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 السدتخمز
بشاء بخىاهج تعميسْ هقتخح قائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية  إلِالجراسة  ٌجفت   

تاريخْ فْ هقخر التاريخ كقياس فاعميتً فْ تشسية هٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ ال ،التاريخية
لجػ شالبات هدار العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. كاتبعت 
الجراسة السشٍج شبً التجخيبْ ذك ترسيع السجسػعة الػاحجة، كفقا لصبيعة البخىاهج التعميسْ 

العمػـ ا٘ىداىية فْ إحجػ هدار  ( شالبة هغ20السقتخح. كاختيخت عيشة عذػائية هتيدخة بمغت )
سا: الخياض هجارس البشات الثاىػية الحكػهية فْ هجٓشة . كاستخجهت أداتيغ لجسع البياىات، ٌك
التاريخْ، كبصاقة السٛحطة لسٍارات التخيل الجغخافْ  اختبار السػاقف لسٍارات البحث الجغخافْ

  .التاريخْ. كتع التأكج هغ قيع الرجؽ كالثبات الٛزهة لٗداتيغ
( α ≤ 0,01كاضٍخت ىتائج الجراسة كجػد فخكؽ ذات دٚلة إحرائية عشج هدتػػ الجٚلة )    

درجات هجسػعة الجراسة فْ التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ فْ اختبار السػاقف،  اتبيغ هتػسص
كبصاقة السٛحطة لرالح التصبيق البعجؼ. كسا اضٍخت الشتائج التأثيخ السختفع لمبخىاهج التعميسْ 

لسقتخح فْ تشسية هٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ التاريخْ لجػ العيشة، حيث كصل هعاهل ا
( عمِ التػالْ. كبمغت ىدبة هعاهل بٛؾ لمكدب 0888،0898التأثيخ فْ الستغيخيغ التابعيغ إلِ )

%( عمِ التػالْ، هسا ٓؤكج الفاعمية العالية لمستغيخ 1823%،1859السعجؿ لمستغيخيغ التابعيغ )
لسدتقل فْ تشسية الستغيخيغ التابعيغ. ككذقت الشتائج عغ كجػد عٛقة ارتباشية قػية هػجبة ا

( بيغ الستغيخيغ التابعيغ، كسا كذفت α ≤ 0,01( عشج هدتػػ الجٚلة )08882كشخدية بمغت )
( عشج هدتػػ 0839، 0830الشتائج عغ كجػد عٛقة اعتسادية تشبؤيً خصية لقيسة بيتا بمغت )

( عمِ التػالْ بيغ الستغيخيغ التابعيغ فْ رفع كل هشٍسا لسدتػػ أخخ. كقج α ≤ 0,01)الجٚلة 
 التػصيات كالسقتخحات السٛئسة.  اٚستشتاجات قجهت بعس

ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية، هٍارات البحث  فاعمية،، البخىاهج التعميسْ بشاءالكمسات السفتاحية: 
 التخيل الجغخافْ التاريخْ، هقخر التاريخ، شالبات السخحمة الثاىػية. الجغخافْ التاريخْ، هٍارات
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Abstract 

     The study aimed to building a proposed educational program based on 

applications of historical geographic information systems (HGIS) and 

measuring its effectiveness in developing research skills and historical 

geography imagine in the history course for female students of the humanities 

track at the secondary school in Saudi Arabia. The study followed the quasi-

experimental method with one group design, according to the nature of the 

proposed educational program. A randomly available sample of (20) female 

students from the humanities track was chosen in one of the government girls' 

secondary schools in Riyadh. Two tools were used to collect data, namely: 

testing of situations for historical geographic research skills and observation 

card for historical geographic imagination skills after achieved the validity and 

rebelity. 

     The results of the study showed that there are statistically significant 

differences at the level of significance (α ≤ 0.01) between the mean scores of 

the study group in the pre and post applications in the situations test, and the 

observation card in favor of the post application. The results also showed the 

high impact of the proposed educational program on the development of 

historical geographic research and imagination skills in the sample, where the 

influence coefficient on the two variables reached (0.88, 0. 98), respectively. 

The (Black) of the adjusted gain of the dependent variables reached (1.59%, 1. 

23%) respectively, which confirms the high effectiveness of the independent 

variable on developing dependent variables. The results revealed a strong 

positive and direct correlation relationship (0.882) between the dependent 

variables , and the results also revealed the existence of Linear predictive 

reliability correlation (α ≤ 0,01) at the significance level, respectively, between 

the two dependent variables for the Beta value (0.30, 0.39) at the significance 

level (α ≤ 0.01) each is up to the other level. The study concluded with some 

appropriate deductions, recommendations and suggestions. 

Key words: Building the Educational Program, Effectiveness, Historical 

Geographic Information Systems, Skills of Historical Geographic Research, 

Historical Geographic Imagination Skills, History Course, Secondary School 

Students. 
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 خمفية الجراسة وأدبياتيا
 Historical Geographic Information) ُتعج ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية   

System,HGIS)   ،ْخ السكاىية هغ هشطػر تاريح هغ أحجث كأفزل التقشيات لجراسة الطػٌا
خ عبخ اٖزهشة الستعاقبة. حيث ٓتجدج ربط الساضْ بالحاضخ. ك  تسثل ككيف تغيخت تمظ الطػٌا

ٌحي التقشية فائقة التصػر هخحمة ججٓجة فْ عمع التاريخ، كتذكل قفدة ىػعية فْ عمع الخخائط 
التاريخية الحؼ استفاد بذكل هباشخ هغ تصبيقات ٌحي التقشية. حيث تجدج ٌحي التقشية التخابط 

 كالتكاهل بيغ عاهمْ السكاف كالدهاف المحاف ٓختبصاف بٍسا الجغخافيا كالتاريخ.  
  (Logan,2011; Bol,2013; Gregory, & Geddes, 2014هغ أكضح كلج لق  

Kennedy,2011; )أف ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية ((HGIS  حقل ججٓج ٓجرس
كىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية  كالػثائق اٖحجاث التاريخية هغ خٛؿ الجسع بيغ السرادر

(Geographic Information System: GIS) كلقج حجث تقجـ فْ شخؽ تحميل السعمػهات ،
هغ خٛؿ اعتساد البحػث  (Quantitative History)الجيػ تاريخية فبجأ التاريخ الكسْ 

سحجكدة لمدجٛت التاريخية، قبل ضٍػر بخاهج إدارة الحرائْ ا٘تحميل الالتاريخية عمِ قجرات 
بجأ الباحثػف باستخجاـ  السشرـخ غالثٛثيشيات هغ القخف العذخي حقبةقػاعج البياىات. كفْ 

اٖساليب الكسية لجراسة الدجٛت اٚقترادية كالسالية كالجيسػغخافية، كشسمت ٌحي الجراسات 
التحميٛت ا٘حرائية كالريغ الخياضية اٖخخػ كحدابات هجسػعات البياىات التاريخية الكسية، 

اٚقترادؼ، كهع الديادة الٍائمة فْ الخسديشيات هغ القخف العذخيغ بخز حقل التاريخ  حقبةكفْ 
هٍارة تحميل السعمػهات الجيػ تاريخية الكسْ إلِ ججاكؿ بياىات رقسية، كتع  الحػسبة تحػؿ تقشية

 السعمػهاتية ذبكةالٌحا با٘ضافة إلِ أف  .التػسع فْ ىصاؽ تحميل السعمػهات الجيػ تاريخية
ا أدت أحجثت ثػرة فْ ىذخ السعمػهات كالبياىات (اٚىتخىت) لطٍػر التاريخ الخقسْ لحفع  بجكٌر

ىطار الباحثيغ تتجً ىحػ السكػف أالٍائل بجأت  التقشْالػثائق كفحرٍا كتحميمٍا. كهع التقجـ 
( لػضع البياىات التاريخية GISالسكاىْ لمحجث التاريخْ باستخجاـ ىطع السعمػهات الجغخافية )

 فْ سياقٍا السكاىْ.
 (Nowatzki,2005; Gregory & Ell, 2007) قػرؼ كإٓلك جخك  تػاتدكْكل هغ  كأشار  

فْ هجاؿ التاريخ كصل إلِ حج ابتكار بخاهج ىطع هعمػهات  (GIS)أف اٌٚتساـ بتصبيق الػ 
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سٍمة  (Hand - held computers)جغخافية تاريخية بأجٍدة الكسبيػتخ السحسػلة باليج 
التخبة هغ خٛؿ التقاط صػر لصبقات  اٚستخجاـ لجراسة التصبيقات الدراعية، كالحجكد كعيشات

با٘ضافة لبخاهج  (،Maplnfo) ،JPG ،BMPاٖرض كتختيبٍا زهشي ا هغ خٛؿ تجعيع بخاهج 
  .NMEA) ،(TSIP GPSدعع البياىات هثل 

 ;Knowles, 2000; Knowles, 2005) كبػىيل كفػرتيغ ياىجك  ىػليدأكج كل هغ ك    

Yang,2011; Bonnell & Fortin, 2014 )  ًٍأف ىطع السعمػهات الجغخافية السدتخجهة ع
 بالبياىاتلجراسة اٖحجاث التاريخية تدسح بتػثيق كترػر كتفديخ السعمػهات التْ تترل 

ْ اٖداة الػحيجة التْ يسكشٍا ال سكاىية، فٍْ أداة هثالية لتشطيع كتحجٓث الحاكخة لبيئات الساضْ، ٌك
كبالتالْ يسكغ استخجاـ ىطع السعمػهات  .التاريخْ دهج هعمػهات الجػاىب البرخية لبيئة البشاء

ا عشجها يفتقخ السػقع  التاريخية الجغخافية لتفديخ التخاث الثقافْ السعقج هتعجد اٖكجً، كخرػص 
 تزسغ ىطع السعمػهات الجغخافيةكسا  سعمػهات تاريخية كافية لمخبط بيغ الجػاىب السختمفة.ل

لمبياىات، فسغ الرعب إدخاؿ بياىات غيخ هػثػؽ بٍا، حيث اٚتداؽ كالجػدة السدتسخة  التاريخية
أف رصج التشاقس ٓتع بدٍػلة هغ خٛلٍا، فعخض أجداء هغ الخخيصة قج ٚ ٓتع بدبب خصأ فْ 

بياىات حػؿ هرادر البياىات  التاريخية تتصمب ىطع السعمػهات الجغخافيةكأيزا   البياىات السجخمة.
اٖهخ الحؼ ٓػفخ بياىات غشية ككثيخة  ،اـ فْ جسيع السدتػياتاٖساسية كالتْ ٓتع دهجٍا فْ الشط

فْ سج الفجػة بيغ  ىطع السعمػهات الجغخافية التاريحية تداعجكحلظ  حػؿ اٖحجاث التاريخية.
 اٖدلة الػرقية كالػثائق التاريخية الخقسية.

( هجسػعة أخخػ هغ السسيدات ٚستخجاـ ىطع السعمػهات (Mares,2013هارسككضع   
اٚستقراء لٗحجاث عبخ بقػة ىحػ تجفع  التْ اٖسئمة الجغخافيةكتتسثل فْ الجغخافية التاريخية، 

 ، كسا تػفخ أدلةهغ اٖدلة التاريخية ا  كبيخ  ا  قجر  التاريخية تػفخ ىطع السعمػهات الجغخافية، ك الدهغ
لبياىات التْ تػثق ا٘شار التحميمْ ٖؼ دراسة هشطسة ٓتع تحميمٍا ضسغ كاحج أك أكثخ هغ قػاعج ا

ٓػثق السؤرخػف اٖدلة التاريخية بالخخائط، خاصة ، ككحلظ ُتدٍع فْ أف كل هغ الدهاف كالسكاف
 الخخائط التْ ترػر العٛقات كأىساط التغيخ هع هخكر الػقت.

أف ٌشاؾ العجٓج هغ بخاهج ىطع السعمػهات الجغخافية  (Kennedy,2011)يزيف كيشيجؼ ك   
يسكغ أف يخجـ دراسة اٖحجاث التاريخية بذكل كبيخ كجراسة حخكة  ((ArcGISهثل بخىاهج 

كبالتالْ فإف هجخل الػ  .زهشية هعيشة حقبةكهداحة الشذاط، كالدمع كتجفق السػارد فْ  ،الدكاف
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HGIS) ) .ٍٓجؼ إلِ الجسع بيغ الدهاف كالسكاف، كاٖشياء، كاٖشخاص لجراسة حجث هعيغ
ا الحٓغ يعسمػف عمِ حل قيسة ليذ فقط لسغ ٓ ذكفالتاريخ  جرسػىً، كلكغ لرشاع القخار أيز 

هكغ التحميل الكسْ لمتاريخ السؤرخيغ هغ تػسيع فٍسٍع لمساضْ، فإف  فكساالسذكٛت الحالية. 
 تصبيق التحميل السكاىْ كىطع السعمػهات الجغخافية قج ٓديج هغ قجرتٍع عمِ فٍع كدراسة الساضْ.

 (GIS)أف تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية  (Henneberg,2011)فْ حيغ ٓؤكج ٌشبخج   
ا لخجهة التخصيط ا٘قميسْ، كحساية البيئة، كعمع أثار، كعمع اٚجتساع،  كججت شخيقٍا أيز 

( HGISكاٚقتراد، كلع تقترخ فقط عمِ التاريخ. أها ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية )
أك قارة هعيشة،  لبمج هاعاـ التحميل الافْ السحمْ إلِ اٚىتقاؿ هغ التحميل الجغخ  فيسكغ هغ خٛلٍا

 .فتربح البياىات قابمة لمسقارىة
فْ (Geographical Research Skills) هٍارات البحث الجغخافْ تدٍع كهغ جاىب أخخ؛   

فْ فٍع أٓغ تػجج الطاٌخة؟ كلساذا تػجج ٌشاؾ؟  التْ تداعجٌع القجراتأهجاد الصمبة بسجسػعة هغ 
الستختبة عمِ تمظ التػزيعات السكاىية، كسا أىٍا تداعج فْ إعصاء صػرة هكاىية عغ كأثار 

ا، ككثافتٍا. قجرة الصالب " بأىٍا: (Bednaiz,2010,15).ا بيجىدعخفٍيك  اىتذار الطاٌخة، كتكخاٌر
عمِ شخح اٖسئمة الجغخافية، كتجسيع السعمػهات الجغخافية، كتشطيسٍا كتحميمٍا؛ كهغ ثع ا٘جابة 

  ."اٖسئمة الجغخافيةعغ 
الغػؿ عخفٍا قج ف (Historical Research Skills)اها هٍارات البحث التاريخْ   
هجسػعة السٍارات التْ يجب أف يستمكٍا الصٛب عشج التعاهل هع السادة  ( بأىٍا:86،2015)

مػهات كتذسل: التعاهل هع السرادر اٖكلية كالثاىػية، كاتخاذ القخار، كىقج السع ،التاريخية
كالحقائق التاريخية، كربط اٖسباب بالشتائج، كالقجرة عمِ كزف اٖدلة التاريخية، كالسقارىة كالحكع 

   كتحميمٍا كالخخكج باستشتاجات". التاريخية عمِ قيسة السعمػهات
 Historical)هٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ( 61،2015)فٍ حُٓ عزفذ إٌحبس وعالَ    

Geographic  Research Skills) هجسػعة هغ القجرات التْ يجب أف ٓتسكغ هشٍا بأىٍا":
شالب الجراسات اٚجتساعية عشج البحث الجغخافْ التاريخْ، كتتسثل فْ شخح اٖسئمة، كالحرػؿ 
عمِ السعمػهات الجيػتاريخية، كتشطيسٍا، كتحميمٍا؛ هغ أجل التػصل إلِ حمػؿ لمسذكٛت 

 الحمػؿ". الجيػتاريخية، كتقييع ججكػ تمظ
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 )الشحاس كجراسة فْ هجاؿ هٍارات البحث الجغخافْ التاريخْكبالخجػع إلِ اٖدبيات التخبػية   
    Roy,2010; Patrick, 2011 ؛2015؛ الشحاس كعٛـ،2015؛ الغػؿ،2011 كعبج الشبْ

2005;، Roger & Souza) مبحث الجيػتاريخْرئيدة ل هٍاراتخسذ تحجٓج  فقج أهكغ :ْ ، ٌك
تشطيع السعمػهات ، ك الحرػؿ عمِ السعمػهات الجيػتاريخية، ك سئمة الجيػتاريخيةشخح اٖ

 عغ اٖسئمة الجيػتاريخية. ا٘جابة، ك تحميل السعمػهات الجيػتاريخية، ك الجيػتاريخية
فقج ُعخؼ بأىً: "ىسط  (Geographical Imagination) افْلتخيل الجغخ كفيسا يختز با    

كالشاس كالسطاٌخ الصبيعية، يدسح لٙىداف بالشطخ لٕخخيغ كالثقافات هغ التفكيخ ٓتعمق بالفزاء 
ٚ  إيجاد هدارات تاريخية كزهشية خاصة بالطاٌخة. ككل  خ" ىطخة ججلية هحاك كاٖهاكغ "الطػٌا
إىداف يستمظ ٌحا التخيل الجغخافْ؛ حيث أىً ٓػجج بسشصقة الٛكعْ لفٍع الفزاء السحيط بً" 

(Christopher, 2009, 91).  كسا ُعخؼ بأىً: "هرصمح ٓتزسغ السعخفة كالسعشِ الػاحج الحؼ
ٓشدب إلِ أهاكغ هختمفة، جشبا  إلِ جشب هع الػعْ بالقػػ اٚجتساعية كالدياسية كاٚقترادية 

. كعخفً جاد  (Hung, 2010,IV)التْ تداعج عمِ ا٘ىتاج كالحفاظ عمِ ٌحي السداحات
(Gade, 2013, 29بأىً: "شخيقة هسيدة ل ) متفكيخ التْ ٓبشْ هغ خٛلٍا الصمبة هديج هغ السعخفة

عغ العالع فْ هختمف السدتػيات، هع هخاعاة الحذ السكاىْ كالسطاٌخ الصبيعية كاٖىساط 
 السكاىية لٗرض التْ يعيذػف عميٍا، بسعشِ أىً يفدخ كجٍة ىطخ هعيشة فْ إشار عمسْ". 

اىية فْ عٛقتٍا العسيقة بالسكاف بغية تكػيغ التخيل الجغخافْ ٚستكذاؼ الحات ا٘ىد ـكيدتخج  
الحجاثة، كيقرج بً  جرؤية كاضحة لمسدتقبل، كقج بجأ ٌحا السفٍػـ فْ الطٍػر فْ هخحمة ها بع

تحميل اٚستعارات السكاىية لتػليج رؤػ ججٓجة هغ خٛؿ الفٍع كا٘دراؾ الكاهل لمعٛقات السكاىية 
خ الجغخافية   ,Javis,1999) التْ لع تحطِ باٌٚتساـ الكافْالكاهشة فْ الشرػص كالطػٌا

Pile,2008) ًكيػصف الفزاء الجغخافْ اٚجتساعْ الحؼ ٓتع هغ خٛلً التخيل الجغخافْ بإى .
، حيث أىً اىعكاس لترػرات الجساعات (Mercurial Phenomenon)ضاٌخة زئبقية 

تقخة، هسا يعشْ أف التخيل كالسجخدات هغ خٛؿ هجسػعة هغ ا٘حجاثيات التْ ٚ تبقِ دائسا  هد
الجغخافْ استسخار لمعٛقات السادية كالمغػية بسا يدسح بعخض العسميات التْ تدٍع فْ تصػيخ 

 ,Jackson, 1998, Toweill) الدمػؾ ا٘ىداىْ، كتذكيل كعيً كتفاعمً هع البيئة السحيصة بً

2010).  
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ية فْ إىتاج السطاٌخ الصبيعية السادية، كيسثل التخيل الجغخافْ الجكر الحؼ تؤديً الخؤية ا٘ىداى  
فالٍجؼ هشً استكذاؼ هعارؼ ججٓجة، ككضع ترػرات غيخ هتػقعة ٚستثسار الػقت كالسػارد، 
كبعبارة أخخػ ٓشتج هغ اتحاد السكاف كالثقافة ا٘ىداىية، أؼ أىً عػدة الخكح ا٘ىداىية لمجغخافيا 

 ;Cosgrove, 2006)( Cultural Geography٘ىتاج ها يدسِ بالجغخافيا الثقافية )

Weiqiang & Yeoh, 2010). كتكسغ قػة التخيل الجغخافْ فْ تذكيل السفاٌيع العاهة .
ػ هدتسخ أؼ ليذ لً بجاية أك ىٍاية؛ حيث أىً يسثل ها يدسِ بالثقافة  لمسكاف كالدكاف، ٌك

خ الصبيعية كالٍػي(Visual Culture)البرخية  حي ، كالعٛقة كالخكابط بيغ الطػٌا ة كالحاكخة، ٌك
الخكابط ليدت ثابتة، إذ يسكغ إعادة دهجٍا لتشتج تفديخات ججٓجة كرؤػ هدتقبمية هقشعة لع ٓتشاكلٍا 

 (Mcgregor, 2003; Linehan, 2004). أحج هغ قبل
سا: التخيل الجغخافْ التمقائْ، كالتخيل الجغخافْ     كيػجج ىسصاف هغ التخيل الجغخافْ، ٌك

قج تغيخ  ا٘عٛـ ككسائط التػاصل اٚجتساعْ التْكسائل  عبخ ذكلٓت ٖكؿالعمسْ؛ حيث الشسط ا
ا٘ىداف. اها الشسط الثاىْ فيتذكل هغ خٛؿ السعخفة فْ الرػرة الجغخافية الػاقعية كتزمل 

العمسية الكاهمة كالدميسة لٙىداف كفق هخاحل هشطسة، كإجخاءات هعيشً، كيقاس فْ هجاٚت 
ْ: السكاف .(Johnston, 2009هحجدة )  كيقػـ التخيل الجغخافْ عمِ ثٛثة عشاصخ جغخافية، ٌك

(Place)  الحؼ يقصشً ا٘ىداف، كالصبيعة(Nature)  ،حيث الػاقع الحؼ يعير فيً ا٘ىداىػ
 . (Proctor,1998)( حيث الحيازة السكاىية لمطاٌخة Spaceكالفزاء )

ْ: اٖىساط كيسكغ تقديع التخيل الجغخافْ إلِ عذخة هجاٚت رئيدية    لتػزيع Patterns)  )، ٌك
: ((Boundaryكيف كلسغ ٓتع تشطيع السجتسع، كالحجكد : (Alignment) السػارد، كالتػافق

العٛقة بيغ : (Proximity and Distance)اٖقاليع اٚجتساعية كالصبيعية، كالقخب كالبعج 
كيف ٓؤثخ السكاف : ((Location and Accessالحات كأخخيغ كالسؤسدات، كالسػقع كاٖصػؿ 
اٖدلة عمِ : (Environmental Indicators)عمِ الفخص الستاحة، كالسؤشخات البيئية 

الفجػة بيغ كيف تديخ اٖهػر ككيف : ((Disparities التفاكت اٚجتساعْ فْ البيئة، كالفػارؽ 
لزسشْ السعشِ الرخيح كا: ((Signs and Symbolsيفتخض لٍا أف تكػف، كالعٛهات كالخهػز 

ربط السحمية بالعالسية كالشطخ فْ كيفية بشاء الدهغ كالسكاف : (Scale) لٗشياء، كالشصاؽ/القياس
: كيف يسكغ ٖفعاؿ ا٘ىداف أف تؤثخ فْ هجخيات (Impact)هغ الشاحية اٚجتساعية، كالتأثيخ 

 (Hung, 2010). اٖحجاث فْ هكاف آخخ
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شاؾ خسدة شخؽ يسكغ هغ خٛلٍا تكػيغ كتصػ    ْ: ٌك يخ التخيل الجغخافْ لجػ ا٘ىداف، ٌك
القخاءة كتكػيغ كجٍة الشطخ: بسعشِ التػصل إلِ هجسػعة هغ اٚحتفاٚت الشطخية التْ كاىت 
ستطل خفية غيخ هعمػهة لمقارغ، كالدخد كالتفديخ: بسعشِ استخجاـ السكاف لػضع تفديخات 

خ الجغخافية، كرسع الخخائط أك تعجد التزاريذ: بسعشِ استكذاؼ  هتعجدة كهختمفة لتأثيخ الطػٌا
خ الصبيعية كالسعخفة هغ خٛؿ رسع صػرة لٗرض تعكذ ارتباط  العٛقات السعقجة بيغ الطػٌا

فْ بيئتً السحمية بقػػ اجتساعية كبخػ هجخدة،  ا٘ىدافالعشاصخ ببعزٍا البعس، كاتراؿ 
بسعشِ إعادة التخكيب أف يحرل عمِ حيازة هكاىية أكبخ،  ٙىدافكالتدكيغ: بسعشِ كيف يسكغ ل

 .(Hung, 2014) ا٘بجاعْ الحؼ يخزع لعسمية ٘عادة التذكيل لصخح بجائل ججٓجة
سٍا: رسع الخخائط       Cartographic)كتػجج هجسػعة هغ السٍاـ لمتخيل الجغخافْ، كهغ ٌأ

identifications)كيذسل رسع الخخائط كالتفكيخ فْ السػقع كبعج السدافة كالتفاعل السكاى : ،ْ
: التفكيخ فْ العٛقات بيغ الدهاف (The measure of space-time)كقياس الدهغ كالسكاف 

كالسكاف، أك البشية الجغخافية كالعسميات اٚجتساعية، كالسكاف/ السشصقة/ ا٘قميع 
(Place/Region/Territory) ،"التفكيخ فْ الجٓشاهيكيات السعقجة "هكاف فْ سياؽ هعيغ :

ت ىطاـ اٖرض كالسػارد الصبيعية، كيداعج التخيل الجغخافْ عمِ تػليج ٌيكل كالػعْ بجٓشاهيكيا
 Van). عاـ كتشطيع السفاٌيع كاستخجاهٍا فْ تفديخ خرائز اٖهاكغ كالدكاف كأحجاث هعيشة

Der Vaart, 2009; Clarke & Anteric, 2011).  
اك  ،لجغخافْلتخيل اكتتػفخ هجسػعة هغ اٖىذصة التْ يسكغ هغ خٛلٍا تشسية ا     :هغ ابخٌز

رسع : (New Media) ككسائل ا٘عٛـ الججٓجة: (Critical Engagement)السذاركة الشاقجة 
  ٚ  Adopting an)الخخائط كالترػيخ الفػتػغخافْ الديخ كاٖشكاؿ البياىية، كتبشْ دكرا  فعا

effective role) :هختمفة  هذخكعات تذاركية كهدؤكليات صشع القخار، كالتعخض ٖهاكغ
(Exposure to Different Places) : الدساح لمتشاقزات كأكجً التذابً أف تكذف عغ

رؤية : ((Building from embodied experienceالٍػية، كالبشاء عمِ تجخبة هجدجة 
 Spatial)الٍيئة/الذكل كسيجاف هكاىْ هتحخؾ ككجغخافيا أقخب، كاتخاذ كجٍة ىطخ هكاىية 

perspective taking):  بسعشِ الشطخ لمبيئة السحمية كا٘قميسية كالػششية كالعالسية، كتحميل
بقرج : (Deconstructing relations of power and space) عٛقات الدمصة كالسداحة

التأكيج عمِ الحق فْ الفزاء/السداحة، كاٖىذصة كاٖلعاب ا٘لكتخكىية كالعػالع الخقسية 
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دمة هغ الخيارات السثيخة لٌٛتساـ التْ ٓتع فيٍا إخفاء أفكار اٚفتخاضية؛ فاٖلعاب عبارة عغ سم
جيػسياسية أساسية لمحخكب كالخٛفات، ككحلظ اٚتفاقات بيغ الجكؿ، هسا يسكغ الصمبة هغ خٛؿ 

         تمظ اٖلعاب ا٘لكتخكىية هغ الػصػؿ إلِ ىػع هغ التخيل الجغخافْ السعاصخ السخئْ
.(Johnston, 2003 ; Hung, 2010; Salter, 2011)  

( فُيعخؼ بأىً: "التعاشف التاريخْ كالقجرة Historical Imagination) التخيل التاريخْأها   
عمِ إضٍار ٌحا التعاشف فْ الدهاف كالسكاف فْ الحجث قيج الجراسة، لتسكيغ ا٘ىداف هغ أف 

حا ٚ يع شْ فٍع لساذا ترخفػا عمِ ٓخػ العالع بأعيغ الشاس الحٓغ كاىػا أك ٚزالػا يعيذػف فيً، ٌك
كسا ُعخؼ عمِ أىً: "إعادة تذكيل الرػر كاٖفكار (.  (Wollner, 2008,1ىحػ هعيغ"  

سا: إعادة بشاء الساضْ هغ خٛؿ  كالسفاٌيع التْ تختبط بحقيقة حجث تاريخْ. كلً جاىباف، ٌك
الحؼ عاش فيً السرادر التاريخية التْ ٓتع جسعٍا، ثع تذكيل الحجث فْ سياؽ الدهاف كالسكاف 

كيسكغ أجساؿ هزسػىً بأىً: "قجرة إبجاعية (. Dilek, 2009, 668الشاس كقت كقػع الحجث" )
لترػر احتساٚت التعاهل هع الساضْ بٍجؼ هداعجة ا٘ىداف عمِ تشاكؿ القزايا الساضية 

كبكمسات أخخػ: "هرصمح يدتخجـ (. Wood, 2010, 54كالحالية كالتعاهل هعٍا بإبجاع. )
ة إلِ القجرة عمِ التفكيخ، لسعخفة ككضع الحجث فْ الدياؽ الحؼ كقع فيً، لمحرػؿ عمِ لٙشار 

كجٍة ىطخ هختمفة لٙىداف عغ تمظ التْ يصخحٍا كاتب الحجث التاريخْ، بحيث يعسل التخيل 
 (.Young, 2015, 61التاريخْ عمِ تزييق الفجػة بيغ الساضْ كالحاضخ كالسدتقبل )

بجاعية لترػر احتساٚت التعاهل هع الساضْ. بٍجؼ ا٘قجرة خْ الكيتجعع التخيل التاري  
فْ  كاجٍة التاس عمِ استكذاؼ ىقاط اٚتفاؽ كاٚختٛؼ بيغ القزايا التْ الصمبةهداعجة 

غ (. كسا ٓتيح لمصمبة إعادة بشاء الساضْ، سػاء Koditschek,2011) الساضْ كالػقت الخٌا
بة أك ها ٓتعمسػىً فْ السجرسة أثشاء دراستً لمتاريخ أك الساضْ السختبط بالتجارب الذخرية لمصم

ها يصمعػف عميً هغ قخاءاتٍع ا٘ثخائية، كيختمف عغ أؼ ىسط هغ أىساط التخيل؛ حيث أىً ٓختبط 
بالساضْ، كيتيح لمصمبة هغ خٛؿ قجراتٍع ا٘بجاعية عسمية التخيل السشصقْ لٗحجاث فْ سياقاتٍا 

        اريخْ ٌػ عبارة عغ ارتباط بيغ الرػرة كالسشصقالساضية، بسعشِ أف التخيل الت

.(Soffer, 1996 Figlio,1998; Good,2000)  
كحا؛ ُيعج التخيل التاريخْ ستخجاع الساضْ بصخيقة هػضػعية، بحيث ُيعيج الصمبة إىذاء ٌحا    ٌك

ع باٚستشاد عمِ السعخفة التاريخية عغ حجث لع يذٍجك  ي هغ قبل. الشػع هغ التخيل هغ كجٍة ىطٌخ
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كيسكغ إثارة التخيل التاريخْ لجػ الصمبة هغ خٛؿ الخكايات كالقرز التاريخية السرػرة 
ٖشخاص كأهاكغ كقعت فيٍا تمظ اٖحجاث التاريخية. كذلظ بغية استقراء العٛقة بيغ الساضْ 

تمظ كالحاضخ فْ أكقات تاريخية هعيشة هغ أجل بشاء السدتقبل عبخ إعادة تكػيغ العٛقات بيغ 
سيتً فْ اٖفكار التْ تبخز قجرة الصمبة عمِ تأهل السػاقف  اٖحجاث التاريخية. أيزا  تكسغ ٌأ
كاٖحجاث التاريخية، كتجاكز حجكد السكاف كالدهاف، كفٍع كتجبخ اٖحجاث هغ خٛؿ كضع الصمبة 

ىة، كبحلظ فْ هػاقف تعميسية كقياهٍع بإعادة تخكيب الخبخات الساضية بصخيقة هبتكخة تتدع بالسخك 
ع إلِ ها كراء حجكد الػاقع )عبج هللا،  ؛2012يكػف لجػ الصمبة القجرة عمِ الػصػؿ بتفكيٌخ

Young, 2015).. Algazi, 2013, Beckjord, 2007, 
سا: هخحمة العسميات الثابتة: كتتسثل فْ  الرػرة التْ ٓخسسٍا     كلمتخيل التاريخْ هخحمتيغ، ٌك

ر التْ تقجـ لٍع كسرادر تاريخية هسا يعيج إىتاج صػر الصمبة عغ الساضْ هغ خٛؿ الرػ 
قخيبة هغ الرػر اٖصمية، كهخحمة العسميات الجٓشاهيكية: كتختبط بالتعبيخ كالفٍع كالتفديخ 
كالتقييع، كإعادة بشاء الساضْ شبقا  لخؤية الصمبة هسا يعيج بشاء الػاقع التاريخْ هغ خٛؿ التفكيخ 

هعخفة كخبخة كتعاشف كعسميات لمتفكيخ السشصقْ، كهسا ٓشبغْ ا٘بجاعْ بسا ٓتزسشً ذلظ هغ 
أف التخيل التاريخْ لجػ الصمبة ٚبج أف تختبط بالعقٛىية فْ الرػر كالتعبيخات   التخكيد عميً

 (. (Dilek, 2009; Origins, 2010 التْ يقجهػىٍا فْ خصػات هشصقية هحجدة
ْ: التف   شاؾ خسدة أبعاد لمتخيل التاريخْ، ٌك اعل كالتأثيخ الستبادؿ بيغ الصمبة كالسرجر ٌك

التاريخْ، كاتاحة الحخية لمصمبة فْ اختيار العسل الحؼ ٓختبط بالحجث التاريخْ، كالتحفيد الحؼ 
تساـ الصمبة كيداعجٌع عمِ التشبؤ، كاٚقتخاح السبتكخ عبخ السؤثخات غيخ السجخدة،  ٓثيخ ٌا

سعمػهات كاٖفكار عغ اٖحجاث التاريخية كالسذاركة بيغ الصمبة هغ خٛؿ حثٍع تبادؿ ال
(Green, 1992) تخيل الػقائع التاريخية، كشخح :ْ . كتػجج خسدة هٍارات لمتخيل التاريخْ، ٌك

البجائل، كتخيل التفزيٛت، كتخيل هكاف كقػع الحجث، كتخيل دكر العشرخ البذخؼ فْ كقػع 
 (.2012ذ القخار )عبج هللا،اٖحجاث التاريخية، كالتشبؤ باٖحجاث السدتقبمية، كاتخا

كباٚشٛع عمِ اٖدب التخبػؼ؛ فقج كججت هجسػعة هغ الجراسات الدابقة عغ تصبيقات ىطع    
كالتْ كذفت (Fitch & Ruggles, 2003)  زفيتذخ كريقمخ السعمػهات الجغخافية التاريحية كجراسة 

سية خكعا ججٓجا لجعل هجسػعة سذكىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية الػششية  الشقاب عغ ٌأ
غشية هغ بياىات التعجادات ا٘جسالية هتاحة فْ إشار ىطع السعمػهات الجغخافية لمبحث الدكاىْ 
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التاريخْ. ٌحا كيعسل السؤلفػف عمِ تصػيخ قاعجة بياىات تتزسغ جسيع هعمػهات التعجادات 
يات الستحجة بيغ عاهْ  ظ جسيع البياىات ، بسا فْ ذلـ2000-1790اٚجسالية الستاحة لمٚػ

السجسعة التْ يسكغ قخاءتٍا آليا  كالبياىات الججٓجة السشقػلة هغ السرادر السصبػعة كالسحفػضة. 
يات ـ1910عجاد إلِ عاـ تكسا يقػهػف بإىذاء خخائط ججٓجة لسدارات ال ، كخخائط الٚػ

جكد عالية ، كخخائط إضافية عشجها يكػف ذلظ هسكشا . إف تػفيخ حـ1790كالسقاشعات إلِ عاـ 
الجػدة لمسشاشق ا٘حرائية الخئيدية سيدسح بالتػفيق بيغ التغيخات فْ جغخافية التعجاد. سيتع 
ىذخ بياىات التعجادات كالػثائق كهمفات الحجكد بحخية هغ خٛؿ ىطاـ هتكاهل لمػصػؿ إلِ 

 .البياىات كرسع الخخائط عمِ شبكة ا٘ىتخىت
لِ استخجاـ الجراسات التاريخية، كالخخائط إ Yang,2011)دراسة تذشغ ياىج )كسعت    

التاريخية، كالرػر الفػتػغخافية لفتخات هعيشة، كالسرادر الػثائقية اٖخخػ فْ إعجاد تصبيقات 
ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية لمخبط بيغ سسات ركاد التخاث الريشْ فْ هخيع التعجٓغ 

ً كسجخل لتػثيق كترػر كتفديخ هعقج هتعجد كالبياىات السكاىية لمسػقع التاريخْ، كاستخجاه
ىتيجة الجراسة إىذاء هرجر ا غشي ا  كأضٍخت اٖبعاد لٍحا السػقع الحؼ يفتقخ البعج التاريخْ.

ا هغ  هحػسب ا لسػقع تخاثْ ثقافْ هتكاهل هػثق بالخخائط، كالرػر، كالدجٛت التاريخية، كغيٌخ
ية فخجيشيا.السػارد التْ ساعجت فْ ترػر التاريخ السكاىْ ه  تعجد اٖكجً لمريشييغ فْ ٚك

تساـ     عمِ تػشيغ ىطع السعمػهات الجغخافية  ((Knowles, 2016دراسة كشػلد كاىرب ٌا
كسجاؿ عمسْ حجٓث هتعجد التخررات، ككذفت الجراسة عغ التحجيات  (HGIS) التاريخية

قبل السؤرخيغ كالباحثيغ  التْ تػاجً ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية، ككيفية هػاجٍتٍا هغ
ا السفاٌيسْ، كهحجكدية بشاء قػاعج بياىاتٍا،  أخخيغ، كهغ ذلظ عجـ السعخفة الكافية بإشاٌر
كهخاشخ الثقافة البرخية الدصحية بتاريخ العمػـ اٚجتساعية عمِ عسميات تقجهٍا العمسْ. كسا 

غ التجخيبْ، كالسعاجع ( كهغ ذلظ عجـ اليقي(HGISكذفت الشتائج عغ التػجٍات الججٓجة لػ 
التاريخية الججٓجة، كالتحميل الشرْ السختبط بخسع خخائط ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية، 

خ التاريخية.  كهقارىات الصػبػلػجيا كالتزاريذ بالطػٌا
جفت    بشاء هجسػعات بياىات ىطاـ إلِ  ((Lafreniere, et , 2019دراسة لفخىخؼ كآخخكف ٌك

ْ (HGIS)فية التاريخية السعمػهات الجغخا تدتغخؽ كقتا شػيٛ كهكمفة لمغاية، خاصة عشج ، ٌك
ا عمِ السقآيذ التْ تدسح بتحميل التجارب السعيذية لٗفخاد أك هػرفػلػجية السباىْ أك  بشاٌؤ
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حرخي ا فْ  االذػارع. عٛكة عمِ ذلظ، فإف هجسػعات البياىات ٌحي غالب ا ها ٓتع بشاٌؤ
استخجاـ الجسٍػر فْ إىذاء كتع هغ السجخٛت هغ السجتسعات السعاصخة.  اٖكاديسية، هع القميل

فْ هيتذجاف كػبخ كاىتخؼ  (Keweenaw Time Traveler)البياىات، كاستخجاـ هجسػعة 
بشاء هجسػعات  يذارؾ فْإلِ ىٍج ججٓج ٓتزسغ جسٍػر ا قػي ا الجراسة جعػ كتجراسة حالة، ك

خارج  (HGIS)هذاريع إلِ  الجسٍػر اؽ كصػؿديج هغ تػسيع ىصهسا ٓ. (HGIS) بياىات
 اٖكاديسية. 

كفيسا ٓتعمق بالجراسات الدابقة السترمة بسٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ التاريخْ فٍجفت    
التعخؼ إلِ دكر التخيل الجغخافْ فْ تقديع السجف اٖهخيكية  (Toweill,2010) تػيل  دراسة

خيل الجغخافْ، كهعخفة اٖقاليع عمِ أساس الطخكؼ التْ ، ككيف تع تصػيخ ٌحا الت19فْ القخف 
كأضٍخت ىتائج ٌحي الجراسة الػصفية أف  هخت بٍا هختمف الصبقات اٚجتساعية فْ ذلظ الػقت.

ٌحا التخيل الجغخافْ تع تعديدي هادي ا كأٓجٓػلػجي ا بيغ هختمف الصبقات كالسجسػعات العخقية، كسا 
فْ حيغ  زية هفاٌيع الفزاء اٚجتساعْ فْ السشاشق الحزخية.أكجت الشتائج أف الصبقة البخجػا

فعالية بخىاهج قائع عمِ التعميع ا٘لكتخكىْ فْ تجريذ  قياسإلِ ( 2012عبج هللا ) دراسة سعت
كاتبع  السخحمة ا٘عجادية كهيػلٍع ىحػ السادة. شمبةالتاريخ لتشسية هٍارات التخيل التاريخْ لجػ 

حميمْ، كالسشٍج التجخيبْ. كتسثمت عيشة البحث فْ تٛهيح الرف الباحث السشٍج الػصفْ الت
الثاىْ ا٘عجادؼ بسجرسة "شً حديغ ا٘عجادية بشيغ" بإدارة جشػب الجيدة التعميسية. كقاـ الباحث 

كدليل السعمع كبشاء كخاسة اٖىذصة  صالبخٛؿ البحث بترسيع هػقع إلكتخكىْ، كإعجاد كتاب ال
الرف الثاىْ ا٘عجادؼ، كهقياس  صمبةرات التخيل التاريخْ السشاسبة لكالتجريبات، كاختبار هٍا
 كجػد عٛقة ارتباشية هػجبة كدالة إحرائي ا عغالشتائج كذفت كقج  السيل ىحػ هادة التاريخ.

(0801≤،a)  هجسػعة  شمبةبيغ تشسية كل هغ هٍارات التخيل التاريخْ كالسيل ىحػ السادة لجػ
 ة السعالجة التجخيبية فْ تشسية الستغيخات الدابقة.البحث، هسا ٓجؿ عمِ فاعمي

جفت دراسة الشحاس كعٛـ )   ( إلِ بشاء بخىاهج قائع عمِ تصبيقات فْ ىطع السعمػهات 2015ٌك
الجغخافية التاريخية لتشسية هٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ التاريخْ لجػ شٛب الجراسات 

شجرية، كاتبعت الجراسة السشٍجيغ الػصفْ كشبً اٚجتساعية بكمية التخبية فْ جاهعة ا٘سك
التجخيبْ، كاستخجهت أداة اٚختبار لقياس هٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ التاريخْ. كأضٍخت 
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ٚ  فْ تشسية  الشتائج أف البخىاهج القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية كاف فعا
 ريخْ.هٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ التا

( إلِ قياس فاعمية استخاتيجية السكعب فْ تجريذ الجراسات 2019كعسجت دراسة أحسج )  
اٚجتساعية فْ تشسية هٍارات التخيل التاريخْ كاٚتجاي ىحػ العسل الجساعْ لجػ تٛهيح الرف 
 الخاهذ اٚبتجائْ. كاتبعت الجراسة السشٍج شبة التجخيبْ ذك ترسيع السجسػعتيغ، كتكػىت أداتْ
الجراسة هغ اختبار لسٍارات التخيل التاريخْ، كهقياس اٚتجاي ىحػ العسل الجساعْ. كشبقت 

( 30( تمسيحا ، كهجسػعة السقارىة )30( تمسيحا ، تسثمت هجسػعة الجراسة فْ )60الجراسة عمِ )
( بيغ درجات a،≥0801) كجػد عٛقة ارتباشية هػجبة كدالة إحرائي ا الشتائج تمسيحا . كأضٍخت

اختبار هٍارات التخيل التاريخْ، كهقياس لٛتجاي ىحػ العسل تػسصات هجسػعة الجراسة فْ ه
 .فْ التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ، كذلظ لرالح التصبيق البعجؼ الجساعْ

 مذكمة الجراسة 
التقشية فْ هجاؿ التاريخ فْ هخاحل  تصبيقاتٍات تخبػية تجعع تػجضٍخت فْ أكىة اٖخيخة    

كىطع السعمػهات الجغخافية  (،GISسا ٌػ الحاؿ فْ ىطع السعمػهات الجغخافية )ك التعميع،
لتجعيع كتفعيل عسمية تعميع كتعمع السػضػعات  (RS) كاٚستذعار عغ بعج ،HGIS)التاريخية )
حا ها التاريخية الجغخافية هجسػعة هغ الجراسات الحجٓثة التْ تشاكلت التصبيقات  أكجت عميً. ٌك

( Yang, 2011؛2015؛ الشحاس كعٛـ،2012)ثاهخ،راسات التاريخية كجراسة الجالتقشية فْ 
كهغ خٛؿ  كجت عمِ اٌٖسية التعميسية لتمظ البخاهج التقشية كاترافٍا بسخخجات هسيدة.أحيث 

ٍا السدتسخ عمِ تصبيقات التقشية فْ هجاؿ التاريخ، فْ ٌحا السجاؿ، كاشٛع ثةخبخة الباح
تع كالتاريخ فقج لػحع ىجرة فْ اٖدب التخبػؼ الحؼ  الجغخافيا كاستذارة السختريغ فْ حقل ٌا

كقياس فاعميتٍا فْ تشسية هٍارات البحث كالتخيل  ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية،باستخجاـ 
ىطع السعمػهات . اٖهخ الحؼ ٓجؿ عمِ كجػد هذكمة تتسثل فْ غياب تػضيف الجغخافْ التاريخْ

تاريخ. كهغ ٌشا ابثقت فكخة ٌحي الجراسة، كاىرب فْ هشاٌج ال (HGIS)الجغخافية التاريخية  
تساهٍا فْ  بشاء بخىاهج تعميسْ قائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية كقياس ٌا

العمػـ  الباتفاعميتً فْ تشسية هٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ ش
 .ة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػديةا٘ىداىية بالسخحم
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 أسئمة الجراسة وفخضياتيا
القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية  السقتخح ها فاعمية البخىاهج التعميسْ .1

 الباتفْ هقخر التاريخ لجػ ش الجغخافْ التاريخْ التاريخية فْ تشسية هٍارات البحث
 فْ السسمكة العخبية الدعػدية؟العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية 

تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية  القائع عمِ السقتخح ها فاعمية البخىاهج التعميسْ .2
شالبات التخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ تشسية هٍارات التاريخية فْ 

 العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية؟
كالتخيل  هٍارات البحث بيغ هقجار الشسػ فْكاعتسادية تشبؤية ارتباشية  اتج عٛقٌل تػج .3

العمػـ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ  الباتفْ هقخر التاريخ لجػ ش التاريخْ الجغخافْ
تصبيقات ىطع  القائع عمِ السقتخح البخىاهج التعميسْ بعج تصبيق السسمكة العخبية الدعػدية

 ؟خافية التاريخيةالسعمػهات الجغ
ْ كأتْ:  كقج كضعت الفخضيات الرفخية بغية ا٘جابة عغ أسئمة الجراسة، ٌك

هجسػعة الجراسة فْ  اتبيغ هتػسص a)≥0805) ٚ تػجج فخكؽ ذات دٚلة إحرائية .1
 .لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ فْ اختبار السػاقفالتصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ 

تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية  القائع عمِ السقتخح التعميسْٚ تػجج فاعمية لمبخىاهج  .2
 الباتالجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ ش تشسية هٍارات البحثالتاريخية فْ 

 العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية.
هجسػعة الجراسة فْ  رتب اتبيغ هتػسص a)≥0805) ٚ تػجج فخكؽ ذات دٚلة إحرائية .3

التخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ  لسٍارات التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ
 العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. الباتش

القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية  السقتخح ٚ تػجج فاعمية لمبخىاهج التعميسْ .4
 الباتالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ ش ريخية فْ تشسية هٍاراتالتا

 العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية.
هٍارات بيغ هقجار الشسػ فْ  a)≥0805) ٚ تػجج عٛقة ارتباشية ذات دٚلة إحرائية .5

العمـػ ا٘ىداىية  الباتتاريخ لجػ شالبحث كالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر ال
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بعج تصبيق البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع  بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية
 .عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية

 الباتبجرجات ش a)≥0805) ذات دٚلة إحرائية ةتشبؤياعتسادية ٚ تػجج عٛقة  .6
هٍارات فْ اختبار  غهغ درجاتٍ التخيل الجغخافْ التاريخْفْ هٍارات هجسػعة الجراسة 

تصبيقات ىطع  القائع عمِ السقتخح البخىاهج التعميسْ البحث الجغخافْ التاريخْ بعج تصبيق
 .السعمػهات الجغخافية التاريخية

 أىجاف الجراسة
 لجغخافية التاريخيةتصبيقات ىطع السعمػهات اقائع عمِ ال السقتخح تعميسْالبخىاهج البشاء  .1

فْ هقخر التاريخ لجػ شالبات العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية 
سا: . ككحلظالدعػدية اختبار السػاقف لسٍارات البحث  بشاء أداتْ جسع البياىات، ٌك

كإجخاء قيع الجغخافْ التاريخْ، كبصاقة السٛحطة لسٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ، 
 .لٗداتيغ الرجؽ كالثبات الٛزهة

تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية القائع عمِ  السقتخح قياس فاعمية البخىاهج التعميسْ .2
 الباتالجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ شالبحث فْ تشسية هٍارات  التاريخية

 العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. 
تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية ياس فاعمية البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ ق .3

 الباتالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ ش فْ تشسية هٍارات التاريخية
 العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية.

ية التشبؤية بيغ هقجار الشسػ فْ هٍارات البحث اٚعتسادك اٚرتباشية  اتقياس العٛق .4
العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة  الباتكالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ ش

بعج تصبيق البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ  الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية
 .تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية

 الجراسةأىسية 
سية ٌحي الجراسة هغ تىبع   سية ٌأ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية استخجاـ  ٌأ
((HGIS  ْتصبيقات ىطع السعمػهات كثيخ هغ هجاٚت الحياة السعاصخة، فقج أضحت الف
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أحج اٚتجاٌات الحجٓثة التْ تحطِ باٌتساـ بالغ فْ هجاؿ تجريذ التصبيقات الجغخافية التاريخية 
السعتسج  تجريذال. كيعدػ ٌحا اٌٚتساـ إلِ السخخجات التعميسية اٚيجابية هغ التاريخية السكاىية

فْ  السخحمة الثاىػية البات، كهشٍا هداعجة شعمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافبة التاريخية
ْ تدٍع ، كالتهٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ التاريخْتشسية فْ  السسمكة العخبية الدعػدية

ا فْ اتخاذ قخارات صائبة لٍا عٛقة كشيجة كهٍسة بحياة ا٘ىداف. عٛكة عمِ إهجادٌع  بجكٌر
. إضافة إلِ ذلظ؛ تعج لشطع السعمػهات الجغخافية التاريخيةالرحيحة التقشية باٖدكات كالتصبيقات 

 بيقات الجغخافيةٌحي الجراسة بسثابة هحاكلة جادة لسػاكبة اٚتجاٌات الحجٓثة فْ اٌٚتساـ بالتص
. اٖهخ الحؼ ٓؤهل هشً السداٌسة ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية التخبػية ٚستخجاـ التاريخية

 الباتفْ تدكيج الص التاريخية فْ إثخاء اٖدب التخبػؼ الستعمق بتػضيف التقشيات الجغخافية
 الحجٓثة. التاريخية بالسعارؼ كالسٍارات الجغخافية

 محجدات الجراسة
قائع ال السقتخح تعميسْالبخىاهج ال بشاءعمِ  الحالية الجراسة تقترخ ا: السحجدات السػضػعية -

كقياس فاعميتً فْ تشسية هٍارات البحث  ،عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية
 .كالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ

شالبات هدار العمـػ ا٘ىداىية ِ عيشة هغ تع إجخاء ٌحي الجراسة عم السحجدات البذخية: -
  بالسخحمة الثاىػية.

السجسػعة  ترسيع ذكاقترخت الجراسة عمِ السشٍج شبً التجخيبْ  السحجدات السشيجية: -
  الػاحجة )هجسػعة الجراسة( لكػىً بخىاهج تعميسْ هقتخح.

 العخبية الدعػدية.هجٓشة الخياض فْ السسمكة ٌحي الجراسة فْ  تبقشُ السحجدات السكانية:  -
  الجراسْاٖكؿ لمعاـ فْ الفرل الجراسْ  -هللابتػفيق - تع تصبيق ٌحي الجراسة السحجدات الدمانية: -

 (.ـ2020-2019ق )1441
 مرصمحات الجراسة

السخصط العتاصخ التعميسية ( بأىً:"هجسػعة هغ 11،2019) عسيخؼ عخفً ال: البخنامج التعميسي
 التقػيع كأىساط ، كالقخاءات ا٘ثخائية،كالػسائل، كاٖىذصة ،كالسحتػػ  ،حتػؼ عمِ اٌٖجاؼتلٍا، ك 
  ".كأدكاتً
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 السذخكعاتالسػضػعات )هجسػعة هغ : تصبيقات نطع السعمػمات الجغخافية التاريخية
بخاهج ىطع تصبيقات عمِ استخجاـ  التْ تعتسج الجيػتاريخية( ذات الخصػات كا٘جخاءات السحجدة

( فْ دراسة اٖحجاث التاريخية فْ سياقٍا السكاىْ فْ HGIS) التاريخية السعمػهات الجغخافية
 .كالتاريخيةفتخات زهشية هحجدة، هغ خٛؿ الخبط بيغ البياىات السكاىية 

هغ السٍارات الجيػتاريخية السترفة باٚستجابة هجسػعة  :ميارات البحث الجغخافي التاريخي
الجارسات لسقخر التاريخ بالسخحمة الثاىػية  الصالبات التْ يجب أف تتسكغ هشٍا الحٌشية كاٖدائية

(، كتتسثل فْ: شخح اٖسئمة الجيػتاريخية، كالحرػؿ عمِ HGIS)الدعػدية باستخجاـ تصبيقات 
إلِ حمػؿ لمسذكٛت الجيػتاريخية،  بغية الػصػؿالجيػتاريخية، كتشطيسٍا، كتحميمٍا  السعمػهات

 ججكػ تمظ الحمػؿ. ػيعكتق
السترفة باٚستجابة  هجسػعة هغ السٍارات الجيػتاريخيةالتاريخي:  يل الجغخافيالتخميارات 

التْ ٓشبغْ أف تتسكغ هشٍا الصالبات الجراسات لسقخر التاريخ بالسخحمة الثاىػية  الحٌشية كاٖدائية
 تشطيسٍا،ك عمِ استخجاع الخبخات الدابقة، كالسعتسجة  (،HGISباستخجاـ تصبيقات ) الدعػدية

 صالباتال تخبطف بيشٍا، كإعادة تذكيمٍا بصخيقة هبتكخة تختمف عغ الػاقع، بحيث التأليك 
 ركائدهكػىة بحلظ  السشطػر، إلِ السدتقبل غكتتصمع بٍ غ،إلِ حاضٌخغ ، كتستج بٍغبساضيٍ

 قػية لٙبجاع كالتكيف هع البيئة.
 مشيجية الجراسة وإجخاءاتيا

 كفقا لصبيعةترسيع السجسػعة الػاحجة  ذكخيبْ السشٍج شبً التجاتبعت الجراسة مشيج الجراسة: 
 .سقتخحالتعميسْ البخىاهج ال

العمػـ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية هدار  الباتشمجتسع الجراسة وعيشتيا: 
( شالبة فْ هدار العمػـ ا٘ىداىية هغ 20) اختيخت عيشة عذػائية هتيدخة تسثمت فْ. والدعػدية

 الخياض.الثاىػية الحكػهية فْ هجٓشة  البشات إحجػ هجارس
 بشاء البخنامج التعميسي القائع عمى تصبيقات نطع السعمػمات الجغخافية التاريخية

تجريبية التعميسية ك ال بخاهجال الحؼ تشاكؿ ترسيع كبشاء بعج ا٘شٛع عمِ اٖدب التخبػؼ    
فقج تع بشاء البخىاهج  .(2019خؼ،؛ العسي2015؛ الشحاس كعٛـ،2015الغػؿ،) سقتخحة كجراسةال

البحث فْ تشسية هٍارات  تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخيةالتعميسْ القائع عمِ 
، بحيث يذتسل كل هػضػع عمِ اٌٖجاؼ ا٘جخائية، كالسحتػػ كالتخيل الجغخافْ التاريخْ
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سائل التعميسية، كاٖىذصة التعميسْ، كاستخاتيجيات التجريذ البشائْ كىساذجً، كالتقشيات كالػ 
 التعمسية، كالقخاءات الخارجية، كأىساط التقػيع كأدكاتً، كالسخاجع ذات الرمة.

 األسذ التي قام عمييا البخنامج التعميسي: -1
جاؼتع    ارتباط ك  ،، كصياغتً فْ عبارات إجخائية كاضحةالبخىاهج التعميسْ تحجٓج ٌأ

 الباتالتعميسْ لمصالبخىاهج  هػضػعات هٛئسةك  البخىاهج التعميسْ، بأٌجاؼ السػضػعات
التعميسية  الػسائلك  التعميسْ بالتقشيات بخىاهجالهػضػعات ربط با٘ضافة إلِ لسخحمة الثاىػية. با

كالتقػيع القبمْ كالبشائْ  البجٓل استخجاـ أىساط هتعجدة هغ التقػيع، كاٖىذصة التعمسية الحجٓثة،
 .فْ هػضػعات البخىاهج التعميسْ ثة كالذسػؿ كالتشػعهخاعاة الجقة كالحجا ، هعكالبعجؼ

 أىجاف البخنامج التعميسي -2
جاف إلِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية، كتحجٓجعخؼ الت -أ  .ٍاٌأ
ع  -ب  .ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخيةتصبيقات استخجاـ ٌأ
بغخض تشسية هٍارات البحث كالتخيل  يةىطع السعمػهات الجغخافية التاريختصبيقات هسارسة  -ج

 الجغخافْ التاريخْ.
 السحتػى التعميسي -3

السترف فْ  لتشطيع الديكمػجْ كالسشصقْا ُركعْ فْ السحتػػ التعميسْ لمبخىاهج السقتخح   
 ات كالشساذجستخاتيجيٚاستخجاـ االبات، ك ػ الصػ العسق كاٚتداع، بسا ٓشتاسب هع هدتب هجسمة

، كاحتػاءي عمِ الحجٓثة يةالتعميسكالػسائل تقشيات ال . با٘ضافة إلِ تػضيفتجريذالبشائية فْ ال
اإ، هع الباتالسصمػبة هغ الص التعمسية اٖىذصة كهدتػػ  ،يزاح كيفية القياـ بٍا، كدرجة تكخاٌر

عمِ أىساط التقػيع البجٓل كأدكاتً لتفديخ البخىاهج التعميسْ السقتخح  اشتساؿ . ككحلظاٖداء فيٍا
هغ  الباتتقجيع السرادر كالسخاجع لمقخاءات ا٘ثخائية لتسكيغ الص البات، هعالص شًهدتػػ هاحقق

 اٚستدادة العمسية.
 قائسة محتػيات البخنامج التعميسي السقتخح القائع عمى نطع السعمػمات الجغخافية التاريخية:

ثٛث  الجغخافية التاريخية ىطع السعمػهاتتصبيقات البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ تزسغ 
ْ عمِ الشحػ أتْ:  كحجات تعميسية، كاشتسمت كل كحجة تعميسية عمِ عجة هػضػعات، ٌك

 بشية نطع السعمػمات الجغخافية التاريخية: -الػحجة األولى
جافٍاالسػضػع اٖكؿ: هاٌية ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية،  سيتٍا.كٌأ  ، كٌأ
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 .ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخيةت السػضػع الثاىْ: أساسيا
ع تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية. السػضػع الثالث:  ٌأ

 السػضػع الخابع: هٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ.
 السػضػع الخاهذ: هٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ.

 ي السجال الصبيعي:ف نطع السعمػمات الجغخافية التاريخيةتصبيقات  -الػحجة الثانية
ع الجباؿ التاريخية فْ السسمكة العخبية الدعػديةالسػضػع اٖكؿ:   .ٌأ
ع اٖكدية كالعيػف السػضػع الثاىْ:   التاريخية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. ٌأ
ع الٍزاب كالحخاتالسػضػع الثالث:   التاريخية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. ٌأ

 بذخي:نطع السعمػمات الجغخافية التاريخية في السجال التصبيقات  -الػحجة الثالثة
ع السداججالسػضػع اٖكؿ:   التاريخية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. ٌأ
ع السجفالسػضػع الثاىْ:   التاريخية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. ٌأ

ع القٛع كالقرػر  التاريخية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. السػضػع الثالث: ٌأ
 تجريذ البخنامج التعميسي -4      

استخاتيجة اٚستكذاؼ، كاستخاتيجية  تسثمت فْ: :ونساذجو استخاتيجيات التجريذ البشائي -أ    
كاستخاتيجية التدأكؿ الحاتْ، كاستخاتيجية دكرة التعمع الدباعيةػ كاستخاتيجية اٖبعاد  اٚستقراء،
 كىسػذج التعمع التػليجؼ. ،كىسػذج التعمع التعاكىْ ،بجاعيا  إجية حل السذكٛت تكاستخا الدجاسية،

 ,ArcGISبخاهج العخكض التقجيسية )تع تػضيف والػسائل التعميسية الحجيثة:  التقشيات -ب    
Keynote, Power Point ) بشطع السعمػهات الجغخافية لعخض السحتػػ التعميسْ السختبط

، الرػر الجػيةك  ،الرػر الفتػغخافيةك  ،الخقسية اٖشالذ، كالخخائط ك الدبػرة الحكيةك  التاريخية،
 كالسخئيات الفزائية.

اتاحة فْ التصبيقات العسمية هغ خٛؿ يكسغ دكر اٖىذصة التعمسية  األنذصة التعمسية: -ج           
سٍا:   ،كالسقارىة ،اٚستكذاؼالفخصة لمصالبات لسسارسة هٍارات التعمع، كتذكيل خبخاتٍغ، كهغ ٌأ

 .،اٚستشتاجك  ،كالتحميل
 السجٛتكالجراسات السشذػرة فْ الستخررة،  الكتب اشتسمت عمِ القخاءات الخارجية: -د

 .سعمػهاتية، كالسجكىات عمِ الذبكة الالبحثية ، كالسؤتسخاتالعمسية
سا:تع استخجاـ ىسصيغ هغ التقػيع و:أنساط التقػيع وأدوات -5  ، ٌك
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كالتقػيع البعجؼ(،  ،التعميسْ )التقػيع القبمْ بخىاهجيذ التع إجخاءي قبل كبعج تجر التقػيع العام:  -أ
  .حيث تع تصبيق أداتْ الجراسة

ْ: التقػيع ةالتعميسي ػحجةاستخجهت ثٛثة أىساط هغ التقػيع لم التقػيع أثشاء التجريذ: -ب ، ٌك
خٛؿ تجريذ  هغ التقػيع البشائْك  ،القبمْ هغ خٛؿ شخح أسئمة فْ بجاية الحرة الجراسية

التقػيع ك  ،تحقق اٌٖجاؼ التعميسية دتػػ كذلظ عغ شخؽ اٖسئمة السباشخة لمكذف عغ ه ،ػحجاتال
 .لمتأكج هغ تحقيق اٌٖجاؼ التعميسية هػضػعالختاهْ فْ ىٍاية كل 

 أداتا جسع بياتات الجراسة
 السػاقف لسيارات البحث الجعخافي التاريخياختبار  -أوال  

ىدختً  فْ لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ السػاقفار صياغة اختب تتس ختبار:االبشاء  -1
ٚ  هػضػعيا  35) الشٍائية فْ : أسئمة اٚختيار هغ ىسطاٖسئمة السػضػعية، ت كاستخجه .( سؤا

سا فقطةهغ هتعجد ذك البجائل اٖربع  صحيح. ، أحجٌا
  ختبارالصجق ا -2 
إلِ غ السحكسيغ كصل عجدٌع اٚختبار عمِ هجسػعة ه ُعخض :لبلختبار الرجق الطاىخي  - أ
هشاٌج كشخؽ تجريذ الجراسات اٚجتساعية، كالقياس كالتقػيع،  ( هغ ذكؼ اٚختراص ف15ْ)

كقج تع  .اٚختبار عغ أسئمةبعس السقتخحات  هػاقجكسا  ،بعس السٛحطاتكالحٓغ قاهػا بإبجاء 
( هحكع 12فاؽ )أؼ بػاقع ات (.2017)صػاف، %( هغ هجسػع السحكسيغ80اعتساد ىدبة اتفاؽ )

ٚ .( 35)فْ ضٍخ اٚختبار فْ ىدختً الشٍائية ك ٚعتساد التعجٓل كالححؼ كا٘ضافة،    سؤا
 البات،صهغ ال( 10التجخبة اٚستصٛعية لٛختبار عمِ ) ُشبقت: لبلختبار الرجق البشائي -ب 

خاكحت ها الدٍػلة ت تكجج أف هعاهٛك  اٚختبار، ٖسئمة بٍجؼ حداب هعاهل الدٍػلة كالرعػبة
 هسا يعشْ أف (.0887- 0871)الرعػبة بيغ  تهعاهٛ ت، فْ حيغ تخاكح(0828 -0821)بيغ

 .(2018)أبػ عٛـ، لسعاهٛت الدٍػلة كالرعػبة اٚختبار تقع داخل الشصاؽ السحجد أسئمةجسيع 
، كاتزح أف جسيع سؤاؿاٚختبار لسعخفة القجرة التسيدية لكل  أسئمةذلظ تع حداب تبآغ  تمِ

كقج تبيغ هغ خٛؿ  .أيزا  تقع ضسغ الشصاؽ السحجدك (، 0885-0828تخاكحت بيغ ) اٖسئمة
أسئمة ا٘جابة عغ جسيع البات التجخبة اٚستصٛعية أف هتػسط الدهغ السشاسب ٘ىٍاء جسيع الص

كسا تع سؤاؿ. ( لكل كاحجة كتع تقجٓخ درجات اٚختبار بػاقع )درجة .( دقيقة45) ٌػ اٚختبار
 جابة السعج لٍحا الغخض.جابة عشٍا فْ ىسػذج ا٘ككيفية ا٘ ،التعميسات الخاصة باٚختباركتابة 
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تع حداب هعاهٛت ارتباط بيخسػف بيغ درجة كل سؤاؿ كالجرجة الكمية، كذلظ  إضافة إلِ ذلظ؛
لتػضيح قػة اٚرتباط بيغ درجات كل سؤاؿ هع الجرجة الكمية لٛختبار الحؼ تشتسْ إليً، كقج بمغ 

ْ دالة إحرائيا  عشج  ،كتعتبخ ٌحي القيسة هختفعة ،(08875عاهل اٖسئمة هع الجرجة الكمية )ه ٌك
 (..(Choen  Mannion & Morrisonn, 2017)( a≥0801هدتػػ )

-R) 20تع التأكج هغ ثبات اٚختبار باستخجاـ هعادلة كػدر ريتذاردسػف ختبار: االثبات  -2
ثبات اٚختبارات التْ يعصْ فيٍا درجة كاحجة لٙجابات  كثخ شيػعا  فْ حدابلكػىٍا اٖ(، 20

حا ٓجؿ عمِ 0874ختبار)ٚقيسة هعاهل ثبات ا، كبمغت الرحيحة، كصفخ لٙجابة الخاشئة (، ٌك
 (. 2014)هجيج، أف اٚختبار عمِ درجة عالية هغ الثبات كالتجاىذ

 
  بطاقة المالحظة الصفية -ثانيا  

هٍارات التخيل الجغخافْ  ٌجفت ٌحي البصاقة إلِ قياس :الرفية بشاء بصاقة السبلحطة -1 
تع اٚشٛع عمِ عجد هغ السقآيذ التْ كقج . كبعجي البخىاهج التعميسْقبل تصبيق التاريخْ 

؛ الشحاس 2015)الغػؿ، كجراسة الجغخافية التاريخية السٍارات صسست لقياس
عيشة عمِ الدرجة استجابات  ثٛثْ لتقجٓخالسقياس الكاستخجـ (.  Gade,2013؛2015كعٛـ،

ْ ،فقخات البصاقة ( درجات، 3عصيت السختفعة )أ حيث  .زةفهختفعة، هتػسصة، هشخ :ٌك
الرفية  تسثمت هجاٚت بصاقة السٛحطةك  .كاحجة ( درجة1، كالسشخفزة )تاف( درج2كالستػسصة )

التْ يجب  سةالسٍتع التأكج هغ استيفاء اٚعتبارات لسٍارات التحميل السكاىْ فْ هجاليغ. ك 
 هخاعاتٍا عشج صياغة فقخات بصاقة السٛحطة، كسا تع كتابة التعميسات الخاصة بالبصاقة.

  صجق بصاقة السبلحطة -2
خضت بصاقة السٛحطة فْ ىدختٍا اٖكلية عمِ هجسػعة هغ السحكسيغ : عُ الرجق الطاىخي  - أ

جراسات اٚجتساعية، هشاٌج كشخؽ تجريذ ال ( هحكسا  هغ ذكؼ اٚختراص ف15ْهكػىة هغ )
اىتساء الفقخات ٖغخاض البصاقة، كفْ ضػء اقتخاحاتٍع تع  دتػػ كذلظ لمتأكج هغ ه كالقياس كالتقػيع.

فْ لسٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ كتكػىت بصاقة السٛحطة  .إجخاء بعس التعجيٛت الزخكرية
 ( هٍارة.70) ىدختٍا الشٍائية هغ

، هغ خارج البات( ش10البصاقة عمِ عيشة استصٛعية هكػىة هغ ) تع تصبيق رجق البشائي:ال -ب
بحداب هعاهل ارتباط بيخسػف الجاخمْ، ك  عيشة الجراسة، كهغ ثع استخخاج هعاهٛت صجؽ اٚتداؽ
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(Person Correlation بيغ كل فقخة هغ الفقخات هع الجرجة الكمية لمبصاقة بقرج إضٍار هجػ )
كقج تخاكحت قيع هعاهٛت اٚرتباط لفقخات البصاقة  .ت الػاردة فيٍااتداؽ الفقخات فْ قياس السجاٚ

هسا ٓجؿ عمِ هشاسبة ٌحي الفقخات لقياس (. a≥0801( كبجٚلة إحرائية  )928 - 581بيغ )
كفْ ضػء ىتيجة  .(2018)أبػ عٛـ، البات لسٍارات التخيل الجعخافْ التاريخْ هدتػػ هسارسة الص

لع تححؼ أؼ فقخة هغ فقخات البصاقة، كقج ضٍخ أف قيع  ؛قة السٛحطةاٚتداؽ الجاخمْ لفقخات بصا
كيػصف باٚرتباط  ،(0880تختبط بالجرجة الكمية لمبصاقة ارتباشا  تجاكز ) هعاهٛت ارتباط الفقخات

هسا ٓؤكج أف  ،a)≥0801كقج رافق ٌحا اٚرتباط السختفع دٚلة إحرائية ) .(2014السختفع )عػدة،
 تستع بجرجة عالية هغ الرجؽ البشائْ.بصاقة السٛحطة ت

تع حداب ثبات بصاقة السٛحطة عغ شخيق هعاهل اٚتفاؽ، حيث شبقت  :ثبات بصاقة السبلحطة-3
هخات اٚتفاؽ عجد ، لحداب البات( ش10بصاقة السٛحطة عمِ العيشة اٚستصٛعية السكػىة هغ )

  .استخجاهٍا هخة أخخػ  لتأكج هغ إعصائٍا ىتائج هذابٍة فْ حاؿبغية اكاٚختٛؼ، 
ْ:Cooper Equationكباستخجاـ هعادلة كػبخ )  (، ٌك

 %111×      عذد ِزاد االرفبق ثُٓ اٌّالحظ األوي واٌثبٍٔ  ِعبًِ االرفبق
 عذد ِزاد االخزالف + عذد ِزاد االرفبق                  

 ة، كقجة كل شالبتع حداب ثبات بصاقة السٛحطة، حيث تع هٛحط ؛كفْ ضػء ٌحي الخصػات  
كبحداب الستػسط الحدابْ لشدب اٚتفاؽ ، %(80السٛحطيغ ) تجاكزت قيع هعاهل اٚتفاؽ بيغ

ف البصاقة تتستع بجرجة عالية هغ أهسا ٓجؿ عمِ  ،%(92بيغ السٛحطيغ، كجج أىً يداكؼ )
 . (2017؛ صػاف،2017)الخيساكؼ، الثبات تجعػ إلِ الثقة فْ تصبيقٍا عمِ عيشة الجراسة

 نتائج الجراسة
 اإلجابة عغ الدؤال األول لمجراسة

القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية فْ  السقتخح ها فاعمية البخىاهج التعميسْ
العمػـ ا٘ىداىية بالسخحمة  الباتفْ هقخر التاريخ لجػ ش الجغخافْ التاريخْ تشسية هٍارات البحث

 الدعػدية؟ الثاىػية فْ السسمكة العخبية
 الفخضية األولى

هجسػعة الجراسة فْ التصبيقيغ  اتبيغ هتػسص a)≥0805) ٚ تػجج فخكؽ ذات دٚلة إحرائية
 .لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ فْ اختبار السػاقفالقبمْ كالبعجؼ 
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ت مجسػعة نتيجة اختبار )ت( لعيشتيغ مختبصتيغ لسعخفة داللة الفخوق بيغ متػسصي درجا (1) ججوليػضح 

 لسيارات البحث الجغخافي التاريخي السػاقف التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار الجراسة في
الخ
 قع

الستػسط  العجد التصبيق السيارة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الفخق بيغ 
 الستػسصيغ

قيسة 
 ت

مدتػى 
 الجاللة

 08002 17820 3890 1820 1873 20 القبمْ شخح اٖسئمة الجيػتاريخية 1
 0849 5863 20 البعجؼ

الحرػؿ عمِ السعمػهات   2
 الجيػتاريخية

 08000 31816 6847 1826 2870 20 القبمْ
 0864 9817 20 البعجؼ

 08001 21808 6897 1875 2840 20 القبمْ تشطيع السعمػهات الجيػتاريخية 3
 0855 9837 20 البعجؼ

 08000 32855 7816 1840 2837 20 القبمْ يةحميل السعمػهات الجيػتاريخت 4
 0850 9853 20 البعجؼ

 08003 22816 4880 1810 1887 20 القبمْ ا٘جابة عغ اٖسئمة الجيػتاريخية 5
 0848 6867 20 البعجؼ

 08001 47855 29830 3885 11807 20 القبمْ الجرجة الكمية
 1895 40837 20 البعجؼ

( أف هٍارة تحميل السعمػهات الجيػتاريخية جاءت بالسختبة اٖكلِ هغ حيث 1كؿ )ججالٓػضح   
الفارؽ بيغ الستػسصيغ الحدابييغ لجرجات التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ حيث ضٍخ الفارؽ بسقجار 

ْ قيسة دالة إحرائيا  عشج هدتػػ 32155قيسة )ت( ) كبمغت(، 7116)  .(01000) الجٚلة ( ٌك
ْ قيسة أصغخ هغ  درجات هجسػعة الجراسة  ات(، هسا يعشْ كجػد فخكؽ بيغ هتػسص0105)ٌك

، كتعػد ٌحي لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ السػاقف فْ التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ ٚختبار
( هقارىة 9153) كصلالفخكؽ لرالح التصبيق البعجؼ ذك الستػسط الحدابْ اٖكبخ كالحؼ 

 (.  2137الحؼ بمغ ) بالستػسط الحدابْ لمتصبيق القبمْ
هٍارة تشطيع السعمػهات الجيػتاريخية هغ حيث الفارؽ بيغ الستػسصيغ كجاءت بالسختبة الثاىية    

قيسة  كبمغت(، 6197الحدابييغ لجرجات التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ حيث ضٍخ الفارؽ بسقجار )
ْ قيسة دالة إحرائيا  عشج هدتػػ 21108)ت( ) ْ قيسة أصغخ هغ ٌك .(01001) الجٚلة ( ٌك

درجات هجسػعة الجراسة فْ التصبيقيغ القبمْ  ات(، هسا يعشْ كجػد فخكؽ بيغ هتػسص0105)
فْ هٍارة تشطيع السعمػهات  لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ السػاقفكالبعجؼ ٚختبار 
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لحؼ الجيػتاريخية، كتعػد ٌحي الفخكؽ لرالح التصبيق البعجؼ ذك الستػسط الحدابْ اٖكبخ كا
 (.   2140( هقارىة بالستػسط الحدابْ لمتصبيق القبمْ الحؼ بمغ )9137) كصل
بالسختبة الثالثة هٍارة الحرػؿ عمِ السعمػهات الجيػتاريخية هغ حيث الفارؽ بيغ  كحمت    

(، 6147الستػسصيغ الحدابييغ لجرجات التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ حيث ضٍخ الفارؽ بسقجار )
ْ قيسة دالة إحرائيا  عشج هدتػػ 31116قيسة )ت( ) كبمغت ْ قيسة  .(01000) الجٚلة ( ٌك ٌك

درجات هجسػعة الجراسة فْ  ات(، هسا يعشْ كجػد فخكؽ بيغ هتػسص0105أصغخ هغ )
فْ هٍارة الحرػؿ  لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ السػاقفالتصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ ٚختبار 
عػد ٌحي الفخكؽ لرالح التصبيق البعجؼ ذك الستػسط الحدابْ عمِ السعمػهات الجيػتاريخية، كت

 (.    2170( هقارىة بالستػسط الحدابْ لمتصبيق القبمْ الحؼ بمغ )9117) كصلاٖكبخ كالحؼ 
هٍارة ا٘جابة عغ اٖسئمة الجيػتاريخية هغ حيث الفارؽ بيغ  الخابعةبالسختبة  كجاءت   

(، 4180غ القبمْ كالبعجؼ حيث ضٍخ الفارؽ بسقجار )الستػسصيغ الحدابييغ لجرجات التصبيقي
ْ قيسة دالة إحرائيا  عشج هدتػػ 22116قيسة )ت( ) كبمغت ْ قيسة  .(01003) الجٚلة ( ٌك ٌك

درجات هجسػعة الجراسة فْ  ات(، هسا يعشْ كجػد فخكؽ بيغ هتػسص0105أصغخ هغ )
فْ هٍارة ا٘جابة  لجغخافْ التاريخْلسٍارات البحث ا السػاقفالتصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ ٚختبار 

عغ اٖسئمة الجيػتاريخية، كتعػد ٌحي الفخكؽ لرالح التصبيق البعجؼ ذك الستػسط الحدابْ 
 (.         1187( هقارىة بالستػسط الحدابْ لمتصبيق القبمْ الحؼ بمغ )6167) كصلاٖكبخ كالحؼ 

ػتاريخية هغ حيث الفارؽ بيغ الستػسصيغ شخح اٖسئمة الجي الخاهدة )اٖخيخة(بالسختبة كحمت    
قيسة  كبمغت(، 3190الحدابييغ لجرجات التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ حيث ضٍخ الفارؽ بسقجار )

ْ قيسة دالة إحرائيا  عشج هدتػػ 17120)ت( ) ْ قيسة أصغخ هغ  .(01002) الجٚلة ( ٌك ٌك
سة فْ التصبيقيغ القبمْ درجات هجسػعة الجرا ات(، هسا يعشْ كجػد فخكؽ بيغ هتػسص0105)

التاريخْ فْ شخح اٖسئمة الجيػتاريخية،  البحث االجغخافْ سٍاراتل السػاقفكالبعجؼ ٚختبار 
( 5163) كصلكتعػد ٌحي الفخكؽ لرالح التصبيق البعجؼ ذك الستػسط الحدابْ اٖكبخ كالحؼ 

        (.1173هقارىة بالستػسط الحدابْ لمتصبيق القبمْ الحؼ بمغ )
( أف الفارؽ بيغ الستػسصيغ الحدابييغ لجرجات التصبيقيغ القبمْ 3ججكؿ )الٓػضح  أيزا  ك   

ضٍخ  لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ، حيث السػاقف ختبارفْ كالبعجؼ فْ الجرجة الكمية 
ْ قيسة دالة 47155قيسة )ت( فْ الجرجة الكمية لٛختبار ) بمغت(، ك 29130بسقجار ) ( ٌك
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كهسا يعشْ كجػد فخكؽ ذات دٚلة إحرائية عشج هدتػػ   .(01001دتػػ بمغت )إحرائيا  عشج ه
درجات هجسػعة الجراسة فْ التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ فْ  اتبيغ هتػسص (α≤0.01)الجٚلة 

كتعػد ٌحي الفخكؽ لرالح لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ  السػاقف ختبارفْ االجرجة الكمية 
(، هقارىة بالستػسط 40137) كصمت إلِستػسط الحدابْ اٖكبخ حيث التصبيق البعجؼ ذك ال

 (.  11107الحدابْ لمتصبيق القبمْ الحؼ بمغ )
مبخنامج التعميسي القائع عمى تصبيقات نطع السعمػمات الجغخافي التاريخي لجى ل التأثيخنتيجة حجع  (2) يػضح ججول

 مجسػعة الجراسة
عجد  السيارة الخقع

 السيارات
درجة  قيسة ت

 الحخية
 لتأثيخحجع ا

 )مخبع آيتا(
 0191 29 17120 5 شخح اٖسئمة الجيػتاريخيةهٍارة  1

هٍارة الحرػؿ عمِ السعمػهات  2
 الجيػتاريخية

8 30130 29 0197 

 0193 29 22193 8 هٍارة تشطيع السعمػهات الجيػتاريخية 3
 0197 29 18136 8 هٍارة تحميل السعمػهات الجيػتاريخية 4

 0194 29 18123 6 هٍارة ا٘جابة عغ اٖسئمة الجيػتاريخية 5
 0198 29 42114 35 الجرجة الكمية

البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ  لتصبيقخ ا٘يجابْ السختفع يثتأ( حجع ال2ججكؿ )ال يطٍخ   
٘ىداىية البات العمـػ الجػ ش هقخر التاريخفْ  تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية

كل  (، كجاءت0898خ فْ الجرجة الكمية لٛختبار )يثتأ، حيث بمغت قيسة حجع البالسخحمة الثاىػية
هٍارة تحميل السعمػهات الجيػتاريخية بالسختبة ك  هٍارة الحرػؿ عمِ السعمػهات الجيػتاريخية هغ

ىطع السعمػهات مِ الحؼ أحجثً البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع ع التأثيخاٖكلِ هغ حيث حجع 
ا٘جابة عغ اٖسئمة  هٍارةفْ السختبة الثاىية  (، تميٍا0897بسقجار) الجغخافية التاريخية

هٍارة تشطيع السعمػهات الجيػتاريخية السختبة الثالثة  (، ثع0894الجيػتاريخية بسقجار )
ا جاءت فْ (. كجسيع0891ٍشخح اٖسئمة الجيػتاريخية بسقجار )جاءت (، كأخيخا  0893بسقجار)

يغ  & Cohen, Manion) كزهٛؤي هدتػػ حجع التأثيخ السختفع حدب ترشيف كٌػ

Morrison,2017) ٓ(.0880 = إلِ أف حجع التأثيخ يكػف هختفعا  إذا كاىت )ح كاأشار  غالح 
كتتفق ٌحي الشتيجة لمجراسة الحالية هع ىتائج بعس الجراسات الدابقة التْ ٌجفت إلِ حجع التأثيخ 

 (. 2015لشحاس كعٛـ)كجراسة ا
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حا يقػد إل    التْ  اٖكلِ كقبػؿ الفخضية البجٓمة السػجٍة اٖكلِ، الرفخية الفخضية ِ دحسٌك
درجات هجسػعة  ات( بيغ هتػسصα≤0.01) تشز عمِ: تػجج فخكؽ ذات دٚلة إحرائية

فْ  لتاريخْلسٍارات البحث الجغخافْ ا فْ اختبار السػاقفكالبعجؼ الجراسة فْ التصبيقيغ القبمْ 
لرالح  العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية الباتهقخر التاريخ لجػ ش

 .التصبيق البعجؼ
 الفخضية الثانية 

تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية  القائع عمِ السقتخح ٚ تػجج فاعمية لمبخىاهج التعميسْ
العمػـ ا٘ىداىية  الباتفْ هقخر التاريخ لجػ ش غخافْ التاريخْالج هٍارات البحثتشسية فْ 

 بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية.
العمػم اإلندانية  الباتلجى ش التاريخيالبحث الجغخافي ندبة الكدب السعجل لببلك في تشسية ميارات  (3يػضح ججول )

  بالسخحمة الثانػية
عجد  السيارة الخقع

 تالسيارا
متػسط درجة 

 االختبار القبمي
متػسط درجة 

 االختبار البعجي
ندبة الكدب 

 السعجل ببلك
 1856 5863 1873 5 شخح اٖسئمة الجيػتاريخية 1
 1852 9817 2870 8 الحرػؿ عمِ السعمػهات الجيػتاريخية 2
 1860 9837 2840 8 تشطيع السعمػهات الجيػتاريخية 3
 1864 9853 2837 8 يةتحميل السعمػهات الجيػتاريخ 4
 1861 6867 1887 6 ا٘جابة عغ اٖسئمة الجيػتاريخية 5

 1859 40837 11807 35 الجرجة الكمية
سٍارة تحميل السعمػهات الجيػتاريخية جاءت لأف ىدبة الكدب السعجؿ لبٛؾ  (3) الججكؿ ٓبيغ    

عغ اٖسئمة الجيػتاريخية فْ تميٍا هٍارة ا٘جابة ك  .(% 1864كبقيسة بمغت ) ِ،اٖكل بالسختبة
هٍارة تشطيع السعمػهات الجيػ تاريخية فْ  تع حمت .(%1861كبقيسة بمغت ) ة،الثاىي السختبة
 ة،الخابع السختبةشخح اٖسئمة الجيػتاريخية فْ هٍارة ثع  .(% 1860) كبقيسة بمغت ة،الثالث السختبة

( هٍارة الحرػؿ عمِ السعمػهات ةخ الخاهدة )اٖخيتبة فْ السخ  كجاءت .%(1856كبقيسة بمغت )
كجسيع ٌحي القيع  أكبخ هغ القيسة السحظ التْ حجدٌا بٛؾ  .(1852)بقيسة بمغت  ،الجيػتاريخية

 ( أف ىدبة الكدب السعجؿ لبٛؾ لمجرجة الكمية5) ججكؿالبيغ . كسا ٓ%( 1820لتحجٓج الفاعمية )
ْ% 1859مغت )التاريخْ ب البحث الجغخافْسٍارات ل السػاقفختبار فْ ا قيسة أكبخ  أيزا   (، ٌك

هسا يذيخ إلِ  (.2015)شخاز، %( 1820هغ القيسة السحظ التْ حجدٌا بٛؾ لتحجٓج الفاعمية )
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فْ  ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية  تصبيقات فاعمية البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ
العمػـ ا٘ىداىية بالسخحمة شالبات لجػ  ريخفْ هقخر التا التاريخْ البحث الجغخافْتشسية هٍارات 

 .الثاىػية
 السػجٍة الثاىية كقبػؿ الفخضية البجٓمة ،الفخضية الرفخية الثاىية دحستع  ؛كفْ ضػء ذلظ   

تصبيقات ىطع السعمػهات  القائع عمِ السقتخح فاعمية لمبخىاهج التعميسْالتْ تشز عمِ: تػجج 
 الباتالجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ ش بحثالت تشسية هٍاراالجغخافية التاريخية فْ 

 .العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية
 اإلجابة عغ الدؤال الثاني لمجراسة

تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية فْ  القائع عمِ السقتخح ها فاعمية البخىاهج التعميسْ
العمػـ ا٘ىداىية بالسخحمة شالبات لتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ اتشسية هٍارات 

 الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية؟
 الفخضية الثالثة

هجسػعة الجراسة فْ التصبيقيغ  اتبيغ هتػسص a)≥0805) فخكؽ ذات دٚلة إحرائية ٚ تػجج
العمػـ  الباتْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ شالتخيل الجغخاف فْ تشسية هٍارات القبمْ كالبعجؼ

 ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية.
( فحز ويمككدػن لجاللة الفخوق بيغ متػسصي درجات مجسػعة الجراسة في التصبيقيغ القبمي والبعجي في بصاقة 4)يػضح ججول 

 العمػم اإلندانية بالسخحمة الثانػيةشالبات في مقخر التاريخ لجى  التخيل الجغخافي التاريخي السبلحطة لسيارات 

 التخيل التاريخْ كصمت إلِ اتهٍار هجاؿ  فْهتػسط الختب قيسة ( أف 4) طٍخ الججكؿيُ   
(، كأيزا  كصمت فْ هجاؿ هٍارات التخيل 0801هقارىة بجرجة القبمْ التْ بمغت )( 190)

 نػع السجال
 التصبيق

 عجد
 العيشة

 قيسة زد مجسػع الختب متػسط الختب
((z 

قيسة مدتػى 
 الجاللة 

 حجع التأثيخ
 )مخبع إيتا(

 0888 08003 3883 0800 0801 20 القبمْ ميارات التخيل التاريخي 
 190800 10800 20 البعجؼ

 0888 08002 3886 0800 0802 20 القبمْ ميارات التخيل الجغخافي
 190800 10800 20 البعجؼ

 الجرجة الكمية
التخيل الجغخافي لسيارات 
 التاريخي

 0888 08001 3883 0800 0801 20 القبمْ
 190800 10800 20 البعجؼ
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ٚ  كصمت الجرجة الكمية (0802( هقارىة بجرجة القبمْ التْ بمغت )190)الجغخافْ إلِ  . كإجسا
 .(0801تْ بمغت )( هقارىة بجرجة القبمْ ال190)لسٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ إلِ 

فْ (، ك 3883التخيل التاريخْ بمغت )هٍارات  فْ هجاؿ z)) ( أف قيسة زد4) الججكؿ كيكذف
( بيغ a≤0.01) اٚحرائية ( عشج هدتػػ الجٚلة3886بمغت )التخيل الجغخافْ  اتهٍار هجاؿ 
أيزا  . درجات هجسػعة الجراسة فْ التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ لرالح التصبيق البعجؼ اتهتػسص

 ،(3883بمغت ) بصاقة السٛحطة الرفيةفْ الجرجة الكمية ل (z) ( أف قيسة زد4الججكؿ ) كذفي
ْ قيسة دالة إحرائيا  عشج هدتػػ دٚلة )  ات(؛ هسا يعشْ كجػد فخكؽ بيغ هتػسصa≤0.01ٌك

افْ التخيل الجغخ سٍارات لدرجات هجسػعة الجراسة فْ التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ فْ الجرجة الكمية 
كتجؿ ٌحي الشتيجة عمِ أف البخىاهج  .كتعػد ٌحي الفخكؽ لرالح التصبيق البعجؼ التاريخْ.

إيجابْ فْ  تأثيخلً تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية التعميسْ السقتخح القائع عمِ 
بالسخحمة  هٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ شالبات العمػـ ا٘ىداىية تشسية

  الثاىػية.
ستخجاـ عشج اا٘يجابْ السختفع  تأثيخ( حجع ال4) فْ الججكؿ هخبع إٓتاكسا أضٍخت ىتيجة    

فْ تشسية تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية القائع عمِ  السقتخح البخىاهج التعميسْ
هجاؿ هٍارات التخيل  هغكل  فْ( 0888) تً، حيث بمغت قيسالتخيل الجغخافْ التاريخْهٍارات 
، سٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ، كالجرجة الكمية لات التخيل الجغخافْهٍار هجاؿ ، ك التاريخْ

يغ ْ فْ هدتػػ حجع التأثيخ السختفع حدب ترشيف كٌػ  & Cohen, Manion)كزهٛؤي ٌك

Morrison,2017). ؛ 2012،كجراسة )عبج هللا كتتفق ٌحي الشتجية هع ىتائج الجراسات الدابقة
التْ كذفت عغ التأثيخ ا٘يجابْ السختفع عشج استخجاـ  (2019؛ أحسج، 2015الشحاس كعٛـ،

 التعميسية السقتخحة القائسة عمِ التقشيات الحجٓثية فْ تشسية هٍارات التخيل التاريخْ.البخاهج 
حا يقػد إلِ    التْ لثالثة اكقبػؿ الفخضية البجٓمة السػجٍة  الثالثة، الفخضية الرفخية دحسٌك

رتب هجسػعة  اتبيغ هتػسص a)≥0801) فخكؽ ذات دٚلة إحرائية: تػجج أىً تشز عمِ
التخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ  لسٍارات الجراسة فْ التصبيقيغ القبمْ كالبعجؼ

 .العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية الباتش
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  الخابعةالفخضية 

 فْ تشسية هٍارات تصبيقات ىطع السعمػهاتالقائع عمِ  السقتخح ٚ تػجج فاعمية لمبخىاهج التعميسْ
العمػـ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ  الباتالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ ش

 السسمكة العخبية الدعػدية.
التخيل الجغخافي ميارات في تشسية  اس فاعمية تصبيقات نطع السعمػماتلقي ندبة الكدب السعجل لببلك (5) يػضح ججول

   مقخر التاريخ لجى شالبات العمػم اإلندانية بالسخحمة الثانػيةالتاريخي 

لبصاقة  الجرجة الكمية السجال
 السبلحطة الرفية

 بصاقةتػسط درجة م
 القبميالسبلحطة 

بصاقة متػسط درجة 
 البعجي السبلحطة

 ندبة الكدب
 لسعجل لببلكا

 1822 31852 15857 36 لتخيل الجغخافيميارات ا
 1823 26826 12873 34 التخيل التاريخميارات 
لسيارات  الجرجة الكميةمجسػع 

 1823 57878 28831 70 التخيل الجغخافي التاريخي

ات التخيل هٍار ( فْ هجاؿ Blake) لبٛؾ السعجؿ أف هعجؿ الكدب (5) يطٍخ الججكؿ   
ْ قيسة أكبخ هغ القيسة السحظ التْ % 1822بمغت )بصاقة السٛحطة الرفية فْ فْ الجغخا (، ٌك

 لبٛؾ السعجؿ الكدب هعجؿككحلظ الحاؿ ٓشصبق فْ %(.  1820حجدٌا بٛؾ لتحجٓج الفاعمية )
ْ قيسة  1823) التْ كصمت إلِ التخيل التاريخْ اتهٍار فْ هجاؿ  هغ القيسة أكبخ %(، ٌك

( أف ىدبة هعجؿ 5) ججكؿطٍخ اليكسا . %( 1820بٛؾ لتحجٓج الفاعمية )السحظ التْ حجدٌا 
التخيل الجغخافْ سٍارات ل بصاقة السٛحطة الرفيةلمجرجة الكمية ل (Blake) الكدب لبٛؾ

ْ قيسة أكبخ هغ القيسة السحظ التْ حجدٌا بٛؾ لتحجٓج الفاعمية % 1823بمغت ) التاريخْ (، ٌك
 .(2017)الخيساكؼ،تً فاعميالبخىاهج التعميسْ السقتخح أثبت  أفهسا يذيخ إلِ ، %( 1820)
تفديخ فاعمية البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ تصبيقات  فْ ضػء بعس اٚعتبارات كيسكغ  

سٍا: استخجـ ىطع السعمػهات فْ تشسية هٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ لجػ الصالبات ، كهغ ٌأ
ية، هسا ساٌع فْ حخصٍغ عمِ الجخػؿ لتصبيقات التقشية الستعمقة بخاهج ىطع السعمػهات الحك

بشطع السعمػهات الجغخافية التاريحية فْ أؼ كقت كفْ أؼ هكاف، كتػاصمٍغ السدتسخ هع تمظ 
البخاهج، كبالتالْ حرػلٍغ عمِ السٍارات السختبصة بالتخيل الجغخافْ التاريخْ. كهغ جاىب 

خح القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريحية آخخ؛ قجـ البخىاهج التعميسْ السقت
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فخصا  أهاـ شالبات العمػـ ا٘ىداىية الجارسات لسقخر التاريخ بالسخحمة الثاىػية لمقياـ بسخاجعة ها 
حا أدػ بجكري إلِ ربط كتفاعل ها تعمسشً هغ السٍارات الججٓجة  تعمسشً بأكثخ هغ شخيقة، ٌك

تالْ ا٘بحار بٍغ صػب السديج هغ ا٘تقاف لسٍارات التخيل الجغخافْ بالسٍارات الدابقة، كبال
 التاريخْ. 

كتأسيدا  عمِ ها تقجـ؛ فإف ٌحي الشتيجة السترمة بسٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ تؤكج     
فاعميتً، هسا يعكذ القيسة الكبيخة لمبخىاهج التعميسْ السقتخح الحؼ خزعغ لً شالبات العمػـ 

ة الجارسات لسقخر التاريح بالسخحمة الثاىػية. كتتفق ٌحي التشجية هع ىتائج الجراسات ا٘ىداىي
( التْ كذفت عغ التأثيخ 2019؛ أحسج، 2015؛ الشحاس كعٛـ،2012الدابقة كجراسة )عبج هللا،

ا٘يجابْ ٚستخجاـ البخىاهج التعميسْ القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية فْ 
 شسية هٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ.  ت

الخابعة، كقبػؿ الفخضية البجٓمة السػجٍة الخابعة  الفخضية الرفخية دحسكفْ ضػء ذلظ تع    
تصبيقات ىطع السعمػهات القائع عمِ  السقتخح فاعمية لمبخىاهج التعميسْتػجج  التْ تشز عمِ: أىً

التخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ  راتفْ تشسية هٍا السعمػهات الجغخافية التاريخية
 العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية. الباتش

 اإلجابة عغ الدؤال الثالث لمجراسة
ٌل تػجج عٛقات ارتباشية كاعتسادية تشبؤية بيغ هقجار الشسػ فْ هٍارات البحث كالتخيل 

قخر التاريخ لجػ شالبات العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة التاريخْ الجغخافْ فْ ه
العخبية الدعػدية بعج تصبيق البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات 

 الجغخافية التاريخية؟
 الفخضية الخامدة

هٍارات البحث ػ فْ بيغ هقجار الشس a)≥0805) ٚ تػجج عٛقة ارتباشية ذات دٚلة إحرائية
العمـػ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ  الباتكالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ ش

بعج تصبيق البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ تصبيقات ىطع  السسمكة العخبية الدعػدية
 .السعمػهات الجغخافية التاريخية
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ميارات البحث والتخيل الجغخافي كل مغ لسػن بيغ الجرجات معامل ارتباط بيخ  (6) يػضح ججول
 التاريخي

 (Rمعامل االرتباط ) التصبيق البعجي
السػاقف لسيارات اختبار 

 البحث الجغخافي التاريخي
 الرفية بصاقة السبلحطة

 الجغخافي التاريخي خيلسيارات التل
السػاقف لسيارات اختبار 

  البحث الجغخافي التاريخي 
 **08882 1 عاهل اٚرتباطقيسة ه

 08009 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قيسة هدتػػ الجٚلة
 الرفية بصاقة السبلحطة

الجغخافي  خيلسيارات التل
 التاريخي

 1 **08882 قيسة هعاهل اٚرتباط

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **08009 قيسة هدتػػ الجٚلة

(  a≤0.01) الجٚلة ( كجػد عٛقة ارتباشية ذات دٚلة إحرائية عشج هدتػػ 6ٓبيغ الججكؿ )  
سجسػعة الجراسة فْ التصبيق البعجؼ فْ ل شالبات العمػـ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية بيغ درجات

لسٍارات التخيل  رفيةبصاقة السٛحطة الك اختبار السػاقف لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ 
، كيػصف بأىً ارتباط ثشائْ (08882، حيث بمغت قيسة هعاهل اٚرتباط )الجغخافْ التاريخْ

  (.2017؛ الخيساكؼ،2014)عػدة، (08009بمغت ) قػؼ، هرحػب بجٚلة إحرائية
أف هٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ الستزسشة فْ البخىاهج كقج تعدػ ٌحي الشتيجة إلِ    
ميسْ السقتخح القائع عمِ ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية، قج تعمسشٍا الصالبات كأججف التع

فٍسٍا، كاستصعغ ربصٍا فْ الػاقع هغ خٛؿ السسارسات الستكخرة لبخاهج كتصبيقات ىطع 
السعمػهات الجغخافية التاريخية. هسا اىعكذ إيجابا  عمِ السٍارات السختبصة بالتخيل الجغخافْ 

يخْ، ٚىٍغ استصعغ حيشئح أف يسارسغ تمظ السٍارات بكل ججارة، حيث أف جسيع هٍارات التار 
البحث الجغخافْ التاريخْ كهٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ تعتسج بذكل أساسْ عمِ ىطع 

 السعمػهات الجغخافية التاريخية. 
 بخاهج تعميسية هقتخحةكتتفق ٌحي الشتيجة هع ىتائج بعس الجراسات الدابقة التْ قاهت عمِ    

، كاتبعت السشٍج شبً التجخيبْ ذك ترسيع السجسػعة الػاحجة، فْ حقل الجراسات اٚجتساعية
( التْ اضٍخت 2019حيث كذفت عغ ارتباط بيغ ىسػ الستغيخيغ التابعيغ كجراسة العسيخؼ )

، كدراسة آؿ ارتباط قػؼ هػجب كشخدؼ بيغ ىسػ هفاٌيع السػاششة الخقسية كهٍاراتٍا لجػ الصٛب
( عغ الستاحف اٚفتخاضية التْ اكضحت اٚرتباط القػؼ السػجب كالصخدؼ بيغ 2020سعػد )

 ىسػ التحريل السعخفْ كالػعْ اٖثخؼ لجػ الصالبات. 
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 كقبػؿ الفخضية البجٓمة السػجٍة الخاهدة، الفخضية الرفخية دحس ككفقا  لٍحي الشتيجة تع   
بيغ هقجار  a)≥0801) عٛقة ارتباشية ذات دٚلة إحرائيةتػجج التْ تشز عمِ أىً:  الخاهدة

العمػـ  الباتهٍارات البحث كالتخيل الجغخافْ التاريخْ فْ هقخر التاريخ لجػ شالشسػ فْ 
بعج تصبيق البخىاهج التعميسْ السقتخح  ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية فْ السسمكة العخبية الدعػدية

 .ات الجغخافية التاريخيةالقائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػه
 الفخضية الدادسة

بجرجات شالبات هجسػعة الجراسة a) ≥0805) ٚ تػجج عٛقة اعتسادية تشبؤية ذات دٚلة إحرائية
فْ هٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ هغ درجاتٍغ فْ اختبار هٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ 

 عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية.بعج تصبيق البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع 
لجى شالبات مقخر التاريخ في مدار التخيل الجغخافي التاريخي  بجرجات مياراتمعامل التحجيج لمتشبؤ  (7) يػضح ججول

 العمػم اإلندانية بالسخحمة الثانػية
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحجيج

مدتػى  قيسة ف
 الجاللة

قيسة 
 الثابت

معامل 
 االنحجار

 قيسة ت
(T) 

مدتػى 
 الجاللة

0,882 0830 8869 08009 39855 0839 6838 08000 
دالة إحرائيا  بيغ كهػجبة شخدية اعتسادية تشبؤية قػية  عٛقة أف ٌشاؾ (7) ججكؿالٓػضح    

سجسػعة الجراسة فْ هٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ كهٍاؤات البحث الجغخافْ التاريخْ ل
 بصاقة السٛحطة الرفيةك السػاقف لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ اختبار  البعجؼ فْالتصبيق 

جٚلة العشج هدتػػ .(08882، حيث بمغ هعاهل اٚرتباط )خيل الجغخافْ التاريخْسٍارات التل
(a≤0.01).  ( هغ 0830ها ىدبتً )أف هعاهل التحجٓج )هخبع هعاهل اٚرتباط( يفيج ك

ٍغ فْ ىاتجة عغ تحريم التخيل الجغخافْ التاريخْهٍارات هدتػػ حاصمة فْ التبآغ/التغيخات ال
 إلِ عػاهل أخخػ. الباقْ  يعدػ  فْ حيغ ،اختبار السػاقف لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ

ْ دالة إحرائيا   ،(8869بمغت ) (ؼ)أف قيسة  (7) ججكؿالكسا ٓبيغ     هسا يعشْ  .(a≤0.01)ٌك
التخيل فْ هٍارات  بار السػاقف لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْٚخت أف تأثيخ التحريل
( بافتخاض تحييج بقية 0839)الخصْ كسا بمغت قيسة هعاهل اٚىحجار  الجغخافْ التاريخْ.

بسقجار درجة كاحجة  هٍارات البحث الجغخافْ التاريخْهسا يعشْ أف كل زيادة فْ  .الستغيخات
(، كيؤكج هعشػية 0839بسقجار ) التخيل الجغخافْ التاريخْ هٍاراتتشسية ؤدؼ إلِ زيادة فْ تس
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ْ دالة6838التْ بمغت ) (T( )ت)قيسة  تشبؤٌحا ال  جٚلةالعشج هدتػػ  إحرائيا   (، ٌك
(a=0.01) . 

 التخيل الجغخافْ التاريخْالجراسة فْ هٍارات شالبات هجسػعة يسكغ التشبؤ بجرجات  ؛كبالتالْ   
، حيث بمغت السػاقف لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْاختبار  فْ غهغ خٛؿ هعخفة درجاتٍ

كهغ ثع يسكغ  .(39855) هٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْقيسة الجدء الثابت هغ درجات 
السػاقف لسٍارات البحث الجغخافْ  فْ اختبار ةحرل عميٍا أؼ شالبتالتعػيس عغ أؼ درجة س

ٚ  هغ قيسة )س(التاريخْ   بصاقة السٛحطة الرفية)الستشبئة ص( فْ  ةالصالب تػػ هدكإيجاد  ،بج
   لسٍارات التخيل الجغخافْ التاريخْ.

كتتػافق ٌحي الشتيجة هع ىتائج بعس الجراسات الدابقة فْ الجراسات اٚجتساعية التْ أباىت     
( عغ 2019العٛقة اٚعتسادية التشمؤية الخصية بيغ ىسػ الستغيخيغ التابعيغ كجراسة العسيخؼ )
( عغ 2020التشبؤ بشسػ هفاٌيع السػاششة الخقسية كهٍاراتٍا لجػ الصٛب، كدراسة آؿ سعػد )
 الستاحف اٚفتخاضية كالتشبؤ بشسػ التحريل السعخفْ كالػعْ اٖثخؼ لجػ الصالبات. 

 السػجٍة كقبػؿ الفخضية البجٓمة الدادسة، الفخضية الرفخية دحس تع ؛كفْ ضػء ها سبق   
 a)≥0801) ذات دٚلة إحرائية ية خصيةتشبؤ عٛقة اعتسادية ٓػجج  :عمِ أىً تْ تشزالالدادسة 

فْ اختبار  غهغ درجاتٍ التخيل الجغخافْ التاريخْهجسػعة الجراسة فْ هٍارات  الباتبجرجات ش
بعج تصبيق البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ  السػاقف لسٍارات البحث الجغخافْ التاريخْ

 .طع السعمػهات الجغخافية التاريخيةتصبيقات ى
 خبلصة الجراسة

تأسيدا عمِ ىتائج الجراسة؛ يدتشتج أف البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ ىطع السعمػهات    
الجغخافية التاريخية، قج أثسخ عغ ىتاجات تعميسية تعمسية إيجابية فْ تشسية هٍارات البحث كالتخيل 

 جساؿ ها تحقق فْ أتْ:الجغخافْ التاريخْ. كيسكغ إ
ىتج عغ البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية  -1

فْ هقخر التاريخ لجػ شالبات هدار العمػـ ا٘ىداىية  الجغخافْ التاريخْ هٍارات البحث تشسية
الجكر الكبيخ فْ تسكيغ الصالبات هغ فْ السسمكة العخبية الدعػدية. هسا كاف لً  بالسخحمة الثاىػية

سيسا فْ الػقت السعاصخ الحؼ تتصػر فيٍا التقشيات الجغخافية كالتاريخية  تعمسٍا كهسارستٍا، ٚك
 فْ هختمف هيادٓشٍا. 
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استخجاـ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية هداعجة الصالبات فْ هقخر ىتج عغ  -2
عمِ التحكع فْ  فْ السسمكة العخبية الدعػديةة بالسخحمة الثاىػية التاريخ بسدار العمـػ ا٘ىداىي

عسميات التخيل الجغخافْ التاريخْ، بحيث ٓجركغ أف ٌشاؾ عٛقة بيغ تحديغ هٍارات البحث 
الجغخافْ التاريخْ فْ عسميات التخيل الجغخافْ التاريخْ. كأيزا ٓجركغ أف اٚرتباط بيغ هٍارات 

لتاريخْ ي دٍع فْ التعمع بكفاءة أكثخ، كيداعج عمِ استخجاـ ها تع البحث كالتخيل الجغخافْ ا
 تعمسً لمصالبات فْ حياتٍغ بذكل عاـ.

ساعج البخىاهج التعميسْ السقتخح القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية  -3
ة العخبية الدعػدية فْ السسمكشالبات هقخر التاريخ فْ هدار العمػـ ا٘ىداىية بالسخحمة الثاىػية 

فْ الخبط بيغ السجرسة كالحياة الػاقعية لمصالبات، كاستخجاـ ها يٛحطشً هغ هذكٛت تتعمق 
هسا يدٍع فْ تشسية هٍارات البحث كالتخيل كالدهاىية،  بيغ البياىات السكاىية لتخابط كالتكمسلاب

 .غالجغخافْ التاريخْ لجٍٓ
 التػصيات -
ميسْ السقتخح القائع عمِ تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية ا٘فادة هغ البخىاهج التع -1

فْ الخصط التصػيخية لمبخاهج التعميسية، كالسشاٌج الجراسية هغ خٛؿ تزسيشٍا فْ هشٍج ججٓج 
 لمتاريخ هخرز لصمبة السخحمة الثاىػية.

 السخحمة الثاىػية،تػضيف تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية فْ هشٍج التاريخ ب -2
سٍا تشسية هٍارات البحث كالتخيل  بغية تشسية أىساط السٍارات السختمفة لجػ الصمبة، كهغ ٌأ

  الجغخافْ التاريخْ.
ىذخ تعميع كتعمع تصبيقات ىطع السعمػهات الجغخافية التاريخية، كتصػيخ استخجاهاتٍا الستعجدة  -3

حكية، كالتشديق هع هؤسدات السجتسع السجىْ القائسة عمِ البخاهج التقشية الحجٓثة كاٖجٍدة ال
 ككسائل اٚعٛـ بٍجؼ تحقيق التخلبط كالتكاهل فْ ٌحا الذأف. 
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 السخاجع العخبية -أوال  
، القاٌخة: دار 4ط ،SPSS)التحميل ا٘حرائْ لمبيشات باستخجاـ بخىاهج )(. 2018أبػ عٛـ، رجاء. )

 الشذخ لمجاهعات.
ة استخاتيجية السكعب فْ تجريذ الجراسات اٚجتساعية فْ تشسية هٍارات فاعمي(. 2019أحسج، سارة. )

هجمة ، التخيل التاريخْ كاٚتجاي ىحػ العسل الجساعْ لجػ تٛهيح الرف الخاهذ اٚبتجائْ
 .259-217(، 35) 8هرخ،  -جاهعة أسيػط -كمية التخبية
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