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  :خصالمل
واقع ممارسة معلمي الجغرافیا لمھارات الخرائط الجغرافیة من  ھدفت الدراسة الكشف عن

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي ، و. وجھة نظرھم في المراحل األساسیة العلیا في األردن
حیث تم اختیار . وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمین الجغرافیا في مدارس محافظة العقبة

رس بالطریقة العنقودیة القصدیة واختیار عینة عشوائیة من معلمین الجغرافیا من مجتمع مدا) ١٠(
تم إعداد استبانھ تحتوي على مھارات . معلم ومعلمة) ٥٥(الدراسة، وقد بلغت عینة الدراسة 

مدى االستخدام للدرجة الكلیة الخرائط  ، وتم التأكد من صدقھا وثباتھا ، وأظھرت نتائج الدراسة 
على المرتبة األولى، " اختار الخریطة " اة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة ، إذ حصلت مھارة ألد

  .في المرتبة األخیرة" عرض الخریطة " فیما جاءت مھارة
بین ) ٠٫٠٥≥ α( فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وجودأظھرت النتائج 

ت یعزى لمتغیر سنوات الخبرة ، وكانت المتوسطین الحسابیین إلجابات أفراد الفئتین في مجاال
 فرق ذي داللة إحصائیة عند وجودفي جمیع المھارات ، ) أقل من سنتین(الفروق لصالح فئة 

مھارة استخدام الخریطة (بین المتوسطین الحسابیین یعزى لمتغیر النوع) ٠٫٠٥≥ α(مستوى الداللة 
 وجود فروق ذات داللة عدمھرت النتائج لصالح اإلناث  ، وأظ) في التقویم، مھارة صیانة الخریطة

تبعا لعدد الدورات التربویة والتدریبیة، ویعزى ذلك إلى ) ٠٫٠٥≥ α(إحصائیة عند مستوى الداللة 
حرص وزارة التربیـة والتعلیم تعمل على عقد الدورات والورش التدریبیة على استخدام مھارات 

  .ة من التوصیاتالخـرائط لجمیع المعلمین ، وخرجت الدراسة بمجموع
  . الخرائط الجغرافیة ، مھارات الخرائط الجغرافیة : الكلمات المفتاحیة

The Reality Of The Practice Of Geography Teachers Of The Skills Of 
Geographical Maps In The Basic Stage In Jordan From Their Point Of 

View In The Light Of Some Variables 
DR .Eman NAYEF ALNJADAT  

Abstract 
The study aimed to reveal the reality of the practice of geography teachers 
of the skills of geographical maps from their point of view in the basic 
stages of higher in Jordan. The study used the descriptive approach. The 
study population is composed of all the geography teachers in the schools 
of Aqaba Governorate. (10) schools were selected by means of the cluster 
and a random sample of the geography teachers was selected from the 
study population. The sample of the study was (55) teachers and teachers. 
The survey results showed that the use of the total score of the study 
instrument was high. The "map selection" skill was ranked first, while the 
"map display" skill was ranked last. 
The results showed that there was a statistically significant difference at the 
level of α (00.05) between the mean averages of the responses of the two 
groups in fields due to the variable years of experience. The differences in 
favor of (less than two years) (00.05) between the two arithmetic variables 
is due to the gender variable (the skill of using the map in the calendar, the 
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skill of maintaining the map) for females. The results showed no 
statistically significant differences at the level of α (00.05) according to the 
number of educational and training courses The Ministry of Education is 
working on holding courses Keywords: geographic maps, geographic 
mapping skills. 

:المقدمة    
ازداد في األونة االخیرة االھتمام بتعلیم المھارات في مختلف الحقول التعلیمیة ، لما لھذه   

مھا بشكل ملحوظ، وفي مبحث الجغرافیا یعد المھارات اثرًا ملموسًا في تعلیم الطلبة ، وانتقال اثر تعل
اكتساب الطلبة المفاھیم الجغرافیة ، واالتجاھات والقیم  ،وتعلیم مھارات الخرائط ؛ محاور اساسیة 

  ) 2011الخلیفي ، .(یجب اكتسابھا من قبل الطلبة 
تعَد الخرائط الجغرافیة مصدًرا مھًما للحصول على المعرفة ، والفھم العمیق للظواھر 
الجغرافیة ، ، وتكمن أھمیة إتقان مھارات رسم الخرائط في تنمیتھا للحس المكاني عند الطلبة ، 
وفھم البیئات التي یعیشون فیھا ، ویزداد وعیھم بالمناطق البعیدة ، ومصدًرا للخبرات البدیلة ، 

لمیل لما ، ویجعُل رسم الخرائط الطلبَة یشعرون با) 2008صالح ، (وتلخص الكثیر من المعلومات 
  ).2010سبیتان ، (یتعلموه ألنھ ینمي مھاراتھم ویجعلھم یقبلون على التعلم دون ملل 

مھارة رسم الخریطة : "ویكشف األدب التربوي عن مھارات كثیرة متعلقة بالخرائط منھا 
ومھارة اختیار الخریطة ، ومھارة عرضھا و مھارة فھمھا ، ومھارة استخدام الخریطة في التقویم ، 

  ).7 : 2008صالح ، " (ھارة صیانة الخریطة ، ومھارة توجیھ الخریطة وم
  :مشكلة الدراسة

إن استخدام المعلمین للخرائط الجغرافیة ما ) " 135 : 1996(وأوضح مرعي وأبو شیخة 
زال غیر منظم ؛ فال یتم ربط محتوى المعرفة بالخرائط ، ویتم التعامل مع الخریطة كوسیلة من 

 ولیست مصدًرا للمعلومة ،  مما ینعكس على مدى امتالك الطلبة لمھارات وسائل التدریس ،
  ".قراءتھا وتفسیرھا ورسمھا 

واوضحت عدد من الدراسات بان بعض معلمي الجغرافیا ، بحاجة الى تدریب وتأھیل 
   ) .     2015ابو سنینة ،(لتفعیل التعلم الممنھج للمھارات الجغرافیة  

  :اھداف الدراسة و أسئلتھا
ھدفت ھذه الدراسة الكشف عن واقع ممارسة معلمي الجغرافیا لمھارات الخرائط الجغرافیة في 

النوع ، التدریب ،  (:المرحلة األساسیة العلیا في االردن ، ومعرفة ما اذا كان لھذه المتغیرات
 األساسیة أثرًا في واقع ممارسة معلمي الجغرافیا لمھارات الخرائط الجغرافیة في المرحلة) الخبرة 

  .العلیا في االردن 
  :ویحاول البحث االجابة عن السؤالین التالیین 

ما درجة واقع ممارسة معلمي الجغرافیا لمھارات الخرائط  الجغرافیة في المرحلة : السؤال األول 
 األساسیة العلیا في االردن ؟ 

في واقع ممارسة معلمي ) رة النوع ، التدریب ، الخب (:ما اثر المتغیرات اآلتیة : السؤال الثاني 
 الجغرافیا لمھارات الخرائط الجغرافیة في المرحلة األساسیة العلیا في االردن ؟
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   :أھمیة الدراسة
تنبع اھمیة الدراسة في التحول من االسلوب التقلیدي في التدریس الى السعي إلكساب 

ارة التربیة والتعلیم في االردن الطلبة مھارات عملیة وتطبیقیة ، وھذا التوجھ تدعمھ استراتیجیة وز
؛ اذ تعد المھارات الجغرافیة من الخطوط العریضة التي یتوقع  ) 2009وزارة التربیة والتعلیم ، (

اكسابھا للطلبة في المرحلة االساسیة العلیا ، فالقدرة على قراءة الخریطة وفھمھا ورسمھا وتحلیلھا 
  . لجغرافیا وصیانتھا ، مھارات یمكن اكتسابھا ضمن مادة ا

تتضح أھمیة الدراسة من النتائج المتوقع الحصول علیھا ، والتي تنعكس آثارھا على أداء  
القائمین على تدریس مبحث الجغرافیا والدراسات االجتماعیة ، والمشرفین على تدریب وتطویر 

  :معلمي الجغرافیا عموًما  منھا 

رائط الجغرافیة في المرحلة الكشف عن اقع ممارسة معلمي الجغرافیا لمھارات الخ -
 .األساسیة العلیا

تأكید على أھمیة الخرائط كمیزة لمبحث الجغرافیا ، وإكساب الطلبة مھارات رسمھا  -
 .واستخدامھا

الحكم على مدى كفایة التدریب واالعداد لمعلمي الجغرافیا  وواقع امتالكھم مھارات  -
  .الجغرافیا والقدرة على اكتساب الطلبة لھا 

  ات اإلجرائیةالتعریف
  ھي رسم تخطیطي یمثل سطح األرض كَلھ أو جزٍء منھ ، یجري فیھ :الخریطة الجغرافیة 

توضیُح الحجَم النسبَي ، الموقع لذلك الجزء بناًء على مقیاِس رسٍم معین للتصغیر ، واعتماَد مسقٍط 
 المتعددة للمناطق من مساقط الرسم المعروفة ، مما یساعد على توضیح الظواھر الطبیعیة والبشریة

  ) .39 : 2001سعادة ، (
  :مھارات الخرائط الجغرافیة 

وتتمثل مھارات الخرائط في القدرة على تفسیرھا ، وقراءة الجھات األصلیة ،والقدرة على 
، وفھم الخریطة ، وتفسیر )  خطوط الطول والعرض(تحدید المواقع بالنسبة إلى شبكة اإلحداثیات 

 1عمار ، (الرسم ، وكیفیة إعداد مفتاح للخریطة ، و قراءة الحقائق علیھا رموزھا ، ومعرفة مسقط 
: 2013(  

ویقصد بھا مجموعة المھارات الفرعیة التي تتعلق بالخریطة الجغرافیة ، والتي تتمثل في كیفیة  
اختیار المعلم الخریطة وعرضھا وفھمھا واستخدامھا في التقویم ، وصیانتھا ؛ وكل مھارة تنبثق 

  .  مجموعة مھارات فرعیة منھا
  :حدود الدراسة

  :تمثلت حدود الدراسة فیما یلي
 .جمیع معلمي الجغرافیا في محافظة العقبة: الحدود البشریة -
 .٢٠١٧/٢٠١٨البیانات التي تم جمعھا من عینة الدراسة للعام : الحدود الزمانیة -
  .جمیع محافظة العقبة: الحدود المكانیة -
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  نظري والدراسات السابقة إلطار الا :الفصل الثاني
  الخرائط الجغرافیة أھمیتھا ومھاراتھا 

یعرض ھذا الجزء األدب النظري المتعلق بمصطلحات الدراسة باإلضافة إلى الدراسات 
  :العربیة واألجنبیة السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة وكما یلي

  :األدب النظري: أوًال
اعیة  میزة مھمة تنفرد فیھا ؛ إذ ُیعدُّ إكتساب الطلبة تعد الخرائط  في الدراسات االجتم

مھارات الخرائط وتحسینھا من النتاجات األساسیة للطلبة ، وینبغي على المعلم إن یساعدھم على 
ذلك ، بخاصة في المراحل االبتدائیة ، ویتم تعزیزھا بالمراحل اإلعدادیة والثانویة ، حیث أن نضج 

 اكتساب مھارات الخرائط ، وفھمھا بشكل یسھم في بناء بنیة معرفیة الطلبة یزید من قدرتھم على
   )2001سعادة ،. (جیدة ومتماسكة لدى الطالب منذ االبتدائي وحتى الثانویة 

ویحوي منھاج الجغرافیا مھارات الخرائط وكیفیة إستخدام األطلس ، الذي یحتوي على 
حدود ومسافات ، ویعد األطلس من أھم وصف دقیق لألماكن والمواقع ، وعلى رموز وتوجیھات و

أدوات تعلیم مھارات الخرائط للطلبة ، والتي من األھمیة أن تستخدم داخل صف مادة الجغرافیا، لما 
لھ من أثار إیجابیة على األداء األكادیمي للطلبة وإنجازاتھم ، ومشاركتھم داخل الغرفة الصفیة ، 

، وتطبیق ما تعلموه عملیًا من خالل رسم الخرائط ، وإستیعابھم للمعلومات الجغرافیة المكانیة 
  ).Jin &Wong , 2010(وإستخدام مھارات الخرائط 

الخریطة بأنھا رسم تخطیطي یمثل سطح األرض كلھ أو جزء منھ، بحیث یتم فیھ وتعرف 
توضیح الحجم النسبي ، والموقع لذلك الجزء بناء على استخدام مقیاس رسم معین للتصغیر، 

مسقط خریطة محدد من المساقط المعروفة، مما یساعد على توضیح الظواھر الطبیعیة أو واعتماد 
، وتعرف بأنھا تمثیل رمزي ) 42:  2001سعادة ،  ( األنشطة البشریة المتعددة للمنطقة الجغرافیة

لسطح األرض أو جزء منھ على لوات مستویة السطح باستخدام مقیاس رسم یعبر عن النسبة بین 
 1995ابو حلو ، وآخرون ، (الخطیة على الخریطة وما یقابلھا من أبعاد حقیقیة على الواقع األبعاد 

:9(  
والقدرة على  ،تفسیرھا ، وقراءة الجھات األصلیةوتتمثل مھارات الخرائط في القدرة على 

، وتفسیر ، وفھم الخریطة)  ط الطول والعرضخطو(تحدید المواقع بالنسبة إلى شبكة اإلحداثیات 
 1عمار ، (موزھا ، ومعرفة مسقط الرسم ، وكیفیة إعداد مفتاح للخریطة ، و قراءة الحقائق علیھا ر

: 2013(  
وتھدف مادة الجغرافیا في المجال المھاري إلى إكتساب المتعلم مھارات قراءة الخرائط ، 

صمم الرموز ، ورسم الجداول والرسوم البیانیة ، وان یقوم بصنعھا ، وتحدید المواقع علیھا ، وان ی
  ) .1995أبو حلو ، وآخرون ، ( وأن یفھمھا ، وأن یقرأ مقیاس الرسم ویفھم مفتاح الخریطة 

وقد زاد االھتمام بالخرائط في العصر الحالي ، وذلك لكون الخرائط یھتم بھا مختلف 
لك الدارسین في االختصاصات العلمیة ، وتعد ھي أداة قدیمة حدیثة في تدریس االجتماعیات ، وذ

  ) 2006الرشایدة ، (لقیمتھا التربویة وقدرتھا على تقریب الواقع وتمثیلھ 
اب المفاھیم والحقائق ، على تحسین اكتسوظیف الخرائط في تدریس الجغرافیایسھم ت

، وتوفر في الوقت والجھد على كل من المعلم والمتعلم، ، وتجعل عملیة التعلم غیر مكلفةوالتعمیمات
  )2005طالفحة ، والوحیدي ، (خرائط  مما یجعل عملیة التعلم حیویة ومرنة سھولة إنتاج الو
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یتصل درس الجغرافیا بالخرائط اتصاًال مباشرًا ، وممارسة التعلیم بناًء علیھا یفضي إلى 
إكساب الطلبة المھارات والمعارف والقدرة على تفسیرھا ، والوصول بھم إلى  إنتاجھا ، واستخدام 

معرفة خطوط الطول : و لدیھم بطریقة عملیة مھارات ضروریة في الرسم منھا ما ینتجون ؛ فتنم
  . والعرض ، وتحدید االتجاھات ، وتحدید المواقع ، وتصمیم وقراءة مفتاح الخریطة 

  :أھمیة تعلیم الخرائط 
تعد مھارات الخرائط من أساسیات مادة الجغرافیا ، والتي تعتمد علیھا في توصیل المعرفة 

ة للطلبة ، وضمان إستیعابھم لھا، كما تعمل مھارات الخرائط على إثراء عملیة التعلیم، الجغرافی
ألنھا توفر تطبیقا عملیًا ، ولیس فقط نظریة للمعلومات الجغرافیة التي تشمل الحدود والتضاریس 

لى والمسطحات المائیة وغیرھا، مما یعزز السلوكیات التعلیمیة بشكل إیجابي لدى الطلبة، ویؤثر ع
رفع مستویاتھم األكادیمیة الناتج عن فھم وإدراك للمعلومات ، كما أن الظروف اإلقتصادیة 

 مع تعلیم مھارات والسیاسیة الراھنة تؤثر على الخصائص الدیموغرافیة التي ترتبط بشكل كبیر
، لذلك ال بد من إجراء التعدیالت والتحدیثات بشكل مستمر على موضوعات الخرائط للطلبة

ائط في مناھج الجغرافیا عبر المؤسسات التعلیمیة المختلفة، والتي تعد وسیلة لحل مشكالت الخر
  ).Kastens. Et all, 2001(الخرائط بطریقة فعالة 

إّن من أھم األھداف العامة للدراسات االجتماعیة تعلیم الطلبة المھارات المتعلقة بالخرائط 
أبو سنینة (دة الظواھر الطبیعیة ، واستخدام األطالس ورسمھا ، وإعداد الجداول اإلحصائیة ، ومشاھ

  .، لذلك تعد الخرائط نتاجًا تعلیمیًا مھمًا للدراسات االجتماعیة ) 2012،
 كما ُتعدُّ الخریطة أیًضا مصدًرا مھًما للمعلومات ؛ إذ تساعد الطالب على معرفة المواقع 

س بالحجم والمساحة ، فھي تمثل الواقع والقدرة على تحدیدھا بدقة ، وتحدید اتجاھھا ، واإلحسا
المكاني ، وتساعد الطلبة على معرفة العوامل المختلفة المؤثرة في توزیع الظواھر الجغرافیة 
وتساھم في فھم الظواھر التي ال تدخل حیز خبرات الطالب ، وتحقق أھداف تربویة ال یتم تحقیقھا 

  ).2009صقر ، (إال بوجود الخریطة 
خرائط على تسھیل وفھم الكثیر من الموضوعات العلمیة وتفسیر الكثیر من وكذلك تساعد ال

  ).1992سعادة ، (الظواھر الطبیعیة والبشریة بطریقة توضیحیة ومفیدة  
ومن األھداف التي تساعد الخرائط على تنمیتھا عند الطلبة قوة المالحظة ، وفھم العالقات 

، ـوتوضح وتفسر بعض المفاھیم الجغرافیة والتاریخیة المكانیة الجغرافیة ، وربط األحداث بالواقع 
، وتنمي االتجاھات االیجابیة نحو الجغرافیة ، وأیضًا تعد مصدًرا للخبرات البدیلة والتي یصعب 

، و تكسب الطلبة القدرة على القیام بأعمالھم بیسر وسھولة ، وتكسب  ) 2009صقر ، (نقلھا للطلبة  
  ) .2013ابو حماده ، ( التفكیر السلیم لدیھ  الطالب میًال للتعلم ، وتطور

تساعد الخرائط على عرض المعلومات المتصلة باالجتماعیات بصورة مكثفة ، وقریبة من 
الواقع الذي تحاكیھ الخریطة ؛ فتنمو لدى الطلبة القدرة على ربط المكان بالمعلومات وتفسیر بعض 

  . ات جدیدة بیسر ومتعھ المفاھیم الجغرافیة والتاریخیة ، وتضیف إلیھ خبر
 :مھارات الخرائط 

  ) :1990اللقاني ،(تتعدد المھارات في الخرائط  الجغرافیة واستخدامھا ، ومنھا 

 .مھارة اختیار الخریطة المناسبة للدرس  -
 .مھارة عرض الخریطة ومناقشتھا مع الطلبة  -
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 .قراءتھا تعرف مجال الخریطة ، وفھمھا ـ و: مھارة تقدیم الخریطة ، ویقصد بھا  -
تفصیل ما تحویھ الخریطة من ظواھر ، : ویقصد بھا : مھارة تحلیل الخریطة  -

 .وتفسیرھا ، واستنتاجھا 
اتصال المھارة بأھداف الدرس : ، ویعني بھاھارة استخدام الخریطة في التقویمم -

 .ومحتواه وطرق تدریسھ وتقویمھ 
كان من الخریطة والمحافظة اإلفادة قدر اإلم: مھارة صیانة الخریطة ، ویقصد بھا  -

 .علیھا دون تخریبھا 
مناسبة الخریطة للظواھر الموجودة علیھا مع ُنّظارھا : توجیھ الخریطة ، ویقصد بھا  -

 .في الطبیعة 
   ) :2003النجار ،(وتتعدد التقسیمات للمھارات المتعلقة بالخرائط  ، منھا 

 مھارة عرض الخریطة  -
 مھارة فھم الخریطة  -
 م الخریطةمھارة استخدا -
 مھارة صیانة الخریطة  -

  ) :٢٠١٣جواد ، (ومن مھارات استخدام الخریطة ما یلي 
مناسبتھا لموضوع الدرس ، وسن الطلبة ، ومقیاس : مھارة اختیار الخریطة ، وتشمل : أوًلا 

  ) .الرسم ، حداثتھا ، ووضوحھا ، ودقتھا من الناحیة العلمیة 
  ).تقدیمھا ، واستخدامھا في الوقت المالئم  : (وتشمل: مھارة عرض الخریطة : ثانًیا 
القدرة على قراءة الخریطة ، وتحلیل الخریطة ، وتفسیر : ( مھارة فھم الخریطة ، وتشمل : ثالًثا

  ).الخریطة 
القدرة على عقد المقارنات واالستنتاجات بین : (استخدام الخریطة في التقویم ، وتشمل : رابًعا 

  ) . ألھداف الدرس المواقع ، ومدى تحقیقھا
القدرة على المحافظة على الخریطة ، وتناولھا ، : ( صیانة الخریطة ، وتشمل : خامًسا 

  ) .وحفظھا في مكان مناسب 
وتتمثل مھارات الخرائط التي تحتویھا مناھج الجغرافیا في فحص المیدان، ورسم الخرائط، 

ا من خالل تسمیتھا بعناوین توضیحیة وتفسیرھا بالشكل الصحیح ، وقراءتھا ، وصنعھا ، وتصنیفھ
، باإلضافة إلى نقل المعلومات على الخریطة ، وتوزیعھا بطریقة مناسبة ، ومعرفة الغرض من 
الخرائط ، ومعرفة كیفیة استخدام األلوان ، وحجم الرموز وأشكالھا المختلفة، باإلضافة إلى مھارة 

اصرھا ، والعالقات الجغرافیة بین عناصرھا استخدام جمیع أنواع الخرائط وأحجامھا ، ومعرفة عن
، ومقارنتھا ، وتحلیل الخریطة من خالل البصر، ومعرفة الھدف منھا، ومھارات توجیھ الخریطة ، 

 ,Kastens. Et all(وتصور المسافات ، واألحجام ، وتحدید خصائص التضاریس األرضیة  
2001.(  

ن إتمام فائدتھا االختیار المناسب لھا وفقًا إّن الخریطة مھمة في العملیة التعلیمیة ولكن م  
للموقف التعلیمي ، وعرضھا في الوقت المناسب ، مع الوقوف على تفسیر ما تعرضھ من 
معلومات ومناقشتھ مع الطلبة ، ونظرًا ألھمیتھ فمن المفید صیانتھا والمحافظة علیھا من 

  .العوامل التي قد تتلقھا 
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  :تقییم مھارات الخرائط 
معلمي مادة الجغرافیا واإلداریین والمشرفین التربویین مراقبة أداء الطلبة وتقییم إن على 

مھارات الخرائط لدیھم ؛ لمعرفة مناطق القوة وتعزیزھا ، والقضاء نقاط الضعف ، وتنمیتھا من 
خالل التدرب والممارسة المستمرة لمھارات الخرائط ، حیث إن التقییم یضمن تحقیق أھداف 

غرافیة وخاصة موضوعات الخرائط ، وممكن أن تكون عملیة التقییم من خالل عرض المناھج الج
خریطة عشوائیة على الطالب ، وطرح علیھ عدة أسئلة متمثلة في تحدید مكان ، وموقع معین أو 
تحلیل رمز أو لون معین ،  أو وضع عالمة أو إشارة على الموقع المطلوب في الخریطة وغیر ذلك 

)Kastens. Et all, 2001.(  
ھنالك عدة أدوات تستخدم في تقییم األسالیب المتبعة عند المعلمین في تعلیم مھارات الخرائط 

  ):Kilinç, 2011(والتي تساھم في تطویر مھارات الخرائط بشكل إیجابي
وذلك یتحقق بمراقبة كیفیة استخدام الطلبة للخرائط أثناء الدرس ، ومدى : أخذ المالحظات  -

 . لھا وتفسیرھا ، واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بھاقدرتھ على تحلی
حیث یطلب المعلم من الطالب أن یصنف الخریطة ، ویحدد استخداماتھا، : التقییم الشفوي  -

 .أو یعرض علیھ خریطة  ، ویطلب منھ وضع العنوان المناسب لھا
 لمكان معین ویم بإعطاء الطلبة واجبات ، سواء صفیة أو بیتیھ ، لرسم خریطة: الواجبات  -

 .بھدف معرفة مدى إدراك الطالب لمعاییر ومھارات الخرائط التي یجب أن یستخدمھا
حیث یطلب المعلم من الطلبة القیام  بتقییم قدراتھم في مھارات الخرائط من : التقییم الذاتي  -

خالل رسم خریطة لموقع یتم تعمیمھ على جمیع الطلبة ، ومن ثم یقوم كل طالب بفتح 
 .   ویقارن بین خریطتھ والخریطة األصلیةاألطلس ،

یطلب المعلم من الطلبة أن یحضروا ورقة وقلم ، : رسم الخریطة اعتمادًا على موضوعھا  -
ویقوم بتلقینھم األماكن والمسافات بینھا ومواقعھا ، والتفاصیل التي تساعد الطلبة على رسم 

 . ط القوة والضعفالمطلوب، ومن ثم یجمع الورق ویقارن بینھا ؛ لمعرفة نقا
یقوم المعلم بجمع أعمال كل طالب على حدة ، ویضعھا في ملفھ الخاص ، : ملف الطالب  -

وفي آخر الفصل الدراسي یقوم بفتح كل ملف ، وتقییم مستوى تطور كل طالب، لمعرفة 
 . مدى استفادة الطلبة من المناھج الجغرافیة ، وموضوعات الخرائط، واستیعابھم لھا

ن معلمي مادة الجغرافیا الحرص على تنمیة قدرات ومھارات الخرائط إذ ال بد م
لدى الطلبة ، والتأكد من أن جمیع لطلبة قادرون على إتقان رسم الخرائط ، وتحدید المواقع 
وغیرھا من المھارات بشكل سھل وواضح، وذلك یمكن أن ینعكس على میولھم المستقبلیة ، 

 واستخدامھا وإنشائھا واستخدام التكنولوجیا ویصبحوا أخصائیین في رسم الخرائط ،
الحدیث في تصویرھا، فاستخدام مفاھیم ومھارات الخرائط في تعلیم المواد الجغرافیة یمكن 
الطلبة من تنمیة قدراتھم الریاضیة ؛ ألن الخرائط تحتوي على قیاسات وحسابات 

مكنوا من مھارات الخرائط ومسافات، وعلى المعلمین متابعة وتقییم أداء الطلبة بإستمرار لی
  ).                    Jin &Wong , 2010(وتصبح مھارات مألوفة لدیھم 
  :الصعوبات التي تواجھ تعلیم الخرائط 

إن من ابرز التحدیات التي تواجھ الخرائط وتعلیمھا ھو عدم كفایة تأھیل المعلمین قبل   
لبة ومدى تعلمھم لمثل ھذه المھارات التي الخدمة على مھارات الخرائط ، مما ینعكس ذلك على الط

  ) .2007صالح ، (تعد ضرورة حیاتیة وعلمیة 
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عدد : وتواجھ الدراسات االجتماعیة معیقات تحول دون استخدام الخرائط في التدریس منھا   
الطالب المزدحم في الصفوف ، ومعظم االختبارات ھي من النوع الذي یقیس جوانب التذكر فقط 

ب المھاریة والمعرفیة المتقدمة ، وعدم توافر قاعات كبیرة متخصصة لتدریس ھذه مھملة الجوان
اندراوس ، (المھارات ، وأیضًا افتقار الكتب المدرسیة الخرائط الكافیة إلبراز ھذه المھارات  

1988. (  
وكذلك تعود صعوبة اكتساب الطلبة لمھارات الخرائط ھو تكلیف غیر المختصین في بعض   

 تدریس الجغرافیا مما یھمل اكتساب ھذه المھارات ، وأیضا عدم كفایة التدریبات في األحیان في
تحفیز الطلبة على تعلم ھذه المھارات ، و  استخدام المعلم لطرق تدریس تقلیدیة مما یجعل تعلم 

  ) .2005طالفحة ، والوحیدي ، (المفاھیم والمھارات واستخدامھا  في غایة الصعوبة 
ة إعداد المعلم على استخدام الخرائط بمھارة ، وتفعیل استخدامھا في یتبین لنا ضرور  

قاعات دروس مناسبة ، وتوفیرھا بأنواعھا المختلفة التي یتطلبھا المنھاج ، وتحفیز الطلبة على 
  .استخدام الخرائط ، وتوصیلھم إلى درجة االستمتاع بأخذ المعلومات عن طریق الخرائط دون عناء

  السابقة ذات الصلةالدراسات : ثانیًا
ھدفت الى معرفة درجة امتالك معلمي الجغرافیا لمھارات قراءة ) 2015(دراسة الجبوري  -

الخرائط وفھمھا وعالقتھا ببعض المتغیرات في االردن في مدیریة تربیة اربد االولى لواء 
ًا معّلم) 94(وبلغت عینة الدراسة منبني كنانة ، وزعت استبانة على معلمي الجغرافیا ، 

وتوصلت الدراسة الى ان درجة امتالك معلمي الجغرافیا لمھارات قراءة الخرائط ومعّلمة، 
وفھمھا وعالقتھا ببعض المتغیرات في االردن في مدیریة تربیة اربد االولى لواء بني كنانة 
لمھارات قراءة الخریطة وفھمھا كانت كبیرة ، حیث جاءت مھارات قراءة الخرائط لدیھم 

مھارة تحدید االتجاھات االصلیة والفرعیة في المرتبة االولى ، تلیھا : ب التالي وفق الترتی
مھارة قراءة عنوان الخریطة ومحتواھا ، ثم مھارة استخدام مقیاس الرسم ، واخیرًا مھارة 

كما وأظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات استخدام خطوط الطول ودوائر العرض ،  
المؤھل العلمي ( في حین أظھرت النتائج وجود فروق تعزى داللة إحصائّیة تعزى للجنس،

ولصالح فئة الدراسات العلیا، وكذلك وجود فروق تعزى للخبرة ولصالح فئة ) والنوع 
   .) سنوات فاكثر ١٠أكثر من (

ھدفت ھذه الدراسُة الى الكشِف عن درجِة ممارسة معّلمي  )2015 ( العبوددراسة -
النوع ( مدیریة تربیة إربد األولى واستقصاء أثر متغّیرات الجغرافیا لمھارات الخرائط في

معّلمًا ومعّلمة، وتكّونت أداة ) 61(، وبلغت عینة الدراسة من)والمؤھل العلمي والخبرة
وأظھرت نتائج الدراسة إّن . فقرة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي) 42(الدراسة من 

جاءت ضمن ) المجال الكّلي(ط بشكٍل عام درجة ممارسة معّلمي الجغرافیا لمھارات الخرائ
درجة الممارسة المرتفعة، كما جاءت درجة الممارسة على المجاالت الفرعّیة بدرجٍة 

مھارة قراءة الخریطة، مھارات التفسیر والتحلیل : (مرتفعٍة وكان ترتیبھا على النحو اآلتي
باستثناء المجال ) اتواالستنتاج، مھارات تحدید الموقع الجغرافي، مھارات تحدید الجھ

بدرجٍة متوّسطٍة، كما وأظھرت النتائج عدم وجود فروق ) مھارات رسم الخریطة(األخیر 
ذات داللة إحصائّیة تعزى للجنس، في حین أظھرت النتائج وجود فروق تعزى للمؤھل 

أكثر (العلمي ولصالح فئة الدراسات العلیا، وكذلك وجود فروق تعزى للخبرة ولصالح فئة 
   .) سنوات٥من 
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ھدفت الى الكشف عن مدى ممارسة معلمي ومعلمات الدراسات ) 2012(دراسة ابو سنینة  -
االجتماعیة لمھارات الخرائط في المرحلة االساسیة العلیا في مدارس وكالة الغوث الدولیة 

معلم ومعلمة ، وكانت اداة ) ٧٢(في االردن ، وتكونت عینة الدراسة من ) االونوروا(
مھارة اختیار الخریطة (فقرة موزعة على سبعة مجاالت ) ٥٥( بانھ مكونة منالدراسة است

و مھارة عرض الخریطة و مھارة تقدیم الخریطة و مھارة فھم الخریطة و مھارة استخدام 
، وخلصت ) الخریطة في التقویم ، ومھارة صیانة الخریطة و مھارة توجیھ الخریطة 

لكل المھارات جاءت عالیة ، وحازت مھارة مھارة الدراسة الى ان درجة الممارسة الكلیة 
استخدام الخریطة في التقویم على المرتبة االولى ، ویلیھا في المرتیة الثانیة مھارة عرض 
الخریطة، ویلیھا مھارة تقدیم الخریطة في المرتبة الثالثة  ، وبعدھا في المرتبة الرابعة 

ارة فھم الخریطة ، وفي المرتبة السادسة مھارة اختیار الخریطة ،وفي المرتبة الخامسة مھ
مھارة توجیھ الخریطة ، وفي المرتبة االخیرة ومھارة صیانة الخریطة ، واظھرت الدراسة 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة لمتغیرات النوع والمؤھل العلمي والتخصص ، بینما 

 .اظھرت الدراسة فروقا ذات داللة احصائیة یعزى لمتغیر الخبرة 
  لفصل الثالثا

  منھجیة الدراسة
الدراسة الحالیة تقوم على استخدام المنھج الوصفي التحلیلي لما یمتاز بھ من قدرة على توفیر 

  .البیانات والحقائق عن المشكلة قید الدراسة وتفسیرھا والوقوف على دالالتھا
 :مجتمع الدراسة وعینتھا

) ١٠٥(مدارس محافظة العقبة البالغ عددھم تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمین الجغرافیا في 
مدارس بالطریقة العنقودیة القصدیة واختیار عینة عشوائیة من ) ١٠(حیث تم اختیار . معلم ومعلمة 

استبانھ ، والجداول تبین وصف عینة الدراسة ) ٥٥(معلمي الجغرافیا من مجتمع الدراسة تم توزیع 
  :لتكرارات والنسبة المئویة لوصف عینة الدراسةاستخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج اإذ تم 
 النوع -

  )١(جدول 
 )النوع(وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة 

 النسبة المئویة التكرار الفئة المتغیر

 ٦٣٫٦ ٣٥ أنثى

 النوع  ٣٦٫٤ ٢٠ ذكر

 ١٠٠٫٠  ٥٥ الكلي

  
في حین بلغت نسبة %) ٦٣٫٦(أنھ نسبة االناث من عینة الدراسة ) ١(یتضح من الجدول 

  . %)٣٦٫٤(الذكور من عینة الدراسة 
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  عدد الدورات التربویة والتدریبیة  -
  )٢(جدول 

 )عدد الدورات التربویة والتدریبیة(وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة 
 النسبة المئویة العدد الفئة المتغیر

 30.9  ١٧ ات دور٣-١

 60 ٣٣  دورات٦-٤

 9.1 ٥  دورات٦اكثر من 

عدد الدورات التربویة 
  والتدریبیة

 
 100.0 ٥٥ الكلي

  
، وبلغت %)30.9(دورة تدریبیة بلغت ) ٣-١(أن نسبة الذین شاركوا في ) ٢(ویتضح من الجدول 

،  في حین بلغت نسبة الذین شاركوا في  %)٦٠(دورة تدریبیة بلغت ) ٦-٤(نسبة الذین شاركوا في 
 .%)9.1(تدریبیة  دورة ٦اكثر من

 سنوات الخبرة -
  ):٣(جدول 

 )سنوات الخبرة(وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة 
 النسبة المئویة العدد الفئة المتغیر

 58.2 32 اقل من سنتین  

 23.6 13   سنوات٤اقل من -٢من 

 18.2 10  سنوات فأكثر ٤
  سنوات
 الخبرة

 100.0 55 الكلي

، في %) 58.2(بلغت ) اقل من سنتین  (أن نسبة من سنوات خبرتھم ) ٣(جدول ویتضح من ال
، وبلغت نسبة من %)23.6) ( سنوات٤اقل من - ٢من (حین بلغت نسبة من سنوات خبرتھم 

  %).18.2(من عینة الدراسة ) سنوات فأكثر ٤(سنوات خبرتھم 
  :أداة الدراسة 

بھدف الكشف عن واقع تعلیم معلمي الجغرافیا قامت الباحثة بتطویر استبانة إذ :  االستبانة-
: لمھارات الخرائط الجغرافیة من وجھة نظرھم في المرحلة األساسیة العلیا ، ومكونة من جزئیین

النوع، عدد الدورات التدریبیة، (الجزء األول یتعلق بالمتغیرات الدیمغرافیة للعینة، ممثلة في 
 :تبانة فیتكون من سبع مھارات على النحو االتي، أما الجزء الثاني من االس)سنوات الخبرة
o فقرات) ٥(اختیار الخریطة، ویشمل على : المھارة األولى. 
o فقرات) ٥(فھم الخریطة، ویشمل على : المھارة الثانیة. 
o فقرات) ٤(تقدیم الخریطة، ویشمل على : المھارة الثالثة. 
o فقرات) ٤(عرض الخریطة، ویشمل على : المھارة الرابعة. 
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o فقرات) ٤(توجیھ الخریطة، ویشمل على : ارة الخامسةالمھ 
o فقرات) ٥(استخدام الخریطة في التقویم، ویشمل على : المھارة السادسة 
o فقرات) ٣(صیانة الخریطة، ویشمل على : المھارة السابعة 

  صدق أداة الدراسة) ٥- ٣(
  :الصدق الظاھري.١

انة، وذلك من خالل عرضھا على تم التحقق من الصدق الظاھري ألداة الدراسة وھي االستب
مجموعة من المحكمین والمتخصصین من أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات األردنیة 

وقد تم االخذ بآراء وتعلیقات المحكمین حیث اضیفت بعض . والمتخصصین في مجال التربیة
ة ، وقد بلغ الفقرات وحذف البعض االخر وعدل البعض الثالث، وبذلك خرجت في صورتھا النھائی

  .عبارة ) ٣٠(العدد الكلي لعباراتھا 
  :ثبات اداة الدراسة-٢

  : لغرض التحقق من ثبات مقاییس الدراسة من خالل
  )Cronbach Alpha(االتساق الداخلي 

من أجل التأكد من أن االستبانة تقیس العوامل المراد قیاسھا، والتثبت من صدقھا، قامت 
تساق الداخلي لفقرات المقیاس، حیث تم تقییم تماسك المقیاس بحساب الباحثة بإجراء اختبار مدى اال

، وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا یعتمد على اتساق أداء )Cronbach Alpha(معامل كرونباخ ألفا 
الفرد من فقرة إلى أخرى، وھو یشیر إلى قوة االرتباط والتماسك بین فقرات المقیاس، إضافة 

  .للثبات
  )٤(الجدول

  )كرونباخ ألفا( ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة معامل

 ألفا) α(قیمة   عدد الفقرات المھارة الرقم

 0.975  ٥  اختیار الخریطة  ١

 0.963  ٥ فھم الخریطة ٢

 0.857  ٤ تقدیم الخریطة ٣
 0.868  ٤ عرض الخریطة ٤
 0.742  ٤  توجیھ الخریطة ٥
 0.944  ٥  استخدام الخریطة في التقویم ٦
 0.880  ٣  صیانة الخریطة  ٧

  ٠٫٩٥٢  ٣٠ األداة ككل
بتمیز األداة بمعامل ثبات مرتفع وقدرة ) ٤(وتدل معامالت الثبات كما ھي مبینة في الجدول 

إذ یتضح من الجدول أن أعلى معامل ثبات ألبعاد . األداة بصورة عامة على تحقیق أغراض الدراسة
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، كما بلغت قیمة الثبات )٠٫٧٤٢( قیمة للثبات كانت فیما یالحظ أن أدني) ٠٫٩٧٥(االستبانة بلغ 
وھو ما یشیر إلى إمكانیة ثبات النتائج التي ستسفر عنھا تطبیق االستبانة ). ٠٫٩٥٢(لالستبانة ككل 

مناسبة من أجل تطبیق االستبانة على الدراسة ) Alpha > 0.60(حیث تعتبر قیم معامل الثبات 
د من صدق االداة وثباتھا اصبحت بصورتھا النھائیة مكونة من وبعد التأك). ٢٠٠٢مراد وسلیمان، (
  .فقرة) ٣٠(

وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات الخاصة بكل فقرة من أبعاد الدراسة من االستبانة 
درجات، ) ٤(درجات، أوافق ) ٥(أوافق بشدة : درجات لتتم معالجتھا إحصائیًا على النحو اآلتي

  .درجة واحدة) ١(درجتان، ال أوافق بشدة ) ٢(درجات، ال أوافق ) ٣(محاید 
  :ي في تحلیل البیاناتوقد استخدم المقیاس اآلت

  =عدد الفئات/ الحد األدنى للمقیاس–الحد األعلى للمقیاس 
  : طول الفئة وبھذا تصبح الفئات على النحو اآلتي١٫٣٣=٤/٣=١/٣-٥

  .منخفض) ٢٫٣٣- ١(من 
  .متوسط) ٣٫٦٧- ٢٫٣٤(من 
  .مرتفع) ٥- ٣٫٦٨(من 

  : األسالیب االحصائیة ) ٧-٣ (
لمعلومات الالزمة حول متغیرات الدراسة، تم ترمیزھا بعد أن تمت عملیة جمع البیانات وا

وإدخالھا إلى الحاسب اآللي الستخراج النتائج اإلحصائیة، حیث تم االستعانة باألسالیب اإلحصائیة 
لمعالجة البیانات التي تم ) SPSS-V21(ضمن برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

دانیة للعینة المبحوثة، وبالتحدید فقد تم استخدام  األسالیب الحصول علیھا، من خالل الدراسة المی
  :اإلحصائیة اآلتیة

  اختبار كرونباخ ألفا)Cronbach Alpha:( وذلك الختبار مدى االعتمادیة على أداة 
  .جمع البیانات المستخدمة في قیاس المتغیرات التي اشتملت علیھا الدراسة

  التكرارات والنسب المئویة)Frequencies:( وذلك لمعرفة توزیع عینة الدراسة على 
  .المتغیرات الدیمغرافیة

 الوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، وذلك لوصف أراء عینة : اإلحصاء الوصفي
 .الدراسة حول متغیرات الدراسة، ولتحدید أھمیة العبارات الواردة في االستبانة

  اختبار)t-Test:(الدراسة للتأكد من الداللة اإلحصائیة  للمقارنة الثنائیة في اختبار اسئلة 
 .للنتائج التي تم التوصل إلیھا وإیجاد الفروق التي تعزى للمتغیرات الثنائیة

  اختبار)ANOVA:( تستخدم الختبار الفروق ذات الداللة االحصائیة لمتغیرات الدراسة 
 . الدیموغرافیة

 اختبار شیفیھ )Scheffé's(: في اختبار تحلیل في حال تواجدھا إلیجاد الفروق البعدیة 
 .التباین األحادي
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  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا : الفصل الرابع
  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

في ما واقع ممارسة معلمي الجغرافیا لمھارات الخرائط الجغرافیة  : السؤال األول -
   المرحلة األساسیة العلیا ؟

درجة     لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت 
ممارسة معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات الخرائط الجغرافیة في كل مجال من 

الت أداة الدراسة، ویظھر  بشكل عام ولكل مجال من مجامجاالت مھارات الخرائط الجغرافیة
 .ذلك) ٥(الجدول 
الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لمجاالت درجة ممارسة معلمي المتوسطات ): ٥(الجدول 

ومعلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات الخرائط الجغرافیة في كل مجال من مجاالت مھارات 
  الخرائط الجغرافیة مرتبة تنازلیًا

 المھارة الرقم
  لمتوسطا

 الحسابي
  االنحراف
 المعیاري

درجة  الرتبة
 الموافقة

 مرتفع ١ 1.07 3.95  اختیار الخریطة ١

 مرتفع ٢ 1.13 3.9٤ فھم الخریطة ٢

 متوسط  ٦ 1.15 3.38 تقدیم الخریطة  3

 متوسط ٧ 1.10 3.23 عرض الخریطة ٤

 مرتفع  ٤ 0.90 3.86  توجیھ الخریطة  ٥

 مرتفع  ٥ 1.03 3.79  استخدام الخریطة في التقویم  ٦

 مرتفع  ٣ 0.99 3.88  صیانة الخریطة  ٧

 مرتفع  0.77 3.72 الدرجة الكلیة

  
أن واقع الممارسة كانت بدرجة مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ٥(یالحظ من الجدول 

، وجاءت مجاالت األداة جمیعھا في الدرجة المرتفعة )٠٫٧٧(بانحراف معیاري ) ٣٫٧٢(
بانحراف معیاري ) ٣٫٩٥(على متوسط حسابي " اختار الخریطة " حصل مھارة والمتوسطة، اذ 

) ٣٫٢٣(على متوسط حسابي " عرض الخریطة " على المرتبة االولى، فیما حصل مھارة) ١٫٠٧(
   .على المرتبة االخیرة) ١٫١٠(بانحراف معیاري 

  :أما بالنسبة لفقرات كل مھارة فكانت النتائج على النحو اآلتي 
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 :اختیار الخریطةمھارة  -
اختیار تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة 

 ).٦( كما ھو مبین في الجدول الخریطة
  )٦(جدول 

 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة اختیار الخریطة

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 يالحساب
االنحراف 
درجة  المرتبة المعیاري

 الموافقة

انتقي خریطة غیر مزدحمة  ٤
 مرتفعة ١ 1.1١ 4.0١ بالتفاصیل

اختار خریطة دلیل رموزھا  ٥
 مرتفعة ٢ 1.12 4.00 واضح

 مرتفعة ٣ 1.12 3.96 اختار خریطة حدیثة المعلومات ٢

اختار خریطة متصلة بموضوع  ١
 مرتفعة ٤ 1.13 3.95 الدرس

تقي خریطة مناسبة لمستویات ان ٣
 مرتفعة ٥ 1.13 3.8٤ الطلبة

  مرتفعة  1.07 3.95  الكلي  

  
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة ) ٦(یظھر الجدول 

) ٤(وجاءت الفقرة ). ٣٫٩٥(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) ٣٫٨٤-  ٤٫٠١(لھا بین 
في المرتبة األولى بمتوسط  " انتقي خریطة غیر مزدحمة بالتفاصیل: " على أنھالتي تنص 

انتقي : " والتي تنص على أنھ) ٣(، وجاءت الفقرة )٠٫١٢(، وانحراف معیاري بلغ )٤٫٠١(حسابي
، وانحراف )٣٫٨٤(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ " خریطة مناسبة لمستویات الطلبة 

  ).١٫١٣(معیاري بلغ 
 :ھارة فھم الخریطةم -

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة فھم الخریطة 
 ).٧(كما ھو مبین في الجدول 
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  )٧(جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة فھم الخریطة

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 يالحساب
االنحراف 
درجة  المرتبة المعیاري

 الموافقة

ة   ٢ ى الخریط واھر عل دد الظ اح
 مرتفعة ١ 1.15 4.05 وادراك العالقات فیما بینھا

 مرتفعة ٢ 1.11 3.98 احدد عنوان الخریطة  ١

اس     ٤ ي قی م ف اس الرس تخدم مقی اس
 مرتفعة ٣ 1.28 3.95 المسافات والمساحات

ث       ٥ ن حی  استطیع تحلیل الخریطة م
 مرتفعة ٤ 1.24 3.89 الظواھر الموجودة علیھا

واھر      ٣ ین الظ ات ب سر العالق اف
 مرتفعة ٥ 1.25 3.87 واستطیع الخروج باستنتاجات

  مرتفعة ٤ 1.13 3.9٤  الكلي  

  
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھا ) ٧(یظھر الجدول 

التي ) ٢(وجاءت الفقرة ). ٣٫٩٤(مع المتوسط الحسابي العام البالغ بالمقارنة ) ٣٫٨٧- ٤٫٠٥(بین 
في المرتبة األولى  " احدد الظواھر على الخریطة وادراك العالقات فیما بینھا: " تنص على أنھ

والتي تنص على ) ٣(، وجاءت الفقرة )١٫١٥(، وانحراف معیاري بلغ )٤٫٠٥(بمتوسط حسابي
بالمرتبة األخیرة بمتوسط  " اھر واستطیع الخروج باستنتاجاتافسر العالقات بین الظو: " أنھ

  ).١٫٢٥(، وانحراف معیاري بلغ )٣٫٨٧(حسابي بلغ 
 :مھارة تقدیم الخریطة -

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة تقدیم 
 ).٨(الخریطة كما ھو مبین في الجدول 
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٥٣٥ 

  )٨(جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة تقدیم الخریطة

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعیاري

 الموافقة

ة   ١ رف الطلب ة یع ار خریط اخت
 متوسطة ١ 1.17 3.67 نوعھا ومحتواھا

م    ٣ ب لرس زا مناس ار رم اخت
 متوسطة ٢ 1.55 3.60 طةالظواھر على الخری

اختار اسلوب مناسب لملء بیانات      ٤
 متوسطة ٣ 1.38 3.42 الخریطة الصماء

 متوسطة ٤ 1.36 2.82 احدد الھدف من استخدام الخریطة ٢

 متوسطة  1.15 3.38  الكلي  

  
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھا ) ٨(یظھر الجدول 

التي ) ١(وجاءت الفقرة ). ٣٫٣٨(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) ٢٫٨٢- ٣٫٦٧(بین 
في المرتبة األولى بمتوسط  " اختار خریطة یعرف الطلبة نوعھا ومحتواھا: " تنص على أنھ

احدد : " والتي تنص على أنھ) ٢(، وجاءت الفقرة )١٫١٧(، وانحراف معیاري بلغ )٣٫٦٧(حسابي
، وانحراف معیاري )٢٫٨٢(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  " ن استخدام الخریطةالھدف م

  ).١٫٣٦(بلغ 
 :مھارة عرض الخریطة -

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة عرض 
 ).٩(الخریطة كما ھو مبین في الجدول 

  )٩(جدول 
  المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة عرض الخریطةالمتوسطات واالنحرافات

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعیاري

 الموافقة

د      ١ ان جی ي مك ة ف ع الخریط اض
 مرتفعة ١ 1.40 3.76 مناسب لوضع الطالب

صص   ٣ ت المخ ین الوق ة ب الموازن
 طةمتوس ٢ 1.38 3.15 للدرس وعرض الخریطة
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رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعیاري

 الموافقة

رض    ٢ ب لع ت المناس ار التوقی اخت
 متوسطة ٣ 1.13 3.22 الخریطة

اقدم للطالب خریطة مماثلھ للخریطة   ٤
 متوسطة ٤ 1.25 2.80 المعروضة على السبورة

 متوسطة  1.10 3.23  الكلي  

  
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھا ) ٩(یظھر الجدول 

التي ) ١(وجاءت الفقرة ). ٣٫٢٣(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) ٢٫٨٠- ٣٫٧٦(بین 
في المرتبة األولى بمتوسط " اضع الخریطة في مكان جید مناسب لوضع الطالب : " تنص على أنھ

اقدم : " والتي تنص على أنھ) ٤(، وجاءت الفقرة )١٫٤٠(، وانحراف معیاري بلغ )٣٫٧٦(حسابي
بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  " ریطة مماثلھ للخریطة المعروضة على السبورةللطالب خ

  ).١٫٢٥(، وانحراف معیاري بلغ )٢٫٨٠(
 :مھارة توجیھ الخریطة -

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة توجیھ 
 ).١٠(الخریطة كما ھو مبین في الجدول 

  )١٠(ول جد
 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة توجیھ الخریطة

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعیاري

 الموافقة

ى      ١ شمال عل اه ال دد اتج اح
 مرتفعة ١ 1.26 4.00 الخریطة

 عةمرتف ٢ 1.17 3.93 احدد المواقع على الطبیعة ٢

ون   ٤ ث تك ة بحی ھ الخریط اوج
 مرتفعة ٣ 1.24 3.78 مطابقة مع الطبیعة

ر       ٣ استخدم خطوط الطول ودوائ
 مرتفعة ٤ 1.13 3.73 العرض في تحدید االتجاھات

  مرتفعة  0.90 3.86  الكلي  

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھا ) ١٠(یظھر الجدول 
التي ) ١(وجاءت الفقرة ). ٣٫٨٦(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) ٣٫٧٣- ٤٫٠٠(بین 
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، )٤٫٠٠(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " احدد اتجاه الشمال على  الخریطة: " تنص على أنھ
استخدم خطوط الطول : " والتي تنص على أنھ) ٣(، وجاءت الفقرة )١٫٢٦(وانحراف معیاري بلغ 

، وانحراف )٣٫٧٣(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  " ر العرض في تحدید االتجاھاتودوائ
  ).١٫١٣(معیاري بلغ 

 :مھارة استخدام الخریطة في التقویم -
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة استخدام 

 ).١١(دول الخریطة في التقویم كما ھو مبین في الج
  )١١(جدول 

 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة استخدام الخریطة في التقویم

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعیاري

 الموافقة

٤ 
ات      ض المقارن اطرح اسئلة حول بع
ة  واھر طبیعی ن ظ ھ م ا تحوی وم

 وبشریة 
 مرتفعة ١ 1.12 3.93

درس     ١ ر ال ول عناص ئلة ح ھ اس اوج
 مرتفعة ٢ 1.17 3.82 والخریطة

ي         ٥ اوجھ اسئلة حول دور الخریطة ف
 مرتفعة ٣ 1.10 3.78 تحقیق اھداف الدرس

ى    ٣ ول ال صد الوص ئلة بق ھ اس اوج
 مرتفعة ٤ 1.17 3.71 استنتاجات تتعلق بالظواھر

ات    ٢ ول العالق ئلة ح رح  اس اط
 مرتفعة ٥ 1.15 3.7٠ ریطةالموجودة بالخ

  مرتفعة  1.03 3.79  الكلي  

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھا ) ١١(یظھر الجدول 
التي ) ٤(وجاءت الفقرة ). ٣٫٧٩(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) ٣٫٧٠- ٣٫٩٣(بین 

في " ض المقارنات وما تحویھ من ظواھر طبیعیة وبشریة اطرح اسئلة حول بع: " تنص على أنھ
والتي ) ٢(، وجاءت الفقرة )١٫١٢(، وانحراف معیاري بلغ )٣٫٩٣(المرتبة األولى بمتوسط حسابي

بالمرتبة األخیرة بمتوسط  " اطرح  اسئلة حول العالقات الموجودة بالخریطة: " تنص على أنھ
  ).١٫١٥(، وانحراف معیاري بلغ )٣٫٧٠(حسابي بلغ 

 :مھارة صیانة الخریطة -
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة صیانة 

  ).١٢(الخریطة كما ھو مبین في الجدول 
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  )١٢(جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمھارة صیانة الخریطة

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعیاري

 الموافقة

٣ 

عمل فھرسة للخرائط بعمل فھرسة     
شكل او    ة ال ن ناحی رائط م للخ
ل او    وع او الت ضمون او الن الم

 المضمون او النوع او التاریخ

 مرتفعة ١ 1.08 4.02

ب   ١ ان مناس ي مك ة ف ع الخریط وض
 عةمرتف ٢ 0.97 3.85 بعد االنتھاء من الدرس

ى      ٢ م عل ب او رس ا كت ل م ة ك إزال
 مرتفعة ٣ 1.25 3.76 الخریطة الصماء

    0.99 3.88  الكلي

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھا ) ١٢(یظھر الجدول 
التي ) ٣(وجاءت الفقرة ). ٣٫٨٨(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) ٤٫٧٦- ٤٫٠٢(بین 

عمل فھرسة للخرائط بعمل فھرسة للخرائط من ناحیة الشكل او المضمون او : " تنص على أنھ
، )٤٫٠٢(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" النوع او التل او المضمون او النوع او التاریخ 

ازالة كل ما كتب او : " والتي تنص على أنھ) ٢(، وجاءت الفقرة )١٫٠٨(وانحراف معیاري بلغ 
، وانحراف معیاري )٤٫٧٦(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  " سم على الخریطة الصماءر

  ).١٫٢٥(بلغ 
ما واقع ممارسة معلمي الجغرافیا لمھارات الخرائط الجغرافیة في المرحلة : السؤال الثاني

 ؟) النوع ، التدریب ، الخبرة (االساسیة العلیا تعزى لمتغیر 

 :النوع -
لمتوسط درجات تقدیر أفراد عینة حسب ) T(السؤال تم استخراج قیمة لإلجابة عن ھذا 

لمتوسط الفئتین وھما فئة اإلناث، وفئة الذكور، ) T(، إذ تم استخراج قیمة )أنثى، ذكر(النوع 
  :وكانت النتائج كالتالي
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  )١٣(الجدول 
نة الدراسة من إلجابات أفراد عی) T(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  الذكوراإلناث و

المتوسط  المجموعة المھارة
 )T(قیمة  الحسابي

 مستوى
 الداللة

 4.14 اإلناث
 مھارة اختیار الخریطة

 3.62 الذكور
1.709 

 
.096 

 4.13 اإلناث
 مھارة فھم الخریطة

 3.63 الذكور
1.558 

 
.128 

 3.33 اإلناث
  مھارة تقدیم الخریطة

 3.46 ورالذك
.417 
 

.679 

 3.26 اإلناث
  مھارة عرض الخریطة

 3.19 الذكور
.221 
 

.826 

 3.98 اإلناث
 مھارة توجیھ الخریطة

 3.65 الذكور
1.263 

 
.215 

مھارة استخدام الخریطة في  4.01 اإلناث
 3.40 الذكور التقویم

2.125 
 

.040 

 4.10 اإلناث
 مھارة صیانة الخریطة

 3.48 الذكور
2.323 .024 

  
إلى وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى ) ١٣(تشیر النتائج الواردة في الجدول    

مھارة استخدام (بین المتوسطین الحسابیین إلجابات أفراد الفئتین في مجاالت ) ٠٫٠٥≥ α(الداللة 
یا، أما ، وھي دالة إحصائ)٠٫٠٥(فقد كانت أقل من ) الخریطة في التقویم ، مھارة صیانة الخریطة

فیما یخص مجاالت الدراسة المتبقیة، فقد بینت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند 
، وھي غیر دالة إحصائیًا وكانت الفروق )٠٫٠٥(إذ كانت أعلى من ) ٠٫٠٥≥ α(مستوى الداللة 

  .لصالح االناث ألن متوسطھم الحسابي كان أعلى من الذكور
  دریبیة  عدد الدورات التربویة والت-

في دراسة تقدیر ) ANOVA(لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام تحلیل التباین األحادي 
  :یبین النتائج) ١٤(أفراد عینة الدراسة تبعا لعدد الدورات التربویة والتدریبیة، والجدول 
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  ):١٤(جدول 
  تربویة والتدریبیةتحلیل التباین األحادي للفروق في إجابات عینة الدراسة تبعا لعدد الدورات ال

 مصدر التباین المھارة
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

اإلحصائ
 )ف(ي 

  مستوى
 الداللة

 492. 2 984. بین المجموعات
 1.176 52 61.173 داخل المجموعات

مھارة اختیار 
 الخریطة

  54 62.157 المجموع 

.418 
 

.660 
 

 824. 2 1.647 وعاتبین المجم
 1.290 52 67.090 داخل المجموعات

مھارة فھم 
 الخریطة

  54 68.737 المجموع 

.638 
 

.532 
 

 1.778 2 3.555 بین المجموعات

مھارة تقدیم  1.299 52 67.554 داخل المجموعات
  الخریطة

  54 71.109 المجموع

1.368 
 

.264 
 

 2.219 2 4.438 بین المجموعات
مھارة عرض  1.164 52 60.543 داخل المجموعات

 الخریطة
  54 64.982 المجموع

1.906 
 

.159 
 

 1.538 2 3.076 بین المجموعات
مھارة توجیھ  786.  52 40.895 داخل المجموعات

 الخریطة
   54 43.970 المجموع

1.955 
 

.152 
 

 217. 2 433. بین المجموعات
 1.098  52 57.120 داخل المجموعات

مھارة 
استخدام 

الخریطة في 
   54 57.553 المجموع التقویم

.197 
 

.822 
 

 1.206 2 2.411 بین المجموعات
مھارة صیانة  977.  52 50.781 داخل المجموعات

 الخریطة
   54 53.192 المجموع

1.235 
 

.299 
 

  
) ٠٫٠٥≥ α(أعاله إلى عدم فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ١٥(یشیر جدول 

في جمیع المجاالت وھي ) ٠٫٠٥(تبعا لعدد الدورات التربویة والتدریبیة؛ إذ كانت الفروق أعلى من 
  .غیر دالة إحصائیًا 
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 سنوات الخبرة 
تقدیر في دراسة ) ANOVA(لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام تحلیل التباین األحادي 

  :یبین النتائج) ١٦(تبعا لسنوات الخبرة، والجدول أفراد عینة الدراسة 
  ):١٦(جدول 

  تحلیل التباین األحادي للفروق في إجابات عینة الدراسة تبعا لسنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباین المھارة
  المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

اإلحصائ
 )ف(ي 

  مستوى
 الداللة

 2.833 2 5.665 بین المجموعات
 1.086 52 56.492 اخل المجموعاتد

مھارة اختیار 
 الخریطة

  54 62.157 المجموع 

2.607 
 

.083 
 

 3.606 2 7.212 بین المجموعات
 1.183 52 61.526 داخل المجموعات

مھارة فھم 
 الخریطة

  54 68.737 المجموع 

3.048 
 

.056 
 

 462. 2 925. بین المجموعات
مھارة تقدیم  1.350 52 70.184 داخل المجموعات

  الخریطة
  54 71.109 المجموع

.343 
 

.711 
 

 1.805 2 3.610 بین المجموعات

 1.180 52 61.372 داخل المجموعات
مھارة عرض 

  الخریطة
 
  54 64.982 المجموع 

1.529 
 

.226 
 

 2.009 2 4.019 بین المجموعات
مھارة توجیھ  768.  52 39.952 داخل المجموعات

 الخریطة
   54 43.970 جموعالم

2.615 
 

.083 
 

 1.305 2 2.609 بین المجموعات

 1.057  52 54.944 داخل المجموعات
مھارة 

استخدام 
الخریطة في 

   54 57.553 المجموع التقویم

1.235 
 

.299 
 

 2.197 2 4.395 بین المجموعات
مھارة صیانة  938.  52 48.797 داخل المجموعات

 الخریطة
   54 53.192 المجموع

2.341 
 

.106 
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) ٠٫٠٥≥ α(أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ١٦(یشیر جدول 
في جمیع المجاالت وھي غیر دالة ) ٠٫٠٥(تبعا لعدد سنوات الخبرة؛ إذ كانت الفروق أعلى من 

  .إحصائیًا 
  : الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات
 المتعلقة بأسئلة الدراسةالنتائج واالستنتاجات 

ما درجة ممارسة معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات : مناقشة نتائج السؤال األول
   الخرائط في كل مجال من مجاالت مھارات الخرائط الجغرافیة؟

 أظھرت النتائج أن مدى االستخدام للدرجة الكلیة ألداة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة، إذ بلغ المتوسط
، وجاءت مجاالت األداة جمیعھا في الدرجة المرتفعة والمتوسطة، إذ حصل مھارة )٣٫٧٢(الحسابي 

" وجاء في المرتبة األولى، فیما حصل مھارة) ٣٫٩٥(على متوسط حسابي " اختار الخریطة " 
جاء في المرتبة األخیرة ، ویعزى ذلك إلى حرص ) ٣٫٢٣(على متوسط حسابي " عرض الخریطة 

علمات الدراسات االجتماعیة على اختیار الخریطة المناسبة لموضوع الدرس، والتي معلمي وم
تناسب ما ُیراد عرضھ في الحصة الصفیة، بحیث یوفر للطالب كل المعلومات التي یریدھا، وفي 

  ) . 2015العبود ، (و) 2012ابو سنینة ، (المجمل تتوافق مع دراسة 

 مھارة اختیار الخریطة 
 ٤٫٠١(ن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال جاءت مرتفعة حیث تراوحت بین  أأظھرت النتائج

في  " انتقي خریطة غیر مزدحمة بالتفاصیل: " التي تنص على أنھ) ٤(وجاءت الفقرة ). ٤٫٨٤-
انتقي خریطة : " والتي تنص على أنھ) ٣(، وجاءت الفقرة )٤٫٠١(المرتبة األولى بمتوسط حسابي

، ویعزى ذلك إلى مستوى )٣٫٨٤(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  " مناسبة لمستویات الطلبة
معرفة معلمي الجغرافیا ألھمیة اختیار الخریطة المناسبة التي تزود الطلبة بجمیع المعلومات 
والمعارف التي یریدونھا لفھم الدرس ، وایضًا الكتاب المدرسي ھو مؤلف من قبل اختصاصین في 

  . من معلومات وخرائط مختارة بدقة وعنایة المناھج ، وكل ما فیھ

 مھارة فھم الخریطة 
 أن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال جاءت مرتفعة، حیث تراوحت المتوسطات أظھرت النتائج

أحدد الظواھر على : " التي تنص على أنھ) ٢(وجاءت الفقرة ). ٣٫٨٧- ٤٫٠٥(الحسابیة لھا بین 
، وجاءت الفقرة )٤٫٠٥(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " نھاالخریطة وأدراك العالقات فیما بی

بالمرتبة  " أفسر العالقات بین الظواھر وأستطیع الخروج باستنتاجات: " والتي تنص على أنھ) ٣(
ویعزى ذلك إلى حرص معلمي ومعلمات الدراسات ) ٣٫٨٧(األخیرة بمتوسط حسابي بلغ 

الخریطة من بیانات وتفاصیل، كما یدل ذلك على أھمیة االجتماعیة على تعریف الطالب بما تمثلھ 
 أفسر العالقات "تعریف الطالب بالغرض الذي من أجلھ أنشئت الخریطة ، وبالنسبة للفقرة االخیرة 

ھي نتیجة التعود على نمط اعتیادي في طرح االسئلة  "  بین الظواھر وأستطیع الخروج باستنتاجات
ر ، واالبتعاد عن االسئلة التي تنمي التفكیر وتعمق الفھم عند التي تعتمد على الحفظ واالستظھا

  . الطلبة 
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 مھارة تقدیم الخریطة 
أظھرت النتائج أن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال جاءت متوسطة، حیث تراوحت المتوسطات 

ف اختار خریطة یعر: " التي تنص على أنھ) ١(وجاءت الفقرة ). ٢٫٨٢- ٣٫٦٧(الحسابیة لھا بین 
والتي ) ٢(، وجاءت الفقرة )٣٫٦٧(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " الطلبة نوعھا ومحتواھا

بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  " أحدد الھدف من استخدام الخریطة: "تنص على أنھ
، ویعزى ذلك إلى حرص معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعیة على تزوید الطالب )٢٫٨٢(

  . مات التي تسھل علیھ فھم الدرس، ویستطیع فھم الخریطة التي یدرسھابجمیع المعلو

 مھارة عرض الخریطة: 
أظھرت النتائج أن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال جاءت متوسطة، حیث تراوحت المتوسطات 

أضع الخریطة في : " التي تنص على أنھ) ١(وجاءت الفقرة ). ٢٫٨٠- ٣٫٧٦(الحسابیة لھا بین 
والتي تنص ) ٤(، وجاءت الفقرة )٣٫٧٦(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي"  اإلضاءة مكان جید
بالمرتبة األخیرة  " اقدم للطالب خریطة مماثلھ للخریطة المعروضة على السبورة: " على أنھ

ویعزى ذلك إلى أھمیة إظھار كل عناصر ومحتویات الخریطة بحیث ). ٢٫٨٠(بمتوسط حسابي بلغ 
 اقدم للطالب "م والطالب على حد سواء قراءة الخریطة ، اما بالنسبة للفقرة االخیرة تسھل على المعل

قد یكون نتیجة لعدم توفر امكانات مادیة تسمح  " خریطة مماثلھ للخریطة المعروضة على السبورة
  . بذلك   

 مھارة توجیھ الخریطة  
 حیث تراوحت المتوسطات أظھرت النتائج أن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال جاءت مرتفعة،

أحدد المواقع على : "التي تنص على أنھ) ٢(وجاءت الفقرة ). ٣٫٧٣- ٤٫٠٠(الحسابیة لھا بین 
: " التي تنص على أنھ) ١(، وجاءت الفقرة )٤٫١٦(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" الطبیعة

، وجاءت الفقرة )٤٫٠٠(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " أحدد اتجاه الشمال على  الخریطة
بالمرتبة  " استخدم خطوط الطول ودوائر العرض في تحدید االتجاھات: " والتي تنص على أنھ) ٣(

، ویعزى ذلك إلى قدرة معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعیة )٣٫٧٣(األخیرة بمتوسط حسابي بلغ 
ي قراءة الخریطة بشكل على تحدید المواقع بشكل دقیق على الخریطة، كما یدل ذلك على مھارتھم ف

استخدم  "بشكل دقیق،اما بالنسبة للفقرة االخیرة كبیر، مما یسمح لھم بتحدید المواقع على الخریطة
البد من تكثیف االشراف والتدریب لزیادة " خطوط الطول ودوائر العرض في تحدید االتجاھات

ابو سنینة ، (و  ) 2015الجبوري ،( عمق المعرفة والمعلومة للمعلم ، وھذا ینسجم مع دراسة 
2012(.  

 مھارة استخدام الخریطة في التقویم 
أظھرت النتائج أن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال جاءت مرتفعة، حیث تراوحت 

: " التي تنص على أنھ) ٤(وجاءت الفقرة ). ٣٫٧٠- ٣٫٩٣(المتوسطات الحسابیة لھا بین 
في المرتبة األولى " اھر طبیعیة وبشریة اطرح أسئلة حول بعض المقارنات وما تحویھ من ظو

اطرح أسئلة حول : " والتي تنص على أنھ) ٢(، وجاءت الفقرة )٣٫٩٣(بمتوسط حسابي
ویدل ذلك على ). ٣٫٧٠(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  " العالقات الموجودة بالخریطة

لبة مھارات معینة منھا حرص معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعیة على تقویم مدى إتقان الط
  توجیھ الخریطة وتحدید
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الجھات الجغرافیة األصلیة منھا والفرعیة علیھا واستعمال مقیاس الرسم وفھم رموزھا، وتحدید 
  .أوجھ القوة والضعف ومعرفة مدى تقدم الطلبة في دراستھم

 مھارة صیانة الخریطة  
رتفعة، حیث تراوحت المتوسطات أظھرت النتائج أن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال جاءت م

عمل فھرسة للخرائط : " التي تنص على أنھ) ٣(، وجاءت الفقرة )٤٫٧٦- ٤٫٠٢(الحسابیة لھا بین 
بعمل فھرسة للخرائط من ناحیة الشكل أو المضمون أو النوع أو التل أو المضمون أو النوع أو 

: " والتي تنص على أنھ) ٢(قرة ، وجاءت الف)٤٫٠٢(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" التاریخ 
، )٤٫٧٦(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  " إزالة كل ما كتب أو رسم على الخریطة الصماء

ویدل ذلك على حرص معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعیة على المحافظة على الخرائط، 
  . وترتیبھا بحیث یسھل الوصول الیھا

 واقع ممارسة معلمي الجغرافیا لمھارات الخرائط الجغرافیة في ما: السؤال الثانيمناقشة نتائج 
  ؟) النوع ، التدریب ، الخبرة (المرحلة االساسیة العلیا تعزى لمتغیر 

   :النوع
بین المتوسطین ) ٠٫٠٥≥ α(أظھرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

مھارة استخدام الخریطة في التقویم، مھارة صیانة (الحسابیین إلجابات أفراد الفئتین في مجاالت 
لصالح اإلناث، ویدل ذلك على حرص معلمات الدراسات االجتماعیة على تحسین ) الخریطة

مھاراتھم التقویمیة والتوجیھیة بحیث تمكنھم من تقدیم وعرض الدرس بطریقة دقیقة وواضحة، 
  ). 2012بو سنینة ، ا(و ) 2015العبود ، ( ھذه النتیجة مع دراسة وتتعارض

  عدد الدورات التربویة والتدریبیة 
تبعا لعدد ) ٠٫٠٥≥ α(أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

الدورات التربویة والتدریبیة، ویعزى ذلك إلى حرص وزارة التربیـة والتعلیم تعمل على عقد 
دام مھارات الخـرائط لجمیع المعلمین، وتتوافق في ھذه الدورات والورش التدریبیة لتفعیل استخ

  ).2012ابو سنینة ، (النتیجة مع 

  سنوات الخبرة 
تبعا لسنوات ) ٠٫٠٥≥ α(أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

أن المعلمین في جمیع المھارات ، ویدل ذلك إلى ) أقل من سنتین(الخبرة، وكانت الفروق لصالح فئة 
والمعلمات التي تكون خبرتھم أقل من سنتین یتم إخضاعھم إلى دورات تأھیل وورش عمل تطویر 
وتحسین مھاراتھم التي یحتاجون إلیھـا في تدریسھم سواء في التخطیط أو التنفیذ أو التقویم ، وھنا 

  ).2012ابو سنینة ، (و)  2015العبود ، (تنسجم في النتیجة مع دراسة 
  یاتالتوص

ي الحصة            .١ ضرورة إیالء المزید من االھتمام بمھارات الخریطة وقراءتھا واستخدامھا ف
 .الصفیة

ة       .٢ ارات الخریط ى مھ دریب عل ة للت اء الخدم ي أثن ین ف ة للمعلم ة الفرص رورة إتاح ض
 .وكیفیة تدریسھا

  .ضرورة استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التعرف على الخریطة وفھمھا .٣
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  راجع باللغة العربیة الم: أوال 
درجة امتالك معلمي الجغرافیا لمھارات قراءة الخرائط وفھمھا وعالقتھا ) 2015(الجبوري ، احمد 

  .ببعض المتغیرات في االردن ، رسالة ماجستیر ، جامعة الیرموك ، االردن 
 طلبة اثر استخدام بعض مھارات الخرائط الجغرافیة في التحصیل لدى) ." 2013(جواد ، ابتسام 

مجلة مدى ممارسة معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعیة ، "كلیة التربیة األساسیة 
لمھارات الخرائط في المرحلة االساسیة العلیا في مدارس وكالة الغوث الدولیة كلیة 

   .١٠ ، جامعة بابل ، العدد التربیة األساسیة
العلوم ، ) 1995( شیخة ، عیسى ابوحلو ، یعقوب ، و مرعي ، توفیق ، والطیطي ، صالح ، وابو

  . األردن –، منشورات جامعة القدس المفتوحة ، عمان االجتماعیة وطرائق تدریسھا 
، العدد ٢، مجلة جامعة دمشق ، المجلد" في االردن) االونوروا" () 2012(ابو سنینة ، عودة 

  .الرابع
دار : ، عمان اعیات أسالیب وطرائق تدریس االجتم) .2010(خاطر ، نصري وسبتان ، فتحي 

  .الجنادریة 
درجة توافر المفاھیم المكانیة في كتاب الدراسات االجتماعیة ). 2011( الخلیفي، فضیلة 

، للصف السادس ودرجة توظیف المعلمین لتلك المفاھیم في تدریسھم في الكویت 
 .جامعة الشرق األوسط 

ریطة و اإلستقصاء في الدراسات الكفایات التعلیمیة لقراءة الخ. 2006)(الرشایدة ، محمد 
  .دار یافا العلمیة للنشر و التوزیع:  األردن- ، عماناالجتماعیة 

 .دار الجنادریة :  ، عمان ضعف التحصیل الطالبي) . 2010(سبیتان ، فتحي 
دار : عمان ، تدریس مھارات الخرائط ونماذج الكرة األرضیة). 2001(سعادة، جودت أحمد 

   .الشروق
 :  ، متاح على الرابط تدریس المفاھیم الجغرافیة ، ٢٠٠٨ریس ، صالح ، إد

http://shawamreh.boardeducation.net/t85-topic  
  :بحث متاح على الرابط  ، Map Skillsمھارات الخریطة ). 2007(صالح ، إدریس 

http://edreessultan.arabblogs.com/archive/2008/4/549541.html  
أثر توظیف الخرائط الصماء في اكتساب طلبة ) . "2005(لوحیدي ، جمال طالفحة ، حامد ، و ا

الصف الخامس األساسي في مدارس وكالة الغوث للحقائق والمفاھیم والمھارات الجغرافیة 
، 2 ، العدد 21 ، المجلد  مجلة جامعة دمشق"في مادة التربیة االجتماعیة والوطنیة 

  .سوریا 
ممارسة معّلمي الجغرافیا لمھارات الخرائط في مدیریة تربیة إربد درجِة ) "2015( ، أحمد العبود

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة آل البیت ، االردن"األولى
مجلة الحكمة " الخرائط الرقمیة و تنمیة مھارات الجغرافیین)." 2013(عمار ، كریمة مصطفى

  . ، الجزائر ١، العدد للدراسات البیئیة و الجغرافیة 
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 ، أسالیب تدریس العلوم االجتماعیة). 1996(عي ، توفیق و أبو شیخة ، عیسى محمد مر
 .منشورات جامعة القدس المفتوحة ، عمان 

اثر استخدام برنامج حاسوبي في تنمیة مھارات فھم الخارطة لدى " ) . 2003.(النجار ، نور 
امعة السلطان ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، ج " تلمیذات الصف الخامس األساسي
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