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 في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
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 الملخص

تناولت هذه  الدراسذة موضذوس اسذتخدار مدرسذي الجارافيذا فذي الجامعذات ال لسذطينية لتانيذة ناذر المعلومذات الجارافيذة فذي 
تحصذذذيل العلمذذذي لذذذد  الطللذذة  مذذذن خذذذنل رلذذذط الدراسذذذة الناريذذذة رفذذغ مسذذذتو  التذذدريا المواضذذذيغ الجارافيذذذة  مذذذن أجذذذل 

رلذط الليانذات المنانيذة أو الجارافيذة  الجارافيذة. ان ناذر المعلومذات الجارافيذة قذادر  علذ لتطلياات عملية علذ  المنذاط  
لسذطينية مذن حيذ  لاواعد الليانات التالعة لها. وهدفت الدراسة ال  الوقوف عل  وضغ أقسار الجارافيا في الجامعات ال 

درجة موانلتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها علر الجارافيا في العالر. وقد تر استخدار المنهج الوص ي التحليلي فذي 
الدراسة  أما أدوات الدراسة  فاذد اعتمذد اللحذ  علذ  ااسذتلانة وتحليلهذا لواسذطة اللرنذامج ااحصذا ي للعلذور ااجتماعيذة 

SPSS . 

الذذ  ان ناذذر المعلومذذات الجارافيذذة ا تسذذتخدر فذذي تذذدريا المواضذذيغ الجارافيذذة لشذذنل فاعذذل  نمذذا ان  توصذذلت الدراسذذة
. أوصت الدراسة لضرور  عاد دورات تدريلية منث ة في معار لرامج تار المعلومات الجارافية المستخدمة غير مرخصة

معذذات وعاذذد النذذدوات وورل العمذذل المتخصصذذة ناذذر المعلومذذات الجارافيذذة لمدرسذذي الجارافيذذا  وتلذذادل الخلذذرات لذذين الجا
 في هها المجال  نما أوصت الدراسة لضرور  التعامل مغ اللرامج المرخصة ح ااا عل  الحاو .

Abstract 

This study addressed the topic of using GIS in teaching geographical courses in the Palestinian 

Universities in the West Bank. Using GIS may improve education level of the students, by 

linking the theoretical courses with applications on geographical regions. GIS has the capability 

of connecting spatial data with attribute date. The study aimed at assessing the status of 

Geographical programs, if they are up to date and follow the fast developments and changes in 

Geographical Sciences. The study adopted the descriptive and analytical approach, using a pre-

designed questionnaire, which was analyzed using the statistical software (SPSS). 

The study found that GIS is not being used effectively in teaching Geographical courses in the 

Palestinian Universities. Also, it found that the GIS software being used is not licensed. 



The study recommends that universities should hold intensive training courses in GIS for 

Geography Instructors. It also recommends that instructors all universities should cooperate and 

exchange experience in GIS. Lastly, the study recommends using licensed GIS package. 

   

 مقدمة

شهد علر الجارافيا تطورا متسارعا وموانلا للتطورات التي شهدتها العلور ااخر   وخاصة تلك المرتلطة لشنل 
وثيذذ  لتننولوجيذذا وانامذذة المعلومذذات وأدواتهذذا مثذذل علذذر الحاسذذوو  واالنترونيذذات وال ضذذا  والمسذذاحة وعلذذور 

ي خدمذذة الجاذذرافيين واسذذتخدامها فذذي التعلذذير اارض )الجيذذومتنا   وأصذذلال لاامنذذان تسذذخير هذذه  التانيذذات فذذ
 Geographic واللحذذ  العلمذذي والتخطذذيط. ومذذن أهذذر تلذذك التانيذذات واادوات ناذذر المعلومذذات الجارافيذذة

Information Systems (GIS)ولنذذن يصذذو جميعهذذا فذذي ن ذذا . واهذذرت عذذد  تسذذميات لهذذه  الذذنار  
 Land Information Systems (LIS), Spatial Information المعنذذ   ومذذن هذذه  التسذذميات  

Systems (SIS) .وغيرها من التسميات    

تسذذذذاعد فذذذذي اعذذذذداد الخذذذذرا ط للاذذذذواهر  محوسذذذذلة يمنذذذذن تعريذذذذف ناذذذذر المعلومذذذذات الجارافيذذذذ  علذذذذ  انهذذذذا وسذذذذا ل
والعناصذذر اارضذذية وااحذذدا  وتحليذذل نمذذط توليعهذذا فذذي الحيذذل المنذذاني والعنقذذات التذذي ترلطهذذا مذذغ لعضذذها. 

هذذه  الذذنار امنانيذذة فهذذر وتايذذير افضذذل للليانذات المختل ذذة مذذن خذذنل اسذذتخدار ادوات ووسذذا ل نارتوغرافيذذة وتاذدر 
لعذذرض المعلومذذات المخلنذذة فذذي قاعذذد  الليانذذات. ولهذذه  اامنانيذذات يمنذذن لذذنار المعلومذذات الجارافيذذة ااهذذار 

ن مذذثن لواسذذطة ناذذر المعلومذذات يمنذذ انمذذاط وعنقذذات مخت يذذة فذذي اللذذرامج ااحصذذا ية ولذذرامج قواعذذد الليانذذات.
الجارافية الرلط لين الخصا ص الطلوغرافية للمنان )المناسيو واانحدارات وأشنال السطال  ونثافة التجمعات 
اللشرية من خنل اعداد خرا ط توليعات لهه  الاواهر والمعالر الجارافية  واستخدار ادوات الرسر النارتوغرافية 

 ناار.والتحليلية المتوفر  في ال

ناذر المعلومذات  لواسذطةان عرض الليانات والمعلومات لألعادها المنانيذة  ورلذط تلذك الليانذات لليانذات اخذر  
وال هذذذر  المعرفذذذة يرفذذذغ مذذذن مسذذذتو    والخذذذرون لنتذذذا ج فوريذذذة معالجتهذذذا وتحليلهذذذا فذذذي قاعذذذة التذذذدرياو الجارافيذذذة 

 واادراك لد  الطللة. 



 مجتمع الدراسة:

ة من جميغ مدرسي العلور ااجتماعية )الجارافيا   لنار المعلومات الجارافية في تنون مجتمغ الدراس
 الجامعات ال لسطينية في الض ة الارلية.

 مشكلة الدراسة

تعاني أقسار الجارافيا في الجامعات ال لسذطينية مذن ضذعف ادخذال التانيذات الحديثذة فذي العمليذة التعليميذة فذي 
التانيذذات ناذذر المعلومذذات الجارافيذذة  حيذذ  تعتلذذر وسذذيلة فعالذذة فذذي ااهذذار مختلذذف فذذروس الجارافيذذا  ومذذن هذذه  

العنقذذات المنانيذذة لذذين الاذذواهر والمعذذالر الجارافيذذة وتحليلهذذا ووضذذغ الخطذذط لحذذل المشذذانل اللشذذرية والطليعيذذة 
ي واللشرية المختل ة  وياتصر في غالو ااحوال التعامذل مذغ ناذر المعلومذات الجارافيذة علذ  المتخصصذين فذ

 هها المجال  عل  الرغر من اهميت  لالنسلة لجميغ مدرسي الجارافيا.

 أهداف الدراسة

تهذذدف هذذه  الدراسذذة الذذ  التعذذرف علذذ  مذذد  اسذذتخدار مدرسذذي الجارافيذذا فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي الضذذ ة 
قذذذدرات  الارليذذذة لذذذنار المعلومذذذات الجارافيذذذة فذذذي تذذذدريا المسذذذاقات الجارافيذذذة  نمذذذا تهذذذدف الذذذ  التعذذذرف علذذذ 

المدرسين في هها المجال  ووضغ تصور لت عيل استخدامها من اجل النهوض لالعملية التعليميذة لشذنل نذوعي 
 لعيدا عن ااسلوو التاليدي في التعلير.

 :الدراسات السابقة

لعنذوان )اسذتخدار التننولوجيذا فذي تذدريا الجارافيذا فذي  6002عذار  .Anna Badia, et alدراسذة  .1
 . ناقشذذذت هذذذه  الدراسذذذة التاييذذذرات فذذذي الخطذذذة التدريسذذذية فذذذي قسذذذر EHEAاوروليذذذة منااذذذة التعلذذذير ا

الجارافيا لجامعة لرشلونة لتتناسو مغ معايير التعلير العالي في اورولا  وما يترتو عليها من ضرور  
لتاييذر اسذاليو انتذذان المعلومذة وتوصذيلها. تلذذين مذن الدراسذذة ان قسذر الجارافيذا يسذذتخدر ثنثذة اسذذاليو 

 BOLOGNAفذذذذي التذذذذدريا وهذذذذي  ااسذذذذلوو التاليذذذذدي  واسذذذذلوو المناذذذذة ااوروليذذذذة والمسذذذذما  
PROCESS والناذذار االنترونذذي  ONLINE SYSTEM  وان الاسذذر سذذوف يسذذتخدر فذذي الذذثن  



مذغ اسذلوو التعلذير االنترونذي. نمذا  FACE-TO-FACEستوات الماللذة اسذلوو التذدريا التاليذدي 
سذيرنل علذ  مواضذيغ الخذرا ط  BOLOGNA PROCESSاليذة لولونيذا لينذت الدراسذة ان اسذتخدار 

 وتحليل الصور الجوية والجارافيا ااجتماعية ونار المعلومات الجارافية.

لعنذوان ) تذأثير نمذوهن التعلذير  6002فذي عذار  Ozgen Korkmaz and Ufuk Karakusدراسذة  .6
مهذارات لذديهر . اجريذت تجرلذة ني والالمدمج عل  اتجاهات الطللة نحذو مذاد  الجارافيذا والعصذف الذهه

عل  مجموعة مذن الطللذة للتعذرف علذ  اثذر التعلذير المذدمج علذ  اتجاهذات الطللذة  وتوصذلت الدراسذة 
 ال  ان الطللة ي ضلون التعلير المدمج عل  التعلير التاليدي.

 . تناولذت لعنوان )تعلذير الجارافيذا لالرايذا ثنثيذة االعذاد 6011عار  Suleyman Incekaraدراسة  .3
هذذه  الدراسذذذة اسذذذتخدار التننولوجيذذا فذذذي رايذذذة الخذذرا ط الرقميذذذة والصذذذور لالعادهذذا الثنثذذذة  لهذذذدف دعذذذر 
وتحسين مستو  التحصيل العلمي في الجارافيا. واادا  المستخدمة لراية اللعد الثالذ  تسذم  )انامذة 

للذذذة فذذذي المراحذذذل    وقذذذد طلاذذذت هذذذه  التانيذذذة لتذذذدريا الطGeoWall Systemsالحذذذا ط الجارافذذذي 
 الجامعية الثن .

لعنذذوان )اسذذتخدار  6016عذذار  Cheryl A. Frazier and Richard G. Boehmدراسذذة  .4
التننولوجيا في تعلير مدرسي الجارافيا من خنل اانترنت . تناولت هذه  الدراسذة اسذتخدار التننولوجيذا 

راسة مد  رضا مدرسي الجارافيا في تعلير مدرسي الجارافيا من خنل اانترنت. وقد فحصت هه  الد
عن نتا ج عرض فيديو لورشة عمل في موضوس ادار  ااحواض الما ية نجل  من ماد  الجارافيا  وقد 

 افاد المدرسون انهر راضون عن استخدار اانترنت نوسيلة مساعد  للمحاضرات الوجاهية.

ت ناذر  ااسذاته  لعنذوان )وجهذا 6010عذار  Hakki Yazici and Hilmi Deminkayaدراسذة  .5
هذذدفت هذذه  الدراسذذة الذذ  فحذذص رأي الطللذذة عذذن ادخذذال تننولوجيذذا المعلومذذات فذذي تذذدريا الجارافيذذا . 

الطللذذذذة الماللذذذذون علذذذذ  التخذذذذرن والذذذذهين يتذذذذدرلون علذذذذ  التذذذذدريا فذذذذي المذذذذدارا ااساسذذذذية فذذذذي ادخذذذذال 
ر  انهذذذر يسذذذتخدمون مذذذن العينذذذة المختذذذا %55تننولوجيذذذا المعلومذذذات فذذذي العمليذذذة التدريسذذذية  وقذذذد افذذذاد 

 تننولوجيا المعلومات في التدريا.



تاهر الدراسات السالاة أهمية ادخال تننولوجيا المعلومذات فذي العمليذة التعليميذة فذي المذدارا والجامعذات 
للطللة والمدرسين عل  حد سوا   حي  انها تساهر في رفغ مستو  التحصيل العلمي لد  الطللة. ويعتلذر 

موضذذوعا تننولوجيذذا حذذديثا يسذذهر لشذذنل فاعذذل فذذي رفذذغ مسذذتو   GISالجارافيذذة  موضذذوس ناذذر المعلومذذات
التحصيل العلمي لطللة الجارافيا  مذن خذنل اسذتعراض الخذرا ط الموضذوعية وتحليلهذا ومسذاعد  اصذحاو 
الارار في اتخاه الارار اانسو في التخطيط. نمذا انذ  لاامنذان اسذتخدار ناذر المعلومذات الجارافيذة لناذار 

لير المدمج الهي يدمج لين التعلير االنتروني والتاليدي الوجاهي  حي  ان هناك لرامج نار معلومات التع
  . Web-based GISجارافية تعمل من خنل اانترنت 

 منهجية الدراسة

اعتمدت هه  الدراسة عل  المنهج الوص ي التحليلي  حيذ  ولعذت اسذتمار  علذ  أعضذا  الهي ذة التدريسذية فذي 
لجارافيذا فذي الجامعذات ال لسذطينية )جامعذة النجذاح الوطنيذة  جامعذة الخليذل  جامعذة ليذر ليذت  جامعذة أقسار ا
ألو ديا   وتذر اسذتثنا  الجامعذات التذي ا يوجذد فيهذا تخصذص الجارافيذا. ومذن أجذل تحليذل الليانذات  -الادا

 .SPSSالتي تر جمعها  تر استخدار اللرنامج ااحصا ي للعلور ااجتماعية 

 ة الدراسة:عين

مذذدرا  مذذن مجتمذذغ الدراسذذة   وتذذر اختيذذارهر لالطرياذذة الطلايذذة  65تنونذذت عينذذة الدراسذذة الحاليذذة مذذن 
    تلين توليغ عينة الدراسة حسو متايراتها. 6   )1العشوا ية والجداول )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة :(1الجدول )

 النسلة الم وية % التنرار الجامعة

 31.0 5 حالنجا

 0..6 2 الادا

 0..6 2 ليرليت



 13.2 4 الخليل

  100 65 المجموس

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة التي تخرج منها :(2الجدول )

 % النسلة الم وية التنرار الجامعة التي تخرن منها

 41.4 16 جامعة عرلية

 42.3 14 جامعة أورولية

 10.3 3 جامعة أمرينية

 100 65 وسالمجم

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل :(3الجدول )

 % النسلة الم وية التنرار الماهل

 64.1 . ماجستير

 5.5. 66 دنتورا 

 100 65 المجموس

 

 

 



 بو توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات استخدام الحاس :(4الجدول )

 % النسلة الم وية التنرار عدد سنوات ااستخدار

 64.1 . سنوات10ن أقل م

 5.5. 66 سنوات10أنثر من 

 100 65 المجموس

 أداة الدراسة:

استخدر اللاحثان استلانة  قاما لتطويرها نأدا  لجمغ المعلومات في هه  الدراسة  وهلك وفاًا للخطوات 
الذذوارد  فذذي ااسذذت اد  مذذن لنذذود ااسذذتلانات  مراجعذذة الدراسذذات السذذالاة هات الصذذلة لموضذذوس الدراسذذة. التاليذذة 

تلانة فذذي صذذورتها وقذذد اشذذتملت ااسذذ لعذذض الدراسذذات .ابخذذه لذذحرا  المحنمذذين الذذهين قذذاموا لتحنذذير ااسذذتلانة.
  ينجلأالنها ية عل  

 الجززء الازاني:  يحتوي عل  معلومات شخصية تتعل  لالمستجيو  وتتعل  لالجنا والتخصص. الجزء األول
 فيتنون من فارات ااستلانة .

 Chronbachلاد تر استخران معامنت ثلات هذه  الدراسذة   لاسذتخدار معادلذذذة نرونلذذذذاـ أل ذذذا ) ة:ابات األدا
Alpha( وهو معامل ثلات عاٍل ي ي لأغراض اللح  العلمي.0.52   وقد للات قيمة معامل الثلات   

 إجراءات الدراسة:

تحديذد أفذراد عينذة  اسذة لصذورتها النها يذة.إعذداد أدا  الدر -لاد تر إجرا  هه  الدراسذة وفذ  الخطذوات اةتيذة 
إدخذذال الليانذذات إلذذ  الحاسذذو ومعالجتهذذا إحصذذا يا لاسذذتخدار الرلمذذة االحصذذا ية للعلذذور ااجتماعيذذة   الدراسذذة.

((SPSS. .استخران النتا ج وتحليلها ومناقشتها  وماارنتها مغ الدراسات السالاة  واقتراح التوصيات المناسلة 



 متغيرات الدراسة: 

 ضمنت الدراسة المتغيرات التالية:ت

  العمذذذر  الخلذذذر   سذذذنة التخذذذرن  الجامعذذذة التذذذي تخذذذرن منهذذذاالتذذذي يعمذذذل لها  الجامعذذذة المتايذذذرات المسذذذتالة  -أ
 انتساو المعرفة في نار المعلومات الجارافية.  سنوات استخدار الحاسو  الماهل العلمي

جامعذذذات ال لسذذذطينية فذذذي الضذذذ ة الارليذذذة لذذذنار مذذذد  اسذذذتخدار مدرسذذذي الجارافيذذذا فذذذي ال المتايذذذر التذذذالغ  -ب
 المعلومات الجارافية في التدريا.

  المعالجات اإلحصائية

دخال الليانات لاسذتخدار الحاسذوو  ثذر تمذت معالجذة  لعد ت ريغ استجالات أفراد العينة جر  ترميلها وا 
ومذذذذن المعالجذذذذذات  SPSS)) الليانذذذذات إحصذذذذا يا لاسذذذذتخدار لرنذذذذامج الرلمذذذذة االحصا يذذذذذذة للعلذذذذور ااجتماعيذذذذذذة

 االحصا ية المستخدمة 

 التنرارات والمتوسطات الحسالية والنسو الم وية  واانحرافات المعيارية. -1

 .Independent t-test)اختلار "ت" لعينتين مستالتين ) -6

  .One-Way ANOVAاختلار تحليل التلاين ااحادي ) -3

 اختلار "شي   للماارنات اللعدية.نتا ج الدراسة -4

 التحليل االحصائيئج نتا

هذدفت هذه  الدراسذذة إلذ  تحديذد درجذذة اسذتخدار مدرسذذي العلذور ااجتماعيذة ) الجارافيذذا   لذنار المعلومذذات 
 الجارافية في الجامعات ال لسطينية في الض ة الارلية.
 فيما يلي نتا ج الدراسة تلعًا لتسلسل ابس لة وفرضياتها 



 الرئيسي:أوال: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

لذنار المعلومذات الجارافيذة فذي الجامعذات ال لسذطينية  ما درجة استخدار مدرسي العلذور ااجتماعيذة )الجارافيذا 
 في الض ة الارلية؟ 

ولإلجالة عن ساال الدراسة تر استخران المتوسطات الحسالية  واانحرافات المعيارية والنسذو الم ويذة 
 .هه  النتا ج   يلين5والجدول )  ل ارات هها المجال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات الدراسة  :(5الجدول )

 الفقرة الرقم

 

 المتوسط

 الحسابي
 النسبة المئوية 

درجة 

 المستوى

 عالية جدا 8.18 4114 التمكن من مهارات التعامل مع الحاسوب 1

 اعالية جد .word 41.1 8.1درجة إتقان  .

 عالية  .Power Point .1.. 681درجة إتقان  .

 عالية  Excel .1.. 6.14درجة إتقان  4

 متوسطة .Paint .1.8 .61درجة إتقان  .

 متوسطة 14.. 116. استطيع الدخول إلى برنامج نظم المعلومات الجغرافية .

6 
 لدي القدرة على استخدام بعض األوامر في البرنامج

 متوسطة 14.. 116.

8 
 استطيع إحضار خريطة من ملف والتجول في محتوياتها

 منخفضة 14.. 1.6.

. 
 أتمتع بالقدرة على ربط الخريطة باإلحداثيات

 متوسطة .1.. ..1.

1. 
 تخزين المعلومات والرجوع إليها عند الحاجة

 منخفضة .81. ..1.

بناء قواعد بيانات خاصة بمجال العمل في مجال التخصص في  11

 البرنامج
 منخفضة .61. .18.

 منخفضة 18.. .16. متابعة ما يستجد في البرنامج من تطور .1

1. 
قادر على توقيعع الظعوا ر الجغرافيعة علعى الخعرا ط معن خع ل 

 منخفضة 18.. .16.



 الفقرة الرقم

 

 المتوسط

 الحسابي
 النسبة المئوية 

درجة 

 المستوى

 البرنامج

14 
 أتمتع بالقدرة على إنتاج خريطة علمية 

 منخفضة .81. ..1.

1. 
 Arc mapدرجة إتقان 

 منخفضة 14.. ..1.

 منخفضة Arc catalog .1.. ..14درجة إتقان  .1

 منخفضة .Arc tool box .1.. .11درجة إتقان  16

اسععتخدام أسععاليي جديععدة لعععرم المعلومععات الجغرافيععة علععى  18

 الخرا ط للط ب
.18. .61. 

 منخفضة

1. 
 GISاستطيع تخطيط وتنفيذ مشروع متكامل لـ 

 منخفضة 14.. ..1.

ع قععة بععنظم المعلومععات الجغرافيععة فععي ممارسععة أنشععطة  ات  ..

 مجال التدريس
.16. ..18 

 منخفضة

توظيعععف معععا يسعععتجد معععن برمجيعععات يامعععة لتحليعععل البيانعععات  1.

 الجغرافية
.16. ..18 

 منخفضة

لدي القدرة على إحضار بيانات من ملفات محوسبة أخرى)مثل  ..

 اكسل وبوربوينت111(
.16. ..18 

 منخفضة

 .4.1 1.8. في عملية التدريس   GIS  onlineاستخدم ..
منخفضة 

 جدا

1 إمكانية استخدام التحليل اإلحصا ي المكاني المتوفر بالبرنامج  4.

 بالعملية التدريسية1
.148 4.1. 

منخفضة 

 جدا

.. 
 خ ل تدريس البرنامج3D 1استخدام 

 منخفضة .11. ..1.

 Modelمعن خع ل برنعامج  Modelingاستطيع بناء النما ج  ..

Building 
.1.4 4.18 

منخفضة 

 جدا

 منخفضة 2.96 69.2 الدرجة الكلية  

   ال  ثنثة ف ات هي 5يمنن تصنيف مستو  المهارات الوارد  في جدول رقر )

في الحاسوو مثل استخدار معالج النصوص والعروض التاديمية واانسل  ابساسيةالمهارات  إتاان .1
مدرسي الجارافيا يتانون استخدار هه  المهارات )انثر من والرسار  ياهر الجدول ان نسلة جيد  من 



   اا ان مايليد عل  رلغ المدرسين يعانون من ضعف شديد في استخدار المهارات ااساسية 0%.
للحاسوو  وهها يتطلو حصرهر وتوفير دورات تدريلية لهر تعاد في الجامعات  خاصة ان  اصلال من 

معة استخدار المهارات ااساسية للحاسوو في عصر الثور  غير المالول ان ا يتان مدرا الجا
 التننولوجية  واعتماد  فاط عل  ااسلوو التاليدي في التدريا.

في نار المعلومات الجارافية مثل فتال اللرنامج والتجول في الخريطة  ابساسيةالمهارات  إتاان .6
تاريلا   %25-20ارات متوسطة )وقرا تها  ياهر الجدول السال  ان نسلة الهين يتانون تلك المه

لر يتعاملوا مغ نار المعلومات الجارافية  في الوقت  %40وهه  النسلة غير مرضية  حي  ان حوالي 
الهي اصلحت في  هه  التانية ضرور  من اجل رفغ مستو  مخرجات العملية التعليمية ف يمختلف 

 مساقات الجارافيا.

ي نار المعلومات الجارافية مثل لنا  قواعد الليانات الجارافية اتاان المهارات ااحترافية والمتادمة ف .3
المنانية والجدولية  واستخدار ادوات التحليل المناني  ياهر الجدول اعن  انخ اض النسلة ال  ما لين 

تاريلا  مما يعني ان استخدار نار المعلومات الجارافية في الجامعات ال لسطينية ما لال  45-55%
 فاعلة لرفغ مستوا  ليصلال احترافيا ومتادما.ول  ويحتان ال  اجرا ات في مراحل  اا

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: -اانيًا:

 . النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:1

درجذذذة   فذذذي α  =0.05ا توجذذذد فذذذرو  هات دالذذذة إحصذذذا ية عنذذذد مسذذذتو  ) نصذذذت ال رضذذذية ابولذذذ  علذذذ  
لذذنار المعلومذذات الجارافيذذة فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي  ماعيذذة ) الجارافيذذا  اسذذتخدار مدرسذذي العلذذور ااجت

 الض ة الارلية ُتعل  إل  متاير الجامعة.

تا ج   ونOne-Way ANOVAاختلار تحليل التلاين ابحادي )ول حص هه  ال رضية استخدر اللاحثان 
   تلين هلك..)   و2الجدولين )

 



 غير الجامعةالوصف اإلحصائي لمت :(2الجدول )

 العدد الجامعة
المتوسط 

 الحسابي

اينحراف 

 المعياري

 11.8 .11. . النجاح

 .111 ..1. 8 القدس

 .114 41.4 8 بيرايت

 1118 .16. 4 الخليل

 69.2 69.2 .6 المجموع

 

 ةتبعا لمتغير الجامع الدراسةفي مجال نتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق  :(7الجدول)

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  Fقيمة 

 الديلة

 1..1. . .1.1.8 بين المجموعات

.1.81 .1.4.* 
خععععععععععععععععععععععععععع ل 

 المجموعات
4.14.4 .. 1164. 

  8. .1.6.. المجموع

  (.. =.1*دالة إحصا ياً عند مستوى الديلة )

فذذي   α  =0.05فذذرو  هات دالذذة إحصذذا ية عنذذد مسذذتو  الدالذذة )   أنذذ  توجذذد.يتضذذال مذذن نتذذا ج الجذذدول )
 Scheffe مجذذال الدراسذذة. ولمعرفذذة بي ف ذذات متايذذر الجامعذذة تعذذود ال ذذرو   فاذذد تذذر اسذذتخدار اختلذذار " شذذي ي 

  يوضذذال نتذذا ج الماارنذذة اللعديذذة لذذين متوسذذطات ف ذذات متايذذر 2للماارنذذة اللعديذذة لذذين المتوسذذطات  والجذذدول )
 الجامعة.



 " للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات متغير الجامعة. Scheffeنتائج استخدام اختبار شيفيه  :(8الجدول )

 الخليل ليرليت الادا النجاح الجامعة

 0.25.1- *1.5355- 0.2546-  النجاح

 0.15.1 .1.021-   الادا

 1.6.22    ليرليت

     الخليل

 

   =0.05* دالة إحصا يًا عند مستو  الدالة )

  في مجال الدراسة تعل  α  =0.05توجد فرو  هات دالة إحصا ية عل  مستو  )   2يتضال من الجدول )
 .لمتاير الجامعة هه  ال رو  لصالال ليرليت عل  النجاح

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الاانية:2

درجة   في α  =0.05فرو  هات دالة إحصا ية عند مستو  ) ا توجد ونصت ال رضية الثانية عل  
لنار المعلومات الجارافية في الجامعات ال لسطينية في  استخدار مدرسي العلور ااجتماعية ) الجارافيا  

 الض ة الارلية ُتعل  إل  متاير الجامعة التي تخرن منها.

تا ج   ونOne-Way  ANOVAين ابحادي )اختلار تحليل التلاول حص هه  ال رضية استخدر اللاحثان 
   تلين هلك.10)   و5الجدولين )

 

 



 الوصف اإلحصائي لمتغيرالجامعة التي تخرج منها :(9الجدول )

الجامعة التي 
 تخرن منها

 العدد
المتوسط 
 الحسالي

اانحراف 
 المعياري

 1.32 6.50 16 جامعة عرلية

 1.52 2..6 14 جامعة أورولية

 1.15 .4.1 3 جامعة أمرينية

 1.41 2.92 29 المجموع

 

الدراسززة ت تبعززا لمتغيززر فززي مجززال نتززائج اختبززار التبززاين األحززاددال لفحززص داللززة الفززرو   :(11الجززدول)
 الجامعة التي تخرج منها

 مصدر التلاين
مجموس 
 المرلعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرلعات

مستو   Fقيمة 
 الدالة

 6.425 6 4.525 لين المجموعات

1.123 0.366 
خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنل 

 المجموعات
54.202 62 6.100 

  28 59.525 المجموع

   =0.05*دالة إحصا يًا عند مستو  الدالة )

فذي   α  =0.05  أن  ا توجد فرو  هات دالة إحصا ية عند مستو  الدالة )10يتضال من نتا ج الجدول )
  مجال الدراسة.تعل  لمتاير الجامعة التي تخرن منها.



 الاالاة: النتائج المتعلقة بالفرضية. 3

 ونصت ال رضية الثالثة عل  

درجذة اسذتخدار مدرسذي العلذور ااجتماعيذة   فذي α  =0.05ا توجد فرو  هات دالة إحصا ية عند مستو  )
)الجارافيذذا  لذذنار المعلومذذات الجارافيذذة فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي الضذذ ة الارليذذة ُتعذذل  إلذذ  متايذذر سذذنة 

 .التخرن

تذذا ج   ونOne-Way ANOVAاختلذذار تحليذذل التلذذاين ابحذذادي )ول حذذص هذذه  ال رضذذية اسذذتخدر اللاحثذذان 
   تلين هلك.16)   و11الجدولين )

 الوصف اإلحصائي لمتغير سنة التخرج :(11الجدول )

 العدد سنة التخرن
المتوسط 
 الحسالي

اانحراف 
 المعياري

 4..0 1.50 5 1550فلل 

1550-6000 10 3.03 1.44 

 1.32 3.43 14 6000لعد عار 

 1.41 2.91 29 المجموع

 

 

 



الدراسزة ت تبعزا لمتغيزر سزنة فزي مجزال نتائج اختبار التباين األحاددال لفحص داللة الفزرو   :(12الجدول)
 التخرج

 مصدر التلاين
مجموس 
 المرلعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرلعات

مستو   Fقيمة 
 الدالة

 2.530 6 13.22 لين المجموعات

3.541 0.036* 
خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنل 

 المجموعات
45..6 62 1..52 

  62 55.5.5 المجموس

   =0.05*دالة إحصا يًا عند مستو  الدالة )

 



فذذي   α  =0.05  أنذذ  توجذذد فذذرو  هات دالذذة إحصذذا ية عنذذد مسذذتو  الدالذذة )16يتضذذال مذذن نتذذا ج الجذذدول )
 Scheffeتخرن تعود ال رو   فاد تر استخدار اختلار " شي ي  مجال الدراسة. ولمعرفة بي ف ات متاير سنة ال
  يوضذذال نتذا ج الماارنذذة اللعديذذة لذذين متوسذذطات ف ذذات متايذذر 13للماارنذة اللعديذذة لذذين المتوسذذطات  والجذذدول )

 سنة التخرن.

ن متوسززطات فئززات متغيززر " للمقارنززة البعديززة بززي Scheffeنتززائج اسززتخدام اختبززار شززيفيه  :(13الجززدول )
 ة التخرجسن

  1550قلل سنة التخرن
1550-
6000 

 6000لعد

 *1.534- 1.535-  1550قلل 

1550-
6000 

  -0.3555 

    6000لعد

   =0.05* دالة إحصا يًا عند مستو  الدالة )

  فذي مجذال الدراسذة α  =0.05توجد فرو  هات دالة إحصا ية علذ  مسذتو  )  ان  13يتضال من الجدول )
ويعذذذود  1550علذذ  خريجذذي قلذذذل عذذار 6000خريجذذي لعذذد عذذذار  معذذذة هذذه  ال ذذرو  لصذذذالالتعذذل  لمتايذذر الجا

لذر تنذن معروفذة علذ  نطذا  واسذغ فذي الذدول الناميذة  ونذان  السلو في هلك ال  أن نار المعلومات الجارافية
 ياتصر استخدامها عل  الدول المتادمة.

 

 



 . النتائج المتعلقة بالفرضية االرابعة:4

 العة عل  ونصت ال رضية الر 

درجذذذة اسذذذتخدار مدرسذذذي العلذذذور   فذذذي α  =0.05ا توجذذذد فذذذرو  هات دالذذذة إحصذذذا ية عنذذذد مسذذذتو  )
ااجتماعيذذة ) الجارافيذذا   لذذنار المعلومذذات الجارافيذذة فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي الضذذ ة الارليذذة ُتعذذل  إلذذ  

 سنوات الخلر . متاير

تذا ج الجذدولين   ونOne-Way ANOVAلاين ابحادي )اختلار تحليل الت تر استخدارول حص هه  ال رضية 
   تلين هلك.15  و )14)

 سنوات الخبرة ( الوصف اإلحصائي لمتغير14الجدول )

 العدد سنوات الخلر 
المتوسط 
 الحسالي

اانحراف 
 المعياري

 1.65 3.55 11 سنوات 5أقل من

 2..1 3.35 4 سنوات 10 -5

 1.01 .6.3 4 سنة 10-15

 1.53 6.32 10 15أنثر من 

 1.41 2.91 29 المجموع

 

 



الدراسزةت تبعزا لمتغيزر سزنوات فزي مجزال نتائج اختبار التباين األحادد لفحص داللة الفرو   :(15الجدول)
 الخبرة

 مصدر التلاين
مجموس 
 المرلعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرلعات

مستو   Fقيمة 
 الدالة

 3.052 3 5.654 لين المجموعات

1.540 0.665 
خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنل 

 المجموعات
50.621 65 6.011 

  62 55.5.5 المجموس

   =0.05*دالة إحصا يًا عند مستو  الدالة )

فذي   α  =0.05  أن  ا توجد فرو  هات دالة إحصا ية عند مستو  الدالذة )15يتضال من نتا ج الجدول )
لخلذذذرات الطويلذذذة فذذذي التذذذدريا لذذذر   ويعذذذود السذذذلو الذذذ  أن هوي امجذذذال الدراسذذذة تعذذذل  لمتايذذذر سذذذنوات الخلذذذر 

يتعذذذاملوا مذذذغ تانيذذذة ناذذذر المعلومذذذات الجارافيذذذة اثنذذذا  دراسذذذتهر  نذذذون هذذذه  التانيذذذة حديثذذذة العهذذذد فذذذي دول العذذذالر 
 الثال . 

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:5

 الخامسة عل   ونصت ال رضية

درجذذذة اسذذذتخدار مدرسذذذي العلذذذور   فذذذي α  =0.05ا توجذذذد فذذذرو  هات دالذذذة إحصذذذا ية عنذذذد مسذذذتو  )
ااجتماعيذذة ) الجارافيذذا   لذذنار المعلومذذات الجارافيذذة فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي الضذذ ة الارليذذة ُتعذذل  إلذذ  

 متاير العمر.

  One-Wayاختلار تحليل التلاين ابحادي )ول حص هه  ال رضية استخدر اللاحثان 



ANOVAتلين هلك..1)   و12تا ج الجدولين )  ون   

 الوصف اإلحصائي لمتغير العمر :(11الجدول )

 العدد العمر
المتوسط 
 الحسالي

اانحراف 
 المعياري

 1.162 3.42 13 سنة 40أقل من 

 1.560 6.23 4 سنة 40-50

 50أنثذذذذذذذذذر مذذذذذذذذذن 
 سنة

16 6.42 1.522 

 1.41 2.91 29 المجموع

 الدراسة ت تبعا لمتغير العمرمجال  فينتائج اختبار التباين األحاددال لفحص داللة الفرو   :(12الجدول)

 مصدر التلاين
مجموس 
 المرلعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرلعات

مستو   Fقيمة 
 الدالة

 3.121 6 2.363 لين المجموعات

1.543 0.633 
خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنل 

 المجموعات
53.653 62 6.042 

  62 55.5.5 المجموس

   =0.05*دالة إحصا يًا عند مستو  الدالة )



فذي   α  =0.05  أن  ا توجد فرو  هات دالة إحصا ية عند مستو  الدالذة ).1من نتا ج الجدول ) يتضال
 مجال الدراسة تعل  لمتاير العمر.

 . النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة:2

درجذذذة   فذذذي α  =0.05ا توجذذذد فذذذرو  هات دالذذذة إحصذذذا ية عنذذذد مسذذذتو  ) نصذذت ال رضذذذية السادسذذذة علذذذ  
ي العلذذور ااجتماعيذذة ) الجارافيذذا   لذذنار المعلومذذات الجارافيذذة فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي اسذذتخدار مدرسذذ

 .الض ة الارلية ُتعل  إل  متاير الماهل العلمي

ونتذذذا ج  Independent t-testول حذذذص ال رضذذذية اسذذذتخدر اللاحثذذذان اختلذذذار "ت" لمجمذذذوعتين مسذذذتالتين 
   تلين هلك.12الجدول )

الدراسززةت تبعززا فززي مجزال اختبزار "ت" لمجمززوعتين مسزتقلتينال لفحززص داللززة الفزرو   نتززائج :(18الجزدول )
 لمتغير المؤهل العلمي

  66دنتورا )  .ماجستير)

 tقيمة 
مستو  
وسط  الدالة *

 حسالي
انحراف 
 معياري

وسط 
 حسالي

انحراف 
 معياري

3.41 1.36 6.26 1.50 0.533 0.355 

صذا ية تعذذل  لمتايذر الماهذذل العلمذي  ويعذذود ود فذرو  هات دالذذة احعذدر وجذذ  12يتضذج مذذن نتذا ج الجذذدول )
السلو في هلك ال  أن نار المعلومات الجارافية تعتلر وسيلة وادا  تانية يمنن التعامل معها من قلذل حذاملي 

 درجة الماجستير والدنتور  عل  حد سوا .

 . النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة:2

 ل  ونصت ال رضية السالعة ع



درجذذذة اسذذذتخدار مدرسذذذي العلذذذور   فذذذي α  =0.05ا توجذذذد فذذذرو  هات دالذذذة إحصذذذا ية عنذذذد مسذذذتو  )
ااجتماعيذذة ) الجارافيذذا   لذذنار المعلومذذات الجارافيذذة فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي الضذذ ة الارليذذة ُتعذذل  إلذذ  

 متاير سنوات استخدار الحاسو.

ونتذذذا ج  Independent t-testجمذذذوعتين مسذذذتالتين ول حذذذص ال رضذذذية اسذذذتخدر اللاحثذذذان اختلذذذار "ت" لم
   تلين هلك.15الجدول )

الدراسزةت تبعزا فزي مجزال نتزائج اختبزار "ت" لمجمزوعتين مسزتقلتينال لفحزص داللزة الفزرو   :(19الجدول )
 لمتغير سنوات استخدام الحاسب

  66سنوات)10أنثر من   .سنوات)10أقل من

 tقيمة 
مستو  
وسط  الدالة *

 حسالي
حراف ان

 معياري
وسط 
 حسالي

انحراف 
 معياري

6.60 1.05 3.60 1.51 1.262 0.115 

  عدر وجود فذرو  هات دالذة احصذا ية تعذل  لمتايذر سذنوات اسذتخدار الحاسذو 15يتضال من نتا ج الجدول 
 بن لرامج نار المعلومات الجارافية تعد لرامج تخصصية  وا ترلطها عنقة لااستخدار العار للحاسوو.

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الاامنة:8

 الثامنة عل   ونصت ال رضية

درجذذذة اسذذذتخدار مدرسذذذي العلذذذور   فذذذي α  =0.05ا توجذذذد فذذذرو  هات دالذذذة إحصذذذا ية عنذذذد مسذذذتو  )
ااجتماعيذذة ) الجارافيذذا  لذذنار المعلومذذات الجارافيذذة فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي الضذذ ة الارليذذة ُتعذذل  إلذذ  

 و المعرفة في نار المعلومات الجارافية.متاير انتسا



تذذا ج   ونOne-Way  ANOVAاختلذذار تحليذذل التلذذاين ابحذذادي )ول حذذص هذذه  ال رضذذية اسذذتخدر اللاحثذذان 
   تلين هلك.61)   و60الجدولين )

 الوصف اإلحصائي لمتغير اكتساب المعرفة :(21الجدول )

 العدد انتساو المعرفة
المتوسط 
 الحسالي

اانحراف 
 ياريالمع

 1.34 6.32 14 تعلر هاتي

 1.22 6.36 2 شهاد  أناديمية

 1.05 0..6 . دورات تدريلية

 1.41 2.91 29 المجموع

 

 الدراسززة ت تبعززا لمتغيززرفززي مجززال نتززائج اختبززار التبززاين األحززاددال لفحززص داللززة الفززرو   :(21الجززدول)
 اكتساب المعرفة

 مصدر التلاين
مجموس 
 المرلعات

درجات 
 الحرية

وسط مت
 المرلعات

مستو   Fقيمة 
 الدالة

 50..4 6 5.5.5 لين المجموعات

6.450 0.106 
خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنل 

 المجموعات
45.552 62 1.563 

  62 55.5.5 المجموس



فذي   α  =0.05  أن  ا توجد فرو  هات دالة إحصا ية عند مستو  الدالذة )61يتضال من نتا ج الجدول )
 المعرفة. مجال الدراسة تعل  لمتاير انتساو

 االاا : النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة الفرعية :

 السؤال االول : ما البرنامج المستخدم في التدريس ؟

 يلين هلك   66ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية والجدول 

 ي التدريس( التكرارات والنسب المئوية للبرنامج المستخدم ف22الجدول )

 النسلة الم وية % التنرار اللرنامج

ArcGIS 16 41.4 

Geomedia 1 3.4 

Idrisi 1 3.4 

Arc View 4 13.2 

 5..3 11 غير هلك

  100 65 المجموس

 



 

هذذذو اانثذذذر اسذذذتخداما فذذذي الجامعذذذات ال لسذذذطينية ناذذذرا  ArcGIS  أن لرنذذذامج 1يتضذذال مذذذن الشذذذنل )
 .وغياو الاوانين الضالطة استخدام  رخصة لتوفر   وامنانية استخدام  دون

 ؟ GISالسؤال الااني : ما هي المصادر التي تعتمد عليها في تدريس ال

   يلين هلك  63(ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية  والجدول 

 GISس ال (: التكرارات والنسب المئوية للمصادرالتي تعتمد عليها في تدري23الجدول )

 النسلة الم وية % التنرار المصادر

 10.3 3 مصادر عرلية

مصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادر 
 أجنلية+عرلية

14 42.3 

 41.4 16 غير هلك

  100 65 المجموس



 

  ان المدرسذذين يعتمذدون علذ  المراجذغ والمصذذادر العرليذة وااجنليذة  علمذا لذذأن 6يتضذال مذن الشذنل )
 ة.معار المراجغ العرلية مترجمة عن مراجغ اجنلي

 السؤال الاالث : هل البرنامج في الجامعة مرخص ؟

   يلين هلك  64(ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية والجدول 

 التكرارات والنسب المئوية لترخيص البرنامج :(24الجدول )       

 النسلة الم وية % التنرار ترخيص اللرنامج

 31.0 5 نعر

 25.0 60 ا

  100 65 المجموس



 

 في الدائرة ؟GIS السؤال الرابع : هل يوجد مختبر خاص ل

  يلين هلك  65(ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية والجدول 

 GISالتكرارات والنسب المئوية لتوفر مختبر لتدريس ال  :(25الجدول )       

 م وية %النسلة ال التنرار GISوجود مختلر 

 5.3. 63 نعر

 ..60 2 ا

  100 65 المجموس



 

 الدائرة إجبارية أم إختيارية ؟في   GISالسؤال الخامس : مساقات

   يلين هلك  62(ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية والجدول 

 التكرارات والنسب المئوية لنوع المسا  :(21الجدول )

 النسلة الم وية % التنرار GISنوس مسا  

 55.6 12 إجلاري

 44.2 13 إختياري+إجلاري

  100 65 المجموس

 



 

 في الدائرة؟ GIS السؤال السادس : ما هي عدد المساقات الخاصة  في ال

 يلين هلك    .6(ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية والجدول 

 في الدائرة GIS والنسب المئوية لعدد المساقات الخاصة  في ال التكرارات :(22الجدول )

 النسلة الم وية % التنرار العدد

1 11 3..5 

6 4 13.2 

3 10 34.5 

5 4 13.2 

  100 65 المجموس

 في الدائرة؟ GIS السؤال السادس : ما هي عدد المساقات اإلجبارية الخاصة  في ال

 يلين هلك    62(ان التنرارت والنسو الم وية والجدول ولإلجالة عن هها الساال تر استخر 



 في الدائرة GIS التكرارات والنسب المئوية لعدد المساقات االجبارية الخاصة  في ال :(28الجدول )

 النسلة الم وية % التنرار العدد

1 . 64.1 

6 13 44.2 

5 4 13.2 

 6..1 5 غير هلك

  100 65 المجموس

 في الدائرة؟ GIS عدد المساقات االختيارية الخاصة  في ال هو السؤال الاامن : ما

 يلين هلك    62(ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية والجدول 

 في الدا ر  GIS التنرارات والنسو الم وية لعدد المساقات ااختيارية الخاصة  في ال   62الجدول )

  وية %النسلة الم التنرار العدد

1 15 51.. 

 42.3 14 غير هلك 

 % 100 65 المجموس

 لخدمة المساقات االخرى؟  GISالسؤال التاسع : هل يتم استخدام ما تم تدريسه في ال

 يلين هلك    65(ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية والجدول 

 



 لخدمة المساقات االخرى  GISتخدام ما تم تدريسه في الالتكرارات والنسب المئوية الس :(29الجدول )

استخدار ما تر 
 تدريس 

 النسلة الم وية % التنرار

 52.2 .1 نعر 

 41.4 16 ا

  100 65 المجموس

 

 ؟Google Earthالسؤال العاشر: هل تستخدم برنامج 

  يلين هلك  30(ولإلجالة عن هها الساال تر استخران التنرارت والنسو الم وية والجدول 

 Google Earth( التكرارات والنسب المئوية الستخدام برنامج 31الجدول )

 النسلة الم وية % التنرار استخدار اللرنامج

 6.4. 61 نعر 



 2..6 2 ا

  100 65 المجموس

 

 تلين من هه  الدراسة ما يلي 

علومذذذات الجارافيذذذة لذذذين ان قسذذذر الجارافيذذذا فذذذي جامعذذذة ليذذذر ليذذذت هذذذو ابنثذذذر اسذذذتخداما لذذذنار الم .1
 الجامعات المدروسة  تليها جامعة النجاح الوطنية.

  هر ابنثذر اسذتخداما لذنار المعلومذات الجارافيذة  6000ان الخريجين الحديثين نسليا )لعد عار  .6
 ولالتالي فإن الجيل الحدي  أنثر قدر  عل  التعامل مغ التانيات الحديثة.

معلومذذذذات الجارافيذذذذة فذذذذي لل لسذذذذطينية ا يسذذذذتخدمون ناذذذر اان مدرسذذذي الجارافيذذذذا فذذذذي الجامعذذذات ا .3
مذن الناحيذة ال نيذة  وعذدر مذنال  التدريا ل اعلية  نارا لعدر قدر  نسلة نلير  منهر عل  اسذتخدامها

 المطلولة. ابهمية اللرنامج
خدمة فذي الحامعذات غيذر مرخصذة  ناذرا للتنل ذة العاليذة ستتلين من الدراسة ان معار اللرامج الم .4

 امج المرخصة.لللر 



لذنار  ان جميغ أقسار الجارافيا في الجامعات ال لسطينية في الض ة الارلية تطرح مسا  أو أنثذر .5
 امجها التعليمية  سوا  اللنالوريوا أو الماجستير.المعلومات الجارافية في لر 

 ان معار ثنثة أقسار من لين أرلعة يتوفر فيها مختلر خاص لنار المعلومات الجارافية. .2
 
 توصياتال

ضذرور  تناذير دورات تدريليذة لمدرسذذي الجارافيذا فذي الجامعذات ال لسذذطينية فذي مجذال ناذذر  .1
سذذذذتو  مالمعلومذذذذات الجارافيذذذذة  لتمنيذذذذنهر مذذذذن اسذذذذتخدار هذذذذه  التانيذذذذة فذذذذي التذذذذدريا  ورفذذذذغ 

 التحصيل العلمي للطللة.
نار تطلي  قانون النشر والمطلوعات  وعدر السماح لتداول نسخ غير مرخصة من لرامج  .6

 .%25  حي  للات نسلة النسخ غير المرخصة في الجامعات المعلومات الجارافية
تعليذذل التعذذاون لذذين أقسذذار الجارافيذذا فذذي الجامعذذات ال لسذذطينية فذذي مجذذال ناذذر العلومذذات  .3

 الجارافية.
  خاصذة لشذنل دوري فذي الجامعذات ال لسذطينية عاد الندوات المتخصصة في هذها المجذال .4

 .مستو  اتاان المهارات ااحترافية والمتادمة منخ ضان النتا ج لينت ان 
عاذد دورات فذذي اسذتخدار المهذذارات ااساسذية فذذي الحاسذوو  حيذذ  اشذارت الدراسذذة الذذ  ان  .5

 حوالي رلغ مدرسي الجارافيا في الجامعات المدروسة ا يستطيعون استخدار الحاسوو.
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