)مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة
هـ3319 م – صفر7132 ) تشرين الثاني13( ) العدد9( المجلد
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

 خمود ياسين محمد. م. م
 آمنو عمي احمد. م.م
___________________________________________________ _________

ممخص البحث
اجريت الدراسة في محافظة صالح الديف وىدفت معرفة اثر بعض ميارات الخرائط الجغرافية

) طالبة اختيرت عشوائيا65( في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتوسط وتكونت عينة البحث مف

) طالبة لممجموعة82() طالبة لممجموعة التجريبية و82( مف طالبات مدرسة الحكمة لمبنات بواقع
 درست المجموعة التجريبية باستخداـ بعض ميارات الخرائط الجغرافية ودرست، الضابطة

 واستخدمت الباحثتاف اختبا اًر موضوعياً بعدياً مف نوع، المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية

االختيار مف متعدد لقياس ميارات الطالبات وفي تحميؿ نتائج البحث استخدمت الباحثتاف القيمة
التائية لعينتيف مستقمتيف ومعامؿ ارتباط بيرسوف واسفرت نتائج البحث تفوؽ طالبات المجموعة

التجريبية التي درست مادة الجغرافية باستخداـ الميارات الجغرافية في رسـ الخرائط عمى طالبات

. )المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية (التقميدية
Abstract
The study was conducted in Salah al-Din province aimed to know the
impact of some geographical mapping skills in the collection of second
grade students average consisted sample of 56 students randomly selected
students from the wisdom school for girls by (28) students the experimental
group and 28 students for the control group, studied the experimental group
using some geographical maps and the skills of the group studied the
control in the traditional way, and used the researchers test objectively of
the kind of choice Uday of a multi-measuring student skills in the analysis
of the search results were used for the value of T researchers two
independent samples and correlation coefficient of Bear Wen resulted in
the search results outweigh the students in the experimental group that
studied geography skills using geographical material in mapping the
control group, which examined the material the same way as usual
(traditional).
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الفصل األول

أوالً :مشكمة البحث:

"إف مادة الجغرافية ممتعة في دراستيا وعممية في محتواىا ،وعمى الرغـ مف ىذه األىمية إال

أنيا تعاني مف مشكالت تواجو عممية تدريسيا والتي أسيمت طبيعتيا وتنظيميا في إبرازىا ومف
بينيا ضعؼ اكتساب الطمبة لبعض ميارات الخرائط.

إذ أف الطمبة يواجيوف صعوبة في تعييف مكاف الظواىر الجغرافية عمى الخريطة وىـ غير

قادريف عمى التصور بشكؿ ممموس عندما ينظروف إلى الصور والخرائط واألشكاؿ الجغرافية وىذه

المشكمة تواجو تعميـ مادة الجغرافية وتعمميا.

()pp: 81 – 82 ،1977 ،Graves

إف مادة الخرائط ىي مف أكثر األدوات والوسائؿ التعميمية المستخدمة في تدريس الجغرافية،

وقد قسمت الدراسات االجتماعية إلى ثالثة مجاالت ىي  :اكتساب المعارؼ  ،وفحص القيـ

واختبارىا  ،وتنمية الميارات  ،كما أف بعض الدراسات بينت أف المدرسيف يركزوف عمى اكتساب
المعارؼ فقط فضالً عف تدريس الميارات الجغرافية بشكؿ عشوائي وعرضي .

إف قراءة الخريطة وفيميا مف قبؿ الطمبة تعد ضرورة ماسة لنجاح عممية التعمـ مف جية

وتسييالً ألمور الحياة اليومية مف جية أخرى  ،مع ذلؾ فأف كثير مف المدرسيف لـ ينجحوا في

تنمية قدرة الطمبة عمى قراءة وفيـ الخريطة  ،وىذا ما أكدتو كثير مف الدراسات االجتماعية

واالختبارات التي أجريت لمطمبة في مراحؿ مختمفة أف عدداً منيـ لديو فيـ خاطئ لتحديد
االتجاىات والموقع النسبي وعدـ قدرتيـ عمى قراءة رموز الخريطة ( .سعادة ،8002 ،ص ،94ص)69

ومما تقدـ يتضح لنا أف ىناؾ حاجة ممحة إلى إعادة النظر في اصالح التعميـ والسيما إعداد

المعمـ عمى وفؽ برامج حديثة لرفع مستوى التعمـ والتعميـ لديو .

ويعتقد كؿ مف ( )Whipple & Palmer 1976بأننا سوؼ ننجح في تعميـ الميارات

الضرورية لمطمبة إذا ما تـ تحديد نقاط ضعفيـ فييا واختيار الوقت المناسب لتعميميا والوسيمة
المناسبة بشكؿ متتابع ومتدرج ومنذ المراحؿ األولى في التعميـ .

ومف خالؿ عمؿ الباحثتاف في التدريس فقد الحظتا اف اىتماـ مدرسي الجغرافية بتدريب الطمبة

عمى الميارات الجغرافية يكاد يكوف معدوـ لذا ارادت الباحثتاف اف تكوف ليذه الدراسة مساىمة في
اعداد الطمبة وتدريبيـ عمى فيـ وقراءة الرموز والخرائط واكسابيـ بعض الميارات الجغرافية .
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ثانياً :أىمية البحث-:

إف الجغرافية ىي أداة لألجابة عف األسئمة المتعمقة بالمعموـ والمجيوؿ  ،فيي تفسر لنا

الظواىر الجغرافية وتكشؼ لنا حقائقيا ويعتمد ذلؾ عمى األصوؿ التجريبية  ،أي أنيا تستعمؿ
المالحظة لمظواىر وجمع البيانات بطريقة موضوعية وتوضيح دقيؽ لمعبارات  ،وتقوـ عمى أساس

الطرائؽ العامة في البحث العممي التي يستعمميا العمماء الجغرافيوف والبحث عف المعرفة الجغرافية

والتأكد مف صحتيا.

(أبو حمو ،2422 ،ص)2

إ ف اكتساب الخبرات ال يعتمد عمى المعمومات فقط بؿ يحتاج إلى مواقؼ ذات معنى تتضمف

فرص التدريب عمى الميارات  ،وتعد الميارات الوسيمة المباشرة لمتعامؿ مع المواقؼ الحقيقية لمحياة

.

(األميف ،2448 ،ص)52

وقد حدد طنطاوي ( )2442والسكراف ( )8000أىـ الميارات التي يسعى التدريس الفعاؿ إلى

تنميتيا-:

 -2ميارة فيـ وتفسير الخرائط والرسوـ البيانية لكي يستطيع المتعمـ قراءة الخرائط والكرات األرضية
وتكوف لديو القدرة عمى معرفة األلواف وتحديد األماكف واالتجاىات عمى الخريطة .

(طنطاوي ،2442 ،ص)92

ومف الميارات األدائية (الحركية) ميارات رسـ الخرائط وتموينيا وميارات استعماؿ األطالس والكرات

األرضية والصور وغيرىا.

(سكراف ،8000 ،ص)204

وتعد ميارات استخداـ الخريطة مف الميارات الضرورية التي ينبغي عمى مدرس الجغرافية أف

يكوف ممماً بيا ومتمكناً منيا بدرجة عالية مف القدرة بسبب ما يؤديو مف دور في تدريس مادة

الجغرافية .

(العزاوي والعبادي ،2424 ،ص)5

أف تنمية الميارات تشكؿ أحد أىداؼ تدريس الجغرافية فيي تساعد عمى نمو شخصية

الطالب في المستقبؿ وقدرتو عمى تحمؿ المسؤولية وتولي المراكز القيادية  ،فامتالؾ ميارة معينة

في أي اختصاص كاف لو األثر في نمو شخصية المتعمـ.

(جبر ،2421 ،ص)81

إف المعمومات والحقائؽ التي يدرسيا الطالب قد تذىب وتكوف عرضة لمنسياف أما

الميارات بشكؿ عاـ والميارات الجغرافية بشكؿ خاص فيي باقية وتزداد بريقاً بازدياد المعرفة عند

الطالب كونيا ىي التي تؤلؼ أو تكوف أدوات التعميـ .
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تمثؿ الميارات جس اًر يربط المعرفة بالسموؾ لذا ال يمكف االستغناء عنيا  ،وأف إىماليا في

الدراسة يؤدي الى ضعؼ في فيـ واستيعاب مجاالت المعرفة .

(المقاني ،2428 ،ص)90

أشار حميدة إلى أف االىتماـ بالميارات التدريسية ضرورة تؤكدىا التوجييات التربوية

الحديثة وأصبحت تربية الطالب في العصر الحديث قائمة عمى االىتماـ بميارات التدريس إذ سادت

حركة إعداد المعمميف القائمة عمى الميارات التدريسية معظـ برامج إعداد المعمميف في الواليات

المتحدة بيدؼ إعداد معمـ قادر عمى أداء عممو بنحو سميـ.

(حميدة ،8000 ،ص)28

إف العديد مف الدراسات العربية التي أجريت مؤخ اًر خمصت إلى ضعؼ فعالية برامج

اإلعداد وانخفاض مستوى أداء ميارات التدريس والسيما ميارات رسـ الخرائط الجغرافية لذا كاف مف
االىداؼ الرئيسة اكساب المعمميف كثير مف الميارات وفؽ برامج العدادىـ اعداداً جيداً.

(الزيود ،2424 ،ص)229

يعد التقويـ ركناً أساسياً مف أركاف العممية التعميمية فيو يسبقيا ويالزميا ويتابعو ا مف أجؿ

دراسة واقعيا ويبحث مشكالتيا ويرسـ الخطوط الالزمة لتطويرىا تحقيقاً لألىداؼ المنشودة .

(طعيمة ومناع ،8000 ،ص)94

تؤكد البحوث التربوية في الوقت الحاضر التعرؼ عمى طرائؽ التعمـ والتعميـ الفاعمة التي
تمكف المتعمـ مف تحقيؽ تعمـ أفضؿ وىذا ال يأتي إال عف طريؽ تمكينو مف امتالؾ ميارات عديدة

واستيعاب المعارؼ العممية .

مما سبؽ تتوضح أىمية ميارات الخرائط كواحدة مف الميارات الجغرافية بؿ مف أىميا إذ ال

غنى لمدرس الجغرافية عف ميارات الخريطة وأكد التربوييف عمى أىمية اكساب الطالب ميارات
الجغرافية ومنيا ميارات الخرائط وىنا تبرز أىمية دراسة تحصيؿ الطمبة في ىذه الميارات لمتعرؼ

عمى مدى إتقانيـ ليا والتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ .

ثالثاً :ىدف البحث:

ييدؼ البحث الحالي إلى دراسة أثر بعض ميارات الخرائط الجغرافية في التحصيؿ لدى

طالبات الصؼ الثاني المتوسط  .مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي-:

 ما مستوى درجة اكتساب طالبات الصؼ الثاني المتوسط في محافظة صالح الديف لمياراتاستخداـ الخرائط .
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رابعاً :فرضية البحث-:

ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي

تدرس مادة الجغرافية عمى وفؽ استخداـ ميارات الخرائط وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة

الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية (التقميدية) .

خامساً :حدود البحث -:يقتصر البحث الحالي عمى-:

 طالبات الصؼ الثاني المتوسط في المدارس التابعة لمديرية تربية صالح الديف /قسـتكريت في محافظة صالح الديف لمعاـ الدراسي ()8025 – 8026

 -الفصؿ االوؿ مف العاـ الدراسي ()8025-8026

 الفصوؿ الثالثة األولى مف كتاب جغرافية الوطف العربي المقرر تدريسو خالؿ العاـالدراسي ( )8025 – 8026لمصؼ الثاني المتوسط.

سادساً :تحديد المصطمحات-:

أوالً :ميارات الخرائط)Maps Skills( :
 -الميارة )Skill( :عرفيا كؿ مف-:

 المقاني :ىي ذلؾ الشيء الذي تعمـ الفرد أف يؤديو عف فيـ ويسر ودقة يؤدى بصورة بدنية وعضمية أوعقمية

(المقاني ،2428 ،ص)92

 -سعادة " :وىي القدرة عمى انجاز عمؿ ما بسرعة واتقاف مرات متتالية "( .سعادة ،2425 ،ص)209

أداء جسدياً
 كود  :Goodالميارة " ىي أي شيء يتعممو الفرد ألدائو بسيولة وبإيجاز وربما يكوف ً()p. 536 ،1959 ،Good
أو عقمياً ".
ر ومؤىالً لتأدية ميمة أو ميمات ".
 -سكيؿ  " :Skeelىي القدرة عمى أف تصبح جدي اً

()p. 139 ،1970 ،Skeel

 -رياف :بأنيا القدرة عمى األداء بدرجة كافية مف الكفايات والدقة والسرعة( .رياف ،2492 ،ص)96

 مرعي والحيمة :بأنيا نمط معقد في النشاط اليادؼ يتطمب أداؤه معالجة وتدبير وتنسيؽ معموماتوتدريبات سبؽ تعمميا.

(مرعي ومحمد ،8006 ،ص)826
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_________ ___________________________________________________

ثانياً :الخرائط :)Maps( :عرفيا كل من:

 بريستوف (( )Prestonىي عبارة عف رسوـ ذات قياسات لسطح األرض أو جزء منو).()p. 228 ،1987 ،Preston
 -عزيز وأسود( :ىي صورة مصغرة لسطح األرض أو جزء منو)( .عزيز وأسود ،2498 ،ص)69

 -العبادي( :ىي تمثيؿ مصغر لجزء مف سطح األرض).

(العبادي ،2420 ،ص)24

التعريؼ اإلجرائي -:وىي الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة مف خالؿ االختبار التحصيمي الذي
أعدتو الباحثتاف .

ثالثاً :الجغرافية :)Geography( :عرفيا كل من-:

 األميف( :بأنيا دراسة الظاىرات الطبيعية والبشرية عمى سطح األرض أو جزء منو وتحميؿالعالقات واالرتباطات الموجودة بينيا مكانياً.

(األميف ،8000 ،ص)81

 أبو سرحاف( :بأنيا دراسة سطح األرض وما عمييا مف ظواىر طبيعية وعالقات التأثير والتأثربينيا وبيف اإلنساف).

(أبو سرحاف ،8000 ،ص)82

 حميدة( :بأنيا دراسة العالقات بيف اإلنساف وبيئتو الطبيعية والمشكالت التي تنشأ عف العالقاتبيف اإلنساف والبيئة وأثر ذلؾ عمى الفرد والجماعة).

(حميدة ،8000 ،ص)815

اإلجرائي :مجموع الحقائؽ والمعمومات والمفاىيـ والميارات التي تكتسبيا طالبات االلصؼ الثاني
المتوسط في ثانوية الحكمة لمبنات .

رابعاً :التحصيل :)Achievement( :عرفو كل من-:

 ( )Pageبأنو " األداء في المدرسة أو الجامعة في سمسمة مف االختبارات المقننة "()p: 85 ،1977 ،Page

 ( )Wollmanبأنو " درجة مستوى النجاح في قسـ مف الحاالت المتخصصة أو العامة أو مستوىالكفاية العممي في صؼ أو مدرسة".

()p: 5 ،1983 ،Wollman

 -عالـ :بأنو " درجة االكتساب التي يحققيا الفرد ،أو مستوى النجاح الذي يحرزه ،أو يصؿ إليو

في مادة دراسية ،أو مجاؿ تعميمي ،أو تدريب معيف ".

(عالـ ،8000 ،ص)106

التعريؼ االجرائي :بأنو الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة مف خالؿ إجابتيا عمى فقرات االختبار
التحصيمي البعدي الذي أعدتو الباحثتاف ألغراض البحث الحالي والذي سيطبؽ في نياية التجربة.
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م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

الفصل الثاني
أوالً :الخمفية النظرية-:

ظيرت حركة أبحاث الميارات وتطويرىا عند األفراد بعد الحرب العالمية الثانية عندما

استدعى الجيش األمريكي عمماء النفس العسكري لتدريب أفراده وتطوير مياراتيـ في مجاؿ تفكيؾ
األسمحة وتركيبيا فانتشر استخداـ الميارات في المجاالت كافة مثؿ الميندسوف ،ومديرو المدارس،

والقائموف بمينة التمريض ،والعماؿ ،ومدرسو العموـ االجتماعية .

(بموـ ،8002 ،ص)68

وأدخؿ تحميؿ الميارة إلى تحميؿ عممية تعمـ القراءة فيي تفترض وجود ثالث مراحؿ

الكتساب الميارة .المرحمة األولى تتمثؿ بتميز المادة المكتوبة وتتمثؿ المرحمة الثانية بالرسـ والرموز

والثالثة فيي االستجابة ليا بطرائؽ متميزة.

(بموـ ،8002 ،ص)68

أكد جانييو بأف الميارة ىي مف األنشطة التي تتطمب تتابعاً دقيقاً ومحكماً لمحركات

العضمية مثؿ مسكة القمـ أو ركوب دراجة ،وجعؿ جانييو لمميارات الحركية باباً مستقالً مف قدرات
التعمـ وأكد أف تعمميا يعتمد عمى الممارسة والتدريب ،وأف التنظيـ الفردي لمواقؼ التعمـ مرتبط
بالميارة المراد تعمميا وىذه األخرى ترتبط بميارات فرعية أخرى ،وكؿ واحدة منيا تعتمد عمى مدى

استرجاع المعمومات التي اكتسبت مسبقاً وبالتتابع .

(األميف ،8002 ،ص)99 – 90

إف الميارة ىي نمط معقد مف النشاط اليادؼ ،يتطمب أداؤه معالجة وتدب اًر وتنسيؽ

معمومات وتدريبات سبؽ تعمميا ،وأكد (مرعي والحيمة) عمى مدى ترابط تعمـ الميارة مع بقية

مجاالت التعميـ  ،والسيما االتجاىات والقيـ والمعرفة ،ووجدا بأنيا تتكوف مف المعرفة العقمية

ر في نمو الميارة لدى األفراد( .مرعي والحيمة،8008 ،
والوجدانية والعاطفية وىذه األخيرة تترؾ أث اً

ص)826

إف تعمـ الميارة يستند إلى مبادئ تربوية ونفسية  ،وأشار (مرعي والحيمة) إلى أف تعمـ

الميارة يتـ بشكؿ أفضؿ عندما تكوف الميارة ذات أىمية لممتعمـ ولديو الرغبة في تعمميا ،وتعمميا
يتـ بشكؿ أفضؿ عندما يحاوؿ النشاط التعميمي التركيز عمى تنمية الميارة نفسيا في حالة كونيا

جزءاً مف النشاط التعميمي وليس بشكؿ منفصؿ .
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أما الميارات في الدراسات االجتماعية والتي مف ضمنيا الميارات الجغرافية فأنيا غالباً ال

تعد ميكانيكية في طبيعتيا بؿ ليا خصائص مختمفة عف تمؾ الميارات الحركية وأف ليا عدداً مف

االستجابات المختمفة فتعمـ ميارة رسـ الخريطة ىي غيرتعمـ لعبة كرة القدـ  ،لذلؾ فالميارات في

الدراسات االجتماعية معقدة  ،وتتطمب قدرات معرفية لذلؾ فيي تسمى بالميارات المعرفية .

(سعادة ،8002 ،ص)60

 أنواع الميارات:)Skills Kinds( :ترتبط الميارة بالعمؿ  ،وما يرتبط بيذا العمؿ مف استخداـ لمعضالت والحركات بشكؿ
منسؽ  ،وقد عرفت الميارة بأنيا قدرة الفرد عمى أداء أنواع مف المياـ بكفاءة أكبر مف المعتاد وقد
تـ تحديد ثالثة انواع ىي-:

 -2ميارات عممية -:وتتمثؿ في نوعيف مف الميارات  ،األوؿ استخداـ األجيزة واألدوات العممية
والتعامؿ معيا .والثاني ،فيي ميارة إجراء التجارب مثؿ الرسومات والمخططات.

 -8ميارات تعميمية تعممية (أكاديمية) -:وتشتمؿ عمى عدد مف الميارات منيا عمميات البحث
العممي مف أجؿ الحصوؿ عمى المصادر والمراجع  ،واستخداـ الدوريات والمجالت ،

وميارات تنظيمية في تصميـ الجداوؿ واإلحصاءات وفيميا ونقدىا .

 -1ميارات اجتماعية  -:وتتضمف ميارات االتصاؿ والتواصؿ العممي واالشتراؾ في الجمعيات
والمعارض وىذه الميارات تكوف وثيقة الصمة بالعالقات والقيـ السائدة في المجتمع .

(زيتوف ،2449 ،ص)209

 -مستويات تعمم الميارة-:

لمميارة مكوناً معرفياً تستند عميو في عممية اكتسابيا أو تنميتيا ،لذلؾ يجب أف يزود المتعمـ

بالمعرفة الالزمة وألجؿ الحصوؿ عمى ىذه المعرفة يجب أف يمر المتعمـ بثالثة مستويات.

(مرعي والحيمة ،2441 ،ص)822

 -المستوى األول (المعرفي)-:

تزويد المتعمـ بالمعمومات قبؿ األداء المتصؼ بالميارة كتعريفو بمعايير األداء الجيد

والمقبوؿ وتقديـ نموذج مف األداء (قياـ المدرس باألداء أماـ الطمبة أو االستعانة بالوسيمة

التعميمية).
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 -المستوى الثاني (التدريب والممارسة)-:

إعطاء المتعمـ التوجييات أثناء تعمـ الميارة التي تضمف سالمتو وتجنبو الخطأ ويراعى في
ذلؾ عدـ اإلطالة والشرح الطويؿ لكي ال يشعر بالممؿ  ،ألف كثرة التوجييات تعرقؿ أداء الميارة .
 -المستوى الثالث( :التغذية الراجعة)-:

معرفة تعطى بعد التدرب واألداء مثؿ التمميحات اليادفة التي تساعده عمى تصحيح مساره
والتي مف خالليا يمكف لممدرب إتباع أسموب تشكيؿ السموؾ .

(مرعي والحيمة ،8008 ،ص)829

إف طريقة تدريس الميارة تتـ بتكويف األساس النظري لمعمؿ ثـ تنطمؽ إلى التدريبات

العممية المنظمة  ،وأثناء التدريب البد مف إثارة المناقشات النظرية كمما اقتضى األمر ،مف ىذا

يتضح أف لمميارة أنماطاً مف السموؾ تستدعي معرفة نظرية وقدرة عمى الفعؿ وعمميات تنسيقية .

(صالح ،2498 ،ص)958

إف الميارة مسألة معقدة تتركب مف أربعة مكونات  ،اإلدراكي والمعرفي واالنفعالي

والتنسيقي  ،وىذا يتضح بالمخطط اآلتي -:

الميارة

-

مكوف

مكوف

المكوف

المكوف

إدراكي

معرفي

الوجداني

التنسيقي

وعي
انتباه
أىمية
مبادئ

 معمومات حقائؽ مفاىيـ -اندفاع

خصائص ذاتية
 تركيز صبر الجسـ -العيف
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 -تصنيف الميارات الجغرافية-:

أف الجغرافية إحدى مواد الدراسات االجتماعية والتي ييدؼ تدريسيا تحقيؽ أىداؼ تربوية
بالغة األىمية وتنمية الميارات والقدرات التي يحتاجيا الفرد في حياتو اليومية ليتكيؼ مع المجتمع

الذي يعيش فيو  ،فقد وضعت العديد مف التصنيفات ليذه الميارات كاف مف أبرزىا تصنيؼ
الميارات الذي وضع مف قبؿ المجمس الوطني األمريكي لمتربية الجغرافية األمريكية والذي يتمثؿ

بما يأتي-:

 -2طرح األسئمة الجغرافية عف طريؽ تزويد التمميذ بما يأتي-:
 -8الحصوؿ عمى معمومات جغرافية .
 -1إعداد وعرض معمومات جغرافية .
 -9تحميؿ المعمومات الجغرافية .

 -6تطوير التعميمات الجغرافية .

(سعادة)94 ،8002 ،

 -وصنؼ الصباغ ميارات تدريس الجغرافية عمى النحو اآلتي-:

 -2ميارات الطريقة الجغرافية تتضمف تنمية ميارات البحث عف المعمومات الجغرافية ونقدىا.
 -8الميارات الكتابية وتتضمف ميارات الطريقة الصحيحة في كتابة البحوث والتقارير .
 -1الميارات السمعية وتتضمف ميارات اإلصغاء .

 -9الميارات البصرية وتشمؿ مشاىدة األفالـ الجغرافية وجمع الصور

(الصانع ،8000 ،ص ص)262 – 265

 وقد قسـ (سعادة) الميارات الجغرافية إلى مجاالت مختمفة كؿ مجاؿ يضـ ميارات فرعية وكمايأتي-:

أوالً :ميارات عقمية وتشمل-:

 -2ميارات تفكيرية :وتضـ التفكير االستقصائي والعقالني .

 -8ميارات الدراسة :وتضـ كتابة البحوث الجغرافية وجمع المعمومات.
 -1ميارات القراءة :وتشمؿ قراءة الخرائط والكرات األرضية .
ثانياً-:

 -ميارات اجتماعية وتتضمف المشاركة االجتماعية والمناقشة وبرمجة العمؿ والقيادة .
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ثالثاً :الميارات الحركية-:

وتتضمف رسـ الخرائط الجغرافية واقامة المتاحؼ والمعارض الجغرافية .

 -لقد حددت (فارعة) ميارات استخداـ الخريطة بما يأتي-:

 -أوالً :ميارة اختيار الخريطة وتشمل الميارات الفرعية اآلتية-:

 -2ميارة اختيار الخريطة المتصمة بموضوع الدرس .
 -8ميارة اختيار خريطة ذات مقياس رسـ مناسب .
 -1ميارة اختيار الخريطة المناسبة لعمر الطمبة .
 -9ميارة اختيار خريطة حديثة المعمومات .
 -6ميارة اختيار خريطة ذات دليؿ واضح .
 -5ميارة اختيار خريطة واضحة الطباعة .

 -9ميارة اختيار خريطة غير مزدحمة بالمعمومات .
 -2ميارة اختيار خريطة دقيقة مف الناحية العممية .

 -ثانياً :ميارة عرض الخريطة وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية-:

أ -ميارة عرض الخريطة وتتضمف :

 -2وضع الخريطة في المكاف المناسب .

 -8وضع الخريطة في مكاف جيد اإلضاءة .
 -1تثبيت الخريطة بمعدات سبؽ تجييزىا .
 -9توفير األدوات والمواد الالزمة .

 -6استخداـ جياز إسقاط لتكبير الخريطة .
ب -ميارة تقديـ الخريطة وتتضمف الجوانب اآلتية-:

 -2تقديـ الخريطة بأسموب يثير اىتماـ الطمبة .
 -8تقديـ الخريطة مف خالؿ العنواف .

 -1توضيح اليدؼ مف استخداـ الخريطة .

ج -ميارة استخداـ الخرائط في الوقت المناسب-:

 -2استخداـ الخريطة في جميع أوقات الدرس .

 -8التوزيع النسبي لمزمف عند استخداـ الخريطة .
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 -ثالثاً :ميارة فيم الخريطة وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية-:

أ -ميارة قراءة الخريطة وتتضمف الجوانب اآلتية:
 -2توضيح مضموف الخريطة .
 -8قراءة مقياس الخريطة .

 -1قراءة مفتاح الخريطة وداللتو .

 -9استخداـ الخريطة في تحديد مواقع الظاىرات .
 -6استخداـ الخريطة في تحديد االتجاىات .

ب -ميارة تحميل الخريطة وتتضمن الجوانب اآلتية-:
 -2استخداـ الخريطة في تحميؿ عناصر الدرس.
 -8مشاركة الطمبة في تحديد مواقع الظواىر .

 -1استخداـ الخريطة في توضيح العالقات بيف الظواىر .
 -9استخداـ الخريطة في وصؼ الظواىر .

ج -ميارة تفسير الخريطة وتتضمف الجوانب اآلتية-:

 -2استخداـ الخريطة في تفسير وتوزيع الظواىر .
 -8استخداـ الخريطة في تفسير العالمات.

د -ميارة االستنتاج من الخريطة وتتضمن الجوانب األدائية اآلتية-:

 -2استنتاج الظواىر .

 -8استنتاج الظواىر المستقبمية .

 -رابعاً :ميارات استخدام الخريطة في التقويم وتتضمن الجوانب األدائية اآلتية-:

 -2توجيو أسئمة حوؿ عناصر الدرس.
 -8توجيو أسئمة لغرض المقارنة .

 -1توجيو أسئمة حوؿ االستنتاجات التي توصؿ إلييا الطمبة .
 -9تقدير مدى تحقيؽ الخريطة ليدؼ الدرس .
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 -خامساً :ميارة صياغة الخريطة وتتضمن الجوانب األدائية اآلتية-:

أ -تناوؿ الخريطة بحرص .

ب -المحافظة عمى نظافة الخريطة .
ج -لؼ الخريطة بحرص .

د -وضع الخريطة في المكاف المناسب .

ىػ ػ -إشراؾ الطمبة في صياغة الخريطة .

الدراسات السابقة

دراسات عربية-:

 -1دراسة فارعة  1981في مصر-:
ىدفت الدراسة تحديد الميارات الالزمة لمدرس الجغرافية في مجاؿ استخداـ الخرائط لدى طالب

شعبة الجغرافية بكمية التربية بجامعة عيف شمس  ،وقد أعدت الباحثة لذلؾ قائمة ميارات الستخداـ

الخرائط في تدريس الجغرافية وبطاقة لتقويـ ميارات طالب السنة الرابعة في قسـ الجغرافية.

 وقد تحددت مشكمة البحث في معرفة تمكف الطالب مف ميارات استخداـ الخرائط وفي مدىتوافر تمؾ الميارات لدييـ ،مف حيث مستوى األداء  ،والفروؽ في األداء بيف البنيف والبنات

والعالقة بيف أداء الطالب في الصؼ.

 ولالجابة عمى مشكمة البحث قامت الباحثة بمراجعة نتائج الدراسات السابقة في مجاؿ استخداـالخرائط وتحديد ميارات استخداـ الخرائط في التدريس ،وقد تطمب ىذا التحديد دراسة أىمية

الخريطة ومجاالت استخداميا وطبيعتيا ومكانتيا في تعميـ الجغرافية وتـ تحميؿ بعض كتب

الخرائط بعد ذلؾ قامت الباحثة ببناء ثالث بطاقات لمالحظة أداء المدرس في استخداـ الخرائط

في أثناء التدريس وبناء اختبار في فيـ الخريطة  ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الميارات
الرئيسية الستخداـ الخرائط في تدريس الجغرافية ست ميارات ىي :اختبار الخريطة ،وعرضيا،

وفيميا ،واستخداميا في التقويـ ،وصياغة الخريطة ،وتوجيييا .ويندرج مف ىذه الميارات

الرئيسية ميارات فرعية.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف برامج إعداد مدرس الجغرافية في كمية التربية بجامعة عيف

شمس عمى طالب شعبة الجغرافية ميارات متدنية في استخداـ الخرائط( .الف ار ،2424 :ص)50 – 64
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 -2دراسة شواقفة  1982في األردن-:

ىدفت الدراسة معرفة مدى اكتساب طمبة المرحمة الثانوية في األردف لممفاىيـ الجغرافية وميارة
قراءة الخرائط الجغرافية ولتحقيؽ اليدؼ حاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية-:

 -2إلى أي مدى يكتسب طالب المرحمة الثانوية المفاىيـ الجغرافية ؟

 -8ما أثر المستوى التعميمي في مدى اكتساب طالب المرحمة الثانوية لممفاىيـ الجغرافية ؟
 -1ىؿ ىناؾ فروؽ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية وميارة قراءة الخرائط ؟

عينة الدراسة تكونت مف ( )125طالباً وطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية موزعيف عمى

النحو اآلتي-:

الصؼ األوؿ ( )96طالباً و( )58طالبة والصؼ الثاني الثانوي األدبي ( )52طالباً و()68

طالبة ،الصؼ الثالث األدبي ( )52طالباً و( )96طالبة.

أعد الباحث اختبا اًر لقياس المفاىيـ الجغرافية وميارة قراءة الخريطة  ،واستخدـ الباحث

معادلة كورد – ريتشاردسوف ( )KR – 20لقياس ثبات االختبار وتحميؿ التبايف األحادي لقياس
الفروؽ التي تعزى لممستوى التعميمي ولمتغير الجنس  ،وقد كانت نتائج الدراسة :

 -2وجود ضعؼ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية وميارة قراءة الخرائط الجغرافية.

 -8وجود فروؽ في مدى اكتساب طمبة المرحمة الثانوية لممفاىيـ الجغرافية ،ومنيا ميارة قراءة
الخرائط الجغرافية بعضيا لـ يكف لو داللة إحصائية  ،كالفرؽ بيف طمبة الثاني األدبي والثالث
األدبي أو بيف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي والثالث الثانوي.

 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ولصالح اإلناث.

أوصى الباحث بضرورة تطوير مناىج الجغرافية وكتبيا باستخداـ الوسائؿ التعميمية

والمعارض والرحالت لمساعدة الطمبة عمى اكتساب المفاىيـ.

 -3دراسة سممان  1994بغداد-:

ىدؼ الدراسة معرفة أىمية ميارات استخداـ الخرائط في تدريس الجغرافية لدى مدرسي

الجغرافية في المرحمة الثانوية وتقويميا وقد أعد الباحث قائمة بميارات استخداـ الخرائط تألفت مف

( )26ميارة موزعة عمى ( )22مجاالً ضمنيا في استمارة استبانة واستمارة مالحظة وبمغ عدد
أفرادىا ( )210مدرساً ومدرسة في مدينة بغداد لمعاـ .2449 – 2441
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وتأكد الباحث مف صدؽ أداتي البحث بعرضيا عمى لجنة مف المحكميف لمتأكد مف ثبات
االستبانة واعتمد الباحث أيضاً عمى معادلة جي كوبر ( )J. Cooperلحساب ثبات استمارة

المالحظة  ،كما استخدـ وسائؿ إحصائية أخرى في تحميؿ النتائج ىي  :معادلة االتفاؽ المئوي ،
والوسط المرجح  ،ومربع كاي  ،وكانت نتائج الدراسة :

 -2ميارة استخداـ الخرائط الميمة مف وجية نظر مدرسي الجغرافية في المرحمة الثانوية بمغ عددىا
( )28ميارة مف أصؿ ( )26ميارة.

 -8ميارات استخداـ الخرائط التي كانت ممارستيا عالية بمغ عددىا ( )10ميارة والميارات التي
كانت ممارساتيا ضعيفة كاف عددىا ( )62ميارة ،أما الميارات التي ال تمارس فعددىا ()9

ميارات.

 -1ميارات اس تخداـ الخرائط التي شكمت حاجات تدريبية لمدرسي الجغرافية في المرحمة الثانوية
بمغ عددىا ( )12ميارة بينما بمغ عدد الميارات التي لـ تشكؿ حاجات تدريبية ( )69ميارة .

 -9صمـ الباحث برنامجاً تدريبياً لمدرسي الجغرافية في المرحمة الثانوية لتدريبيـ عمى ميارات
استخداـ الخرائط التي يحتاجوف إلى التدريب عمييا.

 أوصى الباحث عمى ضرورة إقامة دورات تدريبية لمدرسي الجغرافية في المرحمة الثانوية عمىميارات استخداـ الخرائط.

دراسات أجنبية-:

 -1دراسة اكنورتيفا :Okunortifa 1973
أجريت ىذه الدراسة في مدينة (ابيدجاف  )Ibadanبنيجيريا وكاف اليدؼ منيا معرفة فعالية

التدريس بالتعميـ المبرمج مقارنة بالطريقة التقميدية في تدريس موضوع قراءة الخرائط في المدارس
االبتدائية بنيجيريا.

استخدـ الباحث في دراستو ىذه كتاباً أمريكياً مبرمجاً في موضوع الخرائط لمصؼ الخامس

والسادس االبتدائي بنيجيريا ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )50تمميذاً موزعيف عمى ثالث مجموعات،
المجموعة األولى درست بالكتاب المبرمج بعد أف تـ تكييفو ليالئـ بيئة التالميذ المدرسية في

نيجيريا ،والمجموعة الثانية درست الكتاب المبرمج مف دوف تكييفو ،والمجموعة الثالثة درست
محتويات المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية وبعد انتياء مدة التجربة  ،اختبرت المجموعات الثالث
باختبار تحصيمي في قراءة الخريطة وأظيرت النتائج ما يأتي -:إف المجموعة التي استخدمت
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الكتاب المبرمج بعد أف تـ تكييفو وكاف تحصيؿ تالميذىا عالياً بالنسبة لتالميذ المجموعتيف

اآلخرتيف.

()pp. 1415 ،1975 ،Okunortiff

 -2دراسة ويندر وود -:Under Wood 1981
ىدفت الدراسة معرفة أثر الخبرة الجغرافية عمى قابميات الطمبة في التصور المكاني وقراءة
الخريطة الطبوغرافية وتفسيرىا  ،تألفت عينة الدراسة مف ( )55طالباً )66( ،منيـ بعمر ( )26سنة

و( )22منيـ بعمر ( )29سنة قسموا عمى ثالث مجموعات عمى أساس الخبرة ،وكانت المجموعة

( )Aىي األقؿ خبرة وعدد أفرادىا ( ،)88وكانت المجموعة ( )Bمتوسطة الخبرة وعدد أفرادىا
( )11وكانت المجموعة ( )Cىي األكثر خبرة واألكبر عم اًر وعدد أفرادىا ( )22فرداً.

أعد الباحث اختبا اًر تألؼ مف ستة أسئمة تقيس قدرة الطمبة عمى التصور المكاني وقراءة

الخريطة وتفسيرىا ،وتوزعت األسئمة عمى قسميف متساوييف يضـ كؿ قسـ ثالثة أسئمة مف أجؿ

تجنب مشاكؿ التفسير المتكونة مف تزاحـ المعمومات عمى نسخة واحدة مف الخريطة وطبقت

األسئمة الثالثة األولى عمى خريطة ،بينما طبقت األسئمة الثالثة األخرى عمى خريطة أخرى ،وكؿ
سؤاؿ رافقو مجموعة مف التعميمات.

اعتمد في تحميؿ النتائج وتفسيرىا عمى الوسائؿ اإلحصائية اآلتية-:
المتوسط  ،وتحميؿ التبايف  ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف  ،ومف النتائج التي أظيرتيا الدراسة

أف طمبة المجموعة األولى ( )Aاألقؿ خبرة  ،كاف معدليـ وسطاً في القدرة عمى التصور المكاني
بينما طمبة المجموعة ( )Bاألكثر خبرة  ،كاف معدليـ مرتفعاً في القدرة عمى التصور المكاني ،أما

طمبة المجموعة ( )Cذات الخبرة العالية  ،فأف أغمبيـ قادروف عمى التصور المكاني  ،وأظير طمبة

المجموعة ( )Bأيضاً تفوقاً ممحوظاً عمى طمبة المجموعة ( )Aفي اختبار قراءة الخريطة بينما
أظير طمبة المجموعة ( )Cتفوقاً عمى أفراد المجموعتيف ( )B ،Aفي قراءة الخريطة الطبوغرافية

وتفسيرىا.

استنتج الباحث أف لمتدريب الجغرافي تأثي اًر عمى التصور المكاني وميارة قراءة الخريطة وأف

الجغرافييف يمكف أف يؤدوا عمالً قيماً في مساعدة طمبتيـ عمى تنمية الجزء األيمف مف الدماغ.

(.)pp: 55 – 58 ،1981 ،Under Wood
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 -بعض المؤشرات والدالالت من الدراسات السابقة-:

 -2ىدفت ىذه الدراسة معرفة أثر استخداـ بعض ميارات الخرائط الجغرافية في التحصيؿ لدى
طالبات الصؼ الثاني المتوسط .

 -8تباينت العينة المستخدمة في الدراسات السابقة بيف أعمى نسبة كدراسة شواقفة التي بمغ عدد
الطمبة فييا ( )125طالباً وطالبة ودراسة ويندر وود  55طالباً ولـ تحدد دراسة فارعة ودراسة

سمماف واكنورتيفا نسبة العينة في دراستيـ.

 -1تباينت المراحؿ الدراسية في الدراسات السابقة إذ طبقت دراسة فارعة عمى طالب شعبة
الجغرافية بكمية التربية بجامعة عيف شمس ،أما دراسة شواقفة فقد طبقت عمى طمبة المرحمة

الثانوية في األردف (الصؼ األوؿ والثاني الثانوي).

أما دراسة سمماف فقد طبقت عمى مدرسي الجغرافية في المرحمة الثانوية  .أما دراسة اكنورتيفا فقد
طبقت عمى المدارس االبتدائية في نيجيريا ودراسة ويندر وود فمـ يذكر المرحمة التي طبقت

عمييا.

 -9المادة الدراسية -:تنوعت المواد الدراسية في دراسات ىذا المحور فقد تناولت دراسة فارعة مادة
الجغرافية في مجاؿ استخداـ الخرائط وتقويميا .أما دراسة شواقفة فقد تناولت أيضاً مادة
الجغرافية وميارة قراءة الخرائط الجغرافية .ودراسة سمماف تناولت الجغرافية وميارة استخداـ

الخرائط في التدريس .أما دراسة اكنورتيفا فقد تناولت دراسة قراءة الخرائط الجغرافية ودراسة

ويندر وود تناولت دراسة الخبرة الجغرافية عمى قابميات الطمبة في التصور المكاني.

 -6مدة التجربة :تراوحت مدة التجربة بيف فصؿ دراسي واحد وبيف عاـ .دراسة فارعة تناولت

طالب السنة الرابعة في فصؿ دراسي واحد .أما دراسة شواقفة فقد تناولت عاماً دراسياً كامالً.

أما دراسة سمماف فقد تناولت عاماً أيضاً .ودراسة اكنورتيفا فقد كانت مدة الدراسة عاماً دراسياً

كامالً  ،أما دراسة ويندر وود فمـ تذكر المدة.

 -5األداة المستخدمة -:أداة البحث المستخدمة في دراسة فارعة ىي قائمة ميارات الستخداـ
الخرائط وبطاقة لتقويـ الميارات  ،أما دراسة شواقفة استخدـ اختبا اًر لقياس المفاىيـ الجغرافية

وميارة قراءة الخريطة ومعادلة كورد – ريتشاردسوف  ،أما دراسة سمماف فقد أعد قائمة بميارات
استخداـ الخرائط تألفت مف ( )26ميارة ضمنيا في استمارة استبانة واستمارة مالحظة  .أما

دراسة اكنورتيفا استخدـ كتاباً أمريكياً مبرمجاً في موضوع الخرائط لمصؼ الخامس والسادس
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االبتدائي بنيجيريا باستخداـ اختبار تحصيمي في قراءة الخريطة  .أما دراسة ويندر وود أعد
الباحث اختبا اًر مف ستة أسئمة تقيس قدرة الطمبة عمى التصور المكاني وتوزعت األسئمة عمى
قسميف يضـ كؿ قسـ ثالثة أسئمة.

 -9الوسائؿ اإلحصائية -:استخدمت الدراسات السابقة الوسائؿ اإلحصائية كالً حسب بياناتيا
وأىدافيا ،ففي دراسة فارعة لـ تذكر الوسيمة اإلحصائية المستخدمة .أما دراسة شواقفة فقد

استخدـ معادلة كورد – ريتشاردسوف ،أما دراسة سمماف فقد اعتمد عمى معادلة جي – كوبر J.

 Cooperلحساب ثبات االستبانة .كما استخدـ االتفاؽ المئوي والوسط المرجح ومربع كاي .أما
دراسة اكنورتيفا لـ تذكر الوسيمة اإلحصائية ،أما دراسة ويندر وود فقد استخدـ المتوسط الحسابي
وتحميؿ التبايف ومعادلة ارتباط بيرسوف.

 -8نتائج الدراسات السابقة-:

 -أىـ النتائج التي توصمت إلييا دراسة فارعة ىي أف برامج إعداد مدرسي الجغرافية في كمية

التربية بجامعة عيف شمس عمى طالب شعبة الجغرافية ميارات متدنية في استخداـ الخرائط

 ،أما دراسة شواقفة فقد كانت النتائج:

 -2وجود ضعؼ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية وميارة قراءة الخرائط.
 -8وجود فروؽ في مدى اكتساب طمبة المرحمة الثانوية لممفاىيـ الجغرافية.
أما دراسة سمماف فقد كانت نتائجيا :

 -2ميارة استخداـ الخرائط الميمة مف وجية نظر مدرسي الجغرافية في المرحمة الثانوية بمغ عددىا
( )28ميارة مف أصؿ ( )26ميارة.

 -8ميارات استخداـ الخرائط العالية ( )10والميارات التي كانت ضعيفة ( )62أما الميارات التي ال
تمارس بمغ عددىا ( )9ميارات.

 -1صمـ الباحث برنامجاً تدريبياً لمدرسي الجغرافية في المرحمة الثانوية لتدريبيـ عمى ميارات
استخداـ الخرائط.

أما دراسة اكنورتيفا فقد كانت نتائجيا إف المجموعة التي استخدمت الكتاب المبرمج بعد أف تـ
تكييفو كاف تحصؿ تالميذىا عالياً بالنسبة لتالميذ المجموعتيف األخرتيف  ،أما دراسة ويندر

وود استنتج الباحث أف لمتدريب الجغرافي تأثير عمى التصور المكاني وميارة قراءة الخريطة
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 ،وأف الجغرافييف يمكف أف يؤدوا عمالً قيماً في مساعدة طمبتيـ عمى تنمية الجزء األيمف مف

الدماغ .

اإلفادة من الدراسات السابقة
 -2االفادة مف الدراسات السابقة في إجراءات السالمة الداخمية والخارجية لمبحث.
 -8اختيار عينة البحث .

 -1بناء أداة البحث وتطبيقيا.

 -9اإلطالع عمى المصادر واألدبيات.
 -6اختيار الوسائؿ اإلحصائية المناسبة.
 -5كيفية عرض نتائج البحث وتفسيرىا.

 -9االستنتاجات والتوصيات والمقترحات في ضوء الدراسات والبحوث السابقة.

 -2اإلفادة مف أسموب إجراء التكافؤ بيف العينات الذي أتبعتو الدراسات إذ تـ اختيار ما يناسب
البحث الحالي

الفصل الثالث

إجراءات البحث-:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لإلجراءات التي تتطمبيا تجربة البحث مف حيث اختيار

التصميـ التجريبي المناسب وتحديد مجتمع البحث واختيار العينة واإلجراءات التي تـ بموجبيا بناء
االختبارات والخطط التدريسية وصياغة األىداؼ السموكية والميارية ثـ توضيح طريقة إعداد األداة

التي تـ بموجبيا قياس الميارات الجغرافية وتحديد الوسائؿ اإلحصائية المناسبة.
أوالً :التصميم التجريبي-:

إف التصميـ التجريبي ىو االستراتيجية التي يضعيا الباحث لجمع المعمومات وضبط

المتغيرات التي يمكف أف تؤثر عمى اإلجراءات وعممية التحميؿ لإلجابة عف أسئمة البحث  ،وعمى
الباحث أف يختار التصميـ التجريبي المناسب الذي يوفر حداً مقبوالً مف الصدؽ لنتائج البحث
(عودة وممكاوي ،2448 ،ص .)218وتحقيقاً ألىداؼ البحث الحالي والتحقؽ مف فرضياتو  ،فقد

تـ اختيار واحد مف تصاميـ الضبط الجزئي لمجموعتيف ذات االختبار البعدي نظ اًر لطبيعة الظواىر
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

التي تعالج في البحوث التربوية ولصعوبة الضبط المحكـ لممتغيرات كميا (عودة وممكاوي،2448 ،
ص .)215شكؿ ( )2يوضح ىذا التصميـ.
شكؿ ()2

التصميـ التجريبي المستخدـ في البحث
المجموعة

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

التجريبية

بعض ميارات

اختبار تحصيمي

الخرائط الجغرافية
الضابطة

الطريقة االعتيادية

اختبار بعدي

ثانياً :مجتمع البحث-:

مف الخطوات المنيجية في البحوث التربوية ىي تحديد مجتمع البحث وىذه العممية تتطمب

دقة بالغة إذ تتوقؼ عمييا إجراءات البحث وكفاءة نتائجو (شفيؽ ،8002 ،ص )42يتمثؿ مجتمع

البحث بطالبات الصؼ الثاني المتوسط في ثانوية الحكمة لمبنات /محافظة صالح الديف.

وقد تـ اختيار ثانوية الحكمة لمبنات  ،قصدياً وذلؾ بسبب مكاف عمؿ الباحثتاف وقربيا مف

مسكنيما مما سيؿ عممية إجراء التجربة باإلضافة إلى أمور أخرى منيا-:

 -2التسييالت التي قدمتيا ادارة المدرسة وتعاونيا مع الباحثتاف .

 -8ألف احدى الباحثتاف ىي احدى مدرسات مادة الجغرافية في المدرسة .
ثالثاً :عينة البحث-:

بعد تحديد المدرسة التي ستطبؽ فييا التجربة تـ اختيار شعبتيف عشوائياً لتمثؿ الشعبة ()2

المجموعة التجريبية التي تدرس مادة الخرائط الجغرافية عمى وفؽ الميارات الجغرافية في استخداـ

الخرائط وشعبة ( )8لتمثؿ المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة

االعتيادية (التقميدية).
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

وكاف عدد طالبات المجموعة التجريبية ( )82طالبة بينما كاف عدد طالبات المجموعة
الضابطة ( )82طالبة وجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
المجموعة

الشعبة

عدد الطالب

التجريبية

2

82

الضابطة

8

82

المجموع

-

65

رابعاً :تحديد الميارات الجغرافية-:

مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات كاممة حوؿ الميارات الجغرافية التي أرادت الباحثتا أف

تدخالىا في الدراسة ،ومف خالؿ اإلطالع عمى بعض الدراسات واستشارة بعض المتخصصيف في
الجغرافية  ،وعمى بعض األدبيات التي تتعمؽ مواضيعيا بيذا الخصوص ،قامت الباحثتاف بصياغة
سؤاؿ عف الميارات الجغرافية التي يرى المدرسوف أف طمبتيـ ضعاؼ فييا ويعانوف مف صعوبات
في أدائيا والتي تتعمؽ باستخداـ الخريطة الجغرافية ،وتـ طرح السؤاؿ عمى عدد مف مدرسي ثانوية

الحكمة لمبنات  ،وتـ جمع اإلجابات وصياغتيا عمى شكؿ قائمة  ،عرضت عمى بعض الخبراء

المتخصصيف في تدريس مادة الجغرافية وتـ االتفاؽ عمييا.
خامساً :التكافؤ بين طالبات الشعبتين-:

لمتأكد مف تكافؤ طالبات الشعبتيف إحصائياً في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج

التجربة ،وعمى الرغـ مف أف جميع الطالبات مف مجتمع واحد قامت الباحثتاف بإجراءات التكافؤات
اآلتية-:

 -2التحصيؿ الدراسي لمادة الجغرافية االمتحاف النيائي لمسنة السابقة (.)8026 –8029

اعتمدت الباحثتاف درجات الطالبات في الصؼ االوؿ المتوسط لمعاـ الدراسي (– 8029

 )8026لمتكافؤ بيف مجموعتي البحث فقد كاف متوسط درجات الشعبة ( )2ىي ( )48 ,91وتباينيا

( )8 ,25ومتوسط درجات الشعبة ( )8ىي ( )48 ,16وتباينيا ( )1 ,86وباستخداـ T – test
لعينتيف مستقمتيف كانت القيمة التائية المحسوبة ( )0 ,156أقؿ مف القيمة التائية الجدولية والتي

قيمتيا ( )8عند مستوى داللة  0 ,06وبدرجة حرية ( ،)66وىذا يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في
ىذا المتغير .والجدوؿ رقـ ( )8يوضح ذلؾ .
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

تكافؤ الشعبتيف في متغير التحصيؿ الدراسي لمسنة السابقة ()8026 – 8029
الشعبة

العدد

متوسط

التبايف

الدرجات
()2

82

48 ,91

8 ,25

()8

82

48 ,16

1 ,86

درجة

القيمة التائية

الداللة عند

الحرية

المحسوبة

الجدولية

مستوى 0 ,06

66

0 ,156

8

غير دالة
إحصائياً

 -8التحصيؿ الدراسي لمادة الجغرافية في امتحاف الفصؿ األوؿ بموضوعات جغرافية لمسنة
الدراسية (.)8025 – 8026

لغرض التثبت مف تكافؤ الشعبتيف في تحصيميـ لمادة الجغرافية في امتحاف بداية الفصؿ

لمعاـ الدراسي ( )8025 – 8026فقد كاف متوسط درجات الشعبة ( )2ىي ( )99 ,92وتباينيا
( )26 ,15ومتوسط درجات الشعبة ( )8ىي ( )99وتباينيا ( )82 ,01وباستخداـ ()T – test
لعينتيف مستقمتيف كانت القيمة التائية المحسوبة ( )0 ,229أقؿ مف القيمة التائية الجدولية والتي

قيمتيا ( )8عند مستوى معنوي  0 ,06وبدرجة حرية ( ،)66وىذا يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في
ىذا المتغير.

جدوؿ ()1
(تكافؤ الشعبتيف في متغير التحصيؿ الدراسي)

الشعبة

العدد

متوسط

التبايف

الدرجات
()2

82

99 ,92

26 ,15

()8

82

99

82 ,01

درجة

القيمة التائية

الداللة عند مستوى

الحرية

المحسوبة

الجدولية

0 ,06

66

0 ,229

8 ,000

غير دالة إحصائياً

 -3مستوى الميارات الجغرافية-:
قامت الباحثتاف بإعداد اختبار لميارات الخرائط الجغرافية لمشعبتيف قبؿ البدء بالتجربة ،

وتـ إعداد االختبار ليشمؿ بعض الميارات موضوع البحث  ،وتـ التأكد مف صالحيتو بعد عرضو

عمى عدد مف الخبراء في اختصاص طرائؽ التدريس والجغرافية وبعد تصحيح اإلجابة وفقاً لممعايير
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

التي أعدت لقياس الميارات الجغرافية  ،بمغ متوسط درجات الشعبة ( )25,29( )2ومتوسط درجات
الشعبة ( )22 ,86( )8وتبايف الشعبتيف عمى التوالي ( )9 ,88و( )8 ,21لكؿ منيما وباستخداـ T

 – testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف الدرجات.

ظير أنو ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0 ,06وبدرجة حرية

( )66إذ كانت القيمة التائية المحسوبة ( )2 ,851أقؿ مف القيمة الجدولية البالغة ( )8 ,000وىذا

يدؿ عمى أف مجموعتي البحث متكافئتاف في متغير مستوى الميارات  .جدوؿ رقـ ( )9يوضح

ذلؾ.

جدوؿ ()9
(تكافؤ الشعبتيف في متغير الميارات الجغرافية)

الشعبة

العدد

متوسط

التبايف

الدرجات
()2

82

25 ,29

9 ,88

()8

82

22 ,86

8 ,21

درجة

القيمة التائية

الداللة عند مستوى

الحرية

المحسوبة

الجدولية

0 ,06

66

2 ,891

8 ,000

غير دالة إحصائياً

سادساً -:ضبط السالمة الداخمية التي قد تؤثر في التصميم التجريبي لمبحث-:

 -2االندثار التجريبي :ويقصد بو األثر الناتج مف ترؾ عدد مف أفراد العينة أو انقطاعيـ في أثناء
تطبيؽ التجربة (الزوبعي ،2422 ،ص )42وفي البحث الحالي لـ يحصؿ أي انقطاع أو

نقؿ أي طالبة مف مجموعتي البحث.

 -8تـ السيطرة عمى ىذا المتغير باستخداـ األدوات القياسية نفسيا مع طالبات مجموعتي البحث
سواء باالختبار التحصيمي أـ باالختبار المياري وبالمعايير نفسيا.

 -1المواد الدراسية :إذا كانت المادة الدراسية موحدة لمجموعتي البحث والتي تمثمت بالفصوؿ

الثالثة األولى مف كتاب جغرافية الوطف العربي المقرر تدريسو خالؿ العاـ الدراسي (8026
– .)8025

 -9توزيع الحصص :كانت عدد الحصص المقرر تدريسو أسبوعياً لمادة الجغرافية لمصؼ الثاني

المتوسط حصتيف أسبوعياً ووفقاً لجدوؿ الدروس األسبوعي  ،فقد كاف توزيع الدروس في
يوميف وبشكؿ تبادلي.
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

 -6الم ػدة الزمني ػة  :م ػدة التجرب ػة متسػ ػ ػاوي ػة لمجم ػوعتػ ػي البحث وىػ ػي ( 28أسبػ ػ ػوعػ ػاً) إذ بػ ػ ػدأت
بتاريخ  8026 /20 /22وانتيت بتاريخ 8025 /2/80

سابعاً -:مستمزمات البحث-:
 -1تحديد المادة العممية:

حددت الموضوعات التي ستدرس عمى وفؽ المنياج وتسمسميا الزمني في كتاب الجغرافية
المقرر تدريسو لمصؼ الثاني المتوسط لمعاـ الدراسي (.)8025 – 8026
 -2صياغة األىداف السموكية:

أ -في المجال المياري

الميارة نمط معقد في النشاط يتطمب تنسيقاً لممعمومات وترابطاً مع بقية مجاالت التعمـ .
(مرعي والحيمة  ،8008،ص)826

ويرتكز ىذا المجاؿ عمى مفيوـ العمؿ النفسي والحركات العضمية التي يقوـ بيا الجسـ
(السكراف ،8008 ،ص)44

وتـ صياغة ( )80ىدفاً ميارياً ،ولغرض التأكد مف صحة ىذه األىداؼ واستيفائيا لمحتوى

المادة الدراسية ،تـ عرضيا عمى عدد مف الخبراء المتخصصيف بتدريس الجغرافية والعموـ التربوية

والنفسية وقد حصمت جميع األىداؼ عمى الموافقة مع إجراء بعض التعديالت عمييا.
 -3إعداد الخطط الدراسية:

أي عمؿ يريد أف يقوـ بو اإلنساف يحتاج إلى تخطيط مسبؽ والتخطيط الجيد ىو أحد

الشروط لمتدريس الجيد والسيما بعد أف أصبح مف غير الممكف اعتماد المدرس عمى خبراتو السابقة
في ظؿ التطور اليائؿ الذي يفرض عميو متابعة المستجدات التي تط أر عمى طرائؽ التدريس (كراجو

ب ،2449 ،ص ،)51لذا اعتمدت الباحثتاف خططاً تدريسية لمموضوعات التي تـ تدريسيا خالؿ
التجربة والتي بمغ عددىا ( )28خطة تـ عرض نماذج الخطط عمى مجموعة مف الخبراء
والمتخصصيف في تدريس الجغرافية وطرائؽ التدريس.

 -4أداة البحث:

أعدت الباحثتاف اختبا اًر موضوعياً بعدياً مف نوع االختيار مف متعدد استناداً لما يراه عدد

مف خبراء القياس بأنو أفضؿ أنواع االختبارات مقارنة باالختبارات المقالية وقدرتيا عمى قياس

النواتج التعميمية وأنو مف أكثر أنواع االختبارات تقويماً ألىداؼ المادة في يسر وسيولة ،عمى الرغـ
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

مف الجيد المبذوؿ (عالـ ،8002 ،ص )822واقتصادىا في الوقت وأكثر ارتفاعاً في معامؿ

الصدؽ.

(الظاىر ،2444 ،ص)58

وتكوف ىذا االختبار مف ( )80فقرة اختبارية لقياس ميارات الجغرافية ممحؽ رقـ (.)2

أ -صدق االختبار:

يتحقؽ الصدؽ عندما يقيس االختبار فعالً القدرة أو السمة أو االتجاه

لالستعداد والذي وضع االختبار لقياسو (عيسوي ،2499 ،ص .)96وقد اعتمدت الباحثتاف صدؽ

المحتوى  ،فقد عرضت فقرات االختبار والكتاب المقرر عمى مجموعة مف ذوي االختصاص والخبرة
بحيث أجريت التعديالت الالزمة وفؽ آرائيـ وتوجيياتيـ.

ب -العينة االستطالعية :طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية تمثمت بطالبات الصؼ الثاني
المتوسط في بعض المدارس المتوسطة والثانوية إذ بمغ عدد الطالبات ( )90طالبة بإعطاء درجة

واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لمخاطئة .إذ رتبت درجات العينة االستطالعية ترتيباً تنازلياً إذ

اختيرت  %60مف االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات لتمثؿ المجموعة العميا واختيرت
 %60مف االستمارات الحاصمة عمى أقؿ الدرجات لتمثؿ المجموعة الدنيا.

ثبات االختبار -:يعرؼ االختبار بأنو القدرة عمى إعطاء النتائج نفسيا إذا طبؽ أكثر مف مرة في
ظروؼ مماثمة عمى العينة نفسيا (السيد ،8000 ،ص )250ويرى (عودة ،2442 ،ص )190إف
معامؿ الثبات لدرجات االختبار ىو المؤشر اإلحصائي عمى دقة القياس واتساقو.

وبما أف االختبار المياري يقيس مستوى االنجاز لكؿ طالبة في الميارات الجغرافية ،أي أف

فقراتو ليست مف النوع الموضوعي  ،لذلؾ اتبعت الباحثتاف طريقة إعادة التصحيح كطريقة لمتأكد
مف ثبات درجات االختبار.

إذ قامت الباحثتاف بتصحيح درجات العينة االستطالعية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف

بيف التصحيح األوؿ الذي قامت بو الباحثتاف والتصحيح الثاني .إذ كانت قيمتو ( ،)0 ,29وىذا يعد

مؤش اًر جيداً عمى ثبات درجات االختبار.

تطبيق التجربة -:بدأت الباحثتاف بتطبيؽ التجربة في يوـ  8026/20/22وانتيت بتاريخ

 8025/2/80واتبعت اإلجراءات اآلتية-:
 -2اختارت الباحثتاف عشوائياً عدداً محدداً مسبقاً مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط في ثانوية
الحكمة لمبنات .
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

 -8استبعدت الباحثتاف الطالبات الراسبات .
 -1حددت الباحثتاف الميارات الجغرافية التي تعتمداف عمييا أساساً في بناء الميارات الجغرافية ،ثـ
تدريب الطالبات في موضوعات سبؽ ليف دراستيا.

 -9كمفت الباحثتاف الطالبات بإعداد خارطة تتضمف بعض الميارات الجغرافية التي سيتـ تدريسيا.

 -6قامت الباحثتاف بالتدريس عمى وفؽ الخطط اليومية والتي يبمغ عددىا ( )28خطة لكؿ
مجموعة مف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة.

 -5اعطت الباحثتاف مقدمة عف الموضوع الذي تنوياف تدريسو وتسأالف الطالبات عف الميارات
الرئيسة لمدرس.

 -9وجيت الباحثتاف األسئمة عف الموضوع وما يتضمنو مف ميارات مع إعطاء أمثمة عف
الميارات.

 -2قامت الباحثتاف بتكممة موضوع الدرس وتدويف الميارات الرئيسة لمدرس عمى الموحة.
 -4رسمت الباحثتاف خارطة تتضمف الميارات الرئيسة لمدرس عمى الموحة.

 -20كمفت الباحثتاف الطالبات برسـ خارطة الميارات الموجودة عمى الموحة في دفاترىف.
 -المجموعة الضابطة:

درست المجموعة الضابطة حسب الخطة اليومية التي تـ إعدادىا وعدىا ( )28خطة

تدريسية.

 -2مقدمة لمدرس والتي تبمع مدتيا ( 6دقائؽ).
 -8استعماؿ الوسائؿ التعميمية التي ليا عالقة بموضوع الدرس.

 -1قامت الباحثتاف بعرض موضوع الدرس مف خالؿ توجيو األسئمة إلى الطالبات وكتابتيا عمى
الموحة مع إثارة المناقشة حوؿ بعض األسئمة الرئيسة في الدرس مع توجيو األسئمة اليادفة.

 -9قامت الباحثتاف بعد االنتياء مف موضوع الدرس بتوجيو األسئمة إلى الطالبات حوؿ الموضوع
الذي درسنو.

 -6كمفت الباحثتاف الطالبات بواجب بيتي وبموضوع جديد.
الوسائل اإلحصائية-:

استخدمت الباحثتاف في إجراءات البحث وتحميؿ النتائج الوسائؿ اإلحصائية اآلتية-:
 -2االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .T- test
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
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أثر ميارات الخرائط الجغرافية
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م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

استخدـ لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية لمجموعتي البحث في
االختباريف المياري والتحصيمي واجراءات التكافؤ.
س– 2
ت=

(عدس ،2444 ،ص)182

س8
8
ع2

(ف+ )2 – 2
×

+

(ف + 2ف8- )8

8
ع8

(ف)2 – 8

2 2

ف 2ف8

إذ تمثؿ-:

س = 2متوسط درجات المجموعة التجريبية.
س = 8متوسط درجات المجموعة الضابطة.
ع = 2تبايف المجموعة التجريبية.
ع = 8تبايف المجموعة الضابطة.

ف = 2عدد أفراد المجموعة التجريبية.
ف = 8عدد أفراد المجموعة الضابطة.

 -2معامل ارتباط بيرسون :Pearson Correlation Coeffieient
استخدـ في حساب الثبات لنصؼ االختبار التحصيمي لدرجات العينة االستطالعية ،وكذلؾ

في حساب التبايف لألختبار المياري لمعينة االستطالعية بيف درجات التصحيحيف.

(توفيؽ وآخروف،8000 ،

ص)98
ف مجػ ػ س ص – (مجػ ػ س) (مجػ ػ ص)
ر=

[ ف مجػ ػ س( – 8مجػ ػ س) [ ] 8ف مجػ ػ ص( – 8مجػ ػ ص)] 8
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أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرىا
ىدؼ البحث الحالي معرفة أثر بعض الميارات الجغرافية في رسـ الخرائط لدى طالبات

لصؼ الثاني المتوسط وفي ضوء ذلؾ وضعت الفرضية الصفرية التي أظيرت نتائج البحث
الحالي.

 -2نصت الفرضية عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0 ,06بيف
متوسطات درجات المجموعة التجريبية التي تدرس الجغرافية باستخداـ بعض الميارات رسـ

الخرائط ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي تدرس الجغرافية باستخداـ الطريقة

االعتيادية في االختبار المياري النيائي إذ تـ استخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف
وتبيف أف الفرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى  0 ,06وبدرجة حرية ( )66إذ كانت القيمة التائية

المحسوبة ( )9 ,5أكبر مف القيمة الجدولية ( )8جدوؿ ( )6وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية
القائمة ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي

تدرس مادة الجغرافية عمى وفؽ استخداـ ميارات الخرائط وبيف متوسط درجات طالبات

المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية (التقميدية).
جدوؿ ()6

القيمة التائية المحسوبة والجدولية لالختبار المياري النيائي
لممجموعتيف التجريبية والضابطة
المجموعة

العدد المتوسط

التبايف

الحسابي

االنحراؼ درجة
المعياري

التجريبية

82

16 ,92

9 ,81

8 ,52

الضابطة

82

85

6 ,64

8 ,15

المجموع

65
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مستوى الداللة

القيمة التائية

الحرية المحسوبة الجدولية
66

9 ,5

8

داؿ عند مستوى

()0 ,06

مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

 -تفسير النتيجة-:

بعد عرض النتيجة تبيف تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية التي درست مادة الجغرافية
باستخداـ الميارات الجغرافية في رسـ الخرائط عمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست المادة
نفسيا بالطريقة االعتيادية (التقميدية) وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية التي نصت عمى عدـ وجود

فرؽ ذو داللة إحصائية عمى المجموعتيف في استخداـ الميارات الجغرافية.

تعزو الباحثتاف سبب ىذه النتيجة إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي استخدمت في تدريس

المادة ميارات الخرائط.

 -2اكتساب المتعمميف عدداً مف الميارات والخبرات وبطريقة وظيفية وأف اكتساب الميارات ال
يعتمد عمى المعمومات فقط بؿ يحتاج إلى التدريب عمى الميارات.

 -8تعد ميارات استخداـ الخرائط مف الميارات الميمة التي يجب عمى مدرس مادة الجغرافية أف
يكوف ممماً بيا وتدريب طمبتو عمييا .

 -1مف الميارات التي يسعى التدريس الفعاؿ إلى تنميتيا وتطويرىا ىي ميارة قراءة الخريطة
وتفسيرىا وميارة استعماؿ األطالس وغيرىا.

 -9إف العديد مف الدراسات التي أجريت خمصت إلى نتيجة واحدة وىي ضعؼ برامج اإلعداد
وانخفاض مستوى أداء ميارات التدريس.
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مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجلد ( )9العدد ( )13تشرين الثاني 7132م – صفر 3319هـ
أثر ميارات الخرائط الجغرافية
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

 -االستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث يتضح لنا-:
يأتي-:

مف خالؿ قياـ الباحثتاف بتجربة البحث والوصوؿ إلى النتائج الحالية استنتجت الباحثتاف ما

 -2تدريس الميارات الجغرافية يعمؿ عمى تنمية الميارات الجغرافية أو تطويرىا حيث يمكف
مالحظة ذلؾ مف خالؿ النتيجة التي حققتيا المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي.

 -8طريقة عرض الخريطة الجغرافية وطريقة وضع الظواىر عمييا عمى شكؿ أجزاء متتابعة تساعد
عمى تكويف فكرة عامة عف الخريطة.

 المقترحات -:في ضوء نتائج البحث التي توصمت إلييا الباحثتاف توصي الباحثتاف بما يأتي-: -2إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مواضيع أخرى لمجغرافية.
 -8أثر استخداـ الميارات الجغرافية في تنمية التفكير اإلبداعي.
 -1إجراء دراسة تتضمف الميارات الجغرافية كافة.

 -9إجراء دراسة أخرى مماثمة لمدراسة الحالية عمى عينات أخرى.
 -التوصيات-:

 -2عمى الجيات المعنية أف توفر المستمزمات كافة مف خرائط وأدوات لرسـ الخرائط.

 -8مف الضروري جداً تدريب المعمميف والكوادر العممية عمى كيفية استخداـ الخرائط الجغرافية
واتقاف ميارات رسـ الخرائط.

 -1إتاحة الفرصة لجميع الطمبة باستخداـ بوردات رسـ الخرائط.

 -9ضرورة تدريب مدرسي الجغرافية طمبتيـ عمى ميارات رسـ الخرائط وقراءتيا .
 -6إقامة دورات تأىيمية لمدرسي الجغرافية العممية بيف الحيف واآلخر لتقوية الميارة العممية لدييـ.
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م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

المصادر

 -2أبو حمو ،يعقوب عبد اهلل ،المفاىيـ والتعميمات في بناء المناىج الجغرافية ورقة عمؿ قدمت في
ندوة (عمـ الجغرافية في خدمة األمة) ،بغداد 2422. /22 /82 – 85

 -8أبو سرحاف ،عطية عودة ،)8000( ،دراسات في أساليب تدريس التربية االجتماعية والوطنية،
دار الخميج لمنشر والتوزيع.

 -1األميف ،إسماعيؿ محمد ،)8002( ،طرؽ تدريس الرياضيات ،نظرياتو وتطبيقاتو ،سمسمة
المراجع في التربية وعمـ النفس ،الكتاب السابع عشر ،ط ،2دار الفكر العربي ،القاىرة.

 -9األميف ،شاكر محمود وآخروف ،أصوؿ تدريس المواد االجتماعية ،دار الحكمة لمطباعة والنشر،
بغداد2448. ،

 -6األميف ،شاكر محمود وآخروف ،)8000( ،أصوؿ تدريس المواد االجتماعية ،ط ،9بغداد،
مطبعة تونس.

 -5بموـ ،بنجاميف ،وآخروف ،)8002( ،نظاـ تصنيؼ األىداؼ التربوية ،ترجمة محمد محمود
الخوالدة وصادؽ إبراىيـ عودة ،دار مكتبة اليالؿ ودار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

 -9جبر ،سميماف محمد وسر الختـ عثماف ،)2421( ،اتجاىات حديثة في تدريس المواد
االجتماعية ،دار المريخ ،الرياض.

 -2حميدة ،أماـ مختار ،وآخروف ،)8000( ،تدرس الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ ،ج،8
مكتبة زىراء الشرؽ ،مصر.

 -4الخوالدة ،محمد محمود وآخروف ،)2424( ،طرؽ التدريس العامة ،ط ،2مطبعة و ازرة التربية
والتعميـ ،اليمف.

 -20رياف ،فكري حسف ،)2492( ،التدريس ،أىدافو ،أسسو ،أساليبو ،تقويـ نتائجو وتطبيقاتو،
ط ،8الكويت ،عالـ الكتب.

 -22الزوبعي ،عبد الجميؿ وآخروف ،االختبارات والمقاييس النفسية ،جامعة الموصؿ ،دار الكتب
لمطباعة والنشر2422. ،

 -28زيتوف ،عايش محمد ،)2449( ،أساليب تدريس العموـ ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،األردف.

 -21الزيود ،نادر فيمي وآخروف ،)2424( ،التعمـ والتعميـ الصفي ،مطبعة دار الفكر لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف.
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 -29السكراف ،محمد أحمد ،استراتيجيات تدريس المواد االجتماعية ،ط ،8دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع ،األردف8000. ،

 -26سعادة ،جودت احمد ،)8002( ،تدريس ميارات الخرائط ونماذج الكرة األرضية ،دار الشروؽ
لمنشر والتوزيع ،اإلصدار األوؿ ،األردف ،ص94.

 -25سعادة ،جودت احمد وآخروف ،)2425( ،مستوى الطالب وجنسو وأثرىما عمى اكتساب ميارة
استخداـ الجيات الرئيسية والفرعية في الحياة اليومية ،المجمة العربية لمعموـ اإلنسانية ،مجمد

 ،5عدد  ،18جامعة الكويت.

 -29السيد ،فؤاد البيي ،)8000( ،الذكاء ،ط ،6القاىرة ،دار الفكر.
 -22صالح ،احمد زكي ،)2498( ،عمـ النفس التربوي ،ط ،20القاىرة ،مكتبة النيضة.

 -24الصانع ،محمد إبراىيـ ،)8000( ،األىداؼ السموكية واالختبارات المدرسية ،ط ،8اليمف،
مركز عبادي لمدراسات والنشر.

 -80طعيمة ،رشدي احمد ،ومحمد سيد مناع ،تعمـ العربية والديف بيف العمـ والفتف ،دار الفكر
العربي ،القاىرة8000. ،

 -82طنطاوي ،محمود ،استراتيجيات تدريس المواد االجتماعية ،ط ،8مكتبة الفالح ،الكويت،
2442.

 -88الظاىر ،زكريا محمود وآخروف ،)2444( ،مبادئ القياس والتقويـ في التربية ،ط ( ،)22عماف،
مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 -81العبادي ،تنزيو مجيد ،)2420( ،أثر الرسـ اآلني لممصورات في تحصيؿ المعمومات
الجغرافية واستبقاءىا وتنمية ميارة الرسـ لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة ديالى ،كمية التربية.

 -89العزاوي ،فالح جماؿ وعمي عبد األمير العبادي ،الكراس التدريبي لمخرائط الجغرافية ،بغداد ،دار
الحرية لمطباعة والنشر2424. ،

 -86عزيز ،مكي ،وفالح شاكر أسود ،الخرائط والجغرافية العممية ،بغداد ،مطبعة العاني2498. ،
 -85عالـ ،صالح الديف محمود ،)8000( ،القياس والتقويـ التربوي والنفسي وأساسياتو وتطبيقاتو
وتوجيياتو المعاصرة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
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م  .م .خمود ياسين محمد
م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

 -89عالـ ،صالح الديف محمود ،)8002( ،االختبارات الشخصية مرجعية المحؾ في المجاالت
التربوية والنفسية والتدريسية ،دار المطابع ،مديرية دار الكتب والنشر ،جامعة الموصؿ.

 -82عودة ،احمد سميماف ،)2442( ،القياس والتقويـ في العممية التدريسية ،ط ،8عماف ،دار
األمؿ لمتوزيع والنشر.

 -84عودة ،أحمد سمماف والممكاوي فتحي حسف ،)2448( ،أساسيات البحث العممي في التربية
والعموـ اإلنسانية ،مكتبة الكناني ،األردف ،أربد.

 -10عيسوي ،عبد الرحمف محمد ،)2499( ،القياس والتجريب في عمـ النفس والتربية ،بيروت،
دار النيضة العربية.

 -12الفرا ،فاروؽ حمدي ،تطور كفايات تدريس الجغرافية باستخداـ الوحدات النسقية سمسمة الرسائؿ
الجامعية ،الكويت.2424 ،

 -18المقاني ،احمد حسيف ،وبرنس احمد رضواف ،تدريس الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ ،ج،8
مكتبة زىراء الشرؽ ،مصر.

 -11مرعي توفيؽ احمد ،والحيمة محمد محمود ،)8008( ،طرائؽ التدريس العامة ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.

 -19مرعي توفيؽ احمد ،والحيمة محمد محمود ،)8006( ،طرائؽ التدريس العامة ،ط ،8دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف.

 -16مرعي توفيؽ وآخروف ،)2441( ،طرائؽ التدريس والتدريب العامة ،منشورات جامعة القدس
المفتوحة ،عماف ،األردف.
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ممحق ()1

فقرات اختبار ميارات الجغرافية لطمبة مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
عزيزتي الطالبة :بيف يديؾ اختبار ييدؼ إلى معرفة مدى اكتسابؾ لميارات الخرائط

الجغرافية يتكوف مف ( )80فقرة اختبارية تتألؼ كؿ فقرة مف عبارة متبوعة ب ػ ػ ( )9بدائؿ واحدة منيا
صحيحة مطموب منؾ-:

 -اختيار البديؿ الصحيح.

 تدويف اإلجابة عمى ورقة اإلجابة المرفقة. اإلجابة عف جميع الفقرات. لكؿ فقرة إجابة واحدة. -مثاؿ توضيحي-:

تقع مدينة بعقوبة بالنسبة إلى مدينة بغداد في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

أ -الجنوب الغربي

ج ػ ػ -الشماؿ الشرقي.

ب -الشماؿ الغربي

د -الجنوب الشرقي.

 -ضعي دائرة حوؿ الحرؼ الذي يسبؽ اإلجابة الصحيحة.

 -1مفتاح الخريطة ىو-:

ج ػ ػ -وحدات إلظيار المسافات

أ -أدوات رسـ الخريطة

د -طريقة لرسـ الصور.

ب -طرؽ رسـ الخريطة

 -2السيول المنخفضة عن مستوى سطح البحر تمون في الخريطة بالمون

أ -األخضر الفاتح

ج ػ ػ -األصفر

ب -األخضر الغامؽ جداً

د -األخضر الغامؽ.

 -1الطريقة التقميدية لتغيير وتكبير الخريطة ىي-:
أ -المثمثات المتماثمة

ب -المربعات

ج ػ ػ -جياز العارض فوؽ الرأس

د -البانتوغراؼ.

 -4الخريطة الكنتورية ىي عبارة عن

أ -خطوط تمثؿ االرتفاعات
ب -صور لمناطؽ

ج ػ ػ -ألواف لمتضاريس

د -خطوط لحدود المناطؽ.
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م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

 -5خرائط التضاريس ىي نوع من الخرائط
أ -التاريخية

ج ػ ػ -الطبيعية

ب -البشرية

د -السياسية.

 -6تعرف التضاريس بأنيا-:

أ -جميع األشكاؿ التي تغطي سطح األرض.
ب -المناطؽ المنبسطة فوؽ سطح األرض.

جػ ػ ػ -المناطؽ التي تغمرىا المسطحات المائية.

د -المناطؽ المرتفعة فوؽ سطح األرض.

 -7من الخصائص التي جعمت الوطن العربي يتميز عن غيره من البمدان ىي-:
جػ ػ ػ -قصر سواحمو البحرية

أ -توسطو خط االستواء

ب -توسطو نصؼ الكرة الشمالي د -ضيؽ أراضيو الساحمية.
 -8يمتاز المضيق عن أشكال سطح األرض األخرى بأنو-:

أ -يفصؿ بيف مناطؽ يابسة

ب -يقع بيف الساحؿ والسفح

ج ػ ػ -يقع بيف جبميف مرتفعيف

د -يقع بيف سطحيف مائييف.

 -9يمتاز الضغط الجوي في المناطق القارية الداخمية خالل الصيف بـــ-:

أ -االرتفاع

ج ػ ػ ػ -االضطراب
د -االنخفاض.

ب -االعتداؿ

 -11تيب عمى جنوب الوطن العربي في فصل الصيف رياح موسمية تسمى بـــ:
أ -الشمالية الغربية

ب -الجنوبية الغربية

ج ػ ػ -الشمالية الشرقية

د -الجنوبية الشرقية.

-11تتضح فائدة المنطقة الجبمية بالنسبة لممورد المائي من خالل ما تحتويو من:
أ -سفوح واسعة

ب -ممرات جبمية

ج ػ ػ -ثموج متراكمة

د -معادف كثيرة.

 -12تعرف اليضاب بأنيا المناطق الجافة التي تحتل من مساحة الوطن العربي حوالي-:
أ%40 -

ب%50 -

جػ ػ ػ%20 -

د.%60 -
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م .م .آمنو عمي احمد
_________ ___________________________________________________

 -13من خصائص المناخ ىي-:

جػ ػ ػ -الثبات التدريجي

أ -التذبذب معظـ الوقت
ب -التقمب مف حيف ألخر

د -الثبات طيمة الوقت.

 -14تمتاز الجبال االنكسارية عن أنواع الجبال األخرى بأنيا نتيجة عن-:
ج ػ ػ -الحركات االلتوائية

أ -الحركات الزلزالية

د -تراكـ الالفا البركانية.

ب -تراكـ األتربة بشكؿ مستمر

 -15السيول ذات فائدة لإلنسان من حيث-:
أ -منحدرة ذات ترب منجرفة

ب -وعرة يصعب التنقؿ فييا

ج ػ ػ -منبسطة سيمة االستغالؿ.
د -منخفضة ذات موارد قميمة.

 -16تعرف المناطق المستوية التي ال ترتفع عن مستوى سطح البحر بــــ:
أ -الودياف

ب -السيوؿ

ج ػ ػ -المنخفضات
د -السواحؿ.

 -17يعرف وزن عمود اليواء الممتد من نياية الغالف وحتى مستوى سطح البحر بالضغط-:
أ -الغازي

ب -المرتفع

ج ػ ػ -الجوي

د -المنخفض.

 -18يعرف الممر المائي الذي يصل بين مسطحين مائيين بـــ:
أ -الخميج

جػ ػ ػ -البحيرة

ب -المضيؽ

د -الجدوؿ.

أ 600 -ممـ

جػ ػ ػ 2000 -ممـ

 -19تزيد كمية المطر السنوي في إقميم مناخ البحر المتوسط عمى-:
ب 400 -ممـ

د 2600 -ممـ.

 -21الجفاف الذي يسود معظم أجزاء الوطن العربي سبب-:
أ -قربو مف البحار.

ب -العواصؼ الرممية.
جػ ػ ػ ػ -قمة سقوط األمطار وارتفاع درجات الح اررة.

د -ىبوب الرياح الجافة.
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