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ملخص البحث
:مقدمة

اإلنســانمتطلبــات البنــاء العقلــى المعرفــى الــذى یمتلكــه أهــمالتفكیــر مــن إلــىتعــد الحاجــة 
والــذكاء ،والتصــور ،كــاإلدراكاألخــرىالتفكیــر یــؤثر ویتــأثر بمختلــف العملیــات المعرفیــة أنحیــث 

الواقــع الحــالى صــبحأأنوبعــد ؛مــع الواقــع الــذى یعــیش فیــهاإلنســانوالتــى تشــكل ضــرورة لتكیــف 
اتسـاع مجـاالت إلـىأدتیتسم بالتطور المعلوتاتى الهائل والذى ساهم فى حدوث طفرة معلوماتیة 

حتمــى الیمكــن االســتغناء عنــه أمــرإلــىالمعرفــة فــى كافــة التخصصــات تحولــت الحاجــة للتفكیــر 
لمتزایـد وتنمـى تدریسـیة جدیـدة تسـاهم فـى مواجهـة النمـو المعرفـى اأسالیبولذلك فان البحث عن ،

التوجهــات فــى مجــال التــدریس بصــفة عامــة وتــدریس أهــممــن أصــبحقــدرة المتعلمــین علــى التفكیــر 
إلـىویرجع االهتمام بتنمیة التفكیر ومهاراته فى مجال الجغرافیـا بالتحدیـد ،الجغرافیا بصفة خاصة 

خــالل الجغرافیــا مــن كونــه نظــام مفــاهیمى فمــن أكثــرالجغرافیــا علــم یعتمــد علــى قاعــدة بیانــات آن
نـــرى العـــالم ونفهـــم الكثیـــر مـــن المشـــكالت المعقـــدة ونفكـــر فـــى العالقـــات القائمـــة بـــین العدیـــد مـــن 

.الظاهرات العالمیة والمحلیة
األشـیاءولما كانت الجغرافیـا علـم یعتمـد علـى فهـم الظـاهرات المختلفـة مـن خـالل مالحظـة 

ت المكانیـة لهـا باالعتمـاد علـى عناصـر كالشـكل العالقـاوٕادراكخصائصـها المرئیـة والتعرف علـى
نـــوع مـــن التفاعـــل بـــین المعالجـــة إحـــداثمـــن الضـــرورى فلقـــد أصـــبحوالوضـــع المكـــانى ، واللـــون ،

.أخرىالبصریة للمعلومات الجغرافیة من ناحیة وتنمیة القدرة على التفكیر من ناحیة 
وأســالیب اســتخدامها فــى العصــر ریة البصــواألدواتوبــالرغم مــن التطــور الهائــل للتقنیــات 

الحالى إال آن هذا الیعكس بالضرورة التوظیف الفعلى والمناسب لهذه األدوات فى مجاالت الـتعلم 
،وبالتــالى فــإن البحــث عــن اســتراتیجیات تدریســیة توظــف أدوات الــتعلم البصــرى فــى تنمیــة قــدرات 

.ث الحالى لتحقیقهاالمتعلمین على التفكیر هو من أهم األهداف التى یسعى البح
وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن البحــث الحــالى یســعى إلــى توظیــف المعالجــة البصــریة المكانیــة 
للمعلومات المجردة فى تنمیة قدرات المتعلمـین علـى التفكیـر الجغرافـى باسـتخدام المـدخل البصـرى 

مـن ناحیـة واألنشـطة المكان والذى یعتمد على إحداث نوع من التكامل بین أدوات الـتعلم البصـرى 
البصــریة المكانیــة مــن ناحیــة أخــرى وذلــك باســتخدام اســتراتیجیات متعــددة تهــدف إلــى تنمیــة قــدرة 
المتعلمین على التفكیـر البصـرى المكـانى مـن خـالل قیـامهم بعملیـات المالحظـة ،والتخیـل ،والرسـم 

ل عملیتـى التمثیــل فـى إطـار تعلیمـى یعتمـد علـى ربـط الخبــرات السـابقة بـالخبرات الجدیـدة مـن خـال
.والموائمة
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تحدید مشكلة البحث وتساؤالتھ
قصور مناھج الجغرافیا وطرق تدریسھا وتعلمھا :تتمثل مشكلة البحث الحالى  في 

في  التوظیف البصرى المكانى الدوات التعلم البصرى التى تشكل مصدر اساسى إلكتساب 
االھتمام بالربط بین المدخالت البصریة في تدریس المعرفة الجغرافیة باإلضافة إلى عدم

الجغرافیا وتنمیة مھارات التفكیر الجغرافي ،لذا فإن البحث الحالي یعتبر محاولة لتطویر 
موضوعین من كتاب الجغرافیا المقرر على طالب الصف االول الثانوى باستخدام المدخل 

. ر الجغرافي لدیھموتقصى أثرھا في تنمیة مھارات التفكیالبصري المكاني

:و یمكن بلورة مشكلة البحث فى التساؤل الرئیسي التالي 

مھارات التفكیر الجغرافي لدى طالب الصف األول الثانوي؟
. الفرعیةویندرج تحت ھذا التساؤل الرئیسي مجموعة من التساؤالت 

ما فلسفة وأبعاد المدخل البصري المكاني في تدریس وتعلم الجغرافیا؟.١
٢.

الثانوى؟
٣.

ري المكاني؟الثانوى باستخدام المدخل البص
٤.) (

تحصیل الطالب؟
فى تنمیة) من خالل الموضوعین المطورین(ما أثر استخدام المدخل البصري المكاني .٥

بعض مھارات التفكیر الجغرافي لدى طالب الصف األول الثانوي؟

:أھداف البحث
:یسعى البحث الحالى لتحقیق األھداف التالیة 

تطویر موضوعین من كتاب الجغرافیا للصف االول الثانوى فى ضوء المدخل البصرى .١
.المكانى

. تنمیة التحصیل المعرفى فى مستویات الفهم، التذكر، التطبیق.٢

.قیاس اثر استخدام المدخل البصري المكاني في تنمیة مهارات التفكیر الجغرافي.٣

: أھمیة البحث 

ــــتم بهــــا المعالجــــة البصــــریة المكانیــــة  ــــه للكیفیــــة التــــى ت تتمثــــل أهمیــــة البحــــث فــــى تناول
للمعلومــــات الجغرافیــــة مــــن خــــالل توظیــــف أدوات الــــتعلم البصــــرى فــــى دعــــم المعالجــــة البصــــریة 

ـــل المعلومـــ ـــم االســـتعانة بإســـتراتیجیات وخطـــوات المـــدخل البصـــرى المكـــانى لتحوی ات للمحتـــوى، ث
والمعــارف المجــردة إلــى معــانى وأفكــار وعالقــات لهــا داللــة فــى عقــل الطالــب، وذلــك عــن طریــق 
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إعداد دلیل للمعلم یسترشد به عند تدریس فصلى البیئة واألخطار التى تهـدد البیئـة المقـررین علـى 
.طالب الصف األول من المرحلة الثانویة

لجغرافى والتى یمكن تنمیتها لدى طالب الصف ویعد تحدید قائمة بأهم مهارات التفكیر ا
االول الثانوى من الجوانب الهامة فى البحـث الحـالى، كمـا یقـدم البحـث الحـالى نموذجـا مـن الـتعلم 
یـــدمج عملیـــة التفكیـــر بمفهـــوم االتصـــال البصـــرى لـــدعم قـــدرات المتعلمـــین علـــى االنتبـــاه البصـــرى 

بسط وتصـمیم المخططـات العقلیـة، وربـط كـل ذلـك لتكوین الصور العقلیة والتعبیر عنها بالرسم الم
. بتنمیة قدرات المتعلمین على التخیل، االستنتاج، التفسیر، إدراك العالقات، المالحظة، المقارنة

:حدود البحث 
:یقتصر البحث الحالى على الحدود التالیة 

ن للتعیلم عینة من طالبات الصف األول الثانوي تم اختیارها بطریقة عشوائیة من مدرستی.١
الثانوى تنتمیان الى إدارة دیرب نجم التعلیمیة بمحافظة الشرقیة وترجع أسباب اختیار 

ان الصف األول الثانوى یمثل بدایة مرحلة دراسیة جدیدة تختلف عن : العینة إلى 
المراحل السابقة لها ویواجه فیها المتعلمون صعوبات فى التعلم ناجمة عن هذا االختالف 

ة الجغرافیا تدرس ألول مرة للمتعلمین فى هذه المرحلة الدراسیة بشكل مستقل ؛كما ان ماد
األمر الذى أدى إلى تغیر شكل المحتوى التعلیمى عن الشكل الذى اعتاد علیه 
المتعلمون فى المرحلة اإلعدادیة حیث أصبح المحتوى أكثر كثافة وعمقا ،وهذا بدوره 

.كتاب المدرسىیؤثر على استیعاب المتعلمین لمعلومات ال
من كتاب جغرافیة اإلنسان والبیئة )األخطار التى تهدد البیئة ) (البیئة ( موضوعى .٢

للصف األول الثانوي ،نظرا الحتوائهما على موضوعات تشكل فیها الخبرة البصریة 
.عنصرًا أساسیاً 

، التخیل( االقتصار علي بعـض مهـارات التفكیـر الجغرافي الممثلـة في القـدرة على .٣
) .المالحظة ، االستنتاج ،التفسیر ، المقارنة، إدراك العالقات 

:فروض البحث 
:یسعى البحث الحالى للتحقق من صحة الفروض التالیة 

ـــــة -١ ـــــد مســـــتوى دالل ـــــرق دال إحصـــــائیا  عن ـــــین متوســـــطى درجـــــات ) ٠.٠٥(یوجـــــد ف ب
المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة فـــى كـــل مســـتوى مـــن مســـتویات االختبـــار 
ـــــق البعـــــدى للمجموعـــــة  ـــــار التحصـــــیلى ككـــــل لصـــــالح التطبی التحصـــــیلى وفـــــى االختب

.التجریبیة 
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بین متوسطي درجات المجموعة )٠.٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة -٢
التجریبیة فى كل مستوى من مستویات االختبار التحصـیلى وفـى االختبـار التحصـیلى 

.ككل في تطبیق االختبار التحصیلي قبلیًا،وبعدیًا لصالح التطبیق البعدي

بین متوسطى درجات المجموعة ) ٠.٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة -٣
جموعة الضابطة فى كل مهارة من مهارات اختبار التفكیر الجغرافى التجریبیة و الم

.وفى االختبار ككل لصالح التطبیق البعدى للمجموعة التجریبیة

بین متوسطي درجات المجموعة ) ٠.٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة -٤
ار ككل قبلیًا التجریبیة فى كل مهارة من مهارات اختبار التفكیر الجغرافى وفى االختب

.،وبعدیًا لصالح التطبیق البعدي

:منھج البحث

: یتبع البحث الحالى منهجین

 والذى یستخدم فى دراسة مشكلة البحث من حیث طبیعتها :المنهج الوصفى التحلیلى
.وأبعادها والدراسة النظریة لمتغیراتها

 نمیــة التحصــیل لبحــث فعالیــة المـدخل البصــرى المكــانى فـى ت: المـنهج شــبه التجریبـى
وبعـــــض مهـــــارات التفكیـــــر الجغرافـــــى مـــــن خـــــالل تصـــــمیم المجمـــــوعتین العشـــــوائیتین 

حیث تدرس المجموعة التجریبیة بالمدخل البصرى المكـانى ، ) ضابطة –تجریبیة ( 
.بینما تتلقى المجموعة الضابطة المادة الجغرافیة بالطریقة المعتادة 

:أدوات البحث
) إعداد الباحثة).(البیئة واألخطار التى تھدد البیئة(عى اختبار تحصیلى فى موضو-١

)إعداد الباحثة. (اختبار مھارات التفكیر الجغرافى-٢

:إجراءات البحث 

إعداد اإلطار النظرى من خالل االطالع على الدراسات واألدبیات والبحوث السابقة التى : أوالً 
. ي المكاني، مهارات التفكیر الجغرافيالمدخل البصر : لها عالقة بموضوع البحث 

.إعداد قائمة مبدئیة لمهارات التفكیر الجغرافى: ثانیاً 

تطـــویر موضـــوعى البیئـــة واألخطـــار التـــى تهـــدد البیئـــة مـــن كتـــاب الجغرافیـــا للصـــف األول : ثالثـــاً 
. الثانوى وفقًا للمدخل البصري المكاني

.ة واألخطار التى تهدد البیئةإعداد دلیل المعلم لتدریس موضوعى البیئ: رابعا
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للصـف األول) البیئـة، األخطـار التـى تهـدد البیئـة(إعداد اختبار تحصیلي فـي موضـوعى :خامساً 
. الثانوى
.إعداد اختبار مهارات التفكیر الجغرافي :سادساً 

. اختیار عینة من طالب الصف األول الثانوى وتقسیمها إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة: سابعاً 

التصمیم التجریبى للبحث : ثامناً 

. رصد الدرجات ومعالجتها إحصائیا وتفسیر النتائج فى ضوء أدبیات الدراسة:تاسعاً 

. تقدیم التوصیات والمقترحات: عاشراً 

:نتائج البحث

:توصل البحث الحالى للنتائج التالیة

لمجموعــة بــین متوســطى درجــات ا) ٠.٠١(یوجــد فــرق دال إحصــائیا  عنــد مســتوى داللــة .١
التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة فــى كــل مســتوى مــن مســتویات االختبــار التحصــیلى وفــى 

.االختبار التحصیلى ككل لصالح التطبیق البعدى للمجموعة التجریبیة 

بـــین متوســـطي درجـــات المجموعـــة ) ٠.٠١(یوجــد فـــرق دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوى داللــة .٢
التحصــیلى وفــى االختبــار التحصــیلى التجریبیــة فــى كــل مســتوى مــن مســتویات االختبــار

.ككل في تطبیق االختبار التحصیلي قبلیًا،وبعدیًا لصالح التطبیق البعدي

بین متوسطى درجات المجموعة ) ٠.٠١(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة .٣
التجریبیة و المجموعة الضابطة فى كل مهارة من مهارات اختبار التفكیر الجغرافى وفى 

.ر ككل لصالح التطبیق البعدى للمجموعة التجریبیةاالختبا
بین متوسطي درجات المجموعة ) ٠.٠١(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة .٤

التجریبیة فى كل مهارة من مهارات اختبار التفكیر الجغرافى وفى االختبار ككل قبلیًا 
.،وبعدیًا لصالح التطبیق البعدي 
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التوصیات
:رت إلیه نتائج البحث یمكن تقدیم التوصیات التالیةفى ضوء ما أشا

 ضرورة االهتمام بتفعیل دور الخبرة البصریة فى مناهج الجغرافیا من خالل االهتمام
بتوظیف استراتیجیات المدخل البصرى المكانى وأدواته فى تدریس الجغرافیا لما له من 

.لتفكیر الجغرافى فاعلیة فى تنمیة القدرة على التحصیل الدراسى ومهارات ا
 توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة تتوافر فیها اإلمكانات والمواد التعلیمیة المختلفة والتى تساعد

المتعلمین على التمییز بین الظاهرات المختلفة عن طریق الرؤیة مما یساهم فى عملیات 
.التفكیر البصرى المكانى التى تعتمد على تكوین صور ذهنیة للظاهرات المختلفة 

 ضرورة االهتمام بتضمین مقررات الجغرافیا الستراتیجیات وأنشطة تعلیمیة من شأنها
.تنمیة قدرات المتعلمین على التفكیر ومهاراته

 تدریب المعلمین على الكیفیة التى تعالج بها المعلومات الجغرافیة بالمدخل البصرى
ت الخاصة بالمدخل المكانى من خالل توظیف أدوات التعلم البصرى فى االستراتیجیا

.البصرى المكانى 
 االهتمام بتنمیة قدرة المتعلمین على التخیل البصرى المكانى والذى یعد من أهم مهارات

.التفكیر االبداعى
 التقلیل من الحشو المعرفى الذى تتسم به مقررات مادة الجغرافیا فى المرحلة الثانویة

لمعلومات الجغرافیة والتى تتطلب التعمق وذلك لتفعیل دور المعالجة البصریة المكانیة ل
فى تناول المحتوى األمر الذى یتطلب وقت اضافى فى التدریس اكبر من الوقت الذى 

.یحتاجه أسلوب المحاضرة التقلیدى
 االهتمام بتوظیف أدوات واستراتیجیات المدخل البصرى فى تنظیم المناهج التعلیمیة

.تحقیق التكمل والترابط فى المنهج التعلیمىوتفعیل استخدامه اثناء اعداد المعلم ل
 تنمیة مهارات التفكیر المختلفة لدى المتعلمین فى مادة الجغرافیا من خالل الرؤیة

. واالهتمام بتنمیتها فى ضوء التفكیر البصرى المكانى

المقترحات
فى ضوء ما أشارت إلیه نتائج البحث یمكن تقدیم المقترحات التالیة :
 مماثلة لمعرفة اثر التدریس بالمدخل البصرى المكانى فى مراحل دراسیة إجراء دراسة

.مختلفة على التحصیل وتنمیة بعض مهارات التفكیر الجغرافى
 إعداد برنامج للمعلمین قبل وأثناء الخدمة للتدریب على المعالجة البصریة المكانیة

. للمعلومات الجغرافیة
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 المكانى مع طفل الروضة لتحقیق النمو إعداد برنامج الستخدام المدخل البصرى
المتكامل والذى یعتمد على الخبرة المباشرة واستخدام الحواس والربط بین خبرة البیت 

.وخبرة الروضة
 استخدام بعض تطبیقات نظریة بیاجیه عن النمو العقلى والمفاهیمى فى تدریس

.الجغرافیا 
ك البصرى المكانى لدى عینة من دراسة العالقة بین الخریطة الذهنیة وطبیعة االدرا

).ذكور وٕاناث(تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
 دراسة العالقة بین اسلوب وطریقة عرض المحتوى الجغرافى وٕادراك العالقات بین

.الظاهرات الطبیعیة والبشریة
 أثر استخدام المدخل البصرى المكانى فى تدریس الجغرافیا على نمو المعرفة الجغرافیة

.ص المكتوب لدى عینة من المتفوقین من طالب الصف االول الثانوىوفهم الن
المدخل البصرى المكانى وٕادراك خریطة العالم لدى طالب شعبة الجغرافیا بكلیة التربیة.


