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 أثر استخدام بعض ميارات الخرائط الجغرافية
 في التحصيل لدى طمبة كمية التربية األساسية

 م.م. ابتسام خمف جواد
 قسم الجغرافية/ كمية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية

 الفصل األول
 :مشكمة البحث :أوالً 

كعمى الرغـ مف ىذه األىمية إال أنيا تعاني مف مشكبلت ، الجغرافية ممتعة في دراستيا كعممية في محتكاىاإف مادة 
 .تكاجو عممية تدريسيا كالتي أسيمت طبيعتيا كتنظيميا في إبرازىا كمف بينيا ضعؼ اكتساب الطمبة لبعض ميارات الخرائط

لجغرافية عمى الخريطة كأنيـ غير قادريف عمى التصكر إذ أف الطمبة يكاجيكف صعكبة في تعييف مكاف الظكاىر ا
بشكؿ مممكس عندما ينظركف إلى الصكر كالخرائط كاألشكاؿ الجغرافية كىذه المشكمة تكاجو تعميـ مادة الجغرافية كتعمميا في 

 ).Graves ،1977 ،pp: 81 – 82( .المرحمة اإلعدادية
كقد قاـ العمماء بتقسيـ ، تعميمية المستخدمة في تدريس الجغرافيةإف مادة الخرائط ىي مف أكثر األدكات كالكسائؿ ال

كقد أظيرت ، كتنمية الميارات، كفحص القيـ كاختبارىا، اكتساب المعارؼ :الدراسات االجتماعية إلى ثبلثة مجاالت ىي
 أغمب الدراسات أف المدرسيف يركزكف عمى اكتساب المعارؼ مع تدريس الميارات بشكؿ عشكائي كعرضي. 

إف قدرة الطمبة عمى قراءة الخريطة كفيميا تعد ضركرة ماسة لنجاح عممية التعمـ مف جية كتسييبلن ألمكر الحياة 
، سعادة( كىذا ما أشار إليو كؿ مف .مع ذلؾ فأف أكثر المدرسيف لـ ينجحكا في تنمية تمؾ القدرة، اليكمية مف جية أخرل

 .)ْٗص، ََُِ
عدـ تعمـ الطمبة لكثير مف األمكر المتعمقة بالخريطة كما أكضحت االختبارات التي حينما أكدكا عمى كجكد دليؿ يبيف 

أجريت لمطمبة في مراحؿ مختمفة أف عددان منيـ لديو فيـ خاطئ لتحديد االتجاىات كالمكقع النسبي كعدـ القدرة عمى قراءة 
 .)ْٓص، ََُِ، سعادة( رمكز الخريطة.

إف الجزء األكبر مف ، تطكر الميارات المعرفية لديو لتككف أكثر فاعمية كفائدة أف برامج إعداد المعمـ الطالب يجب أف
تكصيات المؤتمرات كالندكات التي عقدت مؤخران منصبان عمى كيفية تطكير برامج إعداد الطالب كالمعمـ لتمبية احتياجات 

 ).ٓٓص، ََُِ، سعادة( .كمتطمبات المجتمع
ي اصبلح التعميـ كالسيما إعداد المعمـ عمى كفؽ برامج حديثة لرفع مستكل أصبحت الحاجة ممحة إلى إعادة النظر ف

 التعمـ كالتعميـ لديو.
بأننا سكؼ ننجح في تعميـ الميارات الضركرية لمطمبة إذا ما تـ  )Whipple & Palmer 1976( بينما يعتقد كؿ مف

ناسبة بشكؿ متتابع كمتدرج كمنذ المراحؿ األكلى في تحديد نقاط ضعفيـ فييا كاختيار الكقت المناسب لتعميميا كالكسيمة الم
 ).ْٓص، ََُِ، سعادة( .التعميـ

 -:كمما سبؽ تكمف مشكمة البحث الحالي في اآلتي -
 .قمة اىتماـ أقساـ الجغرافية في كمية التربية بتدريب طمبتيا الميارات الخاصة بالخرائط كرسميا -ُ
 .ربية كالتربية األساسية في ميارات رسـ الخرائط عمى ما شخصتو الدراسات السابقةضعؼ طمبة أقساـ الجغرافية في كميات الت -ِ
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 -:أىمية البحث :ثانياً 
فيي تفسر لنا الظكاىر الجغرافية كتكشؼ لنا ، إف الجغرافية ىي أداة لؤلجابة عف األسئمة المتعمقة بالمعمـك كالمجيكؿ

نيا تستعمؿ المبلحظة لمظكاىر كجمع البيانات بطريقة مكضكعية أم أ، حقائقيا كيعتمد ذلؾ عمى األصكؿ التجريبية
كتقـك عمى أساس الطرائؽ العامة في البحث العممي التي يستعمميا العمماء الجغرافيكف كالبحث عف ، كتكضيح دقيؽ لمعبارات

 ).ُص، ُٖٖٗ، أبك حمك(            .المعرفة الجغرافية كالتأكد مف صحتيا
ية إلى إعداد مكاطف صالح مف خبلؿ اكتساب المتعمميف بعدد مف الخبرات كالميارات كييدؼ تدريس الجغراف 

أف اكتساب الخبرات ال يعتمد عمى المعمكمات فقط بؿ يحتاج إلى مكاقؼ ذات معنى تتضمف فرص ، كبطريقة كظيفية
 ).ٖٔص، ُِٗٗ، األميف( محياة.كتعد الميارات الكسيمة المباشرة لمتعامؿ مع المكاقؼ الحقيقية ل، التدريب عمى الميارات

 -:أىـ الميارات التي يسعى التدريس الفعاؿ إلى تنميتيا )َََِ( كالسكراف )ُُٗٗ( كحدد طنطاكم 
ميارة فيـ كتفسير الخرائط كالرسـك البيانية لكي يستطيع المتعمـ قراءة الخرائط كالكرات األرضية كتككف لديو القدرة عمى  -ُ

 ).ُْص، ُُٗٗ، طنطاكم( .ماكف كاالتجاىات عمى الخريطةمعرفة األلكاف كتحديد األ
.. .لكرات األرضية كالصكرميارات رسـ الخرائط كتمكينيا كميارات استعماؿ األطالس كا )الحركية( كمف الميارات األدائية

 ).َُٗص، َََِ، سكراف(             . كغيرىا
ينبغي عمى مدرس الجغرافية أف يككف مممان بيا كمتمكنان كتعد ميارات استخداـ الخريطة مف الميارات الضركرية التي 

 .)ٔص، ُٖٗٗ، العزاكم كالعبادم( منيا بدرجة عالية مف القدرة بسبب ما يؤديو مف دكر في تدريس مادة الجغرافية.
أف تنمية الميارات تشكؿ أحد أىداؼ تدريس الجغرافية فيي تساعد عمى نمك شخصية الطالب في المستقبؿ  
مى تحمؿ المسؤكلية كتكلي المراكز القيادية فامتبلؾ ميارة معينة في أم اختصاص كاف لو األثر في نمك شخصية كقدرتو ع
 ).ِّص، ُّٖٗ، جبر(              .المتعمـ

إف الميارات بشكؿ عاـ كالميارات الجغرافية بشكؿ خاص لمطالب مف ككنيا ىي التي تؤلؼ أك تككف أدكات  
أما الميارات فيي باقية كتزداد بريقان بازدياد  .حقائؽ التي يدرسيا الطالب قد يغطييا غبار النسيافالتعميـ فالمعمكمات كال

  ).ُّٔص، ُْٕٗ، مرسي(             .المعرفة
كأف إىماليا في الدراسة يؤدم الى ، ال يمكف االستغناء عف الميارات ألنيا تمثؿ جسران يربط المعرفة بالسمكؾ 

 ).َْص، ُِٖٗ، المقاني(            .ب مجاالت المعرفةضعؼ في فيـ كاستيعا
أشار حميدة إلى أف االىتماـ بالميارات التدريسية ضركرة تؤكدىا التكجييات التربكية الحديثة كأصبحت تربية  

ات الطالب في العصر الحديث قائمة عمى االىتماـ بميارات التدريس إذ سادت حركة إعداد المعمميف القائمة عمى الميار 
، حميدة( .التدريسية معظـ برامج إعداد المعمميف في الكاليات المتحدة بيدؼ إعداد معمـ قادر عمى أداء عممو بنحك سميـ

 ).ُِص، َََِ
كعمى الرغـ مف أف ىناؾ شبو اتفاؽ بيف الميتميف بإعداد المعمـ عمى أف مف أىـ أىداؼ برامج اإلعداد إكساب  

إال أف العديد مف الدراسات العربية التي أجريت مؤخران خمصت إلى ضعؼ فعالية  .سيةالطمبة المعمميف لمميارات التدري
 ).ُُٕص، ُٖٗٗ، الزيكد( .برامج اإلعداد كانخفاض مستكل أداء ميارات التدريس كالسيما ميارات رسـ الخرائط الجغرافية

يا كيتابعيا مف أجؿ دراسة كاقعيا كيبحث يعد التقكيـ ركنان أساسيان مف أركاف العممية التعميمية فيك يسبقيا كيبلزم 
 ).ٕٗص، َََِ، طعيمة كمناع( .مشكبلتيا كيرسـ الخطكط البلزمة لتطكيرىا تحقيقان لؤلىداؼ المنشكدة

تؤكد البحكث التربكية في الكقت الحاضر التعرؼ عمى طرائؽ التعمـ كالتعميـ الفاعمة التي تمكف المتعمـ مف تحقيؽ  
 .ي إال عف طريؽ تمكينو مف امتبلؾ ميارات عديدة كاستيعاب المعارؼ العمميةتعمـ أفضؿ كىذا ال يأت

مما سبؽ تتكضح أىمية ميارات الخرائط ككاحدة مف الميارات الجغرافية بؿ مف أىميا إذ ال غنى لمدرس  
الجغرافية كمنيا  الجغرافية عف ميارات الخريطة فقد أكد التربكييف عمى أىمية اكساب مدرس الجغرافية كتمكنو مف ميارات
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ميارات الخرائط كذلؾ ال يتـ إال في مرحمة ميمة مف مراحؿ إعداده كىي المرحمة الجامعية إذ يتكلى قسـ الجغرافية في 
كىنا تبرز أىمية دراسة تحصيؿ طمبة أقساـ الجغرافية ، اإلعداد كميات التربية ىذه المسؤكلية فبل غنى عف ىذه المرحمة في

عرؼ عمى مدل إتقانيـ ليا كالتعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في ىذا اإلعداد محاكلة لمتصحيح في ىذه الميارات لمت
  .كالتعديؿ في ىذه المرحمة الميمة

 الباحثة
 :ىدف البحث :ثالثاً 

ييدؼ البحث الحالي إلى دراسة أثر استخداـ بعض ميارات الخرائط الجغرافية في التحصيؿ لدل طمبة كمية  
 -:مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي .قسـ الجغرافيةالتربية األساسية 

المرحمة الثالثة لميارات استخداـ / ما مستكل درجة اكتساب طمبة الجغرافية في كمية التربية األساسية في محافظة بغداد -
 .الخرائط

 -:فرضية البحث :رابعاً 
ريبية التي تدرس مادة الجغرافية عمى ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التج 

كفؽ استخداـ ميارات الخرائط كبيف متكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى كفؽ الطريقة 
 ).التقميدية(  االعتيادية

 -:يقتصر البحث الحالي عمى -:حدود البحث :خامساً 
التربية األساسية الجامعة المستنصرية في محافظة بغداد لمعاـ قسـ الجغرافية في كمية / طمبة المرحمة الثالثة 
 ).َُِِ – َُُِ( الدراسي
 -:تحديد المصطمحات :سادساً 

  (Maps Skills) :ميارات الخرائط :أوالً 
 -:عرفيا كؿ مف )Skill( :الميارة -
، ُِٖٗ، المقاني( ية كعضمية أك عقمية".ذلؾ الشيء الذم تعمـ الفرد أف يؤديو عف فيـ كيسر كدقة يؤدل بصكرة بدن" :المقاني -

 ). ْٖص
تقاف مرات متتالية " " كىي القدرة عمى انجاز عمؿ :سعادة -  .)َُْص، ُٖٔٗ، سعادة(    .ما بسرعة كا 
، Good( الميارة " أم شيء يتعممو الفرد ألدائو بسيكلة كبإيجاز كربما يككف أداءن جسديان أك عقميان ". :Goodككد  -

1959 ،p. 536(. 
 ).Skeel ،1970 ،p. 139( ." القدرة عمى أف تصبح جديران كمؤىبلن لتأدية ميمة أك ميمات " :Skeelسكيؿ  -
 ).ْٓص، ُُٕٗ، رياف( .بأنيا القدرة عمى األداء بدرجة كافية مف الكفايات كالدقة كالسرعة :رياف -
معالجة كتدبير كتنسيؽ معمكمات كتدريبات سبؽ  بأنيا نمط معقد في النشاط اليادؼ يتطمب أداؤه :عرفيا مرعي كالحيمة -

 .تعمميا
 ).ُِٓص، ََِٓ، مرعي كمحمد(          

 :عرفيا كل من :(Maps) :الخرائط :ثانياً 
 ).Preston ،1987 ،p. 228( ).عبارة عف رسـك ذات قياسات لسطح األرض أك جزء منو( )Preston( بريستكف -
 ).ٕٓص، ُِٕٗ، عزيز كأسكد( ).أك جزء منو صكرة مصغرة لسطح األرض( :عزيز كأسكد -
 ).ُٗص، َُٖٗ، العبادم( ).تمثيؿ مصغر لجزء مف سطح األرض( :العبادم -

    .كىي الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة مف خبلؿ االختبار التحصيمي الذم أعدتو الباحثة -:التعريؼ اإلجرائي
 ).الباحثة(
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 -:ل منعرفيا ك :(Geography) :الجغرافية :ثالثاً 
بأنيا دراسة الظاىرات الطبيعية كالبشرية عمى سطح األرض أك جزء منو كتحميؿ العبلقات كاالرتباطات ( :األميف -

 ).ِّص، َََِ، األميف(            .المكجكدة بينيا مكانيان 
  ).ا كبيف اإلنسافبأنيا دراسة سطح األرض كما عمييا مف ظكاىر طبيعية كعبلقات التأثير كالتأثر بيني( :أبك سرحاف -

 ).ِٖص، َََِ، أبك سرحاف(           
بأنيا دراسة العبلقات بيف اإلنساف كبيئتو الطبيعية كالمشكبلت التي تنشأ عف العبلقات بيف اإلنساف كالبيئة كأثر ( :حميدة -

 ).ِّٔص، َََِ، حميدة(         .)ذلؾ عمى الفرد كالجماعة
كمية التربية / قسـ الجغرافية/ ت كالمفاىيـ كالميارات التي يكتسبيا طبلب المرحمة الثالثةمجمكع الحقائؽ كالمعمكما :اإلجرائي

 .الجامعة المستنصرية/ األساسية
 -:عرفو كل من :(Achievement) :التحصيل :رابعاً 
- )Page( المقننة " بأنو " األداء في المدرسة أك الجامعة في سمسمة مف االختبارات )Page ،1977 ،p: 85.( 
- )Wollman(  الكفاية العممي في بأنو " درجة مستكل النجاح في قسـ مف الحاالت المتخصصة أك العامة أك مستكل

 ).Wollman ،1983 ،p: 5(           .صؼ أك مدرسة"
ك مجاؿ أ، أك يصؿ إليو في مادة دراسية، أك مستكل النجاح الذم يحرزه، بأنو " درجة االكتساب التي يحققيا الفرد :عبلـ -

 ).َّٓص، َََِ، عبلـ(  أك تدريب معيف ".، تعميمي
بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة مف خبلؿ إجابتيـ عمى فقرات االختبار التحصيمي البعدم  :كعرفتو الباحثة إجرائيان 

 .الذم أعدتو الباحثة ألغراض البحث الحالي كالذم سيطبؽ في نياية التجربة
  -:خامساً 

ـ مدة الدراسة فييا أربعة سنكات يحصؿ الطالب منيا عمى شيادة ُّٗٗ/ ٕ/ ُتـ تأسيسيا عاـ  :ة األساسيةكمية التربي -
 .البكمكريكس في التربية كتقبؿ خريجي الدراسة اإلعدادية بفرعييا العممي كاألدبي

 الفصل الثاني
 -:الخمفية النظرية :أوالً 

بعد الحرب العالمية الثانية عندما استدعى الجيش األمريكي ظيرت حركة أبحاث الميارات كتطكيرىا عند األفراد  
عمماء النفس العسكرم لتدريب أفراده كتطكير مياراتيـ في مجاؿ تفكيؾ األسمحة كتركيبيا فانتشر استخداـ الميارات في 

، بمـك( االجتماعيةكمدرسك العمـك ، كالعماؿ، كالقائمكف بمينة التمريض، كمديرك المدارس، المجاالت كافة مثؿ الميندسكف
 ).ِٓص، ََِٖ

المرحمة  .كأدخؿ تحميؿ الميارة إلى تحميؿ عممية تعمـ القراءة فيي تفترض كجكد ثبلث مراحؿ الكتساب الميارة 
 .األكلى تتمثؿ بتميز المادة المكتكبة كتتمثؿ المرحمة الثانية بالرسـ كالرمكز كالثالثة فيي االستجابة ليا بطرائؽ متميزة

 ).ِٓص، ََِٖ، بمـك(             
أكد جانييو بأف الميارة ىي مف األنشطة التي تتطمب تتابعان دقيقان كمحكمان لمحركات العضمية مثؿ مسكة القمـ أك  

، كجعؿ جانييو لمميارات الحركية بابان مستقبلن مف قدرات التعمـ كأكد أف تعمميا يعتمد عمى الممارسة كالتدريب، رككب دراجة
ككؿ كاحدة منيا ، لفردم لمكاقؼ التعمـ مرتبط بالميارة المراد تعمميا كىذه األخرل ترتبط بميارات فرعية أخرلكأف التنظيـ ا

 ).ْٕ – َٕص، ََُِ، األميف( .تعتمد عمى مدل استرجاع المعمكمات التي اكتسبت مسبقان كبالتتابع
ان كتنسيؽ معمكمات كتدريبات سبؽ يتطمب أداؤه معالجة كتدبر ، إف الميارة ىي نمط معقد مف النشاط اليادؼ 

، كالسيما االتجاىات كالقيـ كالمعرفة، عمى مدل ترابط تعمـ الميارة مع بقية مجاالت التعميـ )مرعي كالحيمة( كأكد، تعمميا
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مرعي ( .ككجدا بأنيا تتككف مف المعرفة العقمية كالكجدانية كالعاطفية كىذه األخيرة تترؾ أثران في نمك الميارة لدل األفراد
 ).ُِٓص، ََِِ، كالحيمة

إلى أف تعمـ الميارة يتـ بشكؿ أفضؿ  )مرعي كالحيمة( كأشار، إف تعمـ الميارة يستند إلى مبادئ تربكية كنفسية 
كتعمميا يتـ بشكؿ أفضؿ عندما يحاكؿ النشاط التعميمي ، عندما تككف الميارة ذات أىمية لممتعمـ كلديو الرغبة في تعمميا

، ُْٗٗ، مرعي كالحيمة( .ية الميارة نفسيا في حالة ككنيا جزءان مف النشاط التعميمي كليس بشكؿ منفصؿالتركيز عمى تنم
 ).ُِٔص

أما الميارات في الدراسات االجتماعية كالتي مف ضمنيا الميارات الجغرافية فأنيا غالبان ال تعد ميكانيكية في  
كأف ليا عددان مف االستجابات المختمفة فتعمـ ميارة رسـ  طبيعتيا بؿ ليا خصائص مختمفة عف تمؾ الميارات الحركية

كتتطمب قدرات معرفية لذلؾ ، لذلؾ فالميارات في الدراسات االجتماعية معقدة، الخريطة أكضعيا غير تعمـ لعبة كرة القدـ
 ).َٓص، ََُِ، سعادة( فيي تسمى بالميارات المعرفية.

 :(Skills Kinds) :أنواع الميارات -
كقد عرفت الميارة ، كما يرتبط بيذا العمؿ مف استخداـ لمعضبلت كالحركات بشكؿ منسؽ، يارة بالعمؿترتبط الم

  -:بأنيا قدرة الفرد عمى أداء أنكاع مف المياـ بكفاءة أكبر مف المعتاد كقد حدد لمميارة أنكاعان ثبلثة ىي
، كالثاني .يزة كاألدكات العممية كالتعامؿ معيااألكؿ استخداـ األج، كتتمثؿ في نكعيف مف الميارات -:ميارات عممية -ُ

 .فيي ميارة إجراء التجارب مثؿ رسكمات كمخططات
كتشتمؿ عمى عدد مف الميارات منيا عمميات البحث العممي مف أجؿ الحصكؿ  -:)أكاديمية( ميارات تعميمية تعممية -ِ

ية في تصميـ الجداكؿ كاإلحصاءات كفيميا كميارات تنظيم، كاستخداـ الدكريات كالمجبلت، عمى المصادر كالمراجع
 .كنقدىا

كتتضمف ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ العممي كاالشتراؾ في الجمعيات كالمعارض كىذه الميارات  -:ميارات اجتماعية -ّ
 ).َُٕص، ُْٗٗ، زيتكف( .تككف كثيقة الصمة بالعبلقات كالقيـ السائدة في المجتمع

 -:مستويات تعمم الميارة -
لذلؾ يجب أف يزكد المتعمـ ، بؽ يتضح أف لمميارة مككنان معرفيان تستند عميو في عممية اكتسابيا أك تنميتيامما س 

، ُّٗٗ، مرعي كالحيمة(  .ف يمر المتعمـ بثبلثة مستكياتبالمعرفة البلزمة كألجؿ الحصكؿ عمى ىذه المعرفة يجب أ
 ).ُِٖص
 -:(المعرفي) المستوى األول -

معمكمات قبؿ األداء المتصؼ بالميارة كتعريفو بمعايير األداء الجيد كالمقبكؿ كتقديـ نمكذج مف تزكيد المتعمـ بال 
 ).قياـ المدرس باألداء أماـ الطمبة أك االستعانة بالكسيمة التعميمية( األداء

 -:(التدريب والممارسة) المستوى الثاني -
لتي تضمف سبلمتو كتجنبو الخطأ كيراعى في ذلؾ عدـ كيقصد بو إعطاء المتعمـ التكجييات أثناء تعمـ الميارة ا 

  .ألف كثرة التكجييات تعرقؿ أداء الميارة، اإلطالة كالشرح الطكيؿ لكي ال يشعر بالممؿ
 -:(التغذية الراجعة) :المستوى الثالث -

خبلليا يمكف  معرفة تعطى بعد التدرب كاألداء مثؿ التمميحات اليادفة التي تساعده عمى تصحيح مساره كالتي مف 
  ).ُِٕص، ََِِ، مرعي كالحيمة(  .مدرب إتباع أسمكب تشكيؿ السمكؾلم

كأثناء ، إف طريقة تدريس الميارة تتـ بتككيف األساس النظرم لمعمؿ ثـ تنطمؽ إلى التدريبات العممية المنظمة 
رة أنماطان مف السمكؾ تستدعي معرفة مف ىذا يتضح أف لمميا، التدريب البد مف إثارة المناقشات النظرية كمما اقتضى األمر

 ).ِْٔص، ُِٕٗ، صالح( .نظرية كقدرة عمى الفعؿ كعمميات تنسيقية
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كىذا يتضح بالمخطط ، اإلدراكي كالمعرفي كاالنفعالي كالتنسيقي، إف الميارة مسألة معقدة تتركب مف أربعة مككنات 
 -:اآلتي

 يارة الم                                              
 
 
 

 المككف                   المككف                     مككف                   مككف            
 التنسيقي                   الكجداني                    معرفي                 إدراكي            
  
 

 تنسيؽ عقمي  -          ئص ذاتيةخصا                 معمكمات -               كعي -       
 تنسيؽ عضمي  -                  تركيز -                  حقائؽ -               انتباه -       
 استجابات حركية  -                  صبر -                  مفاىيـ -              أىمية -       

      استرخاء -                 الجسـ  -                  اندفاع -             مبادئ -       
     ثقة بالنفس -                   العيف -                                                      
 اليد  -                                                                                 

 -:ارات الجغرافيةتصنيف المي -
أف الجغرافية إحدل مكاد الدراسات االجتماعية كالتي ييدؼ تدريسيا تحقيؽ أىداؼ تربكية بالغة األىمية كتنمية  

فقد كضعت ، الميارات كالقدرات التي يحتاجيا الفرد في يحتاجيا الفرد في حياتو اليكمية ليتكيؼ مع المجتمع الذم يعيش فيو
ه الميارات كاف مف أبرزىا تصنيؼ الميارات الذم كضع مف قبؿ المجمس الكطني األمريكي العديد مف التصنيفات ليذ

  -:يأتي لمتربية الجغرافية األمريكية كالذم يتمثؿ بما
 -:طرح األسئمة الجغرافية عف طريؽ تزكيد التمميذ بما يأتي -ُ
 .الحصكؿ عمى معمكمات جغرافية -ِ
 .إعداد كعرض معمكمات جغرافية -ّ
 .ميؿ المعمكمات الجغرافيةتح -ْ
 ).ْٗ، ََُِ، سعادة(  .تطكير التعميمات الجغرافية عمى الطريؽ -ٓ
 -:كصنؼ الصباغ ميارات تدريس الجغرافية عمى النحك اآلتي -
 .ميارات الطريقة الجغرافية تتضمف تنمية ميارات البحث عف معمكمات الجغرافية كنقدىا -ُ
 .ت الطريقة الصحيحة في كتاب البحكث كالتقارير الصحيحةالميارات الكتابية كتتضمف ميارا -ِ
 .الميارات السمعية كتتضمف ميارات اإلصغاء -ّ
 ).ُٖٓ – ُٔٓص ص، َََِ، الصانع(  األفبلـ الجغرافية كجمع الصكر الميارات البصرية كتشمؿ مشاىدة -ْ
 -:ميارات فرعية ككما يأتي الميارات الجغرافية إلى مجاالت مختمفة كؿ مجاؿ يضـ )السعادة( كقد قسـ -
 -:ميارات عقمية وتشمل :أوالً 
 .كتضـ التفكير االستقصائي كالعبلني :ميارات تفكيرية -ُ
 .كتضـ كتابة البحكث الجغرافية كجمع المعمكمات :ميارات الدراسة -ِ
 .كتشمؿ قراءة الخرائط كالكرات األرضية :ميارات القراءة -ّ
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 -:ثانياً 
 ضمف المشاركة االجتماعية كالمناقشة كبرمجة العمؿ كالقيادة.ميارات اجتماعية كتت -

 -:الميارات الحركية :ثالثاً 
قامة المتاحؼ كالمعارض الجغرافية  .كتتضمف رسـ الخرائط الجغرافية كا 

 -:ميارات استخداـ الخريطة بما يأتي )فارعة( لقد حددت -
 -:تيةميارة اختيار الخريطة وتشمل الميارات الفرعية اآل :أوالً  -
 .ميارة اختيار الخريطة المتصمة بمكضكع الدرس -ُ
 .ميارة اختيار خريطة ذات مقياس رسـ مناسب -ِ
 .ميارة اختيار الخريطة المناسبة لسف الطمبة -ّ
 .ميارة اختيار خريطة حديثة المعمكمات -ْ
 .ميارة اختيار خريطة ذات دليؿ كاضح -ٓ
 .ميارة اختيار خريطة طباعتيا كاضحة -ٔ
 .ميارة اختيار خريطة غير مزدحمة بالمعمكمات -ٕ
 .ميارة اختيار خريطة دقيقة مف الناحية العممية -ٖ
 -:ميارة عرض الخريطة وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية :ثانياً  -
 :ميارة عرض الخريطة كتتضمف -أ
 .كضع الخريطة في المكاف المناسب -ُ
 .كضع الخريطة في مكاف جيد اإلضاءة -ِ
 .بيت الخريطة بمعدات سبؽ تجييزىاتث -ّ
 .تكفير األدكات كالمكاد البلزمة -ْ
 .استخداـ جياز إسقاط تكبير الخريطة -ٓ
 -:ميارة تقديـ الخريطة كتتضمف الجكانب اآلتية -ب
 .تقديـ الخريطة بأسمكب يثير اىتماـ الطمبة -ُ
 .تقديـ الخريطة مف خبلؿ العنكاف -ِ
 .خريطةتكضيح اليدؼ مف استخداـ ال -ّ
 -:ميارة استخداـ الخرائط في الكقت المناسب -ج
 .استخداـ الخريطة في جميع أكقات الدرس -ُ
 .التكزيع النسبي لمزمف عند استخداـ الخريطة -ِ
 -:ميارة فيم الخريطة وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية :ثالثاً  -
 :ميارة قراءة الخريطة كتتضمف الجكانب اآلتية -أ
 .ف الخريطةتكضيح مضمك  -ُ
 .قراءة مقياس الخريطة -ِ
 .قراءة مفتاح الخريطة كداللتو -ّ
 .استخداـ الخريطة في تحديد مكاقع الظاىرات -ْ
 .استخداـ الخريطة في تحديد االتجاىات -ٓ
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 -:ميارة تحميل الخريطة وتتضمن الجوانب اآلتية -ب
 .استخداـ الخريطة في تحميؿ عناصر الدرس -ُ
 .في تحديد مكاقع الظاىراتمشاركة الطمبة  -ِ
 .استخداـ الخريطة في تكضيح العبلقات بيف الظاىرات -ّ
 .استخداـ الخريطة في كصؼ الظاىرات -ْ
 -:ميارة تفسير الخريطة كتتضمف الجكانب اآلتية -ج
 .استخداـ الخريطة في تفسير كتكزيع الظاىرات -ُ
 .استخداـ الخريطة في تفسير العبلمات -ِ
 -:نتاج من الخريطة وتتضمن الجوانب األدائية اآلتيةميارة االست -د
 .استنتاج الظاىرات -ُ
 .استنتاج الظاىرات المستقبمية -ِ
 -ميارات استخدام الخريطة في التقويم وتتضمن الجوانب األدائية اآلتية: :رابعاً  -
 .تكجيو أسئمة حكؿ عناصر الدرس -ُ
 .تكجيو أسئمة لعقد مقارنات -ِ
 .كؿ االستنتاجات التي تكصؿ إلييا الطمبةتكجيو أسئمة ح -ّ
 .تقدير مدل تحقيؽ الخريطة ليدؼ الدرس -ْ
 -:ميارة صياغة الخريطة وتتضمن الجوانب األدائية اآلتية :خامساً  -
 .تناكؿ الخريطة بحرص -أ
 .المحافظة عمى نظافة الخريطة -ب
 .لؼ الخريطة بحرص -ج
 .كضع الخريطة في المكاف المناسب -د
 .شراؾ الطمبة في صياغة الخريطةإ -ىػػػ
 

 -:دراسات عربية
 -:في مصر ٜٓٛٔدراسة فارعة  -ٔ

 ىدؼ الدراسة " تقكيـ ميارات استخداـ الخرائط في التدريس لدل طبلب شعبة الجغرافية بكمية التربية بجامعة عيف شمس".
كقد أعدت الباحثة  .الخرائط كتقكيمياترمي الدراسة إلى تحديد الميارات البلزمة لمدرس الجغرافية في مجاؿ استخداـ 

 .لذلؾ قائمة ميارات الستخداـ الخرائط في تدريس الجغرافية كبطاقة لتقكيـ ميارات طبلب السنة الرابعة في قسـ الجغرافية
، كقد تحددت مشكمة البحث في معرفة تمكف الطبلب مف ميارات استخداـ الخرائط كفي مدل تكافر تمؾ الميارات لدييـ -

 .كالفركؽ في األداء بيف البنيف كالبنات كالعبلقة بيف أداء الطالب في الصؼ، يث مستكل األداءمف ح
  -:كقد اتخذت الباحثة عدة خطكات لئلجابة عمى مشكمة البحث ىي -

كقد تطمب ، مراجعة نتائج الدراسات السابقة في مجاؿ استخداـ الخرائط كتحديد ميارات استخداـ الخرائط في التدريس
التحديد دراسة أىمية الخريطة كمجاالت استخداميا كطبيعتيا كمكانتيا في تعميـ الجغرافية كتـ تحميؿ بعض كتب  ىذا

الخرائط بعد ذلؾ قامت الباحثة ببناء ثبلث بطاقات لمبلحظة أداء المدرس في استخداـ الخرائط في أثناء التدريس كبناء 
ة أف الميارات الرئيسية الستخداـ الخرائط في تدريس الجغرافية ست كقد أظيرت نتائج الدراس، اختبار في فيـ الخريطة
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كيندرج مف ىذه  .كتكجيييا، كصياغة الخريطة، كاستخداميا في التقكيـ، كفيميا، كعرضيا، اختبار الخريطة :ميارات ىي
 .الميارات الرئيسية ميارات فرعية

ي كمية التربية بجامعة عيف شمس عمى طبلب شعبة كقد أظيرت نتائج الدراسة أف برامج إعداد مدرس الجغرافية ف 
 ).َٔ – ٗٓص، ُٖٗٗ :الفرا(     الجغرافية ميارات متدنية في استخداـ الخرائط.

 -:في األردن ٕٜٛٔدراسة شواقفة  -ٕ
 ."كميارة قراءة الخرائط الجغرافية ىدؼ الدراسة " مدل اكتساب طمبة المرحمة الثانكية في األردف لممفاىيـ الجغرافية

ترمي الدراسة إلى معرفة مدل اكتساب طمبة المرحمة الثانكية في األردف لممفاىيـ الجغرافية كميارة قراءة الخرائط 
 -:الجغرافية كلتحقيؽ اليدؼ حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

 .إلى أم مدل يكتسب طبلب المرحمة الثانكية المفاىيـ الجغرافية -ُ
  .لتعميمي في مدل اكتساب طبلب المرحمة الثانكية لممفاىيـ الجغرافيةما أثر المستكل ا -ِ
 .ىؿ ىناؾ فركؽ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية كميارة قراءة الخرائط -ّ

 -:طالبان كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مكزعيف عمى النحك اآلتي )ّٖٔ( عينة الدراسة تككنت مف 
الصؼ الثالث ، ) طالبةِٓ(ك ) طالبان ُٔ( ) طالبة كالصؼ الثاني الثانكم األدبئِ(ك ) طالبان ٕٓ( الصؼ األكؿ

 .) طالبةٕٓ(ك ) طالبان ُٔ( األدبي
 ريتشاردسكف –كاستخداـ الباحث معادلة ككرد ، أعد الباحث اختباران لقياس المفاىيـ الجغرافية كميارة قراءة الخريطة

)KR – 20( ايف األحادم لقياس الفركؽ التي تعزل لممستكل التعميمي كلمتغير الجنس.لقياس ثبات االختبار كتحميؿ التب 
 :نتائج الدراسة -
 .كجكد ضعؼ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية كميارة قراءة الخرائط الجغرافية -ُ
رافية بعضيا لـ كمنيا ميارة قراءة الخرائط الجغ، كجكد فركؽ في مدل اكتساب طمبة المرحمة الثانكية لممفاىيـ الجغرافية -ِ

كالفرؽ بيف طمبة الثاني األدبي كالثالث األدبي أك بيف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم كالثالث ، يكف لو داللة إحصائية
 .الثانكم

 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كلصالح اإلناث -ّ
عارض كالرحبلت لمساعدة أكصى الباحث بضركرة تطكير مناىج الجغرافية ككتبيا باستخداـ الكسائؿ التعميمية كالم 

 .الطمبة عمى اكتساب المفاىيـ
 -:بغداد ٜٜٗٔدراسة سممان  -ٖ

 -:ىدؼ الدراسة معرفة مدل أىمية 
 الميارات البلزمة الستخداـ الخرائط في التدريس لدل مدرسي الجغرافية في المرحمة الثانكية كتقكيميا"."
كمعرفة مدل ممارسة مدرسي  .الخرائط في تدريس الجغرافيةترمي الدراسة إلى معرفة قدرة أىمية ميارات استخداـ  

 .الجغرافية مف كجية نظر مدرسييا في المرحمة الثانكية لميارات استخداـ الخرائط في تدريس مادة الجغرافية
 -:إجراءات الدراسة -
منيا في استمارة استبانة ) مجاالن ضُُ( ميارة مكزعة عمى ٖٓأعد الباحث قائمة بميارات استخداـ الخرائط تألفت مف  -ُ

 .ْٗ – ّٗ) مدرسان كمدرسة في مدينة بغداد لمعاـ َُّ( كاستمارة مبلحظة كبمغ عدد أفرادىا
كاعتمد  .كتأكد الباحث مف صدؽ أداتي البحث بعرضيا عمى لجنة مف المحكميف لمتأكد مف ثبات االستبانة

كما استخدـ كسائؿ إحصائية أخرل ، ستمارة المبلحظة) لحساب ثبات اJ. Cooper(لباحث أيضان عمى معادلة جي ككبر ا
 .كام كمربع، كالكسط المرجح، معادلة االتفاؽ المئكم :في تحميؿ النتائج ىي
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 -:أظيرت الدراسة النتائج اآلتية -
 صؿ) ميارة مف أِٖ( ميارة استخداـ الخرائط الميمة مف كجية نظر مدرسي الجغرافية في المرحمة الثانكية بمغ عددىا -ُ

 .) ميارةٖٓ(
) ميارة كالميارات التي كانت ممارساتيا ضعيفة َّ( ميارات استخداـ الخرائط التي كانت ممارستيا عالية بمغ عددىا -ِ

 .) مياراتْ( أما الميارات التي ال تمارس فعددىا، ) ميارةُٓ( كاف عددىا
) ميارة ُّ( ة في المرحمة الثانكية بمغ عددىاميارات استخداـ الخرائط التي شكمت حاجات تدريبية لمدرسي الجغرافي -ّ

 .) ميارةْٓ( بينما بمغ عدد الميارات التي لـ تشكؿ حاجات تدريبية
صمـ الباحث برنامجان تدريبيان لمدرسي الجغرافية في المرحمة الثانكية لتدريبيـ عمى ميارات استخداـ الخرائط التي  -ْ

 .يحتاجكف إلى التدريب عمييا
 .عمى ضركرة إقامة دكرات تدريبية لمدرسي الجغرافية في المرحمة الثانكية عمى ميارات استخداـ الخرائطأكصى الباحث  -

 -:دراسات أجنبية
 :ٖٜٚٔ Okunortifaدراسة اكنورتيفا  -ٔ

 ." دراسة لتطبيؽ تقكيـ متتابع في تحسيف قراءة الخرائط في المدارس االبتدائية بنيجيريا " 
بنيجيريا ككاف اليدؼ منيا معرفة فعالية التدريس بالتعميـ المبرمج  )Ibadanابيدجاف ( ينةأجريت ىذه الدراسة في مد

 .مقارنة بالطريقة التقميدية في تدريس مكضكع قراءة الخرائط في المدارس االبتدائية بنيجيريا
، ادس االبتدائي بنيجيريااستخدـ الباحث في دراستو ىذه كتابان أمريكيان مبرمجان في مكضكع الخرائط لمصؼ الخامس كالس

المجمكعة األكلى درست بالكتاب المبرمج بعد أف تـ ، ) تمميذان مكزعيف عمى ثبلث مجمكعاتَٔ( كتككنت عينة الدراسة مف
كالمجمكعة ، كالمجمكعة الثانية درست الكتاب المبرمج مف دكف تكييفو، تكييفو ليبلئـ بيئة التبلميذ المدرسية في نيجيريا

اختبرت المجمكعات الثبلث باختبار ، محتكيات المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية كبعد انتياء مدة التجربة الثالثة درست
ف المجمكعة التي استخدمت الكتاب المبرمج بعد أف تـ تكييفو إ -:تحصيمي في قراءة الخريطة كأظيرت النتائج ما يأتي

 ).Okunortiff ،1975 ،pp. 1415(   .يف اآلخرتيفلتبلميذ المجمكعت ككاف تحصيؿ تبلميذىا عاليان بالنسبة
 -:ٜٔٛٔ Under Woodدراسة ويندر وود  -ٕ

 -:ىدفت الدراسة إلى
كاف ىدؼ ىذه الدراسة معرفة أثر الخبرة الجغرافية عمى قابميات  -:"ميارة تفسير الخريطة كالقدرة عمى التصكر المكاني "

 .كغرافية كتفسيرىاءة الخريطة الطبالطمبة في التصكر المكاني كقرا
) سنة قسمكا عمى ُٕ( ) منيـ بعمرُُ(ك ) سنةُٓ( ) منيـ بعمرٓٓ(، ) طالبان ٔٔ( تألفت عينة الدراسة مف

) B( ككانت المجمكعة، )ِِ( ) ىي األقؿ خبرة كعدد أفرادىاA( ككانت المجمكعة، ثبلث مجمكعات عمى أساس الخبرة
 .) فردان ُُ( ) ىي األكثر خبرة كاألكبر عمران كعدد أفرادىاC( كعة) ككانت المجمّّ( متكسطة الخبرة كعدد أفرادىا

، أعد الباحث اختباران تألؼ مف ستة أسئمة تقيس قدرة الطمبة عمى التصكر المكاني كقراءة الخريطة كتفسيرىا
تزاحـ كتكزعت األسئمة عمى قسميف متساكييف يضـ كؿ قسـ ثبلثة أسئمة مف أجؿ تجنب مشاكؿ التفسير المتككنة مف 

بينما طبقت األسئمة الثبلثة األخرل ، المعمكمات عمى نسخة كاحدة مف الخريطة كطبقت األسئمة الثبلثة األكلى عمى خريطة
 .التعميمات ككؿ سؤاؿ رافقو مجمكعة مف، عمى خريطة أخرل

 -:اعتمد في تحميؿ النتائج كتفسيرىا عمى الكسائؿ اإلحصائية اآلتية
 كمف النتائج التي أظيرتيا الدراسة أف طمبة المجمكعة األكلى، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كتحميؿ التبايف، المتكسط

)A( كاف معدليـ كسطان في القدرة عمى التصكر المكاني بينما طمبة المجمكعة، ) األقؿ خبرةBكاف معدليـ ، ) األكثر خبرة
فأف أغمبيـ قادركف عمى التصكر ، برة العالية) ذات الخC( أما طمبة المجمكعة، مرتفعان في القدرة عمى التصكر المكاني
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) في اختبار قراءة الخريطة بينما أظير A( ) أيضان تفكقان ممحكظان عمى طمبة المجمكعةB( كأظير طمبة المجمكعة، المكاني
 .في قراءة الخريطة الطبكغرافية كتفسيرىا )A ،B( ) تفكقان عمى أفراد المجمكعتيفC( طمبة المجمكعة

حث أف لمتدريب الجغرافي تأثيران عمى التصكر المكاني كميارة قراءة الخريطة كأف الجغرافييف يمكف أف استنتج البا
 ).Under Wood ،1981 ،pp: 55 – 58( .تنمية الجزء األيمف مف الدماغ يؤدكا عمبلن قيمان في مساعدة طمبتيـ عمى

 -:بعض المؤشرات والدالالت المستنبطة من الدراسات السابقة -
ىدفت ىذه الدراسات الى معرفة أثر استخداـ بعض ميارات الخرائط الجغرافية في التحصيؿ لدل طمبة كمية التربية  -ُ

 .األساسية
طالبان  )ّٖٔ( تباينت العينة المستخدمة في الدراسات السابقة بيف أعمى نسبة كدراسة شكاقفة التي بمغ عدد الطمبة فييا -ِ

 .ان كلـ تحدد دراسة فارعة كدراسة سمماف كاكنكرتيفا نسبة العينة في دراستيـطالب ٔٔكطالبة كدراسة كيندر ككد 
تباينت المراحؿ الدراسية في الدراسات السابقة إذ طبقت دراسة فارعة عمى طبلب شعبة الجغرافية بكمية التربية بجامعة  -ّ

 ).الصؼ األكؿ كالثاني الثانكم( أما دراسة شكاقفة فقد طبقت عمى طمبة المرحمة الثانكية في األردف، عيف شمس
أما دراسة اكنكرتيفا فقد طبقت عمى المدارس  .أما دراسة سمماف فقد طبقت عمى مدرسي الجغرافية في المرحمة الثانكية

 .فمـ يذكر المرحمة التي طبقت عمييا االبتدائية في نيجيريا كدراسة كيندر ككد
راسات ىذا المحكر فقد تناكلت دراسة فارعة مادة الجغرافية في مجاؿ تنكعت المكاد الدراسية في د -:المادة الدراسية -ْ

كدراسة  .أما دراسة شكاقفة فقد تناكلت أيضان مادة الجغرافية كميارة قراءة الخرائط الجغرافية .استخداـ الخرائط كتقكيميا
قد تناكلت دراسة قراءة الخرائط أما دراسة اكنكرتيفا ف .سمماف تناكلت الجغرافية كميارة استخداـ الخرائط في التدريس

 .الجغرافية كدراسة كيندر ككد تناكلت دراسة الخبرة الجغرافية عمى قابميات الطمبة في التصكر المكاني
دراسة فارعة تناكلت طبلب السنة الرابعة في فصؿ  .تراكحت مدة التجربة بيف فصؿ دراسي كاحد كبيف عاـ :مدة التجربة -ٓ

كدراسة  .أما دراسة سمماف فقد تناكلت عامان أيضان  .شكاقفة فقد تناكلت عامان دراسيان كامبلن أما دراسة  .دراسي كاحد
 .كيندر ككد فمـ تذكر المدة أما دراسة، اكنكرتيفا فقد كانت مدة الدراسة عامان دراسيان كامبلن 

اـ الخرائط كبطاقة لتقكيـ أداة البحث المستخدمة في دراسة فارعة ىي قائمة ميارات الستخد -:األداة المستخدمة -ٔ
 –أما دراسة شكاقفة استخدـ اختباران لقياس المفاىيـ الجغرافية كميارة قراءة الخريطة كمعادلة ككرد  .الميارات

ميارة ضمنيا في استمارة استبانة  ٖٓأما دراسة سمماف فقد أعد قائمة بميارات استخداـ الخرائط تألفت مف  .ريتشاردسكف
ما دراسة اكنكرتيفا استخدـ كتابان أمريكيان مبرمجان في مكضكع الخرائط لمصؼ الخامس كالسادس أ .كاستمارة مبلحظة

أما دراسة كيندر ككد أعد الباحث اختباران مف ستة أسئمة  .االبتدائي بنيجيريا باستخداـ اختبار تحصيمي في قراءة الخريطة
 .سميف يضـ كؿ قسـ ثبلثة أسئمةتقيس قدرة الطمبة عمى التصكر المكاني كتكزعت األسئمة عمى ق

ففي دراسة فارعة ، استخدمت الدراسات السابقة الكسائؿ اإلحصائية كبلن حسب بياناتيا كأىدافيا -:الكسائؿ اإلحصائية -ٕ
أما دراسة سمماف  ،ريتشاردسكف –أما دراسة شكاقفة فقد استخدـ معادلة ككرد  .لـ تذكر الكسيمة اإلحصائية المستخدمة

كما استخدـ االتفاؽ المئكم كالكسط المرجح  .لحساب ثبات االستبانة J. Cooperككبر  –عمى معادلة جي فقد اعتمد 
أما دراسة كيندر ككد فقد استخدـ المتكسط الحسابي  ،أما دراسة اكنكرتيفا لـ تذكر الكسيمة اإلحصائية .كمربع كام

 .كتحميؿ التبايف كمعادلة ارتباط بيرسكف
 -:سابقةنتائج الدراسات ال -ٛ
أىـ النتائج التي تكصمت إلييا دراسة فارعة ىي أف برامج إعداد مدرسي الجغرافية في كمية التربية بجامعة عيف شمس  -

 .عمى طبلب شعبة الجغرافية ميارات متدنية في استخداـ الخرائط
 :أما دراسة شكاقفة -
 .كجكد ضعؼ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية كميارة قراءة الخرائط -ُ
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  .كجكد فركؽ في مدل اكتساب طمبة المرحمة الثانكية لممفاىيـ الجغرافية -ِ
 :أما دراسة سمماف -ّ
) ٖٓ( ) ميارة مف أصؿِٖ( ميارة استخداـ الخرائط الميمة مف كجية نظر مدرسي الجغرافية في المرحمة الثانكية بمغ عددىا -ُ

 .ميارة
) ْ( ) أما الميارات التي ال تمارس بمغ عددىآُ( رات التي كانت ضعيفة) كالمياَّ( ميارات استخداـ الخرائط العالية -ِ

 .ميارات
 .صمـ الباحث برنامجان تدريبيان لمدرسي الجغرافية في المرحمة الثانكية لتدريبيـ عمى ميارات استخداـ الخرائط -ّ
ييفو كاف تحصؿ تبلميذىا عاليان بالنسبة إف المجمكعة التي استخدمت الكتاب المبرمج بعد أف تـ تك -:أما دراسة اكنكرتيفا -

 .لتبلميذ المجمكعتيف األخرتيف
 -:أما دراسة كيندر ككد -

كأف الجغرافييف يمكف أف ، استنتج الباحث أف لمتدريب الجغرافي تأثير عمى التصكر المكاني كميارة قراءة الخريطة 
 .الدماغ يؤدكا عمبلن قيمان في مساعدة طمبتيـ عمى تنمية الجزء األيمف مف

 " جوانب االستفادة من الدراسات السابقة "
 االستفادة مف الدراسات السابقة في إجراءات السبلمة الداخمية كالخارجية لمبحث. -ُ
 .اختيار عينة البحث -ِ
 .بناء أداة البحث كتطبيقيا -ّ
 .اإلطبلع عمى المصادر كاألدبيات -ْ
 .اختيار الكسائؿ اإلحصائية المناسبة -ٓ
 .ية عرض نتائج البحث كتفسيرىاكيف -ٔ
 .االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات في ضكء الدراسات كالبحكث السابقة -ٕ
 اإلفادة مف أسمكب إجراء التكافؤ بيف العينات الذم أتبعتو الدراسات إذ تـ اختيار ما يناسب البحث الحالي  -ٖ
 

 الفصل الثالث
 -:إجراءات البحث

جراءات التي تتطمبيا تجربة البحث مف حيث اختبار التصميـ التجريبي المناسب يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لئل 
كتحديد مجتمع البحث كاختيار العينة كاإلجراءات التي تـ بمكجبيا بناء االختبارات كالخطط التدريسية كصياغة األىداؼ 

ت الجغرافية كتحديد الكسائؿ اإلحصائية السمككية كالميارية ثـ تكضيح طريقة إعداد األداة التي تـ بمكجبيا قياس الميارا
 .المناسبة

 -:التصميم التجريبي :أوالً 
إف التصميـ التجريبي ىك الستراتيجية التي يضعيا الباحث لجمع المعمكمات كضبط المتغيرات التي يمكف أف تؤثر  

التجريبي المناسب الذم يكفر  كعمى الباحث أف يختار التصميـ، عمى اإلجراءات كعممية التحميؿ لئلجابة عف أسئمة البحث
كتحقيقان ألىداؼ البحث الحالي كالتحقؽ مف  ).ُِّص، ُِٗٗ، عكدة كممكاكم( حدان مقبكالن مف الصدؽ لنتائج البحث

فقد تـ اختيار كاحد مف تصاميـ الضبط الجزئي لمجمكعتيف ذات االختبار البعدم نظران لطبيعة الظكاىر التي ، فرضياتو
) يكضح ُ( شكؿ ).ُّٔص، ُِٗٗ، عكدة كممكاكم( تربكية كلصعكبة الضبط المحكـ لممتغيرات كمياتعالج في البحكث ال

 .ىذا التصميـ
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 )ُ( شكؿ
 التصميـ التجريبي المستخدـ في البحث

 المتغير التابع المتغير المستقؿ المجمكعة
بعض ميارات الخرائط  التجريبية

 الجغرافية
 اختبار تحصيمي

 اختبار بعدم تياديةالطريقة االع الضابطة
 

 -:مجتمع البحث :ثانياً 
مف الخطكات المنيجية في البحكث التربكية ىي تحديد مجتمع البحث كىذه العممية تتطمب دقة بالغة إذ تتكقؼ  

كمية التربية / يتمثؿ مجتمع البحث بطبلب الصؼ الثالث )ٖٗص، ََُِ، شفيؽ( عمييا إجراءات البحث ككفاءة نتائجو
 .قسـ الجغرافية/ الجامعة المستنصرية/ مدينة بغداداألساسية في 

قصديان كذلؾ بسبب مكاف عمؿ الباحثة كقربيا مف مسكنيا مما ، المستنصرية/ كقد تـ اختيار كمية التربية األساسية 
 -:سيؿ عممية إجراء التجربة باإلضافة إلى أمكر أخرل منيا

 .مكقع الكمية داخؿ حدكد مدينة بغداد -ُ
 .قسـ الجغرافية أكثر مف شعبتيف/ الثالث في الكميةعدد شعب  -ِ
 .دكاـ الكمية نياريان  -ّ
 .ألف الباحثة مدرسة في قسـ الجغرافية في الكمية -ْ

 -:عينة البحث :ثالثاً 
، ُ( ) شعب لمصؼ الثالث كىيْ( بعد تحديد الكمية التي ستطبؽ فييا التجربة تـ اختيار شعبتيف عشكائيان مف بيف 

) لتمثؿ المجمكعة التجريبية التي تدرس مادة الخرائط الجغرافية عمى كفؽ ِ( تـ عشكائيان اختيار شعبة إذ )ْ، ّ، ِ
) لتمثؿ المجمكعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى كفؽ الطريقة ْ( الميارات الجغرافية في استخداـ الخرائط كشعبة

 ).التقميدية( االعتيادية
) طالبان كطالبة ِٖ( ) طالبان كطالبة بينما عدد طبلب المجمكعة الضابطةِٗ( ريبيةككاف عدد طبلب المجمكعة التج

 .) يكضح ذلؾُ( كجدكؿ
 عدد الطبلب الشعبة المجمكعة
 ِٗ ِ التجريبية
 ِٖ ْ الضابطة
 ٕٓ - المجمكع

  
 -:تحديد الميارات الجغرافية :رابعاً 

كمف ، افية التي أرادت الباحثة أف تدخميا في الدراسةمف أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات كاممة حكؿ الميارات الجغر  
كعمى بعض األدبيات التي تتعمؽ ، خبلؿ اإلطبلع عمى بعض الدراسات كاستشارة بعض المتخصصيف في الجغرافية

قامت الباحثة بصياغة سؤاؿ عف الميارات الجغرافية التي يرل المدرسكف أف طمبتيـ ضعاؼ ، مكاضيعيا بيذا الخصكص
كتـ طرح السؤاؿ عمى عدد مف مدرسي ، انكف مف صعكبات في أدائيا كالتي تتعمؽ باستخداـ الخريطة الجغرافيةفييا كيع

عرضت عمى بعض الخبراء المتخصصيف ، كتـ جمع اإلجابات كصياغتيا عمى شكؿ قائمة، بغداد/ كمية التربية األساسية
 .في تدريس مادة الجغرافية كتـ االتفاؽ عمييا
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 -:ؤ بين طالب الشعبتينالتكاف :خامساً 
كعمى الرغـ مف ، لمتأكد مف تكافؤ طبلب الشعبتيف إحصائيان في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج التجربة 

 -:أف جميع الطبلب مف مجتمع كاحد قامت الباحثة بإجراءات التكافؤ اآلتية
 ).َُُِ – ََُِ( ةالتحصيؿ الدراسي لمادة الجغرافية االمتحاف النيائي لمسنة السابق -ُ
 – َُُِ( جغرافية لمسنة الحالية التحصيؿ الدراسي لمادة الجغرافية في امتحاف بداية الفصؿ األكؿ بمكضكعات -ِ

 " الككرس الخاص " ).َُِِ
 :مستكل الميارات الجغرافية -ّ
 -:كفيما يأتي تفصيبلن إلجراءات التكافؤ -
 ).َُُِ –ََُِ( النيائي لمسنة السابقةالتحصيؿ الدراسي لمادة الجغرافية االمتحاف  -ُ

 – ََُِ( مرحمة ثانية المتحانات نياية الككرس لمعاـ الدراسي/ اعتمدت الباحثة درجات الطمبة في الصؼ الثاني 
كمتكسط  )ّ ,ُٕ( كتباينيا )ّٗ ,ِٖ( ) ىيِ( فقد كاف متكسط درجات الشعبة لمتكافؤ بيف مجمكعتي البحث )َُُِ

 لعينتيف مستقمتيف كانت القيمة التائية المحسكبة T – testكباستخداـ  )ْ ,ِٕ( كتباينيا )ّٗ ,ْٔ( ) ىيْ( درجات الشعبة
كىذا يدؿ ، )ٓٓ( كبدرجة حرية َ ,َٓ) عند مستكل معنكم ِ( أقؿ مف القيمة التائية الجدكلية كالتي قيمتيا )َ ,ّٓٔ(

 .))ِ( كالجدكؿ رقـ( .عمى تكافؤ المجمكعتيف في ىذا المتغير
 )َُُِ – ََُِ( افؤ الشعبتيف في متغير التحصيؿ الدراسي لمسنة السابقةتك

متكسط  العدد الشعبة
 الدرجات

درجة  التبايف
 الحرية

الداللة عند مستكل  القيمة التائية
 الجدكلية المحسكبة َ ,َٓ

 غير دالة إحصائيان  ِ َ ,ّٓٔ ٓٓ ّ ,ُٕ ّٗ ,ِٖ ِٗ )ِ(
)ْ( ِٖ ْٔ, ّٗ ِٕ, ْ 

 
). َُِِ – َُُِ( التحصيؿ الدراسي لمادة الجغرافية في امتحاف الفصؿ األكؿ بمكضكعات جغرافية لمسنة الحالية -ِ

 ."الككرس الخامس"
 َُُِ( لغرض التشبت مف تكافؤ الشعبتيف في تحصيميـ لمادة الجغرافية في امتحاف بداية الفصؿ لمعاـ الدراسي 

 ) ىيْ( ) كمتكسط درجات الشعبةُٔ ,ّٖ( ) كتباينياٖٕ ,ٖٓ( ) ىيِ( ) فقد كاف متكسط درجات الشعبةَُِِ –
أقؿ مف  )َ ,ُُْ( ) لعينتيف مستقمتيف كانت القيمة التائية المحسكبةT – test( ) كباستخداـِِ ,َّ( ) كتباينياٖٕ(

مى تكافؤ المجمكعتيف كىذا يدؿ ع، )ٓٓ( كبدرجة حرية َ ,َٓ) عند مستكل معنكم ِ( القيمة التائية الجدكلية كالتي قيمتيا
 .في ىذا المتغير

 )ّ( جدكؿ
 )تكافؤ الشعبتيف في متغير التحصيؿ الدراسي(

متكسط  العدد الشعبة
 الدرجات

درجة  التبايف
 الحرية

الداللة عند مستكل  القيمة التائية
 الجدكلية المحسكبة َ ,َٓ

 غير دالة إحصائيان  ِ ,َََ َ ,ُُْ ٓٓ ُٔ ,ّٖ ٖٕ ,ٖٓ ِٗ )ِ(
)ْ( ِٖ ٕٖ َّ, ِِ 
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 -:مستوى الميارات الجغرافية -ٖ
كتـ إعداد االختبار ليشمؿ ، قامت الباحثة بإعداد اختبار لميارات الخرائط الجغرافية لمشعبتيف قبؿ البدء بالتجربة 

تدريس كتـ التأكد مف صبلحيتو بعد عرضو عمى عدد مف الخبراء في اختصاص طرائؽ ال، بعض لميارات مكضكع البحث
بمغ متكسط درجات ، ) كبعد تصحيح اإلجابة كفقان لممعايير التي أعدت لقياس الميارات الجغرافيةُ( كالجغرافية ممحؽ رقـ

) لكؿ ّ ,ّٗ(ك )ٓ ,ُِ( ) كتبايف الشعبتيف عمى التكاليُٗ ,ّٓ( )ْ( ) كمتكسط درجات الشعبةُٕ,ِٖ( )ِ( الشعبة
 .يف لمعرفة داللة الفرؽ بيف الدرجاتلعينتيف مستقمت T – testمنيما كباستخداـ 

) إذ كانت القيمة ٓٓ( كبدرجة حرية )َ ,َٓ( ظير أنو ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
كافئتاف في ) كىذا يدؿ عمى أف مجمكعتي البحث متِ ,َََ( ) أقؿ مف القيمة الجدكلية البالغةُ ,ِّٕ( التائية المحسكبة

 .) يكضح ذلؾْ( . جدكؿ رقـاراتمتغير مستكل المي
 )ْ( جدكؿ

 )تكافؤ الشعبتيف في متغير الميارات الجغرافية(
متكسط  العدد الشعبة

 الدرجات
درجة  التبايف

 الحرية
الداللة عند مستكل  القيمة التائية

 الجدكلية المحسكبة َ ,َٓ
 غير دالة إحصائيان  ِ ,َََ ُ ,ِّٕ ٓٓ ٓ ,ُِ ُٕ ,ِٖ ِٗ )ِ(
)ْ( ِٖ ّٓ, ُٗ ّٗ, ّ 
 
 -:ضبط السالمة الداخمية التي قد تؤثر في التصميم التجريبي لمبحث -ٙ
 كيقصد بو األثر الناتج مف ترؾ عدد مف أفراد العينة أك انقطاعيـ في أثناء تطبيؽ التجربة :االندثار التجريبي -ُ

  .م طالب مف مجمكعتي البحثكفي البحث الحالي لـ يحصؿ أم انقطاع أك ثقؿ أ )ٖٗص، ُُٖٗ، الزكبعي(
تـ السيطرة عمى ىذا المتغير باستخداـ األدكات القياسية نفسيا مع طمبة مجمكعتي البحث سكاء باالختبار التحصيمي أـ  -ِ

 .باالختبار الميارم كبالمعايير نفسيا
كؿ الثبلثة ألكلى مف كتاب إذا كانت المادة الدراسية مكحدة لمجمكعتي البحث كالتي تمثمت بالفص :المكاد الدراسية -ّ

 ).َُِِ – َُُِ( جغرافية الكطف العربي المقرر تدريسو خبلؿ العاـ الدراسي
كانت عدد الحصص المقرر تدريسو أسبكعيان لمادة الجغرافية لمصؼ الثالث حصتيف أسبكعيان ككفقان  :تكزيع الحصص -ْ

 .تبادلي فقد كاف تكزيع الدركس في يكميف كبشكؿ، لجدكؿ الدركس األسبكعي
كانتيت  َُُِ/ َُ/ َُإذ بدأت بتاريخ  )أسبكعان  ُِ( مدة التجربة متساكية لمجمكعتي البحث كىي :المدة الزمنية -ٓ

 .َُِِ/ ُ/ ٓبتاريخ 
 -:مستمزمات البحث -ٚ
 :تحديد المادة العممية -ٔ

لمقرر تدريسو لمصؼ حددت المكضكعات التي ستدرس عمى كفؽ المنياج كتسمسميا الزمني في كتاب الجغرافية ا 
 ).َُِِ – َُُِ( قسـ الجغرافية لمعاـ الدراسي/ الثالث في كمية التربية األساسية

 :صياغة األىداف السموكية -ٕ
 :في المجال المياري -أ

، ََِِ، مرعي كالحيمة( الميارة نمط معقد في النشاط يتطمب تنسيقان لممعمكمات كترابطان مع بقية مجاالت التعمـ 
، ََِِ، السكراف( تكز ىذا المجاؿ عمى مفيـك العمؿ النفسي كالحركات العضمية التي يقـك بيا الجسـ) كير ُِٓص
 . )ٗٗص
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تـ ، كلغرض التأكد مف صحة ىذه األىداؼ كاستيفائيا لمحتكل المادة الدراسية، ) ىدفان مياريان َِ( كتـ صياغة 
ـك التربكية كالنفسية كقد حصمت جميع األىداؼ عمى عرضيا عمى عدد مف الخبراء المتخصصيف بتدريس الجغرافية كالعم

 .)ِ( ممحؽ رقـ .المكافقة مع إجراء بعض التعديبلت عمييا
 :إعداد الخطط الدراسية -ٖ

أم عمؿ يريد أف يقـك بو اإلنساف يحتاج إلى تخطيط مسبؽ كالتخطيط الجيد ىك أحد الشركط لمتدريس الجيد  
عتماد المدرس عمى خبراتو السابقة في ظؿ التطكر اليائؿ الذم يفرض عميو متابعة كالسيما بعد أف أصبح مف غير الممكف ا

لذا اعتمدت الباحثة خططان تدريسية لممكضكعات ، )ّٔص، ُٕٗٗ، كراجو ب( المستجدات التي تطرأ عمى طرائؽ التدريس
مكعة مف الخبراء ) خطة تـ عرض نماذج الخطط عمى مجُِ( التي تـ تدريسيا خبلؿ التجربة كالتي بمغ عددىا
 .)ُ( ممحؽ رقـ .كالمتخصصيف في تدريس الجغرافية كطرائؽ التدريس

 :أداة البحث -ٗ
أعدت الباحثة اختباران مكضكعيان بعديان مف نكع االختيار مف متعدد استنادان لما يراه عدد مف خبراء القياس بأنو  

عمى قياس النكاتج التعميمية كأنو مف أكثر أنكاع االختبارات أفضؿ أنكاع االختبارات مقارنة باالختبارات المقالية كقدرتيا 
كاقتصادىا في الكقت  )ُِٖص، ََُِ، عبلـ( عمى الرغـ مف الجيد المبذكؿ، تقكيمان ألىداؼ المادة في يسر كسيكلة

 ).ِٔص، ُٗٗٗ، الظاىر(            .كأكثر ارتفاعان في معامؿ الصدؽ
 .)ّ( ختبارية لقياس ميارات الجغرافية ممحؽ رقـ) فقرة اَِ( كتككف ىذا االختبار مف 

يتحقؽ الصدؽ عندما يقيس االختبار فعبلن القدرة أك السمة أك االتجاه لبلستعداد كالذم كضع االختبار  :صدق االختبار -أ
ى فقد عرضت فقرات االختبار كالكتاب المقرر عم، كقد اعتمدت الباحثة صدؽ المحتكل ).ْٓص، ُْٕٗ، عيسكم( لقياسو

 .مجمكعة مف ذكم االختصاص كالخبرة بحيث أجريت التعديبلت البلزمة عمى آرائيـ كتكجيياتيـ
كمية التربية / طبؽ االختبار عمى عينة استطبلعية تمثمت بطبلب الصؼ الثالث قسـ الجغرافية:العينة االستطالعية -ب

إذ رتبت درجات  .ئلجابة الصحيحة كصفر لمخاطئة) طالبان كطالبة بإعطاء درجة كاحدة لَٕ( األساسية إذ بمغ عدد الطمبة
% مف االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات لتمثؿ المجمكعة العميا َٓالعينة االستطبلعية ترتيبان تنازليان إذ اختيرت 

 .ؿ الدرجات لتمثؿ المجمكعة الدنيا% مف االستمارات الحاصمة عمى أقَٓكاختيرت 
بأنو القدرة عمى إعطاء النتائج نفسيا إذا طبؽ أكثر مف مرة في ظركؼ مماثمة عمى  يعرؼ االختبار -:ثبات االختبار
إف معامؿ الثبات لدرجات االختبار ىك المؤشر  )َّْص، ُٖٗٗ، عكدة( ) كيرلَُٔص، َََِ، السيد( العينة نفسيا

 .اإلحصائي عمى دقة القياس كاتساقو
أم أف فقراتو ليست ، طالب كطالبة في الميارات الجغرافية كبما أف االختبار الميارم يقيس مستكل االنجاز لكؿ 

 .لذلؾ اتبعت الباحثة طريقة إعادة التصحيح كطريقة لمتأكد في ثبات درجات االختبار، مف النكع المكضكعي
) طالبان كطالبة مف العينة االستطبلعية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف َّ( إذ قامت الباحثة بتصحيح درجات 

كىذا يعد مؤشران جيدان عمى ثبات ، )َ ,ّٖ( إذ كانت قيمتو .تصحيح األكؿ الذم قامت بو الباحثة كالتصحيح الثانيبيف ال
 .درجات االختبار
كاتبعت  َُِِ/ ُ/ ٓ كانتيت بتاريخ َُُِ/ َُ/ َُبدأت الباحثة بتطبيؽ التجربة في يـك  -:تطبيق التجربة
  -:اإلجراءات اآلتية

 .الجغرافية ائيان عددان محددان مسبقان مف طمبة المرحمة الثالثة قسـتختار الباحثة عشك  -ُ
 .تستبعد الباحثة الطمبة الراسبيف قبؿ االختبار العشكائي مف خبلؿ سؤاليـ كاالستعانة بإدارة القسـ -ِ
في مكضكعات سبؽ ثـ تدريب الطبلب ، تحدد الميارات الجغرافية التي تعتمد عمييا أساسان في بناء الميارات الجغرافية -ّ

 .ليـ دراستيا
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 .تكمؼ الباحثة الطمبة بإعداد خارطة تتضمف بعض الميارات الجغرافية التي سيتـ تدريسيا -ْ
) خطة لكؿ مجمكعة مف مجمكعتي البحث ُِ( تقـك الباحثة بالتدريس عمى كفؽ الخطط اليكمية كالتي يبمغ عددىا -ٓ

 .التجريبية كالضابطة
 .ف المكضكع الذم تنكم تدريسو كتسأؿ الطمبة عف الميارات الرئيسية لمدرستعطي الباحثة مقدمة ع -ٔ
 .تكجو الباحثة األسئمة عف المكضكع كما يتضمنو مف ميارات مع إعطاء أمثمة عف الميارات -ٕ
 .قامت الباحثة بتكممة مكضكع الدرس كتدكف الميارات الرئيسية لمدرس عمى المكحة -ٖ
 .الميارات الرئيسية لمدرس عمى المكحة رسمت الباحثة خارطة تتضمف -ٗ
 كمفت الباحثة الطمبة برسـ خارطة الميارات المكجكدة عمى المكحة في دفاترىـ. -َُ
 :المجموعة الضابطة -

 .) خطة تدريسيةُِ( درست المجمكعة الضابطة حسب الخطة اليكمية التي تـ إعدادىا كعدىا
 ).دقائؽ ٓ( مقدمة لمدرس كالتي تبمع مدتيا -ُ
 .استعماؿ الكسائؿ التعميمية التي ليا عبلقة بمكضكع الدرس -ِ
مف خبلؿ تكجيو األسئمة إلى الطمبة ككتابتيا عمى المكحة مع إثارة المناقشة حكؿ  .تقـك الباحثة بعرض مكضكع الدرس -ّ

 .بعض األسئمة الرئيسية في الدرس مع تكجيو األسئمة اليادفة
 .كضكع الدرس بتكجيو األسئمة إلى الطمبة حكؿ المكضكع الذم درسكهتقـك الباحثة بعد االنتياء مف م -ْ
 .تكمؼ الباحثة الطمبة بكاجب بيتي كبمكضكع جديد -ٓ

 -:الوسائل اإلحصائية
 -:استخدمت الباحثة في إجراءات البحث كتحميؿ النتائج الكسائؿ اإلحصائية اآلتية 

 .T- testاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف  -ُ
ـ لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية لمجمكعتي البحث في االختباريف الميارم استخد 

جراءات التكافؤ  .كالتحصيمي كا 
 ).ُِّص، ُٗٗٗ، عدس(            

 ِس – ُس     
 ت = 

ِع                        
ِ+ ع )ُ – ُف( ُ

  ُ  ُ       )ُ – ِف( ِ
                               ×    + 

          ِف  ُف       ِ- )ِ+ ف ُف(                        
 

 -:إذ تمثؿ
 .= متكسط درجات المجمكعة التجريبية ُس
 .= متكسط درجات المجمكعة الضابطة ِس
 .= تبايف المجمكعة التجريبية ُع
 .= تبايف المجمكعة الضابطة ِع
 .= عدد أفراد المجمكعة التجريبية ُف
 .= عدد أفراد المجمكعة الضابطة ِف
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 :Pearson Correlation Coeffieientمعامل ارتباط بيرسون  -ٕ
ككذلؾ في حساب التبايف ، استخدـ في حساب الثبات لنصؼ االختبار التحصيمي لدرجات العينة االستطبلعية

  .لؤلختبار الميارم لمعينة االستطبلعية بيف درجات التصحيحيف
 ).ِٕص، َََِ، كآخركف تكفيؽ(          

 
 )مجػػػ ص( )مجػػػ س( –ف مجػػػ س ص                   
 ر = 

 [  ِ)مجػػػ ص( – ِ[ ] ف مجػػػ ص ِ)مجػػػ س( – ِ] ف مجػػػ س            
 

 الفصل الرابع 
 عرض النتائج وتفسيرىا

الخرائط لدل طمبة كمية التربية ىدؼ الباحث الحالي إلى معرفة أثر استخداـ بعض الميارات الجغرافية في رسـ  
 .األساسية قسـ الجغرافية كفي ضكء ذلؾ كضعت الفرضية الصفرية التي أظيرت نتائج البحث الحالي

بيف متكسطات درجات  َ ,َٓنصت الفرضية عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  -ُ
داـ بعض الميارات رسـ الخرائط كمتكسط درجات المجمكعة المجمكعة التجريبية التي تدرس الجغرافية باستخ

الضابطة التي تدرس الجغرافية باستخداـ الطريقة االعتيادية في االختبار الميارم النيائي إذ تـ استخداـ االختبار 
ة ) إذ كانت القيمٓٓ( كبدرجة حرية َ ,َٓالتائي لعينتيف مستقمتيف كتبيف أف الفرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 

) كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية القائمة ال يكجد ٓ( ) جدكؿِ( أكبر مف القيمة الجدكلية )ٔ ,ٖ(  التائية المحسكبة
فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية التي تدرس مادة الجغرافية عمى كفؽ استخداـ 

لضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى كفؽ الطريقة ميارات الخرائط كبيف متكسط درجات طمبة المجمكعة ا
 ).التقميدية( االعتيادية

 )ٓ( جدكؿ
 القيمة التائية المحسكبة كالجدكلية لبلختبار الميارم النيائي

 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة
المتكسط  العدد المجمكعة

 الحسابي
االنحراؼ  التبايف

 المعيارم
درجة 
 الحرية

 ل الداللةمستك  القيمة التائية

 الجدكلية المحسكبة
 داؿ عند مستكل ِ ٔ ,ٖ ٓٓ ِ ,ٖٔ ٕ ,ِّ ّٔ ,ٖٓ ِٗ التجريبية

 ِ ,ّٔ ٓ ,ٗٓ ِٓ ِٖ الضابطة )َ ,َٓ(
    ٕٓ المجمكع

 
 -:تفسير النتيجة -

الميارات الجغرافية بعد عرض النتيجة تبيف تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية التي درست مادة الجغرافية باستخداـ  
كبذلؾ ترفض  )التقميدية( في رسـ الخرائط عمى طبلب المجمكعة الضابطة التي درست المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية

 .الفرضية الصفرية التي نصت عمى عدـ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عمى المجمكعتيف في استخداـ الميارات الجغرافية
 .تيجة إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية التي استخدمت في تدريس المادة ميارات الخرائطتعزك الباحثة سبب ىذه الن 
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اكتساب المتعمميف عددان مف الميارات كالخبرات كبطريقة كظيفية كأف اكتساب الميارات ال يعتمد عمى المعمكمات فقط  -ُ
 .بؿ يحتاج إلى التدريب عمى الميارات

 .الميارات الميمة التي يجب عمى مدرس مادة الجغرافية أف يككف مممان بياكتعد ميارات استخداـ الخرائط مف  -ِ
قراءة الخريطة كتفسيرىا كميارة استعماؿ  كمف الميارات التي يسعى التدريس الفعاؿ إلى تنميتيا كتطكيرىا ىي ميارة -ّ

 .األطالس كغيرىا
ؼ برامج اإلعداد كانخفاض مستكل أداء إف العديد مف الدراسات التي أجريت خمصت إلى نتيجة كاحدة كىي ضع -ْ

  .ميارات التدريس
 :االستنتاجات -

 -:في ضكء نتائج البحث يتضح لنا
 -:مف خبلؿ قياـ الباحثة بتجربة البحث كالكصكؿ إلى النتائج الحالية استنتجت الباحثة ما يأتي 

ىا حيث يمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ النتيجة تدريس الميارات الجغرافية يعمؿ عمى تنمية الميارات الجغرافية أك تطكير  -ُ
 .التي حققتيا المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي

طريقة عرض الخريطة الجغرافية كطريقة كضع الظكاىر عمييا عمى شكؿ أجزاء متتابعة تساعد عمى تككيف فكرة عامة  -ِ
 .عف الخريطة

يستطع أف يكسب طمبتو استخداـ ميارات الخرائط عمى الرغـ مف كجكد إف قسـ الجغرافية في كمية التربية األساسية لـ  -ّ
 .عمـ الخرائط ضمف برنامجيا التعميمي

 -:يأتي في ضكء نتائج البحث التي تكصمت إلييا الباحثة تكصي بما -:المقترحات -
 .إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مكاضيع أخرل لمجغرافية -ُ
 .ات الجغرافية في تنمية التفكير اإلبداعيأثر استخداـ الميار  -ِ
 .إجراء دراسة تتضمف الميارات الجغرافية كافة -ّ
 .إجراء دراسة أخرل مماثمة لمدراسة الحالية عمى عينات أخرل -ْ
 -:التوصيات -
 .الخرائط عمى الجيات المعنية أف تكفر المستمزمات كافة مف خرائط كأدكات لرسـ -ُ
تقاف ميارات رسـ الخرائطمف الضركرم جدان تدر  -ِ  .يب المعمميف كالككادر العممية عمى كيفية استخداـ الخرائط الجغرافية كا 
 .إتاحة الفرصة لجميع الطمبة باستخداـ بكردات رسـ الخرائط -ّ
ء كخبلؿ ضركرة التأكيد عمى استعماؿ الخرائط في تدريس الجغرافية كجعميا أساسية في عممية التعميـ كالتعمـ السيما أثنا -ْ

 .مدة التطبيؽ العممي كالخدمة الفعمية في مجاؿ التعميـ
 .إقامة دكرات تأىيمية لمدرسي الجغرافية العممية بيف الحيف كاآلخر لتقكية الميارة العممية لدييـ -ٓ

 -:المصادر العربية
عمـ الجغرافية في ( قدمت في ندكةالمفاىيـ كالتعميمات في بناء المناىج الجغرافية كرقة عمؿ ، يعقكب عبد ا، أبك حمك -ُ

 .ُٖٖٗ/ ُُ/ ِٖ – ِٔبغداد ، )خدمة األمة
دار الخميج لمنشر ، دراسات في أساليب تدريس التربية االجتماعية كالكطنية، )َََِ(، عطية عكدة، أبك سرحاف -ِ

 .كالتكزيع
سمة المراجع في التربية كعمـ سم، نظرياتو كتطبيقاتو، طرؽ تدريس الرياضيات، )ََُِ(، إسماعيؿ محمد، األميف -ّ

 .القاىرة، دار الفكر العربي، ُط، الكتاب السابع عشر، النفس
 .ُِٗٗ، بغداد، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، أصكؿ تدريس المكاد االجتماعية، شاكر محمكد كآخركف، األميف -ْ



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

131 

 .مطبعة تكنس، بغداد ،ٕط، أصكؿ تدريس المكاد االجتماعية، )َََِ(، شاكر محمكد كآخركف، األميف -ٓ
ترجمة محمد محمكد الخكالدة كصادؽ إبراىيـ ، نظاـ تصنيؼ األىداؼ التربكية، )ََِٖ(، كآخركف، بنجاميف، بمـك -ٔ

 .دار مكتبة اليبلؿ كدار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عكدة
، دار المريخ، عيةاتجاىات حديثة في تدريس المكاد االجتما، )ُّٖٗ(، سميماف محمد كسر الختـ عثماف، جبر -ٕ

 .الرياض
 .مصر، مكتبة زىراء الشرؽ، ِج، تدرس الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ، )َََِ(، كآخركف، أماـ مختار، حميدة -ٖ
 .اليمف، مطبعة كزارة التربية كالتعميـ، ُط، طرؽ التدريس العامة، )ُٖٗٗ(، محمد محمكد كآخركف، الخكالدة -ٗ
 .عالـ الكتب، الككيت، ِط، تقكيـ نتائجو كتطبيقاتو، أساليبو، أسسو، أىدافو، التدريس، )ُُٕٗ(، فكرم حسف، رياف -َُ
 .ُُٖٗ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، االختبارات كالمقاييس النفسية، عبد الجميؿ كآخركف، الزكبعي -ُُ
 .األردف، لمنشر كالتكزيع دار الشركؽ، أساليب تدريس العمـك، )ُْٗٗ(، عايش محمد، زيتكف -ُِ
 .األردف، عماف، مطبعة دار الفكر لمنشر كالتكزيع، التعمـ كالتعميـ الصفي، )ُٖٗٗ(، نادر فيمي كآخركف، الزيكد -ُّ
 .َََِ، األردف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ِط، استراتيجيات تدريس المكاد االجتماعية، محمد أحمد، السكراف -ُْ
، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، تدريس ميارات الخرائط كنماذج الكرة األرضية، )ََُِ(، مدجكدت اح، سعادة -ُٓ

 .ْٗص، األردف، اإلصدار األكؿ
مستكل الطالب كجنسو كأثرىما عمى اكتساب ميارة استخداـ الجيات ، )ُٖٔٗ(، جكدت احمد كآخركف، سعادة -ُٔ

 .جامعة الككيت، ِّعدد ، ٔمجمد ، ة لمعمـك اإلنسانيةالمجمة العربي، الرئيسية كالفرعية في الحياة اليكمية
 .دار الفكر، القاىرة، ٓط، الذكاء، )َََِ(، فؤاد البيي، السيد -ُٕ
 .مكتبة النيضة، القاىرة، َُط، عمـ النفس التربكم، )ُِٕٗ(، احمد زكي، صالح -ُٖ
مركز عبادم لمدراسات ، اليمف، ِط، سيةاألىداؼ السمككية كاالختبارات المدر ، )َََِ(، محمد إبراىيـ، الصانع -ُٗ

 .كالنشر
 .َََِ، القاىرة، دار الفكر العربي، تعمـ العربية كالديف بيف العمـ كالفتف، كمحمد سيد مناع، رشدم احمد، طعيمة -َِ
 .ُُٗٗ، الككيت، مكتبة الفبلح، ِط، استراتيجيات تدريس المكاد االجتماعية، محمكد، طنطاكم -ُِ
مكتبة دار الثقافة لمنشر ، عماف، )ُُ( ط، مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية، )ُٗٗٗ(، يا محمكد كآخركفزكر ، الظاىر -ِِ

 .كالتكزيع
أثر الرسـ اآلني لممصكرات في تحصيؿ المعمكمات الجغرافية كاستبقاءىا كتنمية ، )َُٖٗ(، تنزيو مجيد، العبادم -ِّ

 .كمية التربية، جامعة ديالى، سالة ماجستير غير منشكرةر ، ميارة الرسـ لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط
، دار الحرية لمطباعة كالنشر، بغداد، الكراس التدريبي لمخرائط الجغرافية، فبلح جماؿ كعمي عبد األمير العبادم، العزاكم -ِْ

ُٖٗٗ. 
 .ُِٕٗ، مطبعة العاني، بغداد، الخرائط كالجغرافية العممية، كفبلح شاكر أسكد، مكي، عزيز -ِٓ
، القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسي كأساسياتو كتطبيقاتو كتكجيياتو المعاصرة، )َََِ(، صبلح الديف محمكد، عبلـ -ِٔ

 .القاىرة، دار الفكر العربي
االختبارات الشخصية مرجعية المحؾ في المجاالت التربكية كالنفسية ، )ََُِ(، صبلح الديف محمكد، عبلـ -ِٕ

 .جامعة المكصؿ، مديرية دار الكتب كالنشر، لمطابعدار ا، كالتدريسية
 .دار األمؿ لمتكزيع كالنشر، عماف، ِط، القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية، )ُٖٗٗ(، احمد سميماف، عكدة -ِٖ
ة مكتب، أساسيات البحث العممي في التربية كالعمـك اإلنسانية، )ُِٗٗ(، أحمد سمماف كالممكاكم فتحي حسف، عكدة -ِٗ

 .أربد، األردف، الكناني
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 .دار النيضة العربية، بيركت، القياس كالتجريب في عمـ النفس كالتربية، )ُْٕٗ(، عبد الرحمف محمد، عيسكم -َّ
، الككيت، تطكر كفايات تدريس الجغرافية باستخداـ الكحدات النسقية سمسمة الرسائؿ الجامعية، فاركؽ حمدم، الفرا -ُّ

ُٖٗٗ. 
، مكتبة زىراء الشرؽ، ِج، تدريس الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ، كبرنس احمد رضكاف، مد حسيفاح، المقاني -ِّ

 .مصر
، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، طرائؽ التدريس العامة، )ََِِ(، كالحيمة محمد محمكد، مرعي تكفيؽ احمد -ّّ

 .األردف، عماف، الطبعة األكلى
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، ِط، طرائؽ التدريس العامة، )ََِٓ(، كالحيمة محمد محمكد ،مرعي تكفيؽ احمد -ّْ

 .األردف، عماف، كالطباعة
 .األردف، عماف، منشكرات جامعة القدس المفتكحة، طرائؽ التدريس كالتدريب العامة، )ُّٗٗ(، مرعي تكفيؽ كآخركف -ّٓ

 -:المصادر األجنبية
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 (ٔ) محقم
 أسماء السادة الخبراء الذيف استعانت بيـ الباحثة في إجراءات بحثيا كمتطمباتيا

 الجامعة الكمية التخصص المقب العممي االسـ ت
 المستنصرية التربية األساسية ط. ت. الجغرافية أستاذ أ. د. صبحي ناجي عبد ا. -ُ
 المستنصرية  التربية األساسية جغرافية أستاذ مساعد أ. ـ. د. بساـ عبد الرحمف عبيد. -ِ
 بغداد ابف رشد / تربية ط. ت. الجغرافية أستاذ مساعد أ. ـ. د. ثناء يحيى الحسك. -ّ
 المستنصرية التربية األساسية ط. ت. التاريخ أستاذ مساعد جبار خمؼ الحارثي. أ. ـ. د. -ْ
 المستنصرية التربية األساسية  جغرافية أستاذ مساعد .أ. ـ. د. قاسـ يكسؼ الشمرم -ٓ
 المستنصرية التربية األساسية جغرافية أستاذ مساعد أ. ـ. د. لطيؼ ماجد إبراىيـ. -ٔ
 المستنصرية التربية األساسية جغرافية  أستاذ مساعد رزا.أ. ـ. د. محمد عمي م -ٕ
 المستنصرية التربية األساسية ط. ت. الجغرافية مدرس ـ. د. ياس خضر احمد الكسار. -ٖ
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 (ٕ) ممحق
 المستكل األىداؼ السمككية ت
 تعريؼ .تعرؼ مفيـك اليضبة -ُ
 تمييز تميز خصائص اليضبة عف بقية أشكاؿ سطح األرض. -ِ
 تطبيؽ  .تبيف أىمية اليضبة -ّ
 تعريؼ .يعرؼ مفيـك الجبؿ -ْ
 تمييز .تميز خصائص الجباؿ االنكسارية عف االلتكائية -ٓ
 تطبيؽ .تبيف أىمية الجباؿ بالنسبة لممكارد المائية -ٔ
 تعريؼ .تعرؼ مفيـك الكطف العربي -ٕ
 تمييز .تميز المكقع الجغرافي لمكطف العربي -ٖ
 تطبيؽ .الكطف العربي مف الناحية االقتصادية تبيف أىمية -ٗ
 تعريؼ .يعرؼ المضيؽ -َُ
 تذكر .يعدد خصائص المضيؽ -ُُ
 تطبيؽ .يرسـ مكقع المضيؽ عمى الخارطة -ُِ
 تطبيؽ .يستنتج أىمية المضايؽ بالنسبة لممكرد االقتصادم -ُّ
 تعريؼ .يعؼ السيؿ -ُْ
 تذكر .يعدد خصائص السيكؿ الرسكبية -ُٓ
 تطبيؽ .يبيف فائدة السيكؿ -ُٔ
 تعريؼ .يعرؼ الضغط الجكم -ُٕ
 تطبيؽ .يبيف فائدة الضغط الجكم لمراصد الجكم -ُٖ
 تعريؼ .يعرؼ الرياح -ُٗ
 تذكر .يعدد أنكاع الرياح -َِ

 (ٖ) ممحق
 كالضابطة/ فقرات اختبار ميارات الجغرافية لطمبة مجمكعتي البحث التجريبي

) َِ( يف يديؾ اختبار ييدؼ إلى معرفة مدل اكتسابؾ لميارات الخرائط الجغرافية يتككف مفب :عزيزتي الطالبة 
 -:) بدائؿ كاحدة منيا صحيحة مطمكب منؾْ( فقرة اختبارية تتألؼ كؿ فقرة مف عبارة متبكعة بػػػػ

 .اختيار البديؿ الصحيح -
 .تدكيف اإلجابة عمى كرقة اإلجابة المرفقة -
 .لفقراتاإلجابة عف جميع ا -
 .لكؿ فقرة إجابة كاحدة -
 -:مثاؿ تكضيحي -

 تقع مدينة بعقكبة بالنسبة إلى مدينة بغداد في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .الشماؿ الشرقي -جػػػػ      الجنكب الغربي -أ
 .الجنكب الشرقي -د      الشماؿ الغربي -ب
 .كؿ الحرؼ الذم يسبؽ اإلجابة الصحيحةضعي دائرة ح -
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 -:مفتاح الخريطة ىك -ُ
 كحدات إلظيار المسافات  -جػػػػ    أدكات رسـ الخريطة -أ
  .طريقة لرسـ الصكر -د    طرؽ رسـ الخريطة -ب
 السيكؿ المنخفضة عف مستكل سطح البحر تمكف في الخريطة بالمكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ِ
 األصفر -جػػػػ      األخضر الفاتح -أ
 .األخضر الغامؽ -د    األخضر الغامؽ جدان  -ب
 -:الطريقة التقميدية لتغيير كتكبير الخريطة ىي -ّ
 جياز العارض فكؽ الرأس -جػػػػ     المثمثات المتماثمة -أ
 .البانتكغراؼ -د       المربعات -ب
 ػػػػػػػػػػػػالخريطة الكنتكرية ىي عبارة عف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ْ
 ألكاف لمتضاريس -جػػػػ    خطكط تمثؿ االرتفاعات -أ
  .خطكط لحدكد المناطؽ -د      صكر لمناطؽ -ب
 خرائط التضاريس ىي نكع مف الخرائط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٓ
 الطبيعية -جػػػػ        التاريخية -أ
  .السياسية -د        البشرية -ب
 -:التضاريس بأنياتعرؼ  -ٔ
 .جميع األشكاؿ التي تغطي سطح األرض -أ
 .المناطؽ المنبسطة فكؽ سطح األرض -ب
 .المناطؽ التي تغمرىا المسطحات المائية -جػػػػػ
 .المناطؽ المرتفعة فكؽ سطح األرض -د
  -:مف الخصائص التي جعمت الكطف العربي يتميز عف غيره مف البمداف ىي -ٕ
 قصر سكاحمو البحرية  -جػػػػػ     اءتكسطو خط االستك  -أ
 .ضيؽ أراضيو الساحمية -د   تكسطو نصؼ الكرة الشمالي -ب
 -:يمتاز المضيؽ عف أشكاؿ سطح األرض األخرل بأنو -ٖ
 يقع بيف جبميف مرتفعيف  -جػػػػ    يفصؿ بيف مناطؽ يابسة -أ
 .يقع بيف سطحيف مائييف -د    يقع بيف الساحؿ كالسفح -ب
 -:الضغط الجكم في المناطؽ القارية الداخمية خبلؿ الصيؼ بػػػيمتاز  -ٗ
 االضطراب -جػػػػػػ        االرتفاع -أ
 .االنخفاض -د        االعتداؿ -ب
 :تيب عمى جنكب الكطف العربي في فصؿ الصيؼ رياح مكسمية تسمى بػػػ -َُ
 الشمالية الشرقية -جػػػػ       الشمالية الغربية -أ
 .الجنكبية الشرقية -د       لغربيةالجنكبية ا -ب
 تتضح فائدة المنطقة الجبمية بالنسبة لممكرد المائي مف خبلؿ ما تحتكيو مف:-ُُ
 ثمكج متراكمة  -جػػػػ        سفكح كاسعة -أ
 .معادف كثيرة -د        ممرات جبمية -ب
 -:حكالي تعرؼ اليضاب بأنيا المناطؽ الجافة التي تحتؿ مف مساحة الكطف العربي -ُِ
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 %َٖ -جػػػػػ         %َٗ -أ
 .%َٓ -د         %َٔ -ب
 -:مف خصائص المناخ ىي -ُّ
 الثبات التدريجي  -جػػػػػ     التذبذب معظـ الكقت -أ
  .الثبات طيمة الكقت -د     التقمب مف حيف ألخر -ب
 -:تمتاز الجباؿ االنكسارية عف أنكاع الجباؿ األخرل بأنيا نتيجة عف -ُْ
 الحركات االلتكائية  -جػػػػ      لحركات الزلزاليةا -أ
 .تراكـ البلفا البركانية -د    تراكـ األتربة بشكؿ مستمر -ب
 -:السيكؿ ذات فائدة لئلنساف مف حيث -ُٓ
 .منبسطة سيمة االستغبلؿ -جػػػػ     منحدرة ذات ترب منجرفة -أ
 .مةمنخفضة ذات مكارد قمي -د     كعرة يصعب التنقؿ فييا -ب
 :تعرؼ المناطؽ المستكية التي ال ترتفع عف مستكل سطح البحر بػػػػ -ُٔ
 المنخفضات  -جػػػػ         الكدياف -أ
 .السكاحؿ -د         السيكؿ -ب
 -:يعرؼ كزف عمكد اليكاء الممتد مف نياية الغبلؼ كحتى مستكل سطح البحر بالضغط -ُٕ
 الجكم -جػػػػ          الغازم -أ
 .المنخفض -د         عالمرتف -ب
 :يعرؼ الممر المائي الذم يصؿ بيف مسطحيف مائييف بػػػ -ُٖ
 البحيرة  -جػػػػػ          الخميج -أ
 .الجدكؿ -د         المضيؽ -ب
 -:تزيد كمية المطر السنكم في إقميـ مناخ البحر المتكسط عمى -ُٗ
 ممـ  َََُ -جػػػػػ         ممـ ََٓ -أ
 .ممـ ََُٓ -د         ممـ ََٗ -ب
 -:الجفاؼ الذم يسكد معظـ أجزاء الكطف العربي سبب -َِ
 .قربو مف البحار -أ
 .العكاصؼ الرممية -ب
 .قمة سقكط األمطار كارتفاع درجات الحرارة -جػػػػػػػ
 .ىبكب الرياح الجافة -د
 
 
 
 
 
 
 
 


