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رقم الصفحةالموضوع
الفصل األول
مشكلة البحث

أھمیتھا ،وحدودھا ،وإجراءاتھا

١٥-١

١مقدمة
٦اإلحساس بالمشكلة

٧مشكلة البحث وتساؤالتھ
٨أھداف البحث 

٨أھمیة البحث
٩حدود البحث

١٠فروض البحث
١٠منھج البحث

١٠أدوات البحث
١١إجراءات البحث
١٣ثمصطلحات البح

الفصل الثانى
الدراسات السابقة

٤٧-١٦

١٦.دراسات وبحوث تناولت استخدام المدخل البصرى المكانى فى مواد دراسیة مختلفة

٢٦.دراسات وبحوث تناولت استخدام المدخل البصرى المكانى فى الجغرافیا

٣٥.دراسات وبحوث تناولت التفكیر الجغرافى ومهاراته

الفصل الثالث 
طار النظرىاإل

"الجغرافیاوتعلم المدخل البصري المكاني و تدریس "

١١٠-٤٨

٤٨.ألساس النظرى والفلسفى للمدخل البصرى المكانىالمحور االول ا
٥٠خطوات المدخل البصري المكاني
 ٥١االساس النظري للمدخل البصري المكاني
٥٥خصائص المدخل البصري المكاني
٥٦لمكاني أھمیة المدخل البصري ا
٥٦التدریس بالمدخل البصري المكاني
٥٨استراتیجیات التعلم البصري المكاني
٦٢التعلم من خالل المدخل البصري المكاني
 ٦٧المدخل البصري المكاني وتدریس الجغرافیا
٧٠المدخل البصري المكاني وعالقتھ بالتحصیل

٧١مھارات التفكیریةتنموالمدخل البصري المكاني : المحور الثاني 
 ٧٢الذكاء البصري المكاني
 ٧٥المكاني ومفھوم الثقافة البصریة المدخل البصري


التفكیرومھاراتھ 
٧٥

الموضوعاتمحتوى
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٨٢عقلیة فى التعلم البصري المكاني العملیات ال
٨٢التفكیر البصري المكاني
٨٣البصري وتكوین الصور الذھنیةاإلدراك
 ٨٥الذاكرة البصریة
٨٦مھارات التفكیر وعالقتھا بتدریس الجغرافیا: المحور الثالث

٨٨خصائص التفكیر
٨٩أدوات التفكیر
 ٨٩عملیات التفكیر –مكونات التفكیر
 ٩٠مستویات التفكیر
٩٠ھل التفكیر عملیة مرئیة ؟
٩١ومھارات التفكیرالفرق بین التفكیر
 ٩٢خصائص مھارات التفكیر
٩٢التفكیر وتنمیة القدرة على التحصیل
٩٣ونصفي الدماغ البصرىالتفكیر
٩٥الجغرافیا وتنمیة التفكیر ومھاراتھ
  ٩٩مھارة التخیل
١٠١مھارة المالحظة
  ١٠٣مھارة إدراك العالقات
  ١٠٥مھارة التفسیر
١٠٦رنة  مھارة المقا
 ١٠٨مھارة االستنتاج

الفصل الرابع 
االجراءات-المعالجات -االدوات 

١٤٨-١١١

١١١إعداد قائمة بمھارات التفكیر الجغرافي: أوال 
١١٣اختیار المحتوى العلمى واعداد دلیل المعلم: ثانیا
١٢٠إعداد أدوات البحث: ثالثاً 

١٢٠إعداد االختبار التحصیلي
١٣١اختبار مھارات التفكیر الجغرافيإعداد

١٤١إجراءات تنفیذ التجربة:ثالثا
الفصل الخامس

مناقشتھا وتفسیرھا–نتائج البحث 
١٧٢-١٤٩

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة لمعالجة البیانات التى تم الحصول علیھا من :أوال
. تجربة البحث

١٤٩

١٥١: تائجھ اختبار صحة فروض البحث وتفسیر ن: ثانیا 
١٥١نتائج االختبار التحصیلي
 ١٥٧مناقشة النتائج الخاصة باالختبار التحصیلي
  ١٦٠نتائج اختبار التفكیر الجغرافى
 ١٦٨مناقشة النتائج الخاصة باختبار التفكیر الجغرافي



الجداولبیان

م قرعنوان الجدولالجدول
ةحالصف

٦٩تصنیف الجمعیة الجغرافیة األمریكیة لمھارات التفكیر المكاني١

دلیل إرشادي لتقییم أدوات التعلم البصري المستخدمة في تنمیة التفكیر ٢
٧٦البصري المكاني لدي المتعلمین

توزیع مفردات االختبا٣
المختارة للدراسة وفقا لتصنیف بلوم للمجال المعرفي

١٢٢

٤
)٣٠= ن(للمستوى 

١٢٥

٥
معامل ثبات مستویات االختبار التحصیلى كال على حده ومعامل ثبات االختبار 

.الثابتة من الدرجة الكلیة للمستوى الذى تنتمى الیھ
١٢٦

١٣٠المعرفيللمجال " بلوم"عناصر االختبار التحصیلى موزعة وفقا لتصنیف ٦

٧
)٣٠= ن(للمستوى 

١٣٦

٨

معامل ثبات مستویات اختبار التفكیر كال على حده ومعامل ثبات االختبار ككل 
بطریق

١٣٧.من الدرجة الكلیة للمستوى الذى تنتمى الیھ

الفصل السادس
المقترحات–التوصیات –ملخص البحث 

١٧٩-١٧٣

١٧٣:مقدمة
١٧٤كلة البحث وتساؤالتھتحدید مش

١٧٤أھداف البحث
١٧٤أھمیة البحث 
١٧٥حدود البحث 

١٧٥فروض البحث 
١٧٦منھج البحث

١٧٦أدوات البحث
١٧٦إجراءات البحث 

١٧٧نتائج البحث
١٧٨التوصیات
١٧٨المقترحات

٢٠٠-١٨٠المراجع
١٨٠المراجع العربیة: اوال
١٩١بیةالمراجع االجن:ثانیا



توزیع عناصر اختبار التفكیر وفقا  للمھارات المتضمنة بقائمة مھارات التفكیر ٩
الجغرافى

١٤٠

١٤٢مجموعات البحث١٠

التجریبیة (لداللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین ) ت(نتائج اختبار ١١
فى التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي) والضابطة

١٤٥

التجریبیة (لداللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین ) ت(نتائج اختبار ١٢
١٤٦فى التطبیق القبلي الختبار مھارات التفكیر الجغرافي) والضابطة

١٣
" ت"

التحصیلي ككل فى التطبیق البعدي 
١٥١

١٤
   2 ,d  2

على حده لدي طالبات المجموعة التجریبیة والضابطة فى التطبیق البعدي 
١٥٣

١٥
" ت"قیمة 

للتطبیقین القبلي والبعدي 
١٥٤

١٥٥نسبة الكسب المعدل لمستویات التحصیل الدراسي بالنسبة للمجموعة التجریبیة ١٦

١٧
)2 ( ،)d ()2 (

لدي طالبات المجموعة التجریبیة فى التطبیق البعدي 
١٥٦

١٨
" ت"

ر 
ككل فى التطبیق البعدي 

١٦١

١٩

   2 ,d  2

التطبیق البعدي 

١٦٣

٢٠
" ت"قیمة 

للتطبیقین القبلي والبعدي 
١٦٤

١٦٦لمجموعة التجریبیة نسبة الكسب المعدل لمھارات التفكیر الجغرافى بالنسبة ل٢١

٢٢

   2 ,d  2

ق 
البعدي 

١٦٧

٢٦٦التوزیع الزمني لتدریس موضوعات فصلي البیئة واألخطار التى تھد البیئة٢٣



االشكال والرسوم البیانیةبیان
رقم 
رقم عنوان الشكلالشكل

الصفحة
٥٠.مراحل التعلم بالمدخل البصري المكاني١
٥٤األسس النظریة التى یبني علیھا المدخل البصري المكاني٢

٦٣اللفظي التتبعي٣

٦٦انواع التخیل اثناء التعلم بالمدخل البصري المكاني٤
٨٢تفكیر البصري المكاني المراحل ٥
٩٣.النصف األیمن واألیسر من المخ٦
٩٥مراحل الوصول للمعرفة الجغرافیة٧
١٤٢تصمیم التجریبى للبحثال٨

١٥٢الضابطة فى كل مستوي من مستویات االختبار التحصیلي البعدي٩

١٥٥ختبار التحصیليالقبلي والبعدي فى كل مستوي من مستویات اال١٠

ر١١
١٦٢الضابطة فى كل مھارة من مھارات اختبار التفكیر الجغرافى البعدي

١٦٥ختبار التفكیر الجغرافىالقبلي والبعدي فى كل كل مھارة من مھارات ا١٢

المالحقمحتوى
رقم 

رقم عنوان الملحقالملحق
الصفحة

١
البصرى المكانى

٢٠١

٢٠٤أسماء السادة المحكمین على أدوات البحث٢
٢٠٥ر التحصیلىمعامالت السھولة والصعوبة والتمییز لمفردات االختبا٣
٢٠٦المفردات التى تم حذفھا من االختبار التحصیلى٤
٢٠٨االختبار التحصیلى٥
٢١٦مفتاح تصحیح االختبار التحصیلى٦
٢١٧استبانة بمھارات التفكیر الجغرافى المالئمة لطالب الصف االول الثانوى٧
٢٢٠الول الثانوىقائمة مھارات التفكیر الجغرافى المالئمة لطالب الصف ا٨
٢٢١معامالت السھولة والصعوبة والتمییز لمفردات اختبار التفكیر الجغرافى٩

٢٢٢المفردات التى تم حذفھا من اختبار مھارات التفكیر الجغرافى١٠
٢٢٧اختبار مھارات التفكیر الجغرافى لطالب الصف االول الثانوى١١
٢٥٦فىمفتاح تصحیح اختبار التفكیر الجغرا١٢

١٣)(
٢٦١المدخل البصرى المكانى

٣٨٠نموذج للبطاقات الورقیة الخاصة بالدرس االول١٤




