنمي، أمهيتها،أنواعها، اماهيته: القيم االقتصادية) د(

  .الكمبيوترية 
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  - :  للبحثطار التجريبياإل: ثانيا 

املتضمن يف كتاب اجلغرافيا املقرر على طالب الصف األول " اإلنسان وقضايا البيئة  " حتليل باب - ١
عرض التحليل على السادة احملكمني و ، املتضمنة فيهبالقيم االقتصاديةالستخراج قائمة الثانوي 

  .وحساب صدقه وثباته 
خلبرية  النظم اوفقاً خلصائص ة تعليميبرجميةيف شكل " اإلنسان وقضايا البيئة  " بابصياغة  - ٢

 -:  و�J ا	��ا&I ا	��	�� ، الدراسةطبيعة الكمبيوترية يف ضوء هدف و

 .تصميم املكونات الرئيسة للنظم اخلبرية الكمبيوترية  -
 .تصميم املكونات الثانوية للنظم اخلبرية الكمبيوترية  -
 .مراحل إنشاء النظم اخلبرية الكمبيوترية  -
وقد مر تصميم النوافذ وفقاً ، تصميم نوافذ التفاعل للنظم اخلبرية الكمبيوترية التعليمية -

 :للمراحل التالية 
  .مرحلة التصميم*
  .مرحلة اإلعداد*
  .مرحلة كتابة السيناريو*
  .مرحلة التنفيذ*
  .مرحلة التجريب والتطوير*

اإلنسان " بابطلوبة وذلك بعد صياغة  على السادة احملكمني و إجراء التعديالت املالربجميةعرض  -٣
   . خلبرية الكمبيوترية النظم اوفقاً خلصائص" وقضايا البيئة

وذلك طالبات الصف األول الثانوي  على جمموعة من الربجميةتطبيق بإجراء جتربة استطالعية  -٤
 .دف معرفة نقاط الضعف واملشكالت اليت ميكن مصادفتها أثناء إجراء جتربة البحث 

   .الوصول إيل الصورة النهائية للربجمية التعليمية-٥
املتضمن مبقرر اجلغرافيا للصف " اإلنسان وقضايا البيئة" إعداد كتيب للطالبة لدراسة الباب الثاين -٦

  .األول الثانوي باستخدام الربجمية القائمة علي النظم اخلبري الكمبيوترية 
املتضمن " اإلنسان وقضايا البيئة"يس الباب الثاين  إعداد دليل إرشادي للمعلم يوضح كيفية تدر-٧

  .مبقرر اجلغرافيا للصف األول الثانوي باستخدام الربجمية القائمة علي النظم اخلبري الكمبيوترية 
التفكري الناقد واختبار مواقف القيم اختبار و، التحصيل املعريفاختبار ( إعداد أدوات البحث وهى -٨

  . احملكمني وحساب الثبات والصدق هلا وعرضها على، )االقتصادية
 .طالبات الصف األول الثانوي  من البحث ة اختيار جمموع-٩
على والتفكري الناقد ومواقف القيم االقتصادية  التحصيل املعريف اتختبارالتطبيق القبلي ال -١٠

   .البحث ةجمموع
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 خلبرية الكمبيوترية النظم ا خلصائصبالربجمية املصاغة وفقاً "اإلنسان وقضايا البيئة" باب تدريس -١١ 
 .البحث موعة 

على والتفكري الناقد ومواقف القيم االقتصادية  التحصيل املعريف اتختبارال التطبيق البعدي -١٢
  .البحث ةجمموع

 . معاجلة النتائج إحصائيا وحتليلها وتفسريها-١٣
   .والبحوث املقترحة تقدمي جمموعة من التوصيات -١٤

��ً����:���������:�א	��� �
  :من خالل الدراسة التجريبية مت التوصل إىل النتائج التالية 

  :المعرفي نتائج اختبار التحصيل 

  يفالبحثبني متوسطي درجات طالبات جمموعة ) ٠٥,٠(  دال إحصائياً عند مستوى يوجد فرق -
 .التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل املعريف لصاحل التطبيق البعدي 

  :يرجع ذلك إيل و
توفّر النظم اخلبرية الكمبيوترية البيئة املالئمة للمشاركة النشطة للطالب يف عملية التعلم ألا تقوم  -

 الذي يقوم على جمهودات املتعلم مما أدى إىل ارتفاع مستوى (Tutorial)على التعلم اخلصوصي
  .املعريفحتصيل الطالبات 

 - برجمية البحث احلايل– املتضمنة يف الربجمية الذكية (Educational Games)األلعاب التعليمية -
 .قد تكون ساعدت علي رفع مستوي التحصيل لدي الطالبات جمموعة البحث 

تعد الربجميات املصممة وفقاً خلصائص النظم اخلبرية الكمبيوترية من برجميات الوسائط التفاعلية  -
(Interactive Media) ثنائية االجتاه(Direction Dualism) ، حيث يكون التفاعل متبادالً بني

وتقوم الربجمية ، قد تقوم الطالبة باالستفسار عن شيء معني يف الدرس : مثال، الربجمية والطالبة
وبناءاً علي ، يف حني قد تقوم الربجمية بتقدمي العديد من أنواع التقومي للطالبة، بتقدمي اإلجابات إليها

ية بتقدمي املعلومات أو الدرس املراد تعلمه بطريقة تتناسب مع مستوي إجابات الطالبة تقوم الربجم
 . الطالبة 

،  مراعاة الفروق الفردية بني الطالبات– برجمية البحث احلايل –من أبرز خصائص الربجمية الذكية  -
  إذا مثال علي ذلك؛، حيث تقدم تقومياُ يتم علي أساسه حتديد طريقة التدريس املناسبة للطالبة

أما ، يقدم إليها الدرس مزوداً بالعاب تعليمية، )١٠صفر إيل (لت الطالبة علي درجات ما بني حص
 .درجة يقدم إليها الدرس مزوداً مبعلومات إثرائية ٣٠إذا حصلت الطالبة علي أكثر من 
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   :الناقدنتائج اختبار التفكير 
 يف البحثلبات جمموعة بني متوسطي درجات طا) ٠٥,٠(  دال إحصائياً عند مستوى يوجد فرق -

 .التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكري الناقد لصاحل التطبيق البعدي 

  :ويرجع ذلك إيل 
 ذوى – الفائقات – العاديني –بطيء التعلم (مناسبة الربجمية احلالية جلميع فئات الطالبات  -

وذلك بفضل ، بيةكما تتمشى مع معدل اخلطو الذايت للطالبة وطاقتها االستيعا) الصعوبات
وهو األمر الذي قد يكون له دور يف تنمية ، تكنولوجيا النظم اخلبرية الكمبيوترية املستخدمة فيها
 .مهارات التفكري الناقد لدي الطالبات جمموعة البحث 

يئ الربجمية احلالية مناخ البحث واالستكشاف من خالل املصادر التعليمية املتوفرة ا كاألطلس  -
وقاعدة املعرفة األمر الذي ساعد الطالبات علي معاجلة املعلومات ، وسوعة الصوروم، الذكي

وتركيبها وحتويلها حىت تصـل إيل معلومـات جديدة باستخدام عمليات البحث واالستكشاف 
 يكون له دور يف تنمية مهارات التفكري الناقد واملهارات العقلية دوهذا ق، واالستقراء واالستنباط

 . والتركيب والتقومي لدي الطالبات عينة البحث لحليالعليا كالت
القدرة على احملاكـاة من خالل توفري خربات غري مباشرة قد يصعـب مالحظتها بسبب ندرا أو  -

مثل لقطات الفيديو اليت توضح ، خطورا أو صعوبة الوصول إليها أو عدم القدرة على التنبؤ ا
 اليت توضح مراحل (Animation)والصور املتحركة ، التفاعل النووي يف الطاقة النووية

  .الصناعات املختلفة
  من خالل احلوار والتغذية - برجمية البحث احلايل –التفاعل املباشر بني الطالبة والربجمية الذكية  -

وإثارة العديد من القضايا اليت تتعلق بالغذاء والطاقة والصناعة والذي قد يكون له دور يف ، الراجعة
ولذلك تعد الربجمية احلالية عامالً مثرياً وحافزاً ، ز الطالبات علي التفكري وإعمال العقلحتفي

 .ومساعداً للطالبات األمر الذي قد يكون له دور يف تنمية التفكري الناقد لديهن 
 

  :نتائج اختبار مواقف القيم االقتصادية 

 يف البحثدرجات طالبات جمموعة بني متوسطي ) ٠٥,٠(  دال إحصائياً عند مستوى  فرقيوجد -
 .التطبيق القبلي والبعدي الختبار مواقف القيم االقتصادية لصاحل التطبيق البعدي 

  :ويرجع ذلك إيل 
 الفرض الثالث من فروض البحث فيمـا يتعلـق بتنميـة القـيم              صحةأظهرت نتائج اختبار    

اإلنـسان  " الكمبيوترية يف تدريس باب      االقتصادية أن استخدام التعلم الذايت القائم علي النظم اخلبرية        
اجلغرافيا للصف األول الثانوي أدى إىل تنمية القيم االقتـصادية لـدى      املتضمن يف مقرر  " وقضايا البيئة 
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وميكن أن تعزي هذه النتيجة إىل أن استخدام التعلم الذايت القائم علـي             ، طالبات الصف األول الثانوي   
 على توفري العديد من اإلمكانات التعليمية اليت ساعدت الطالبـات           النظم اخلبرية الكمبيوترية قد ساعد    

، اإلنسان والغذاء "بفصوله الثالثة   " اإلنسان وقضايا البيئة  "على حتقيق األهداف املنشودة من دراسة باب        
:ومن هذه اإلمكانات ما يلي ، بدرجة كبرية" اإلنسان والصناعة، اإلنسان والطاقة  

يف البحث احلايل واملصممة وفقاً خلصائص النظم اخلبرية الكمبيوترية جمموعة تقدم الربجمية املقترحة  -
من املواقف احلياتية املتعلقة بالقيم االقتصادية واليت حتاكى الواقع بدرجة كبرية مثل عرض مواقف 

، والنتائج املترتبة على هذا التعامل، للتعامل مع البيئة واملوارد االقتصادية والثروات الطبيعية
مثل لقطات الفيديو " اإلنسان وقضايا البيئة"املتضمن يف باب " اإلنسان والغذاء"خاصة يف فصل و

مما ، ولقطات فيديو أخري توضح إسراف اإلنسان يف الغذاء، اليت تعرض تدمري اإلنسان للغابات
يطة ويترتب يوفر قيماً اقتصادية ختيلية قد تساعد الطالبات على تقليدها عند تعاملهن مع البيئة احمل

وذلك ألن التربية العملية والتربية بالواقع إحدى  أساليب تنمية ، على ذلك تنمية هذه القيم لديهن
  .القيم 

تقدم الربجمية املقترحة يف البحث احلايل واملصممة وفقاً خلصائص النظم اخلبرية الكمبيوترية القصص  -
 مثل قصة تطور الصناعة وعالقة ذلك ةياجلغرافية بطريقة عرض شيقة على درجة عالية من املصداق

وتعد القصة ، املتضمن يف باب الدراسة" اإلنسان والصناعة"وذلك يف الفصل الثالث ، بالبيئة احمليطة
وتأتى فعالية القصة بوصفها مزيج من احلوار واألحداث والترتيب ، من أحسن الوسائل لتنمية القيم

 االجتماعيـة والطبيعيـة اليت متر بشخصيات الزمين مع وصف لألمكنة واألشخـاص واحلاالت
وهى قادرة على تأكيد االجتاهات املرغوب فيها وترسيخ القيم االقتصادية وذلك عن طريق ، القصة

استثارة املشاركة العاطفية للطالبات عينة البحث لنماذج السلوك القومي اليت تقوم القصة بتقدميها 
 .واملواقف اليت تصورها 

 املصورة إحدى الوسائل التعليمية اليت توفرها الربجمية املقترحة يف البحث احلايل تعد املوسوعة -
واليت ميكن من خالهلا مرور الطالبات بالعديد ، واملصممة وفقاً خلصائص النظم اخلبرية الكمبيوترية

، العامةواحملافظة على امللكية ، من اخلربات واملواقف املتضمنة للقيم االقتصادية كترشيد االستهالك
 .وتقدير قيمة العمل مما ساعد علي تنمية تلك القيم لدي الطالبات جمموعة البحث 

 الغنيـة (Knowledge Base)توفر الربجمية املقترحـة يف البحـث احلايل قاعدة املعرفـة -
يم والق، وعادات وتقاليد استخدام هذه املوارد، بالبيانات واملعلومات املتعلقة بإنتاج الغذاء والطاقة

وهذا قد يكون له دور كبري يف تنمية ، االقتصادية املنتشرة يف دول العامل املتقدم والعامل اإلسالمي
 .القيم االقتصادية لدى الطالبات عينة البحث عن طريق التقليد أو احملاكاة 
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ى دور الربجمية املقترحة يف البحث احلايل واملصممة وفقاً خلصائص النظم اخلبرية الكمبيوترية ال تلغ -
وإمنا تغري دوره إىل موجه ومرشد وذا قد يكون للمعلم دور يف تنمية القيم االقتصادية ، املعلم

 .بوصفه قدوة تقلدها الطالبات بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
واليت تقوم ، توفر الربجمية املقترحة يف البحث احلايل العديد من األنشطة املتعلقة بالقيم االقتصادية -

ات عينة البحث بتنفيذها وهو األمر الذي قد يكون له دور فاعل يف تنمية القيم االقتصادية الطالب
 .لديهن 

 
  

� 	���:�א	�'(��)�وא	��'&�א%$#"���− �

  : التوصيات -

  :ميكن تقدمي التوصيات اآلتية ، يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث احلايل
�:!/����ل�א�������$�א�ذ����)��١( �

 عن فعالية استخدام الربجمية الذكيـة املـصاغة وفقـاً           ت نتائج البحث احلايل قد كشف     ملا كانت 
خلصائص النظم اخلبرية الكمبيوترية يف تدريس اجلغرافيا علي حتقيق األهداف التعليمية واألهداف الـيت              

  :لذلك يوصى باآليت ، وضعت من أجلها
ة والتعليم بتصميمها بواسطة أحد أساليب توجيه القائمني على إعداد الربجميات التعليمية بالتربي -١

أو الشبكات العصبية االصطناعية أو املنطق ، الذكاء االصطناعي مثل النظم اخلبرية الكمبيوترية
  .وذلك لقدرة هذه الربجميات علي مراعاة الفروق الفردية ، )الضبايب(املبهم 

حىت ،  صممت من أجل حتقيقهااالهتمام بتزويد الربجميات التعليمية باألهداف التعليمية اليت -٢
 .يعرف املعلم واملتعلم ما حتقق منها وما مل يتحقق 

تزويد الربجميات التعليمية اخلاصة باجلغرافيا بقواعد معرفية تساعد املتعلم علي معرفة األرقام  -٣
 .واإلحصائيات املوجودة باحملتوي بطريقة سهلة 

جناز املهام التعليمية إكن املتعلم من  مي(Help)تزويد الربجميات التعليمية بنظام مساعدة  -٤
 .واملساعدة علي تذليل العقبات اليت ميكن أن تواجه املتعلم أثناء تعلمه من الربجمية 

تزويد الربجميات التعليمية مبجموعة من األنشطة اهلادفة اليت ميكن من خالهلا تنمية جوانب املتعلم  -٥
 ) .املعرفية واملهارية والوجدانية(املختلفة 

زويد الربجميات التعليمية بإمكانية تطوير وحتديث حمتواها حسب ما يطرأ من معلومات أو تطوير ت -٦
وهذه امليزة ال تتوفر إال يف الربجمية اليت يتم تصميمها بأحدي أساليب ، للمقررات الدراسية
 .الذكاء االصطناعي 
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عة مناهج اجلغرافيا باملرحلة الثانوية حبيث تتضمن املعلومات واملهارات واالجتاهات ضرورة مراج -١
 .والقيم ذات العالقة بنظم املعلومات اجلغرافية والتربية االقتصادية 

ضرورة ارتباط أهداف وحمتوي كتب اجلغرافيا باملرحلة الثانوية مبشكالت البيئة احمللية اليت يعيش  -٢
 .فيها الطالب 

أبعاد التربية االقتصادية يف حمتوي مناهج اجلغرافيا باملراحل التعليمية املختلفة بشكل تضمني  -٣
 .حسب مستويات ومتطلبات كل صف دراسي ، متتابع ومتكامل ومستمر

 املعارف واخلربات من مصادر تعلم خمتلفة ومتعددة جبانب الكتاب اكتسابتعويد الطالب علي  -٤
  .املدرسي 

�:��س�!/����ل�ط�ق�א��د)�:�٣( �

ملا كانت نتائج البحث احلايل قد كشفت عن فعالية استخدام استراتيجية التعلم الذايت القـائم                  
لـذلك  ، على النظم اخلبرية الكمبيوترية علي حتقيق األهداف التعليمية واألهداف اليت وضعت ألجلـها   

  :يوصى باآليت 
، ل تعليم اجلغرافيا وتعلمهااالهتمام بالتعلم الذكي كأحد املستحدثات التكنولوجية يف جما -١

 .والذي ميكن من خالله مواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني 
االهتمام باستراتيجية التعلم الذايت كأحد االستراتيجيات التربوية احلديثة يف جمال تعليم  -٢

  .وارتفاع كثافة الفصول ، اجلغرافيا وتعلمها واليت ميكن بواسطته مواجهة الثورة املعرفية
والتركيز علي ، بعد عن أساليب وطرق التدريس اليت تعتمد علي املعلم كمصدر للمعرفةال -٣

 . اليت تدور حول املتعلم التدريساألساليب وطرق 
االهتمام باستراتيجيات التدريس اليت تساعد علي رفع مستوي التحصيل لدي املتعلم يف جمال  -٤

 . ومواجهة مستحدثات العصر وذلك ألمهيتها يف البناء املعريف للمتعلم، اجلغرافيا
االهتمام باستخدام طرق التدريس احلديثة اليت تساعد علي تنمية التفكري الناقد يف جمال تدريس  -٥

 .اجلغرافيا بوصفه أحد األهداف الرئيسة اليت ينبغي حتقيقها ملقرر اجلغرافيا 
 . املعرفية ثرائية واليت ميكن من خالهلا صقل مهارات املتعلماالهتمام باملعلومات اإل -٦

�:!/����ل�(9دאد�و�د���2א������ن�)�:�٤( �

    ملا كشفت جتربة تطبيق البحث احلايل على أن املعلمني احلاليني ليس لديهم معلومات كافيـة               
عن الكمبيوتر عامة وعن نظم التدريس القائمة علي الذكاء االصطناعي مثل الربجميات املصممة وفقـاً               

  :لذلك يوصى باآليت ، ترية خاصة واليت أظهرت نتائج الدراسة فاعليتهاخلصائص النظم اخلبرية الكمبيو



�� ر��	� دآ��راة �� ����� �����ت ا	������� �&�رص "��ر/  إ"!اد -	������� ا	�آ��ا�  
Haresgeo_2006@yahoo.com 

 اجلغرافيا بكلية التربية إلكسام مهارات التعامل مع قسمعقد دورات تدريبية لطالب  -١
 .واالبتكار ، والصيانة، الكمبيوتر من حيث االستخدام

ة الكمبيوتر الذكي من  دروسهم بواسطإعدادتدريب طالب شعبة اجلغرافيا بكلية التربية على  -٢
 .والتربية العملي باملدارس ، خالل مقرر طرق التدريس

تدريب طالب شعبة اجلغرافيا بكلية التربية علي استخدام االستراتيجيات التعليمية اليت تساعد  -٣
 .علي تنمية التفكري العلمي والقيم بأنواعها املختلفة 

ساعدم على االستخدام األمثل للكمبيوتر إعداد دورات تدريبية للمعلمني يف أثناء اخلدمة مل -٤
  .وبرجمياته املختلفة وخاصة النظم اخلبرية الكمبيوترية 

ينبغي توجيه القائمني على إعداد أدلة املعلم بضرورة تزويدها بطرق استخدام الربجميات يف  -٥
 .تعليم اجلغرافيا وخاصة الربجميات اليت تقوم علي تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

 .تمام بكتيب الطالب لصقل مهارات املتعلم ورفع قدرته علي التعلم الذايت االه -٦
�:!/����ل�א���و�מ�):�٥( �

لـذلك يوصـى    ،  النظم اخلبرية الكمبيوترية يقوم على التعلم الذايت       توحيث إن التعلم بربجميا   
  :باآليت
 يتناسب مع والذي من خالله يتم حتديد طريقة عرض الدرس مبا، التركيز علي التقومي القبلي -١

 .إمكانيات املتعلم 
 .التركيز على التقومي البنائي للطالب  -٢
  .والذي من خالله ميكن معرفة ما حتقق من أهداف تعليمية ، التركيز علي التقومي النهائي -٣
 .التركيز على التغذية الراجعة بأنواعها املختلفة  -٤
 .ى التفكري بأنواعه املختلفة التركيز على قياس قدرة املتعلمني عل -٥
تنويع األسئلة حبيث تلزم املتعلم بالبحث والتفسري وفرض الفروض واختاذ القرار وإصدار  -٦

  .همبا يساعد على تنمية التفكري الناقد لدي، األحكام

 وخاصة القيم ةتوفري أسئلة املواقف احلياتية املختلفة واليت من شأا تنمية القيم املختلف -٧
 .ة لدي املتعلم االقتصادي

 .التركيز علي أن عملية تقومي املتعلم عملية دائمة ال تنتهي بانتهاء املقرر املراد تعلمه  -٨
، واملهارية، استخدام أساليب تقومي متنوعة تقيس مجيع جوانب التعلم يف اجلغرافيا؛ املعرفية -٩

 .والوجدانية 
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  : بحوث مقترحة -

يري الباحث أنه ال زالت توجد بعض النقـاط يف          ، حلايليف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث ا       
  :هذا اال يف حاجة إيل مزيد من الدراسة والبحث ومن أمهها دراسة ما يلي 

فعالية استخدام النظم اخلبرية الكمبيوترية على تنمية املفاهيم اجلغرافية والتواصل التكنولوجي  -١
 .لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية 

النظم اخلبرية الكمبيوترية يف تدريس اجلغرافيا على تنمية مهارات البحث فعالية استخدام  -٢
 .اجلغرايف والتفكري االستداليل لدى طالب املرحلة الثانوية 

فعالية استخدام النظم اخلبرية الكمبيوترية يف تدريس اجلغرافيا على تنمية مهارات استشراف  -٣
 .طالب املرحلة الثانوية املستقبل والتفكري اجلغرايف والقيم العلمية لدى 

فعالية برنامج مقترح قائم علي نظم الذكاء االصطناعي يف تدريس اجلغرافيا وأثره على تنمية  -٤
 .الدراسة الذاتية ومهارات حل املشكالت لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية 

غرافية فعالية استخدام األطلس الذكي يف تدريس اجلغرافيا على تنمية مهارات حتديد املواقع اجل -٥
 .والتفكري االبتكاري لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية 

فعالية استخدام النظم اخلبرية الكمبيوترية يف تدريس التاريخ على فهم القضايا املعاصرة وتنمية  -٦
 .التفكري التارخيي لدى طالب املرحلة الثانوية مهارات 

دام النظم اخلبرية الكمبيوترية يف برنامج مقترح لتطوير مستويات أداء معلمي اجلغرافيا يف استخ -٧
 .تدريس مادم وأثره على تنمية التفكري املنطقي لدى طالم 

برنامج مقترح قائم علي النظم اخلبرية الكمبيوترية لتطوير مستويات أداء معلمي اجلغرافيا يف  -٨
لة الثانوية استخدام نظم املعلومات اجلغرافية وأثره علي التحصيل وتنمية اجتاهات طالم باملرح

 .حنو التعلم االلكتروين 
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Problem of the research : 

The problems of the Current Research Lies in the Decrease in the Levels 
of Cognitive Achievement, Inability of Critical Thinking and Economical 
Values with students, Accordingly, there was a need to conduct a study in 
this field to indicate the ability of Self-Learning Based on Computer Expert 
Systems in Teaching Geography in secondary school, and its Effectiveness on 
Cognitive Achievement, Developing Critical Thinking and Economical 
Values. 

Methods & Procedures : 
This Research used the quasi-experimental Methods with one 

experimental group and his pre-post test of Cognitive Achievement, Critical 
Thinking and Economical Values . 

Tools & Educational materials : 
1- Prepared  Program  According to Computer Expert Systems . 
2- A student’s book, Teacher’s guide for user . 
3- A cognitive Achievement test . 
4- A critical Thinking test . 
5- A situations test of Economical Values. 

Findings : 
 The present study has come up with the following findings : 

1- There was a statistically significant difference (p>0.05)between the mean 
scores of the study subjects on the pre-testing and the post-testing of the 
Cognitive achievement test in favor of the post-testing . 

2- There was a statistically significant difference (p>0.05)between the mean 
scores of the study subjects on the pre-testing and the post-testing of the 
Critical Thinking test in favor of the post-testing . 

3- There was a statistically significant difference (p>0.05)between the mean 
scores of the study subjects on the pre-testing and the post-testing of the 
Situations test of Economical Values in favor of the post-testing . 

4- Using the Self-Learning Based on Computer Expert Systems in Teaching 
Geography is Effective  in Improvement the Levels of Cognitive 
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Achievement, Development Critical Thinking and Economical Values for 
the  first Year Secondary Students . 

Summary 

This section concerns the summary of the research, treats the main 
parts which are the problem and the plan of the study, the results, 
recommendations and suggested researches of the study as following: 
The Problem and its Context: 

The self-Learning based on computer expert systems is an 
obligatory necessity to developing the educational and instructional 
systems in regard to neoteric attitudes, because it deal individual 
differences through presenting data which to be learned with more than 
one strategy according to student’s level and ability by providing all he 
needs of instructional devices and activities, which may help to develop 
many instructional results. 

The education is one of the fields of life aims at making use of 
modern science results to face the arrangement and educational problems 
and to prepare a citizen who has the ability to adapt with neoteric variable 
and deal with its problems and accomplishments, so the education 
worked on to use Intelligence Computer Assisted Instructional-ICAI 
(Intelligent Tutoring System). 

If we consider teaching Geography in Egypt, we will find that it 
faces a heap of difficulties and problems which prevent the interaction 
between the learner and the subject, the teacher is the main source of 
knowledge and the leaner is unfavorable and this contradicts with modern 
educational attitudes and present age needs which seek active learner and 
reinforcing self-learning .  

In addition, it hinders the improvement of the Levels of Cognitive 
Achievement, debility of student’s ability to exercise the Critical 
Thinking skills and Economical Values with students. 

With contingents these differences and life-long learning 
furthermore, (CAL) has many advantages which can play an important 
role in improving the Levels of Cognitive Achievement, developing 
Critical Thinking and Economical Values with students, Accordingly, 
there was a need to conduct a study in this field to indicate the ability of 
Self-Learning Based on Computer Expert Systems in Teaching 
Geography in secondary school, and its effect on Cognitive Achievement, 
Developing Critical Thinking and Economical Values for students . 
Questions of the Research: 

This research aims at answering the following questions: 
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1- What is the Effectiveness of using Self-Learning Based on 
Computer Expert Systems in Teaching Geography on Cognitive 
Achievement for the first year of secondary stage students? 

2- What is the Effectiveness of using Self-Learning Based on 
Computer Expert Systems in Teaching Geography on Developing 
Critical Thinking for the first year of secondary stage students ? 

3- What is the Effectiveness of using Self-Learning Based on 
Computer Expert Systems in Teaching Geography on Developing 
Economical Values for the first year of secondary stage students? 

Research Hypotheses: 

 

The research tries to judge the following propositions:- 
1- There is not statistically significant difference(p>0.05) between the mean 

scores of the study subject (who studied the chosen chapter "The Human and 
Environmental Issues" using Self-Learning Based on Computer Expert 
Systems) on the pre-testing and the post-testing of the Cognitive achievement 
test . 

2- There is not statistically significant difference (p>0.05) between the means 
scores of the study subject (who studied the chosen chapter "The Human and 
Environmental Issues" using Self-Learning Based on Computer Expert 
Systems) on the pre-testing and the post-testing of the Critical Thinking test . 

3- There is not statistically significant difference (p>0.05) between the means 
scores of the study subject (who studied the chosen chapter "The Human and 
Environmental Issues" using Self-Learning Based on Computer Expert 
Systems) on the pre-testing and the post-testing of the Situations test of 
Economical Values . 

Significance of the Research: 

 

1- This research may help educationalists who plan and design the geography 
curriculum to prepare programs  using Self-Learning Based on Computer 
Expert Systems, accordingly achieving the objectives of geography as a school 
subject i.e. Improvement  Cognitive achievement, developing Critical 
Thinking and Economical Values . 

2- This research may help teachers of geography in preparing and executing 
lessons by using Self-Learning Based on Computer Expert Systems. 

3- This research may aluminize important contemporary issues which develop 
Economical Values for students, which is regarded as one of the important 
instructional results.      

Limitations of the Research: 
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The research has considered the following limitations: 
1- Redesigning the second chapter entitled "The Human and Environmental 

Issues" included in the geography course for the first year secondary stage 
students. 

2- A sample of first year secondary stage students in "Al-Shahed Tayar 
Mohammed Kamel" secondary school for girls in Sohag city. 

3- The variables measured were : 
- Measurement achievement, the study covers the six levels of Cognitive 

achievement: recall, comprehension, application, analysis, composing, and 
evaluation. 

- Developing Critical Thinking skills: Realizing postulates or the assumptions, 
explanation, assess the arguments, deduction and judgment. 

- Economical Values. 
Research tools & materials: 

For the present study, researcher prepared the following: 

(A)Research materials: 

1- Preparing educational Program According to Computer Expert Systems. 
2- Student’s book.  
3- Teacher’s guide for user. 

(B)Research tools: 

1- A Cognitive Achievement Test. 
2- A Critical Thinking Test. 
3- Situations Test of Economical Values. 

Methodology of the research: 

This Research used the quasi-experimental Methods with one 
experimental group and his pre-post test of Cognitive Achievement, Critical 
Thinking and Situations test of Economical Values. 
The Research Sample:      

The research wos conducted on a group of girl students, first year of 
secondary in "Al-Shahed Tayar Mohammed Kamel" secondary school for 
girls in Sohag Directory, Sohag city. One class wos randomly selected an 
experimental group (32 girl students). 
Research Plan:   

To answer the research questions and to judge the hypotheses, the 
researcher followed the following steps: 
First: The Theoretical Part: 
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1- Reviewing the previous research and the related studies which have a 
relationship with self-learning based on computer expert systems, to use them 
theoretically and to design the present research tools, materials and program. 

2- Theoretical study about : 
A- Self-Learning: Its history, meaning, importance, teacher & learner roles, 

and its relation with computer expert systems. 
B- Computer expert systems: their history, meaning, importance, types, 

components, contents, properties, applications, and its relation to teaching 
and learning geography. 

C- Critical Thinking: Its definition, skills, importance, classifica-tion, 
properties, contents, factors of developing, and its relation to geography 
and computer expert systems. 

D- Economical Values: their definitions, types, significances, , its relation to 
geography and computer expert systems . 

Secondly: Experimental parts: 

1- Analyzing the chapter of "The Human and Environmental Issues" from the 
geography course for the first year secondary stage students to define the 
economical values which the chapter includes, and identifying them from 
related books, and checking the stability and credibility through the jury 
members. 

2- Redesigning the chapter of "The Human and Environmental Issues", in an 
instructional program based on the properties of computer expert systems, 
according to objective and nature of the research, and checking its validity 
through the jury members, according to these stages : 

- Design the main components of computer expert systems. 
- Design secondary components of computer expert systems. 
- Stages of computer expert systems. 
- Design the interactive user interface of computer expert systems.  

3- Student’s book: to learn through a smart program, and check its validity 
through the jury members. 

4- Teacher’s guide: to show how to use the smart program, and checking its 
validity through the jury members. 

5- Presenting the program to the jury members and achieving the needed 
adaptations after redesigning the chapter of "The Human and Environmental 
Issues", in an instructional program based on the properties of computer expert 
systems. 

6- Doing a practical experiment to apply the program on a sample of first year 
secondary stage students: to know the weak points and difficulties during the 
main experiment. 

7- Putting the designed program according to the properties of computer expert 
systems its final model. 

8- Designing the research tools "Cognitive Achievement, Critical Thinking and 
Situations test of Economical Values" of the chapter "The Human and 
Environmental Issues", and checking its stability through the jury members 
and treating it statistically. 

9- Choosing the sample of the research randomly from the first-year secondary 
stage students. 
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10-  Applying the pre-testing measurement tools " Cognitive Achievement test, 
Critical Thinking test and  Situations Test of Economical Values " on the 
research group . 

11- Teaching the assigned chapter "The Human and Environmental Issues", using 
the designed program according to the properties of computer expert systems 
on the research group. 

12- Appling post-testing measurement tools" Cognitive Achievement test, Critical 
Thinking test and Situations test of Economical Values "on the research group. 

13- Analyzing data and results using appropriate statistical formulas. 
14- Recommendations and suggestion are presented in the light of the research 

results. 
Research Findings: 

• Result of the Cognitive Achievement test : 

There was a statistically significant difference (p>0.05) between the 
mean scores of the study subjects on the pre-testing and the post-testing 
of the Cognitive achievement test in favor of the post-testing. 

• Result of the Critical Thinking test : 

There was a statistically significant difference (p>0.05)between the 
mean scores of the study subjects on the pre-testing and the post-testing 
of the Critical Thinking test in favor of the post-testing . 

• Result of the Situations test of Economical Values : 

There was a statistically significant difference (p>0.05) between the 
mean scores of the study subjects on the pre-testing and the post-testing 
of the Situations test of Economical Values in favor of the post-testing. 

 
Research Recommendations and Suggestions : 

Recommendations: 

Firstly: In the Field of Intelligent Programs: 

     As the finding of this research proved that using the Self-Learning Based on 

Computer Expert Systems in Teaching Geography, has the advantage, so it is 

suggested that: 

1- Directing those who prepare instructional programs in the Ministry of 
Education to design it using one of the artificial intelligent styles such as 
computer expert systems or artificial neural networks or fuzzy logic which will 
be able to deal with individual differences.     

2- It is necessary to provide educational programs with instructional goals which 
are designed to be attained to make the teacher and the student know which 
goals are attained and which are not.    

3- Providing educational programs especially geographical programs with 
knowledge-bases which help the learner to know numbers and statistics which 
are found in the content easily. 



�� ر��	� دآ��راة �� ����� �����ت ا	������� �&�رص "��ر/  إ"!اد -	������� ا	�آ��ا�  
Haresgeo_2006@yahoo.com 

4- Providing educational programs with a help system to enable the leaner to 
accomplish the educational tasks and overcome the hurdles which may face 
him during using the program.  

5- Providing educational programs with group of purposeful activities which can 
develop the different aspects of the learner: (knowledge, skills, sentimental). 

6- Providing educational programs with the ability of developing and 
modernizing the content according to the intervene of information or the 
development of courses and this characteristic is only available at the program 
which is designed by one of artificial intelligent styles.    

 

Secondly: In the Field of Geography Books Content in the Secondary Stage: 

1- It is necessary to check the Geographical Curriculums so that they include the 
information, skills, attitudes and values which are related to the Geographical 
Information Systems (GIS), economic education. 

2- It is necessary to relate between the goals and the content of geography books 
in the secondary stage with the local environmental problems which the 
students live. 

3- Implying the content of Geographical Curriculums with economical education 
dimensions in different education stages in a sequent, integral and continuous 
way according to the levels and requirements of each stage. 

4- Making the students accustomed to acquire knowledge & experiences from 
various instruction sources besides the school book.  

 

Thirdly: In the Field of Methodology: 

 As the finding of this research proved the advantage of using self-
learning based on computer expert systems to traditional learning 
methods, so it is suggested that: 

1- Taking into consideration the intelligent learning as one of the modern 
technology in teaching and learning geography which will be able to deal with 
individual differences. 

2- Taking into consideration self-learning strategy as one of modern educational 
strategies in teaching and learning geography; using self-learning, by which 
we can face the knowledge revolution and large number in classrooms. 

3- Avoiding styles and methods which depend on the teacher as a source of 
knowledge and concentrating on styles and methods which focus on the 
learner. 

4- Taking in to consideration teaching strategies which help to increase the 
achievement level of learner in the geographical field that’s important to 
construct the knowledge of the learner and face neoteric attitudes. 

5- Taking in to consideration using modern methods which help to develop the 
critical thinking in the field of teaching geography, which is considered as one 
of main goals which must be attained in geography. 

6- Enrichment information which is able to glaze the learner’s knowledge.    
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Fourthly: In the Field of Preparing and Training Teachers: 

1- The arrangement of Training courses for the students of Geography 
Department in the Faculty of Education to acquire them with the skills of 
using computer, maintainenance   and innovation as well. 

2- It is important to train students at the Faculty of Education, Geography 
Department on preparing their lessons using computers according to the 
properties of intelligent computer, through the course of methodology and 
practical visits to school. 

3- Training the students of Geography Department in Faculty of Education to use 
educational strategies which help on developing the scientific thinking and all 
different kind of values. 

4- Preparing training courses for teachers during employment to help them to 
preferable use of computer and its different programs, specially the program 
which is based on artificial intelligence technology. 

5- It is important to direct those who prepare teacher’s guide to add methods of 
using software in teaching geography, especially artificial intelligence 
technology. 

6- Student’s book to glaze the learner and increase his ability to self-learning or 
autonomy.    

 

Fifthly: In the Field of Evaluation: 

 As learning using computer expert systems software depends on 
self-learning, it is suggested that: 

1- Concentration on pre-testing by which the methods of lesson’s presentation is 
determined. 

2- Concentration on structural evaluation for student. 
3- Concentration on final evaluation for the student by which the achieved 

instructional goals are known. 
4- It is necessary to state the importance of the different kinds of feed-back. 
5- It is necessary to state the importance of measuring the ability of learners to 

think in various ways. 
6- Diversity of questions which make the learner obliged to do research, 

explanation, hypotheses, assumption decision and judgment, helping to 
develop the critical thinking. 

7- Providing "every day life" situations questions that can help to develop the 
economical values. 

8- Concentration on that the learner's evaluation is a continuous process, which is 
not ended with teaching the course. 

9- Use various kinds of evaluation to measure all the sides of learning geography 
(knowledge, skills and sentimental). 

Suggestion for Further Research: 

The researchers find, through the application and finding of the 
present research, that there are some basic problems which still need 
study and scientific research in that field, from these problems: 
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1- The effectiveness of using computer expert systems on develop geographical 
concepts and technological for pupils of prep-schools stage. 

2- The effectiveness of using computer expert systems in teaching geography on 
developing geographical research skills and deductive thinking for secondary 
stage students. 

3- The effectiveness of using computer expert systems in teaching geography on 
developing forecasting skills, geographical thinking and scientific values for 
secondary stage students. 

4- The effectiveness of using a suggested program based on artificial 
intelligences systems in teaching geography and its effect on developing the 
autonomous study and problems solving skills for pupils of prep-schools 
stage. 

5- The effectiveness of using intelligent atlas in teaching geography on 
developing delimitation geographical locations skills and creative thinking for 
pupils of prep-schools stage. 

6- The effectiveness of using computer expert systems in teaching history on 
understanding contemporary issues and developing historical thinking skills 
for secondary stage students. 

7- A suggested program for developing the levels of teachers of geography in 
using computer expert systems in teaching their subject and its effect on 
developing logical thinking for their students. 

8- A suggested program based on computer expert systems to develop the 
performance levels for the teacher of geography in using Geographical 
Information Systems (GIS) and its effect on the  students achievement and 
developing their attitudes towards E-Learning . 
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