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 أثش حؼهى يٓاساث انخشٚطت ػهٗ انًسخٕٖ انخحصٛهٙ نطالب

 يشحهت انخؼهٛى األساسٙ بانفشع انبهذ٘ انضسٔق فٙ انجغشافٛا 

 )دساست فٙ جغشافٛت انخؼهٛى(
 

                                   آيُت ػهٙ انشػٛض                                      ٗ يُصٕس جٓاٌ                يصطف

 طبلبة دراسبت عليب                عضو هيئة تدريس ببألكبديمية الليبية                               
 

 انًهخص:

أحج ْزِ انذساست نخبٍٛ أًْٛت انخشٚطت انجغشافٛت كٕسٛهت حؼهًٛٛت ٔيؼشفٛت فٙ انشفغ يٍ يسخٕٖ حاليٛز يشحهت 

فٙ يمشس انجغشافٛت فٙ انفشع انبهذ٘  2012/2020انخؼهٛى األساسٙ بشمّٛ األٔل ٔانثاَٙ خالل انؼاو انذساسٙ 

ٛت بانغت؛ نمشبّ يٍ يشكض يذُٚت يصشاحت انضسٔق، أحذ فشٔع بهذٚت يصشاحت انز٘ ٚؼذ يشكضا حضشٚا رٔ أًْ

ٔنكثافخّ انسكاَٛت ٔحُٕع أَشطخّ االلخصادٚت، كًا ْذفج انذساست إنٗ انكشف ػٍ أساء يؼهًٙ انجغشافٛا حٕل أثش 

 حؼهٛى انخاليٛز يٓاساث انخشٚطت انجغشافٛت ػهٗ يسخٕاْى انخحصٛهٙ.

اسخخذو انباحثاٌ االسخباَت كأداة نجًغ انبٛاَاث ٔنهٕصٕل إنٗ ححمٛك أْذاف انذساست ٔاالجابت ػهٗ حساؤالحٓا 

، حٕصهج انذساست إنٗ يجًٕػت يٍ انُخائج يٍ بُٛٓا كٕسٛهت نهخحمك يٍ صذلٓا ٔححهٛم بٛاَاحٓا   SPSSٔبشَايج 

أٌ حؼهٛى انطالب يٓاساث انخشٚطت سٛساػذْى فٙ حؼهى انجغشافٛا، ٔأٌ انفذسة ػهٗ لشاءة سيٕص انخشٚطت ٔيؼشفت 

ٍ انظاْشاث ٔحٕصٚؼٓا انجغشافٙ ػهٗ انخشٚطت ٚسٓى فٙ سٕٓنت حؼهى انجغشافٛا، أٚضا حكشاس سسى انؼاللت بٛ

انًؼهًٍٛ نهخشٚطت ػهٗ انسبٕسة أياو انطالب ٔحذسٚبٓى ػهٗ حٕصٚغ انظاْشاث ػهٗ انخشائظ انصًاء ٔاسخخذاو 

 األطهس انجغشافٙ نّ أثش ْاو فٙ اكساب انطالب انًٓاساث انخشائطٛت.  

 انًفخاحٛت )انًٓاسة، انٕسٛهت انخؼهًٛٛت، انخبشة انخذسٚسٛت، انخؼهٛى األساسٙ(انكهًاث 

 

 المقدمة: 

فً الجغرافٌا  كبٌرةمجاالً له أهمٌة ( " 52التً ظهرت منذ سبعٌنٌات القرن )" تمثل "جغرافٌة التعلٌم 

للتعلٌم من أهمٌة فً  الدراسات الجغرافٌة المبكرة بموضوعات جغرافٌة التعلٌم، لماالبشرٌة. وقد اهتمت 

 حٌاة المجتمعات اإلنسانٌة.

روح االطبلع الجغرافً لدٌهم هدفا أساسٌا من أهداف  تنمٌةٌعد تطوٌر قدرات الطبلب العقلٌة وو 

تدرٌس مادة الجغرافٌا فً المدارس، خاصة فً مرحلة التعلٌم األساسً التً تمثل القاعدة األساسٌة التً 

تبنى علٌها المراحل التعلٌمٌة التالٌة لها، كما أن هذه المرحلة تقدم خدماتها لشرٌحة عمرٌة تمثل النسبة 

سنة ٌمثلون النسبة  02- 6شرائح العمرٌة السكانٌة، فالتبلمٌذ الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن   األكبر بٌن ال

 األكبر بٌن نسب طبلب المراحل التعلٌمٌة األعلى فً السلم التعلٌمً.

ولتحقق الجغرافٌا أهدافها ال بد من أن تتوفر لها الوسائل الضرورٌة التً ُتعّرف الطبلب  

والتً ال ٌكفً الشرح وحده  ،ال ٌملكون صورا إدراكٌة مسبقة عنها بالموضوعات الجدٌدة التً

وتأتً الخرٌطة فً مقدمة تلك الوسائل، فالخرٌطة الجغرافٌة تعد من  ،(0)الستٌعاب خبراتها وفهمها

من أشكال التعبٌر عن المحتوي الجغرافً  الوسائل األساسٌة فً تدرٌس مادة الجغرافٌة، وشكبلً 

المعرفة التً ٌتم تلخٌصها فً صورة واضحة بأقل وقت وجهد بالنسبة للمعلم للمعلومات و ومصدراً 

 والمتعلم.   

الجغرافٌة على توظٌف الخرٌطة فً الدرس الجغرافً كوسٌلة تعلٌمٌة بصورة بصرٌة   وقدرة معلم

تساعد الطبلب على تخٌل أشكال وأحجام ومواقع الظواهر المدروسة ، فدور الخرٌطة أساسً فً تثبٌت 

كما تساعد على تسجٌل المعلومات وجمعها بكٌفٌة مركزة فً  لحقائق والمفاهٌم فً أذهان الطبلب،ا

                                                           
(0)

 .020 ص، 5222حسام عبد هللا، طرق تدرٌس الجغرافٌا لجمٌع المراحل الدراسٌة، عمان، دار أسامة للنشر والتوزٌع ، 
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 )دراسة فً جغرافٌة التعلٌم(

566 

اكتساب الطبلب مهارات فً مكان واحد بدال من تقدٌمها بكٌفٌة مجردة، ولكً ٌسهم تعلٌم الجغرافٌة 

ن فبلبد أن تتضمن أي خرٌطة مجموعة م  إدراك أساسٌات الخرٌطة وعناصرها لٌسهل قراءتها،

 المصدر(. الموقع، اإلطار، مفتاح الخرٌطة، االتجاه، مقٌاس الرسم، األسس المهمة )عنوان الخرٌطة،

فمعلم الجغرافٌة فً مرحلة التعلٌم األساسً ٌواجه جملة من الصعوبات تحول دون استخدام الخرٌطة 

عدم االهتمام و وموضوعاً  كانعدام الدورات التدرٌبٌة ونقص الخرائط عدداً  ،فً تعلم الجغرافٌة

علً المعلم  بالخرٌطة فً عملٌة التقوٌم داخل المنهج الدراسً وغٌرها من الصعوبات تؤثر سلباً 

 والمتعلم.  

فً العملٌة التعلٌمٌة على تحصٌل المعلومات دون  أن التركٌز الٌزال منصباً ه ومما تجدر اإلشارة إلٌ 

 .فً تدرٌس الجغرافٌة خصوصاً  ،المهارات أي أهمٌةكساب ا

كما أنها تأتً كمساهمة جغرافٌة هدفها األساسً الوقوف  ،وتأتً أهمٌة هذه الورقة من أهمٌة موضوعها

مرحلة التعلٌم األساسً التنبٌه إلى أهمٌة الخرٌطة الجغرافٌة كوسٌلة وكأداة تعلٌمٌة فً اكساب طبلب 

وبٌان ة بالمنطقة، مهارات قراءة الخرٌطة من وجهة نظر معلمً الجغرافٌ بالفرع البلدي الزروق

  معلم الجغرافٌا فً عدم جعله الخرٌطة األداة الرئٌسٌة فً تنفٌذ دروسه.  المشاكل والصعاب التً تواجه 

 قسمت الورقة إلى ثبلثة مباحث على النحو اآلتً: 

 المبحث األول: اإلطار المنهجً للدراسة. -

 المبحث الثانً الخرٌطة )مفهومها ـ أهمٌتها ـ مهاراتها(.   -

 المبحث الثالث: تحلٌل نتائج استطبلع أراء معلمً الجغرافٌا                  -

 أوال: مشكلة الدراسة: 

 على التساؤالت اآلتٌة:  محاولة اإلجابة تتمثل مشكلة الدراسة فً

 من مستوى استٌعاب الطبلب للمواضٌع الجغرافٌة؟ ما أهمٌة الخرٌطة كوسٌلة تعلٌمٌة فً الرفع (0

ما هً وجهة نظر معلمً الجغرافٌا حول أثر تعلم مهارات الخرٌطة على الرفع من مستوى  (5

 ؟      ااستٌعاب التبلمٌذ لموضوعات مقرر الجغرافٌ

 هناك صعوبات تواجه معلمً مادة الجغرافٌة فً استخدام الخرٌطة وتعلٌم الجغرافٌة؟ (2

 تفسر مشكلة البحث فً ضوء مجموعة من الفرضٌات على النحو التالً:  رضٌاتها:ف ثانٌا: 

هناك عبلقة موجبة بٌن استخدام الخرٌطة الجغرافٌة كوسٌلة تعلٌمٌة ومستوى استٌعاب الطبلب       (0

 لموضوعات مقرر الجغرافٌا.

  هناك تباٌن فً وجهات نظر معلمً الجغرافٌا حول أهمٌة تعلٌم مهارات الخرٌطة. (5

 هناك صعوبات تواجه معلمً مادة الجغرافٌة فً استخدام الخرٌطة الجغرافٌة كوسٌلة تعلٌمٌة. (2

 تهدف الدراسة إلى: ثالثا: أهدافها:  

تعلٌمٌة فً الرفع من مستوى استٌعاب الطبلب للمواضٌع وكأداة بٌان دور الخرٌطة كوسٌلة  (0

 الجغرافٌة.

التً ٌمكن أن تسهم فً رفع مستوى استٌعاب      بٌان وجهة نظر مدرسً الجغرافٌا فً المهارات  (5

 التبلمٌذ لموضوعات مقرر الجغرافٌة.   
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 بٌان الصعوبات التً تواجه معلمً الجغرافٌة فً استخدام الخرٌطة وتعلٌم الجغرافٌة. (2

  تكمن أهمٌة الدراسة فً الجوانب اآلتٌة:رابعا: أهمٌتها: 

 ن مستوى استٌعاب الطبلب للمواضٌع الجغرافٌة.بٌنت دور الخرٌطة كوسٌلة تعلٌمٌة فً الرفع م (0

 تعلٌم التبلمٌذ مهارات الخرٌطة الجغرافٌة.أثر كشفت عن وجهات نظر مدرسً الجغرافٌا حول  (5

 أظهرت الصعوبات التً تواجه معلمً الجغرافٌة فً استخدام الخرٌطة وتعلٌم الجغرافٌة. (2

 حددت مجاالت الدراسة فً اآلتً:   خامسا: مجاالتها:

 وٌشمل: مجال المكانً:ال -7

ہشرقا ودائرتً 202 /02و 202 /2الموقع الفلكً: ٌقع الفرع البلدي الزروق فلكٌا بٌن خطً طول –أ 

 شماال.  252 / 06و     252/   52عرض 

الموقع الجغرافً: ستقتصر الدراسة على مدارس مرحلة التعلٌم األساسً )االبتدائٌة واإلعدادٌة( -ب

( التً ٌتبٌن منها أن 0الواقعة ضمن الحدود االدارٌة للفرع البلدي الزروق التً توضحها الخرٌطة )

كبل من الفرع البحر المتوسط ٌمثل الحد الشمالً لمنطقة الدراسة وٌحدها الغرب والشمال الغربً 

البلدي طمٌنة والفرع البلدي شهداء رأس الطوبة والفرع البلدي ذات الرمال، أما من الشرق فٌحدها 

 الفرع البلدي قصر أحمد فً حٌن تمثل تاورغاء الحد الجنوبً لها. 

 .5200حدد زمن الدراسة بسنة  المجال الزمنً:

تمثل فً المدرسٌن القائمٌن بالتدرٌس الفعلً لمقرر الجغرافٌة فً مدارس التعلٌم  المجال البشري: -0

 األساسً بالفرع البلدي الزروق.

 سادسا: منهجٌتها وأدواتها:

استخدم الباحثان المنهج الكمً الذي ٌقوم على تحلٌل البٌانات الكمٌة التً تم الحصول  منهجٌتها : -0

دانٌة وتبوٌبها وعرضها فً جداول، كما استخدم الباحثان هذا علٌها من المصادر المكتبٌة أو المٌ

المنهج فً اختبار مدى صدق واتساق االستبانة ، واعتمد الباحثان فً جمع بٌانات هذه الدراسة 

على ما توفر لهما من الكتب،والرسائل واألطارٌح العلمٌة والدورٌات، والتقارٌر واإلحصائٌات، 

لمكتبات العامة والخاصة، واستكمال النقص عن طرٌق ما توفر الخاصة بموضوعها، من مختلف ا

بالزروق من خبلل الزٌارة المٌدانٌة. كما اعتمد  من بٌانات فً سجبلت مراقبة شؤون التعلٌم

الباحثان على الشبكة العنكبوتٌة )االنترنت( وذلك من خبلل البحث فً مواقع الشبكة المتعددة عما 

 .ائٌات، ودراسات، ومقاالتٌفٌد الدراسة من بٌانات وإحص
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 ( الموقع الجغرافً لمنطقة الدراسة ومدارس التعلٌم األساسً بها 0رٌطة )خ

 

 استنادا إلى ARCGIS 10.7المصدر: الباحثان باستخدام برنامج        

م، 5202وزارة الحكم المحلً، المجلس البلدي مصراتة، التقسٌم اإلداري لبلدٌة مصراتة ومحبلتها  -

  2ص

 م52/2/5252بٌانات مكتب الخدمات التعلٌمٌة الزروق. زٌارة بتارٌخ  -

سؤاال  22التً أعدها الباحثان والمكونة من  تمثلت األداة الرئٌسٌة للدراسة فً االستبانةأدواتها: -0

 مهارات الخرائط ودورها فً فهم واستٌعاب مقرر الجغرافٌا موزعة على ستة محاور.تتعلق ب

وحدد الباحثان مجتمع دراستهما بمدرسً مادة الجغرافٌا لمرحلة التعلٌم األساسً بالفرع البلدي 

 ،( مدرسة52( مدرساً ومدرسًة موزعون على )22الزروق، الذٌن ٌقومون بالتدرٌس فعلٌا وعددهم )

على تساؤالت االستبانة، وقد واجهت الباحثان صعوبة كبٌرة فً توزٌع االستبانة؛ نظرا لتوقف لئلجابة 

 (.5252من العام الجاري ) 02الدراسة لعدة أشهر ولم ٌتمكنا من توزٌعها إال فً نهاٌة شهر 

دي ( ٌبن التوزٌع العد0( استمارات الجدول )2وعند تفقد االستبانات قبل التفرٌغ تبٌن عدم رجوع )

 .5200لبلستمارات الموزعة على أفراد مجتمع الدراسة على مدارس التعلٌم األساسً بالزروق سنة 

ولٌتأكد الباحثان من صدق ثبات االستبانة ومعرفة مدى قدرة أسئلتها على قٌاس ما وضعت لقٌاسه فعبلً، 

 الباحثان باآلتً:ومدى وضوح مفرداتها وفقراتها لمجتمع الدراسة وللتأكد من صدق االستبانة قام 

( التوزٌع العددي الستمارات االستبانة الموزعة على مجتمع الدر فً الفرع البلدي 0جدول )

 5200الزروق
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 المدرسة رقم

 

 عدد االستمارات

 
 المدرسة رقم

 عدد االستمارات

 المستلمة الموزعة المستلمة الموزعة

 2 2 الشموع 00 0 5 األجٌال 0

 0 0 االنطبلقة 05 5 5 السبلم 5

 0 5 الحرٌة 02 5 5 أحمد زروق 2

 2 0 فجر لٌبٌا 02 0 0 زٌد بن ثابت 2

 2 2 عقبة بن نافع 02 5 5 حسان بن ثابت 2

 0 0 شهداء الرملة 06 2 2 شهاب الدٌن 6

 2 5 غرناطة 02 2 2 أبوبكر الرازي 2

 5 5 فاطمة الزهراء 02 5 5 شهداء السكٌرات 2

 0 0 ٌولٌو52 00 5 5 االخبلص 0

 0 0 العروبة 52 2 2 النضال 02

 02 02 المجموع 55 52 المجموع

 المصدر: نتائج الدراسة المٌدانٌة 

 قٌاس صدق وثبات االستبانة تحكٌمٌا: -0

( استبانات على محكمٌن متخصصٌن فً 02للتأكد من مدى صدق وثبات االستبانة ثم توزٌع عدد )

من مدى فعالٌتها، وإلبداء مبلحظاتهم على نوعٌة األسئلة المطروحة الجغرافٌا لتحكٌم فقراتها والتحقق 

فً االستمارة من حٌث الصٌاغة والترتٌب ومدى صبلحٌتها لتحقٌق أهداف الدراسة، وعلى ضوء 

 مبلحظاتهم تم تعدٌل ما هو بحاجة إلى تعدٌل.

أسئلة االستبانة التً  )االتساق الداخلً(: للتحقق من أن التأكد من صدق وثبات االستبانة رٌاضٌا:  -5

( سؤاال جمٌعها تحقق الغرض الذي أعدت من أجله قام الباحثان باستخدام أسلوب 22بلغ عددها )

رٌاضً تمثل فً معامل )ألفا كرونباخ( وهو معامل ٌمكنه قٌاس مدى اتساق فقرات كل محور من 

مع بعضها البعض بصفة  محاور االستبانة منفرداً، كما ٌمكنه قٌاس اتساق جمٌع فقرات االستبانة

وقد تراوحت معامبلت الثبات لفقرات  SPSSعامة، ثم أدخلت أسئلة االستمارات المعدلة فً برنامج 

( وقد بلغ معامل )ألفا كرونباخ( لفقرات االستبانة الست الموضحة 2.0و 2.2محاور االستبانة بٌن )

ة اعتمادها وتطبٌقها على مجتمع ( مما ٌدل على مصداقٌة االستبانة وإمكانٌ 2.0( ) 5بالجدول )

 الدراسة المستهدف  . 

لم ٌعثر الباحثان على دراسة جغرافٌة تناولت موضوع مهارات الخرٌطة،  الدراسات السابقة: -2

وبالمقابل فقد تنوعت وتعددت الدراسات المنهجٌة التربوٌة التً تناولت موضوع الخرٌطة 

وستقتصر دراستنا على عرض دراستٌن منهما  ،والمهارات المتعلقة بقراءتها وأهمٌة استخدامها

 ة.تٌن الدراستٌن لتغطٌة جوانب هذه الدراسفقط لعدم االطالة ولكفاٌة ها
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 ( نتائج استخدام مقٌاس ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة5)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ المهارات ر.م
المهارات المتصلة بتحدٌد الجهات األصلٌة والفرعٌة على  1

 الخرٌطة
2.2 

 2.0 المهارات المتصلة بمقٌاس رسم الخرٌطة 2

 2.2 رموز الخرٌطةمهارات قراءة  3

 2.0 المهارات المتصلة بفهم الظاهرات الجغرافٌة من الخرٌطة. 4

المهارات المتصلة بفهم توزٌع الظاهرات الجغرافٌة على  2

 الخرٌطة
2.2 

 2.0 المهارات المتصلة بشكل األرض والظاهرات الفلكٌة لؤلرض 6

 المصدر: نتائج اختبار آلفا كرونباخ

: تناولت الدراسة المعنونة بـ: فاعلٌة استخدام الوسائل التعلٌمٌة فً تدرٌس مادة (0)دراسة )حسن(  (0

الجغرافٌا بالمدارس الثانوٌة بمحلة شندي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام 

الوسائل التعلٌمٌة فً تدرٌس مادة الجغرافٌا ومن بٌنها الخرٌطة الجغرافٌة وأثر متغٌري الخبرة 

العلمً فً استخدام المدرسٌن لهذه الوسائل وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أكدت فً  والمؤهل

الجغرافٌا كما أكدت  سمجملها على ضرورة استخدام الوسائل التعلٌمٌة السمعٌة والبصرٌة فً تدرٌ

 الدراسة على أهمٌة متغٌري المؤهل العلمً والخبرة التدرٌسٌة فً استخدام الوسائل التعلٌمٌة .

: المعنونة بـ: قراءة األشكال التوضٌحٌة فً مادة الجغرافٌا لطالبات الصف (5)اسة )لحموري(در (5

كان من بٌن أهدافها  السادس فً محافظة عمان وأثرها فً اكتساب المفاهٌم واالتجاهات نحوها،

الجغرافٌا للصف السادس، وتوصلت فهم واستٌعاب مقرربٌان أثر قراءة األشكال التوضٌحٌة فً 

فً ومن بٌنها الخرائط راسة إلى مجموعهم النتائج من بٌنها أن استخدام الوسائل التعلٌمٌة الد

  السادس.تدرٌس مقرر الجغرافٌا أثراً إٌجابٌاً على مستوى فهم طالبات الصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، بالمةدارس الثانوٌةة بمحلٌةة شةندي فاعلٌةة اسةتخدام الوسةائل التعلٌمٌةة فةً تةدرٌس مةادة الجغرافٌةا حسن،( بدرالدٌن عوض الكرٌم علً 0)

 .5202"كلٌة الدراسات العلٌا، جامعة شندي، )د.م(، رسالة ماجستٌر "غٌر منشورة 
قةةراءة األشةةكال التوضةةٌحٌة فةةً مةةادة الجغرافٌةةا لطالبةةات الصةةف السةةادس فةةً محافظةةة عمةةان وأثرهةةا فةةً هبةةة أحمةةد علةةً الحمةةوري  ( 5)

 .5205تدرٌس، عمان ،، جامعة الشرق األوسط، كلٌة العلوم التربوٌة، قسم المناهج وطرق الاكتساب المفاهٌم واالتجاهات نحوها
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 المبحث الثانً

 مهاراتها( –أهمٌتها  –الخرٌطة )مفهومها 

بق فً مٌدان وصف الحٌاة البشرٌة، ومحاولة َفهم ُتعتبر الجغرافٌا من العلوم اإلنسانٌة  التً كان لها السَّ

عبلقة اإلنسان بمحٌطه، وهً تعد من أكثر المواد الدراسٌة حساسٌة ألحداث المجتمع وما ٌعترضه من 

مشكبلت؛ التصالها باإلنسان وعبلقته بالبٌئة، وما ٌنشأ بٌنهما من تفاعبلت، وما ٌنتج عنهما من 

إن المختصٌن فً مناهج هذه المادة وتدرٌسها ٌسعون دائًما وراء كل جدٌد ٌمكن أن مشكبلت؛ لذلك ف

ٌُحقق أهدافها، ومحاولة توظٌفها لخدمة دارسٌها، واإلفادة منها فً حٌاتهم الٌومٌة  ٌَزٌد من فاعلٌتها، و

 والعملٌة. وللجغرافٌا ثبلث خصائص أساسٌة وهً:

ا علٌها الزمن فً العصر الرقمً، إال أن الخرٌطة ال المكان: رغم أن العدٌد من المهارات قد عف (0

فعن طرٌق  (0)زالت تعد أداة هامة لبناء مهارات التفكٌر المكانً مما ٌساعدنا على فهم عالمنا.

 التفكٌر المكانً ٌكتشف الجغرافً ماذا ٌعنً المكان، وكٌف ولماذا أثر فٌه اإلنسان وتأثر به؟ 

 .  (5)الفٌزوحٌوٌة( البٌئة: ٌكتشف الجغرافً )البٌئات (5

الفضاء: ٌكتشف الجغرافً كٌف ولماذا وما تأثٌر ظاهرة االختبلفات على سطح األرض وارتباط  (2

ٌُعد شرًطاً أساسٌاً لتحقٌق وظٌفٌة التعلٌم، وهذا ٌعنً  المدرسة بالحٌاة والتبلزم بٌن المنهج والبٌئة، 

د تحصٌل حقائق أن ٌتَّجه التعلٌم بالدرجة األولى إلى إعداد الفرد المتعل م لحٌاة منتجة، ولٌس لمجرَّ

ٌَّتها إال من خبلل إمكانٌة استخدامها وتطبٌقها فً الحٌاة  قة، فالمعرفة ال َتكتسب أهم ومعارف متفرِّ

بصورة أفضل. وتقتضً األسس الحدٌثة للجغرافٌا من المتعلم أن ٌتسلَّح بحصٌلة معرفٌة جغرافٌة، 

نه من المزج بٌن الج انب النظري والتطبٌقً، وبٌن التعلُّم داخل الفصل الدراسً ومهارات ُتمكِّ

ٌُقاس بما ٌستطٌع (2)وخارجه ٌَعرفه المتعلم من جوانب نظرٌة، بل  ٌُقاس التعلُّم الناجح بما  ، وال 

توظٌفه من هذه الجوانب النظرٌة فً حٌاته، بحٌث ٌكون لها أثٌر وظٌفً واضح فً سلوكه وفً 

جب أال ٌكتفى فً تدرٌس مادة الجغرافٌة بتلقٌن الطبلب المفاهٌم ممارسته لحٌاته الٌومٌة. فٌ

الجغرافٌة المدرجة فً الكتاب المدرسً السترجاعها عند اجراء االمتحانات فقط، بل ٌجب تدرٌب 

الطبلب على مجموعة من المهارات، خاصة وأن المهارات تعد هدفا أساسٌا من أهداف الدراسات 

تعلم المهارات من فائدة تعود على التلمٌذ وعلى المجتمع مستقببل ،  االجتماعٌة األساسٌة ،لما فً

فتدرٌب الطبلب على مهارات الخرٌطة تمكنه من قراءة محتوٌاتها وفهم مدلوالت رموزها و 

اكتشاف العبلقات التً تربط موضوعات الخرٌطة بالواقع فً جانبه البشري أو الطبٌعً، خاصة 

التدرٌب الصفً فقط بل تعداه إلى التدرٌب المٌدانً  الذي من  فً حال عدم اقتصار التدرٌب على

خبلله سٌتمكن التلمٌذ من  معاٌنة الظاهرات بشكل مباشر فً المٌدان مما سٌؤثر على مستوى فهم 

وإدراك التبلمٌذ بمحٌطهم البٌئً،  وهذا ما ٌتم فعبل فً  المدارس والمعاهد االنجلٌزٌة بمقاطعة 

تً ٌتم  تدرٌس الجغرافٌا فٌها باالعتماد على الطرٌقة المٌدانٌة أو الحقلٌة وٌلز فً برٌطانٌا ، ال

لٌتمكن التبلمٌذ من اكتشاف الخصائص األساسٌة لسطح االرض، والتعرف على االقالٌم الطبٌعٌة، 

والتدرب على  استخدام البوصلة لمعرفة  االتجاهات األصلٌة والفرعٌة وغٌرها من المهارات التً 

                                                           
(0)

 Deborah Farmer Kris Why، Children Still Need to Read (and Draw) Maps? 
https://www.pbs.org/parents/thrive/ 52.2.5252.تارٌخ الدحول     

(5)
االساسةةةةةةةةةةةٌة فةةةةةةةةةةةً تعلةةةةةةةةةةةٌم وتعلةةةةةةةةةةةم الجغرافٌةةةةةةةةةةةا، شةةةةةةةةةةةبكة النبةةةةةةةةةةةأ للمعلومةةةةةةةةةةةات  كةةةةةةةةةةةاظم، المفةةةةةةةةةةةاهٌمعةةةةةةةةةةةبلء جةةةةةةةةةةةواد   

https://m.annabaa.org/arabic/education/20577 ،02.0.5200 ،5 ص   
(2)

 ،5205التعلٌمٌةةةةةة، الطمةةةةةوح والتحةةةةةدٌات ، –التطبٌقٌةةةةةة ووظٌفتهةةةةةا الدٌداكتٌكٌةةةةةة  البرجةةةةةاوي، الجغرافٌةةةةةامةةةةةوالي المصةةةةةطفى    
https://www.alukah.ne 0ص. 
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ا  فً الصف الدراسً والحقل، مما ٌقود التبلمٌذ لفهم أثر التغٌر الطبٌعً والبشري فً ٌتم تطبٌقه

  (0)تغٌٌر أشكال سطح األرض وتغٌر البٌئات عبر الزمن 

تمثل الخرٌطة ونماذج الكرة األرضٌة أدوات مهمة فً الحٌاة الٌومٌة وبالتالً  أوالً: مفهوم الخرٌطة:

 .(5)مٌذ بشكل عام ولتبلمٌذ المرحلة االبتدائٌة خاصةفإن مهارات الخرائط ضرورٌة للتبل

كان ٌنظر للخرٌطة على أنها صورة مصغرة لسطح األرض على لوح مستوي، إال أن تطور علم 

الخرائط وما حمله من مفاهٌم مغاٌرة جعل هذا التعرٌف قاصرا، وٌفتقر للدقة فً التعبٌر عن الخرائط 

لط بٌن مفهوم الصورة التً قد تكون صورة فوتوغرافٌة أو ومحتواها ووظائفها، إضافة إلى أنه ٌخ

رسماً تصوٌرٌاً لسطح األرض بدرجة تصغٌر معٌنة، وبٌن الخرٌطة التً ال تنقل محتوٌات الواقع 

المرسوم كما هو، وعلٌه فإن التعرٌف الدقٌق للخرٌطة ٌجب أن ٌتضمن عدة خصائص تمٌزها عن 

 .(2)الخصائصغٌرها من صور سطح األرض، ومن أهم هذه 

 مسقط(. –مقٌاس رسم  –األساس الرٌاضً الذي تبنى علٌه الخرٌطة )شبكة إحداثٌات -0

 استخدام الرموز الكارتوغرافٌة الخاصة.-5

 االنتقاء والتعمٌم الختٌار ما ٌجب تمثٌله وتبسٌط شكل الرسم.-2

كل منها بالنسبة لآلخر  تمثٌل الواقع بشكل ٌراعً العبلقات القائمة بٌن الظواهر الممثلة وأهمٌة-2

 ومدى خدمتها لموضوع الخرٌطة ولوظٌفتها. 

وتماشٌا مع التطور الحاصل فً علم الخرائط فقد ظهرت مفاهٌم جدٌدة للخرٌطة، من بٌنها المفهوم الذي 

َضّمن خصائص الخرٌطة التً تمٌزها عن الصورة ضمن مفرداته، فعرف الخرٌطة على أنها: تمثٌل 

بنً على أساس رٌاضً خاص، ٌظهر توزٌع ونوع وعبلقات المظاهر مصغر لسطح األرض م

الطبٌعٌة والبشرٌة برموز خاصة معممة ومنتقاة طبقا لوظٌفة كل خرٌطة، أٌضا المفهوم الذي اعتبر 

الخرٌطة: كرسم تخطٌطً ٌمثل سطح األرض كله أو جزء منه، بحٌث ٌتم فٌه توضٌح الحجم النسبً 

ى استخدام مقٌاس رسم معٌن للتصغٌر واعتماد مسقط خرٌطة معروف والموقع لذلك الجزء بناًء عل

ومحدد، مما ٌساعد على توضٌح الظواهر الطبٌعٌة أو األنشطة البشرٌة ا للمنطقة الجغرافٌة المرسومة. 
(2). 

وتعد الخرٌطة الموضوعٌة أحد أنواع الخرائط الجغرافٌة األكثر استخداما فً الكتب المنهجٌة لمقرر 

 .الجغرافٌا

وُتَعَرف الخرائط الموضوعٌة بأنها: الخرائط التً تختص بموضوع واحد؛ لذا ٌطلق علٌها فً بعض 

األحٌان مسمى )الخرائط الخاصة(، وٌشمل هذا النوع من الخرائط أغلب فروع الجغرافٌا فنجد فً 

لمناخ، الجانب الطبٌعً أن هناك: خرائط: جٌولوجٌة وخرائط جٌومرفولوجٌة وخرائط الطقس وخرائط ا

                                                           
(0)

 .2، المرجع السابق، صعبلء جواد كاظم 
(5)

 .22. ص0005دار الثقافة والنشر ، األرضٌة، القاهرة،تدرٌس مهارات الخرائط ونماذج الكرة  دة،سعاجودة أحمد    
(2)

دراسة تطبٌقٌةة علةى -أشرف عبد السبلم الفقهً، خرائط التوزٌعات بٌن الطرق التقلٌدٌة واستخدام برامج أنظمة المعلومات الجغرافٌة  

قسةم الجغرافٌةا، مدرسةة العلةوم اإلنسةانٌة، أكادٌمٌةة الدراسةات العلٌةا، طةرابلس،  ، رسالة ماجستٌر غٌر منشةورة،-سكان منطقة مصراتة

 .  2-2ص .5222
(2)

مسعود محمةد الشةهرانً، أثةر اسةتخدام الخةرائط اإللكترونٌةة مةن خةبلل الشةبكة العنكبوتٌةة فةً تةدرٌس مةادة الجغرافٌةا علةى تحصةٌل  

طبلب الصف الثانً المتوسط بمحافظة بٌشة واتجاهاتهم نحوها، أطروحة دكتةوراه غٌةر منشةورة، قسةم المنةاهج وطةرق التةدرٌس، كلٌةة 

 .26، ص5202التربٌة، جامعة أم القرى، 
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وفً الجانب البشري نجد على سبٌل المثال خرائط   المدن وخرائط استغبلل األرض الرٌفً 

  (0)والحضري والخرائط السٌاسٌة 

ال تقل أهمٌة الخرٌطة فً الحٌاة الٌومٌة عن أهمٌتها فً تدرٌس المواد االجتماعٌة  ثانٌا أهمٌتها:

 وتتمثل أهمٌة الخرٌطة فً اآلتً:

قاعدة مرئٌة للمعلومات الجغرافٌة، مما ٌساعد على اكتشاف العبلقة بٌن الكثٌر من  ( تمثل الخرٌطة0

المظاهر الجغرافٌة، إذ تحدد الخرٌطة المواقع والمساحات واالرتفاعات واألنشطة السكانٌة فً مكان 

تبادلة ما، وهً تقدم بٌانات جاهزة وصحٌحة، كما تقدم الصور المرئٌة التً تساعد فً تفسٌر العبلقة الم

 (5)بٌن اإلنسان والبٌئة وتساعد أٌضا على:

توضٌح التغٌرات الطارئة على المواقع واألقالٌم، كالتغٌرات الجغرافٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة  (5

 وأنواع التقسٌمات اإلدارٌة والسٌاسٌة والتغٌر فً مساحة األرض المزروعة وغٌرها.

ظاهرة ما، حٌث توضح الخرٌطة القارات إظهار الحقائق الخاصة بالحجم والشكل لمنطقة أو  (2

 والجزر والبحار والجبال والسهول والحدود السٌاسٌة.

اتصال الخرٌطة ببعدي المكان والزمان، ٌجعل منها وسٌلة هامة لتسجٌل ماضً منطقة ما  (2

وحاضرها ومستقبلها، إذ تبٌن الخرٌطة توزٌع ظاهرة جغرافٌة ما فً مكان معٌن وخبلل فترات 

 بة.زمنٌة متعاق

عند عرض الخرٌطة لتوزٌع ظاهرة ما فً وقتها الحاضر فهً بذلك قد تساعد المخطط   (2

االقتصادي فً إقامة المشروعات فً المستقبل، وقد ٌستخدمها المخطط السكانً لتحدٌد أماكن 

 التوسع فً المنطقة وبهذا تعطً الخرٌطة صورة للحاضر والماضً والمستقبل.

تعد الخرٌطة من الوسائل التعلٌمٌة التً تجعل من المواقف  ٌس الجغرافٌا:ثالثا: أهمٌة الخرٌطة فً تدر

التعلٌمٌة أكثر قربا للواقع، والخرائط بمختلف أنواعها تعد أساسا من أسس تدرٌس المواد االجتماعٌة 

ومهارة استخدام الخرٌطة وتوظٌفها التوظٌف السلٌم فً شرح  (2)عامة والجغرافٌا بشكل خاص 

رة من المهارات التً  ٌجب على مدرس الجغرافٌا إتقانها ،فالخرٌطة تعد من األدوات الدروس المقر

الضرورٌة بل األساسٌة لتدرٌس المواد االجتماعٌة بشكل عام والجغرافٌا بشكل خاص، فللخرٌطة إذا 

عٌشون فٌها، فً تنمٌة الحس المكانً لدى التبلمٌذ وفهم بٌئتهم التً ٌ أُحسن استخدامها دوراً إٌجابٌاً مهماً 

بل والبٌئات األخرى البعٌدة عنهم ومع ذلك فإن استخدامها ٌحتاج إلى عناٌة من المعلمٌن بتنمٌة بعض 

المهارات المهمة عند تبلمٌذهم حتى ٌتم تحقٌق األهداف التربوٌة التً تسعى عملٌة استخدام الخرائط 

 . (2)لتحقٌقها فً المدارس

 كوسٌلة تعلٌمٌة القٌام بها ما ٌلً:ومن أهم الوظائف التً ٌمكن للخرٌطة 

 تعتبر الخرٌطة وسٌلة هامة إلثارة اهتمام التبلمٌذ مما ٌساعد على إقبالهم على موضوع الدرس. (0

                                                           
(0)

 تطبٌقٌةة(، حولٌةة)دراسةة  GISتصمٌم العناصر األساسٌة فً الخرٌطة الموضوعٌة الرقمٌة باسةتعمال بةرامج الةـ  محمد،ٌحً هادي    

 .552، ص5202المنتدى، العدد الثالث عشر ،
(5)

مٌةة لعناصةر الخرٌطةة )دراسةة تقٌٌعناصةرها الخرٌطة الموضةوعٌة اسةتخدامها وتصةمٌم  المطردي،منصور جهان، حواء  ىمصطف 

 .026، ص5200 األكادٌمٌة، مصراتة، ٌونٌوالبحوث  ة(، مجلفً رسائل الماجستٌر الجغرافٌة باألكادٌمٌة اللٌبٌة
(2)

 .22 ص، 5222، دار المناهج، عمان، 5عبد الرحمن عبد السبلم حامد، طرق تدرٌس المواد االجتماعٌة، ط 
(2)

 .22المرجع السابق، ص جودة أحمد سعادة، 
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الخرٌطة جٌدة االعداد تمثل لغة خاصة ٌمكن من خبللها تناول حقائق ومعارف ومفاهٌم جغرافٌة  (5

 . (0)تساعد الطالب على التفسٌر والتنبؤ

تعرض المعلومات الجغرافٌة المتنوعة بصورة ملخصة فً حٌز مكانً صغٌر تمكن المعلم من  (2

 تعلٌم محتواها وتعلمه. 

  .(5)تساهم فً تنمٌة التفكٌر الجغرافً لدى التبلمٌذ من خبلل المبلحظة والتعلٌل (2

القطر تعطً للتبلمٌذ معلومات عن أشكال األقطار وحدودها السٌاسٌة والحدود اإلدارٌة داخل  (2

 الواحد.

تنمٌة الحس المكانً لدى الطبلب لتحدٌد أي ظاهرة على سطح األرض باستخدام خطوط الطول  (6

 ودوائر العرض.

تنمٌة مهارة إدراك وتحلٌل العبلقة بٌن الظاهرات لدى الطبلب كالعبلقة بٌن المسافات على  (2

 الخرٌطة وما ٌقابلها على سطح األرض.

ة: ٌجب علٌنا عند اختٌارنا للخرٌطة التً سنستخدمها فً التدرٌس الخرائط التدرٌسٌرابعا: معاٌٌر 

 (.2)مراعاة أن تكون: 

مختلفة المساقط؛ وذلك لبلستفادة من خصائص كل مسقط وتجنب العٌوب والتشوهات التً تكتنف  (0

 بعض أنواع المساقط.

 محتوٌة على مقٌاس رسم سهل القراءة كالمقٌاس الخطً.  (5

 محتواها بشكل واضح. أن ٌدل عنوان الخرٌطة على (2

 الرموز المستخدمة فً الخرٌطة رموزا معروفة وسهلة القراءة. (2

 دقٌقة المعلومات، جٌدة الطباعة ومتٌنة لٌسهل استخدامها أكثر من مرة دون أن تتمزق. (2

مكتملة األسس خاصة الشبكة الجغرافٌة ومقٌاس الرسم ومفتاح الخرٌطة لما لذلك من أهمٌة فً  (6

 قراءة الخرٌطة.

 بحجم مناسب بحٌث ٌستطٌع كل التبلمٌذ رؤٌة معالمها.    (2

لكً تؤدي الخرٌطة الهدف الذي صممت من أجله، البد من وضع كل عنصر  خامسا: أسس الخرٌطة:

من عناصرها األساسٌة فً مكانه الصحٌح وبحجم ٌتناسب مع أهمٌته، فللخرٌطة الكثٌر من العناصر 

نها فإنها سترشد القارئ طالبا أو معلما إلى محتوٌاتها بسهولة التً إن وضعت بإتقان وبتناسب فٌما بٌ

وٌسر، وكل عنصر من عناصر الخرٌطة ٌعامل كوحدة مستقلة سواء أكان كلمة أو رمزا أو خطا، ولكن 

والعناصر األساسٌة الواجب  (2)فً الوقت نفسه تكون له عبلقة مكانٌة مع باقً العناصر األخرى،

 افٌة هً:الخرائط الجغر توفرها فً

                                                           
مأمون محمد أحمد صةقر، تقةوٌم اسةتخدام الخرٌطةة فةً كتةب الجغرافٌةا فةً المرحلةة األساسةٌة العلٌةا فةً فلسةطٌن رسةالة ماجسةتٌر ( 0)

 .22ص، 5220المناهج وطرق التدرٌس، االجتماعٌات، كلٌة التربٌة، الجامعة اإلسبلمٌة، غزة،  مقس“"غٌر منشورة 
المواقةةع واألمةةاكن الجغرافٌةةة علةةى الخةةرائط ونمةةاذج الكةةرة  المسةةعودي، تةةدرٌسهةةدي م دمحمةةد حمٌةةفٌصةةل عبةةد منشةةد الشةةوٌلً،  ( 5)

 .20ص ،5202األرضٌة، عمان، دار صفاء للنشر والتوزٌع ،
 .20-22نفس المرجع، ص ص( 2)
لٌةة اآلداب، ( حسام صاحب آل طعمه، األخطاء الشائعة فً خرائط البحوث الجغرافٌة، قسم الجغرافٌا ونظةم المعلومةات الجغرافٌةة، ك2)

 .5، ص5202جامعة بغداد،
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عنوان الخرٌطة: لكل خرٌطة عنوان، وعنوان الخرٌطة ٌوضح المحتوى بشكل واضح، إذ ٌعد  (0

وٌشترط فً العنوان أن ٌكون مختصراً وواضحاً ومعبراً  (0)العنوان البوابة الرئٌسٌة لفهم الخرٌطة

 عن محتوى الخرٌطة.

ٌرسم إطار داخلً للخرٌطة ٌحدد الظاهرات المبٌنة بها، وٌجب أن ٌكون سمك الخط الذي إطار:  (5

ٌُكّون هذا اإلطار رفٌعا، وٌرسم على بعد مناسب منه إطار أكبر سمكاً وٌراعى أن ٌكون هذا البعد 

واحداً فً جمٌع جهات الخرٌطة. كلما كان اإلطار بسٌطا كانت فائدته أكبر فً إبراز المعلومات 

 (5)لتً تحوٌها الخرٌطة ا

شبكة إحداثٌات: من الواجب رسم اإلحداثٌات وكتابة أرقامها فً المسافة بٌن اإلطارٌن الداخلً   (2

والخارجً، وإذ وجد أنه من الصعب رسم هذه الخطوط داخل الخرٌطة لكثرة ما تحتوٌه الخرٌطة 

لى خطوط الطول من معلومات، فٌكتفً برسم خطوط صغٌرة على أطراف الخرٌطة للداللة ع

والعرض وتعد إحداثٌات الخرٌطة مهمة بل وضرورٌة لتعٌٌن النقاط النسبٌة للمواقع من خبلل 

 .(2)تحدٌد نقطة بداٌة لتسهٌل عملٌة وصف باقً النقاط

مقٌاس الخرٌطة: ٌعد مقٌاس الرسم أحد العناصر الرئٌسٌة التً ٌجب أن تبلزم الخرٌطة بشكل  (2

القارئ ٌصبح عاجزاً عن تحدٌد األبعاد على الخرٌطة، والمقٌاس هو دائم، وفً حالة فقدانه فإن 

عبارة عن القٌمة العددٌة التً تحدد العبلقة بٌن األطوال والمسافات والمساحات على الخرٌطة وما 

تمثله من قٌم مناظرة لها على سطح األرض، وهناك عدة أنواع لمقٌاس الرسم، منها ما هو على 

ة أو مقٌاس خطً، وٌفضل أن ٌكون مقٌاس رسم الخرٌطة مرسوماً على هٌئة كسر بٌانً أو نسب

 (2)هٌئة مقٌاس خطً. 

ٌَُسهل قراءتها، وٌسمى أحٌاناً دلٌل الخرٌطة، توضع داخله كل  (2 مفتاح الخرٌطة: لكل خرٌطة مفتاح 

الرموز المستخدمة فً الخرٌطة ومدلوالتها، وٌفضل أن ٌوضع المفتاح أسفل الجزء الجنوبً 

إن اتسعت المساحة لذلك، وإن تعذر ذلك ٌوضع فً أي ركن آخر من أركان الخرٌطة،  الغربً

وٌنبغً فصل مفتاح الخرٌطة بخط أقل سمكا من اإلطار؛ وذلك لفصل المفتاح عن محتوٌات 

 الخرٌطة، على أن ٌكون هذا المفتاح محدوداً باإلطار الداخلً عن باقً جهاته.

للخرٌطة؛ ألنه ٌساعد الجغرافً فً توجٌه الخرٌطة توجٌهاً  اتجاه الشمال: من األمور الضرورٌة (6

 سلٌماً، وكلما كان السهم بسٌطاً كلما كان ذلك أفضل.

مسقط الخرٌطة: أحد أهم األسس الرٌاضٌة الذي تبنى علٌها الخرائط، وٌجب وضع نص ٌدل على  (2

( توضح 5ٌطة )الخر  (2)نوع مسقط الخرٌطة ٌوضع عادة بجوار أو أسفل مقٌاس رسم الخرٌطة. 

 األسس الواجب توافرها فً الخرٌطة الجغرافٌة.

 خامسا: أنواع الخرائط: هناك اآلالف من أنواع الخرائط. نذكر من بٌنها النوعٌن األكثر تداوال وهما:

: سمٌت بهذا االسم ألننا فً حاجة إلى الرجوع إلٌها كلما أردنا استٌضاح شًء الخرائط المرجعٌة (0

 ل معٌن ومن أمثلتها:أو اإلجابة على سؤا

 

 

                                                           
(0)

 2، ص 0002أحمد البدوي الشرٌعً، الخرائط الجغرافٌة تصمٌم وقراءة وتفسٌر، القاهرة، دار الفكر العربً،   
(5)

 520.525.ص ص5222ٌسري الجوهري، الخرائط الجغرافٌة، اإلسكندرٌة، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر،  
(2)

 22، محمد حمٌد مهدي المسعودي، المرجع السابق، صفٌصل عبد منشد الشوٌلً 
(2)

 5202جمعة محمد داود، مدخل إلى الجغرافٌا، مكة المكرمة، 
(2)

 060مصطفى منصور جهان، حواء المطردي، مرجع سابق، ص 
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 أسس الخرٌطة الجغرافٌة ممثلة على خرٌطة بلدٌة مصراتة (5)خرٌطة 

 

استنادا إلى المجلس البلدي التقسٌم اإلداري لبلدٌة مصراتة  Arc Gis10.8المصدر: الباحثان باستخدام 

 .2، ص5202ومحبلتها 

استخداما على نطاق واسع. ونجدها مثبتة هً من بٌن الخرائط المرجعٌة األكثر و الخرائط السٌاسٌة-

على جدران الفصول الدراسٌة فً جمٌع أنحاء العالم. وهً تظهر الحدود الجغرافٌة بٌن الوحدات 

 الحكومٌة مثل الدول والبلدٌات والمحبلت.

خرائط العالم وهً تساعد على فهم جغرافٌة العالم. وعادة ما تكون النوع األول من خرٌطة التً ٌتم -

دٌمها للطبلب فً المدرسة. وهً تظهر الطرق والمدن والمعالم المائٌة الرئٌسٌة مثل المحٌطات تق

 واألنهار والبحٌرات.

الخرائط الطبٌعٌة، وخرائط الطرق والخرائط الطبوغرافٌة، وخرائط المناطق الزمنٌة والخرائط  -

 الجٌولوجٌة

تظهر الخرائط الموضوعٌة االختبلف فً موضوع معٌن عبر منطقة  الموضوعٌة: ط( الخرائ0

جغرافٌة. فخرائط الطقس على سبٌل المثال تبٌن حالة عناصر المناخ الحرارة والرٌاح والضغط الجوي 

 واألمطار فً فترة ٌوم أو ٌومٌن وخرائط السكان تتناول موضوعات تتعلق بالسكان توزٌعهم وكثافاتهم.  

المهارات الجغرافٌة متعددة األنواع، منها المهارات االجتماعٌة  األساسٌة للخرٌطة: سادسا: المهارات

والحركٌة، والعقلٌة، ومهارة قراءة الخرٌطة، وغٌرها من المهارات التً ال ٌتسع المجال هنا لذكرها، 

ل وقد اختار الباحثان مهارة قراءة الخرٌطة لتكون موضوعا لدراستهما المٌدانٌة؛ وذلك من خبل

استطبلع أراء مدرسً الجغرافٌا بمرحلة التعلٌم األساسً بالفرع البلدي الزروق بشأن المهارات 
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المتصلة بقراءة الخرٌطة، وأهمٌتها فً رفع مستوى استٌعاب التبلمٌذ للموضوعات الجغرافٌة، وتمثلت 

 :المهارات المشمولة بالدراسة والمتعلقة بقراءة الخرٌطة  فً مهارات

الجهات األصلٌة والفرعٌة: تعتمد االتجاهات التً نستخدمها ٌومٌا: ٌسار، ٌمٌن، إلى  مهارات تحدٌد (0

األمام، إلى الوراء على أماكن وجودنا، واالتجاهات الرئٌسٌة األربع الشمال والجنوب والشرق 

والغرب بفروعها المعروفة لدٌنا هً من أكثر األشٌاء المهمة التً ٌمكننا أن نتعلمها من الخرائط، 

   .(0)وعادة ما ٌتم رسم اتجاه الشمال أعلى الخرٌطة وإن كان هذا غٌر صحٌح دائما

جمٌع الخرائط هً نماذج مصغرة للواقع. ٌشٌر مقٌاس  مهارات متصلة بمقٌاس رسم الخرٌطة: (5

المسافات على الخرٌطة والمسافات الفعلٌة على األرض. وٌمكن التعبٌر خرٌطة إلى العالقة بٌن 

 بالرسوم البٌانٌة أو لفظا أو جزء تمثٌلً. عن هذه العبلقة

 مهارات متصلة بقراءة رموز الخرائط المختلفة. (2

 مهارات لها عبلقة   بفهم الظاهرات الجغرافٌة على الخرٌطة.  (2

 (.0شكل ) .مهارات متصلة بفهم الظاهرات الفلكٌة للكرة األرضٌة (2

 ( المهارات األساسٌة لقراءة الخرٌطة0شكل )

 

 المصدر: من عمل الباحثٌن                      

 

                                                           
(0)
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 المحور الثالث

 مهارات قراءة الخرٌطةتحلٌل نتائج تفرٌغ استبانة 

لئلجابة على تساؤالت الدراسة، ولتحقٌق أهدافها، والتحقق من فرضٌاتها، قام الباحثان بإعداد      

 ىالرفع من المستو ( ٌسهم تعلمها ف2ًخرائطٌة ٌبٌنها الجدول )( مهارات 6استمارة احتوت على)

 الجغرافٌا،( مهارة من المهارات ذات الصلة بتعلم 22اندرج تحتها ) الجغرافٌا،التحصٌلً للطبلب فً 

( سؤاال تتعلق 05كما احتوت االستبانة على فقرة مكونة من)تعلم مادة الجغرافٌا  وأثر ذلك التعلم على

من أفراد  اوطلبتسهم فً تعلمهم للجغرافٌا، بدور المعلم فً اكساب الطبلب المهارات الخرائطٌة التً 

الممثلة لمستوى صلة تلك المهارات بتعلم الجغرافٌا الخٌارات األربع  من مجتمع الدراسة اختٌار واحد

 الصلة متوسطة الصلة، )وثٌقةوهً 

 .للمهارات التً احتوتها االستبانة التوزٌع العددي (2)جدول 

 .5200المصدر: نتائج تفرٌغ استبانة الدراسة المٌدانٌة     

 :كالتالًوكانت النتائج  لها(ال صلة  الصلة،ضعٌفة 

تمثلت نتائج تفرٌغ االستبانة المتعلقة بهذه العالقة بتعلم الجغرافٌا:  الخرائطٌة ذات المهارات أوال:

 التالً:لمهارات فً ا

 : مهارات تحدٌد االتجاهات األصلٌة والفرعٌة على الخرٌطة. 7

% من 0.2 ( مهارات وبنسبة2وعددها ) (2تعد مهارات تحدٌد االتجاهات التً ٌبٌنها الجدول )ُُ  

سٌة التً ٌمكن للطالب تعلمها فً الفصل من المهارات األسا المستهدفة بالدراسة مناجمالً المهارات 

من السهم الذي ٌشٌر إلى اتجاه الشمال، وتعلٌم هذه جغرافٌة على الخرٌطة، فبل تكاد تخلو خرٌطة 

 المهارة للطبلب 

 

 

 

 رقم
 المهارات األساسٌة

عدد 

 مهاراتها
 النسبة%

المهارات المتصلة بتحدٌد الجهات األصلٌة والفرعٌة على  1

 الخرٌطة
2 0 

 2 6 المهارات المتصلة بمقٌاس رسم الخرٌطة 2

 02 02 مهارات قراءة رموز الخرٌطة 3

 02 02 المهارات المتصلة بفهم الظاهرات الجغرافٌة من الخرٌطة 4

 52 02 الخرٌطةالمهارات المتصلة بفهم التوزٌعات على  2

 52 52 المهارات المتصلة بشكل األرض والظاهرات الفلكٌة لؤلرض 6

 022 22 المجموع
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 ( مهارات تحدٌد االتجاهات األصلٌة والفرعٌة على الخرٌطة2جدول ) 

 .5200المٌدانٌة المصدر: نتائج تفرٌغ استبانة الدراسة  

شك فً حٌاتهم  الجغرافٌا وستساعدهم والالفصل ستساعدهم فً الرفع من مستواهم التحصٌلً فً فً 

( 2العملٌة لمواجهة بعض المواقف التً ٌكونون فٌها بحاجة ماسة لتحدٌت اتجاههم، كما ٌبٌن الجدول)

ٌحوي الجدول مهارات تسهم فً من الخرٌطة، كما  اتجاهاتهاأهم الظاهرات التً ٌمكن للطالب تحدٌد 

 مساعدة على تحدٌد االتجاهات كالبوصلة والنجم القطبً والعصا وبتحلٌل الجدول نستنتج:

من على الخرٌطة هً أكثر مهارات تحدٌد والفرعٌة أن قدرة الطالب على تحدٌد الجهات األصلٌة 

 ( 22)ختار احٌث  الجغرافٌا حسب وجهة نظر من شملتهم الدراسة، الجهات على الخرٌطة صلة بتعلم

المهارة بتعلم الجغرافٌا، هذه فردا من أفراد المجتمع خٌار )وثٌقة الصلة( من بٌن خٌارات مدى صلة 

% من مجتمع الدراسة ،فً حٌن لم ٌتعدى الذٌن اختاروا خٌار )متوسطة( الصلة )فردان( من 02بنسبة 

( فردا من أفراد المجتمع خٌار )وثٌق( 52أما مهارة تحدٌد الجهات الفرعٌة فقد اختار )أفراد المجتمع ، 

%، وتوزعت باقً اإلجابات التً اختار أصحابها 22للداللة على قوة صلتها تعلم الجغرافٌا بنسبة 

 أفراد لكل مهارة . (2)فردا و (  (52))وثٌقة الصلة( ما بٌن بقٌة المهارات متراوحة بٌن

 السبع بأعداد متفاوتةلنسبة لخٌارات متوسط وضعٌف وال صلة لها فقد توزعت بٌن المهارات أما با

( حٌث سجلت صلة ضعٌف أقل الخٌارات التً اختارها مجتمع الدراسة للتعبٌر 05،0تراوحت بٌن )

عن أراءهم حول صلتها بتعلم الجغرافٌا أعبلها كان فً القدرة على استخدام العصا والظل فً تحدٌد 

% من أفراد مجتمع الدراسة بضعف صلة هذه 22فردا وبنسبة  05ب االجهات األصلٌة حٌث أج

 المهارة بتعلم الجغرافٌا.

 : المهارات المتصلة بمقٌاس الرسم  0

عن كونها صورة،  عدُ ٌعد مقٌاس الرسم أحد أسس الخرائط الجغرافٌة، فخرٌطة بدون مقٌاس التَ  

ت والمسافات على الخرٌطة مقارنة بما ٌقابلها على الواقع، وألهمٌة المقٌاس فً معرفة المساحا

( 6وعددها )( ٌبٌن المهارات المتعلقة بمقٌاس الرسم التً لها عبلقة بتعلم الجغرافٌا 2والجدول )

% من اجمالً المهارات المستهدفة بالدراسة، ومنه ٌتبٌن أن مهارة 2.0مهارات وهو ما مثل نسبة 

ٌن حجم الخرٌطة ومقٌاس رسمها قد أتت أوال فً صلتها بتعلم الجغرافٌا عند القدرة على فهم العبلقة ب

وبنفس القٌمة والنسبة أتت مهارة القدرة على ، % 22الذٌن اختاروا خٌار)وثٌقة الصلة( وبنسبة 

 ،استخدام مقٌاس رسم الخرٌطة لقٌاس البعد بٌن نقطتٌن علٌها عند الذٌن اختاروا خٌار )متوسط الصلة (

( 06القدرة على فهم ما ٌمثله السنتٌمتر على الخرٌطة مقابل المتر على الطبٌعة فقد اختار ) ارةأما مه

 % من مجموع أفراد مجتمع الدراسة خٌار صلتها الوثٌقة بتعلم الجغرافٌا. 22.2وبنسبة  فرداً 

 ال ضع متو وثٌقة المهارات رقم

 2 2 5 22 تحدٌد الجهات االصلٌة والفرعٌة على الخرٌطةالقدرة على  0

 2 2 2 52 القدرة على تحدٌد الجهات الفرعٌة على الخرٌطة 5

2 
القدرة على تحدٌد اتجاه الظاهرات الجغرافٌة كاألنهار واألودٌة على 

 الخرٌطة

52 0 5 2 

2 
القدرة على فهم العبلقة بٌن الجهات االصلٌة وخطوط الطول ودوائر 

 العرض

52 02 0 0 

 2 2 2 55 األصلٌة باستخدام البوصلة القدرة على تحدٌد الجهات 2

 0 02 00 05 القدرة على تحدٌد الجهات األصلٌة باستخدام النجم القطبً 6

 2 05 00 2 القدرة على تحدٌد الجهات األصلٌة باستخدام العصا والظل  2



 فً الجغرافٌا مرحلة التعلٌم األساسً بالفرع البلدي الزروق المستوى التحصٌلً لطالبأثر تعلم مهارات الخرٌطة على 
 )دراسة فً جغرافٌة التعلٌم(

522 

 ( مهارات مقٌاس الرسم 5) جدول 

 .5200المٌدانٌة المصدر: نتائج تفرٌغ استبانة الدراسة     

لعبلقة مهارات مقٌاس الرسم بتعلم الجغرافٌا أتت مهارة القدرة على استخدام وفً المستوى المتوسط  

% 22( فردا وبنسبة 52مقٌاس رسم الخرٌطة لقٌاس البعد بٌن نقطتٌن علٌها فً المرتبة األولى بعدد)

القدرة على فهم ما ٌمثله السنتٌمتر على الخرٌطة مقابل  من مجموع من شملتهم الدراسة تلتها مهارة

% من اجمالً مجتمع الدراسة. ولم ٌتعد من اختاروا 25.2( فردا وبنسبة 02ل على الطبٌعة بعدد)المٌ

 % وفً هذا دلٌل على2.2خٌار أن ال صلة لمهارات مقٌاس الرسم بتعلم الجغرافٌا )فردان( وبنسبة 

 تعلم الطبلب للجغرافٌا. المعلمٌن فًأهمٌة هذه المهارة من وجهة نظر  

 : رموز الخرٌطة: مهارات قراءة 3

فللرموز أهمٌة كبٌرة فً  ،ٌُعتمد على الرموز الكمٌة أو النوعٌة المتفق علٌها عالمٌا فً قراءة الخرٌطة

لذلك فإن تعلمها من األهمٌة بمكان لتسهٌل قراءة الخرٌطة واالستفادة  ؛توضٌح مدلوالتها على الخرٌطة

 منها 

( ٌبٌن مهارات القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على الظاهرات الطبٌعٌة والبشرٌة 6الجدول ) 

 على 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات رقم
وثٌق

 ة
 ال ضع متو

 5 5 00 52 العبلقة بٌن حجم الخرٌطة ومقٌاس رسمهاالقدرة على فهم  0

5 
القدرة على فهم ما ٌمثله السنتٌمتر على الخرٌطة مقابل المتر على 

 الطبٌعة

06 05 6 2 

2 
القدرة على فهم ما ٌمثله السنتٌمتر على الخرٌطة مقابل الكٌلومتر على 

 الطبٌعة
02 02 6 2 

 0 2 02 05 رسمهاالقدرة على تصنٌف الخرائط حسب مقٌاس  2

 5 2 52 2 القدرة على استخدام مقٌاس رسم الخرٌطة لقٌاس البعد بٌن نقطتٌن علٌها 2

6 
القدرة على فهم ما ٌمثله السنتٌمتر على الخرٌطة مقابل المٌل على 

 الطبٌعة
2 02 02 2 
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 مهارات القدرة على قراءة رموز الخرٌطة( 6جدول)

 .5200المصدر: نتائج تفرٌغ استبانة الدراسة المٌدانٌة  

ومنه ٌتضح ارتفاع   ،% من اجمالً المهارات المدروسة 02.2( مهارة بنسبة 02الخرٌطة وعددها ) 

فلم ٌقل مستوى صلتها الوثٌقة  ،مستوى صلتها بتعلم الجغرافٌا من وجهة نظر المستهدفون بالدراسة

% من اجمالً من شملتهم الدراسة، ووصلت أعلى نسبة 62.2بتعلم الجغرافٌا فً أغلب المهارات عن 

عدم الذٌن اختاروا خٌار   ولم ٌتعد ،% فً ثبلثة مهارات 25.2من الذٌن اختاروا خٌار وثٌقة الصلة 

% فً بقٌة 2% فً أربع مهارات و5.2مهارات قراءة رموز الخرٌطة بتعلم الجغرافٌا نسبة صلة 

المهارات ، كذلك الحال لم تتعد  نسبة من اختاروا خٌار الصلة المتوسطة  بٌن هذه المهارات وتعلم 

اءة فراد مجتمع الدراسة، وتحدٌدا فً مهارة القدرة على قرأ( أفراد من  0% بعدد) 52.2الجغرافٌا 

 رموز الخرٌطة الدالة على السكك الحدٌدٌة والطرق البرٌة والمائٌة.

 : المهارات المتصلة بفهم الظاهرات الجغرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة من الخرٌطة4

من ظاهرات  افرعٌن رئٌسٌٌن هما: الجغرافٌا الطبٌعٌة وما ٌنضوي تحته إلى ٌنقسم علم الجغرافٌا

 انبات الطبٌعٌة وغٌرها، وفرع الجغرافٌا البشرٌة الذي ٌنضوي تحتهطبٌعٌة كالبحار والمحٌطات وال

من الظاهرات التً تتصل باإلنسان كظاهرتً القرى والمدن على سبٌل المثال وما  األخرى   ًه

 ٌمارس فٌهما من أنشطة مختلفة.

سة حول مدى آراء المعلمٌن الذٌن استهدفوا بالدرا ا فًتباٌن( أن هناك 2ونستنتج من بٌانات الجدول)

 ، حٌث تراوحتصلة مهارة التمٌٌز بٌن الظاهرات الطبٌعٌة والبشرٌة من على الخرٌطة بتعلم الجغرافٌا

نسبة من أجابوا على صلة مهارة التمٌٌز بٌن الظاهرات الطبٌعٌة من الخرٌطة بأنها صلة وثٌقة ما بٌن 

 %22نسبة 

 

 

 ال ضع متو وثٌقة المهارات  رقم

 2 0 2 50 القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على الجبال 0

 2 0 2 50 قراءة رموز الخرٌطة الدالة على الهضابالقدرة على  5

 2 0 6 52 القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على السهول 2

 2 0 2 50 القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على البحٌرات 2

 0 5 2 52 القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على المجاري المائٌة 2

 2 2 2 52 رموز الخرٌطة الدالة على المستنقعات القدرة على قراءة 6

 0 5 2 52 القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على الكثبان الرملٌة 2

 0 2 2 56 القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على القرى  2

 2 5 2 56 القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على المدن 0

 2 5 2 52 رموز الخرٌطة الدالة على العواصمالقدرة على قراءة  02

 0 2 2 52 والقنوات القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على السدود 00

05 
القدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على السكك الحدٌدٌة والطرق 

 البرٌة والمائٌة

52 0 5 2 

 2 2 2 52 السٌاسٌةالقدرة على قراءة رموز الخرٌطة الدالة على الحدود  02
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 الجغرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة من الخرٌطة( المهارات المتصلة بفهم الظاهرات   7جدول )   

 متوسطة وثٌقة المهارات  رقم
ضعٌ

 فة

ال 

 صلة

0 
القدرة على فهم ظاهرة المحٌطات والبحار والخلجان من 

 الخرٌطة

52 2 0 2 

 2 0 2 52 القدرة على فهم ظاهرة السواحل والجزر من الخرٌطة 2

 0 6 2 52 القدرة على فهم نشاط الرعً من الخرٌطة 3

4 
القدرة على فهم ظاهرة الجبال والهضاب والسهول من 

 الخرٌطة

52 2 0 2 

 2 2 2 52 القدرة على فهم نشاط الزراعة من الخرٌطة 5

 2 2 02 55 القدرة على فهم ظاهرة القرى والمدن من الخرٌطة    6

 0 2 2 55 القدرة على فهم طرق السكك الحدٌدٌة من الخرٌطة 7

 2 2 0 55 طرق المبلحة الحرٌة من الخرٌطةالقدرة على فهم  8

 0 2 2 55 القدرة على فهم الحدود السٌاسٌة من الخرٌطة 9

 2 2 02 50 القدرة على فهم ظاهرة العواصم من الخرٌطة  10

 0 2 02 52 القدرة على فهم نشاط الصناعة والتعدٌن من الخرٌطة 11

 5 2 2 00 القدرة على فهم نشاط التجارة من الخرٌطة 12

 5 2 05 02 القدرة على فهم ظاهرة المستنقعات من الخرٌطة    13

 .5200المٌدانٌة المصدر: نتائج تفرٌغ استبانة الدراسة 

لمهارة القدرة  %62.2لمهارة القدرة على فهم ظاهرة المحٌطات والبحار والخلجان من الخرٌطة ونسبة 

بأن  الخرٌطة، فً حٌن تراوحت أعداد من أجابواعلى فهم ظاهرة الجبال والهضاب والسهول من 

الصلة وثٌقة بٌن تعلم الجغرافٌا والمهارات المتصلة بفهم الظاهرات البشرٌة من على الخرٌطة ما بٌن 

% كأعلى نسبة وذلك فً مهارة القدرة فهم النشاط  62.2( مفردة من مفردات الدراسة بنسبة 52)

% كأدنى نسبة فً مهارة القدرة على فهم ظاهرة 22.2بنسبة ( مفردة 02الزراعً من الخرٌطة وبٌن )

 المستنقعات من الخرٌطة.

وسجلت باقً الصبلت الثبلث )متوسط الصلة وضعٌف الصلة، وعدٌم الصلة( نسبا متفاوتة، فالصلة 

% لمهارة القدرة على فهم ظاهرة المستنقعات من الخرٌطة، 22.5المتوسطة سجلت نسبة تراوحت بٌن 

القدرة على فهم نشاط الرعً من الخرٌطة، أما الصلة الضعٌفة فأعلى نسبة استحوذت  ارة% لمه2.0

( أفراد بضعف 6%.فقد أجاب )02علٌها مهارة القدرة على فهم نشاط الرعً من الخرٌطة والتً بلغت 

%  2.2صلة هذه المهارة بتعلم الجغرافٌا ، ولم تتعد نسبة المهارات التً ال صلة لها بتعلم الجغرافٌا 

 كما هو الحال فً مهارة القدرة على فهم نشاط التجارة من الخرٌطة.

 : المهارات المتصلة بفهم توزٌع الظاهرات الجغرافٌة5

التوزٌع هو نقطة البداٌة الحقٌقٌة لدراسة أي ظاهرة جغرافٌة، وفهم التوزٌع الجغرافً ألي ظاهرة 

سبابه ٌعد سبٌبل من سبل تعلم الجغرافٌا، وكما فً جغرافٌة طبٌعٌة كانت أم بشرٌة وربط هذا التوزٌع بأ

المهارات السابقة فقد تباٌنت آراء المعلمٌن المستهدفٌن بالدراسة حول دور المهارات المتصلة بفهم 

 كالتالً: فً تعلم الجغرافٌا (2المبٌنة فً الجدول )توزٌع الظاهرات الجغرافٌة من على الخرٌطة 

% أن الصلة وثٌقة بٌن مهارة تحدٌد مواقع قارت 22.2تمع وبنسبة ( فردا من أفراد المج22أجاب )

%، وبدأت هذه الصلة فً االنخفاض فً باقً 22.2العالم ودوله على الخرٌطة وتعلم الجغرافٌا 
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( 02%، حٌث أجاب )20.2مهارات فهم التوزٌع الجغرافً للظاهرات الجغرافٌة إال أنها لم تقل عن 

االستبانة بأن لمهارة القدرة على توزٌع الثروة المعدنٌة والمنتجات فردا ممن أجابوا على أسئلة 

وٌبلحظ أن باقً درجات الصلة الثبلثة )متوسط  الصناعٌة على الخرٌطة صلة وثٌقة بتعلم الجغرافٌا.

الصلة وضعٌف الصلة، وعدٌم الصلة( متقاربة فٌما بٌنها فً أعداد من اختاروها كإجابة على تساؤالت 

 ( فردا05حٌث أجاب )االستبانة، 

 ( المهارات المتصلة بفهم توزٌع الظاهرات الجغرافٌة 8) جدول 

 متوسطة وثٌقة المهارات  رقم
ضعٌ

 فة

ال 

 صلة

 2 2 2 22 تحدٌد مواقع قارت العالم ودوله على الخرٌطة   0

 2 2 2 52 تحدٌد مواقع الدول على الخرٌطة 2

 0 5 2 52 المناخبٌان أثر الموقع الجغرافً على عناصر  3

 2 2 2 55 معرفة الطالب بأساسٌات رسم الخرائط 4

قدرة الطالب على رسم خرٌطة لٌبٌا وتحدٌد موقعها الفلكً  5

 والجغرافً
55 05 0 2 

 0 2 2 55 القدرة على التمٌٌز بٌن عوامل المناخ وعناصره 6

 2 2 0 50 القدرة على توزٌع السكان وكثافاتهم على الخرٌطة 7

 0 5 00 50 بٌان أثر توزٌع الٌابس والماء على عناصر المناخ 8

 0 5 00 50 بٌان أثر التٌارات البحرٌة على عناصر المناخ 9

قدرة الطالب على التفرٌق بٌن الموقع الفلكً والجغرافً  10

 للظاهرات 
52 2 2 2 

 2 2 0 52 القدرة على توزٌع الثروة الحٌوانٌة والنباتٌة على الخرٌطة 11

 0 2 0 52 القدرة على توزٌع عناصر المناخ على الخرٌطة  12

 2 6 02 00 القدرة على توزٌع الغبلت الزراعٌة على الخرٌطة 12

القدرة على توزٌع الثروة المعدنٌة والمنتجات الصناعٌة  14

 على الخرٌطة
02 00 6 2 

 0 2 2 52 بٌان أثر التضارٌس على عناصر المناخ 15

 .5200المٌدانٌة المصدر: نتائج تفرٌغ استبانة الدراسة 

% بأن الصلة متوسطة بٌن مهارة قدرة الطالب على رسم خرٌطة لٌبٌا وتحدٌد موقعها 22.5بنسبة 

% 02.5الفلكً والجغرافً وفهم الجغرافٌا، واخذت النسبة تنخفض فً هذه الفئة إلى أن وصلت إلى 

ناصر المناخ، ولم تتعد نسبة من أجاب بضعف الصلة بٌن فً مهارة بٌان أثر التضارٌس على ع

% التً تحصلت علٌها مهارة قدرة الطالب 52مهارات فهم توزٌع الظاهرات الجغرافٌة من الخرٌطة 

 على التفرٌق بٌن الموقع الفلكً والجغرافً للظاهرات.

 المهارات المتصلة بشكل األرض والظاهرات الفلكٌة للكرة األرضٌة :6

( مهارة من المهارات المتصلة بمقدرة الطالب على التعرف على شكل 52الستبانة على )احتوت ا

األرض من خبلل نموذج الكرة األرضٌة، وإٌجاد العبلقة بٌن ذلك الشكل والظاهرات الفلكٌة المرتبطة 

به، وكما فً المهارات السابقة تباٌنت أراء مجتمع الدراسة حول درجة عبلقة كل مهارة من تلك 

أن  قدرة  :( ومنه نستنتج0وذلك على النحو المبٌن فً الجدول ) ،مهارات بفهم الطبلب للجغرافٌاال

 الطالب على فهم حركتا األرض الٌومٌة والسنوٌة باستخدام نموذج الكرة األرضٌة هً المهارة األكثر 
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( فردا منهم بأن هناك 25صلة بتعلم الجغرافٌا من وجهة نظر المستهدفون بالدراسة، حٌث أجاب )

عبلقة وثٌقة بٌن هذه المهارة وتعلم الجغرافٌا ، تلتها فً الترتٌب مهارة القدرة على فهم شكل األرض 

االستواء  ومهارة التفرٌق بٌن موقعً خط جرٌنتش ودائرة ،الكروي من خبلل مجسم الكرة األرضٌة

( إجابة ، وتراوح عدد من اختاروا مستوى الصلة 20على مجسم الكرة األرضٌة والخرٌطة بعدد)

( مفردة  كما فً مهارة القدرة على إدراك حجم 50)وثٌق( فً بقٌة مهارات هذه المجموعة بٌن )

القدرة  ( مفردة والتً اختصت بها مهارة00مساحة الٌابس والماء على سطح األرض من الخرٌطة و)

( مفردة وهو أعلى عدد فً هذا 00) وعلى فهم أثر الدورة الٌومٌة لؤلرض على انحراف الرٌاح 

( فقط فً مهارة القدرة على فهم حركتا 0إلى ) العدد المستوى ممن أجابوا على االستبانة، وانخفض

ٌتعد من اختاره  أما المستوى )ضعٌف( فلم ،األرض الٌومٌة والسنوٌة باستخدام نموذج الكرة األرضٌة

( أفراد فً مهارة  القدرة على فهم أثر الدورة الٌومٌة لؤلرض على انحراف الرٌاح والتٌارات 2عدد)

 البحرٌة.
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 المهارات المتصلة بشكل األرض والظاهرات الفلكٌة للكرة األرضٌة (0) جدول

 5200المصدر: نتائج تفرٌغ استبانة الدراسة المٌدانٌة 

 

 

 ال ضعٌف متوسط وثٌق المهارات رقم

حركتا األرض الٌومٌة والسنوٌة باستخدام نموذج القدرة على فهم  0

 الكرة األرضٌة

25 0 5 2 

القدرة على فهم شكل األرض الكروي من خبلل مجسم الكرة  2

 األرضٌة

20 5 5 2 

التفرٌق بٌن موقعً خط جرٌنتش ودائرة االستواء على مجسم  3

 الكرة األرضٌة والخرٌطة

20 5 0 0 

 0 0 2 22 القدرة على التفرٌق بٌن مفهومً خطوط الطول ودوائر العرض  4

القدرة على إدراك حجم مساحة الٌابس والماء على سطح األرض  5

 من الخرٌطة 

50 2 0 0 

القدرة على تحدٌد موقع الكرة األرضٌة بٌن كواكب المجموعة  6

 الشمسٌة

50 2 0 2 

لؤلرض على تكون ظاهرتً القدرة على فهم أثر الشكل الكروي  7

 اللٌل والنهار

50 2 0 2 

القدرة على فهم عبلقة الدورة الٌومٌة لؤلرض بظاهرة تعاقب   8

 اللٌل والنهار

52 2 5 2 

القدرة على فهم أثر الدورة الٌومٌة لؤلرض على اختبلف الزمن  9

 من مكان ألخر

52 6 0 2 

باألقالٌم المناخٌة القدرة على معرفة عبلقة دوائر العرض  10

 والنباتٌة

52 2 0 5 

القدرة على فهم أثر الدورة السنوٌة لؤلرض على حدوث ظاهرة  11

 الفصول األربعة

52 2 0 2 

 0 5 6 56 القدرة على معرفة عبلقة خطوط الطول بتحدٌد الزمن  12

 5 0 6 56 القدرة على معرفة أسباب حدوث ظاهرتً الكسوف والخسوف 13

 0 2 6 52 معرفة أسباب اختبلف طول اللٌل والنهار على سطح األرض  14

فهم أثر انحراف محور األرض عن الوضع العمودي على تكون  15

 ظاهرتً الفصول

52 02 0 2 

 0 2 6 52 القدرة على معرفة خصائص خطوط الطوا ودوائر العرض 16

الشمس القدرة على فهم أثر الدورة الٌومٌة لؤلرض على حركة  17

 الظاهرٌة.

52 0 2 2 

القدرة على فهم أبعاد وحجم األرض مقارنة ببقٌة أفراد المجموع  18

 الشمسٌة 

52 00 5 0 

القدرة على فهم أثر الدورة الٌومٌة لؤلرض على انحراف الرٌاح  19

 والتٌارات البحرٌة

00 02 2 5 

 2 2 2 2 القدرة على تحدٌد األدلة على كروٌة األرض. 20
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 ثانٌا: دور المعلم فً إكساب مهارات الخرٌطة للطالب:

كوسٌلة والخرٌطة كأداة دور  المعلمٌن المستجوبٌن فً ( سؤاال حول رأي05احتوت االستبانة على ) 

الدور الذي ٌمكن أن وفً الرفع من مستوى الطبلب فً الجغرافٌا وما ٌصاحبها من أنشطة تعلٌمٌة 

فً اكساب طبلبه مهارات بما ٌقوم به من أنشطة صفٌة لها عبلقة بالخرٌطة ٌؤدٌه معلم الجغرافٌا 

فً مجملها تؤكد على ارتفاع مستوى صلة هذه األنشطة بإكساب الطبلب الخرائط وكانت اإلجابات 

( فردا 22أن )( ومنه ٌتضح 02على النحو المبٌن فً الجدول )رافٌا وذلك مهارات الخرائط وتعلم الجغ

قدرة المعلمٌن على رسم الخرائط  أن% ممن أجابوا على أسئلة االستبانة أكدوا 02.5وبنسبة  

، واستخدامهم لنماذج الكرة األرضٌة فً ربط إجابتهم على األسئلة بالخرٌطة وتشجٌعهم للطبلب على

( فردا وبنسبة 25ثٌقة بإكساب الطبلب مهارات الخرٌطة  وتعلم الجغرافٌا، وأن)التدرٌس لها صلة و

 اإلعداد % من المستجوبٌن أكدوا على أن 00.2

دروسه عوامل ترفع من مقدرته على الدائم للخرٌطة فً شرح  الجغرافٌا واستخدامهالمهنً الجٌد لمعلم 

كراس لتدرٌب  نشاط تخصٌصأما عن دور  ،وتعلم الجغرافٌا الخرٌطةاكساب تبلمٌذه مهارات قراءة 

فقد  لما تعلمه الطبلب فً الصف من مهارات خرائطٌة والتطبٌق المٌدانًالطبلب على رسم الخرائط 

% من المستجوبٌن كنشاطٌن ٌسهمان فً إكساب الطبلب مهارات 22.2( فردا وبنسبة 22اختارهما)

 الخرائط وٌساعدانهم على فهم الجغرافٌا.

 دور المعلم فً إكساب مهارات الخرٌطة للطالب (72)الجدول 

 ال ض متو  وثٌق  المهار ات رقم

0 
قدرة المعلمٌن على رسم الخرائط عامبل هاما فً مقدرتهم على اكساب 

 الطبلب مهارات الخرٌطة

22 0 0 0 

2 
الطبلب على ربط إجابتهم على األسئلة بالخرٌطة ٌنمى المعلم تشجٌع 

 مهارات الخرائط لدٌهم

22 5 2 0 

3 
استخدام نموذج الكرة األرضٌة فً التدرٌس من عوامل تنمٌة مهارات 

 الخرائط لدى الطبلب

22 0 0 0 

4 
عبلقة بٌن اإلعداد المهنً الجٌد لمعلم الجغرافٌا وقدرته على إكساب ال

 طبلبه مهارات الخرٌطة

25 2 2 0 

5 
االستخدام الدائم للخرٌطة فً شرح الدروس وإكساب هناك عبلقة بٌن 

 الطبلب مهارات الخرٌطة

25 2 2 0 

6 
ٌعد تخصٌص كراس لتدرٌب الطبلب على رسم الخرائط خطوة هامة 

 إلكسابهم مهارات الخرائط

22 2 0 0 

7 
عدم توفر الخرائط الجدارٌة ونماذج الكرة األرضٌة من الصعوبات التً 

 تواجه معلمً الجغرافٌا

22 2 5 0 

8 
التطبٌق المٌدانً لما تعلمه الطبلب فً الصف من مهارات خرائطٌة 

 ٌسهم فً تنمٌة مهاراتهم

22 2 0 0 

0 
تعتبر الخرٌطة أداتً الرئٌسٌة فً تنفٌذ المقرر الدراسً للفصول التً 

 أقوم بتدرٌسها

50 2 0 2 

10 
وتوزٌع الظاهرات علٌها فً االمتحانات  بالخرٌطةإدراج أسئلة تتعلق 

 .ٌنمً مهارات الخرٌطة
52 2 0 0 

11 
استخدام المعلمٌن للخرائط الصماء فً تنفٌذ دروسهم ٌساعد على تنمٌة 

 مهارات الخرائط

56 2 2 0 

05 
لتوجٌهات المفتشٌن أثر على اتجاه المعلمٌن إلى جعل الخرٌطة أداة 

 رئٌسٌة لتنفٌذ المقرر الدراسً

56 6 5 0 

 5200المصدر: نتائج تفرٌغ استبانة الدراسة المٌدانٌة 
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)متوسط الصلة وضعٌف ( أٌضاً انخفاض عدد من اختار الفئات الثبلث 02وٌبلحظ من خبلل الجدول )

( مفردة وفً 0( إلى )2مقارنة بمن اختاروا )صلة وثٌقة(، بحٌث تراوح ما بٌن ) الصلة، وعدٌم الصلة(

هذا دلٌل على العبلقة الوثٌقة بٌن قدرة المعلم وأنشطته الصفٌة وبٌن اكساب الطبلب مهارات الخرٌطة 

 ومساعدتهم على الرفع من مستواهم فً فهم الجغرافٌا وتعلمها.
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 الخاتمة 

أثبت الخرٌطة الجغرافٌة أهمٌتها كوسٌلة وكأداة تعلٌمٌة سواء أكانت هذه الخرٌطة خرٌطة جدارٌة أو 

ضمن أطلس جغرافً أو كتاب مدرسً، فً مساعدة المعلمٌن فً إٌصال المعلومة الجغرافٌة لطبلبهم 

علٌمٌة أن ٌكون المعلم بشكل مٌسر ٌضمن استٌعابهم للمقرر، وٌتطلب االستفادة من الخرٌطة كوسٌلة ت

ممتلكا لمهارات الخرائط وقادرا على إكساب هذه المهارات لطبلبه مما ٌمكنهم من االستفادة من 

الخرٌطة فً استٌعاب مقرر الجغرافٌة ،وللتأكد من أهمٌة الخرٌطة كوسٌلة تعلٌمٌة أتت هذه الورقة 

ٌة اكساب الطبلب مهارات الخرٌطة لمعرفة أراء معلمً الجغرافٌا فً الفرع البلدي الزروق عن أهم

( 05( سؤاال من بٌنها )22وأثر ذلك على استٌعابهم للجغرافٌا وذلك من خبلل استبانة احتوت على )

سؤاال خاصا بدور المعلمٌن فً إكساب الطبلب مهارات الخرٌطة، وأتت إجابات المعلمٌن مؤٌدة 

جغرافٌا مع ضرورة تدرٌبهم على أسس لضرورة أن تكون الخرٌطة وسٌلة أساسٌة لتعلٌم الطبلب لل

قراءة الخرٌطة تعرٌفهم برموزها التً تمكنهم من فهم التوزٌع الجغرافً للظاهرات الموضحة علٌها ، 

أٌضا توصلت الدراسة إلى أن للخبرة التدرٌسٌة للمعلمٌن دور إٌجابً فً تعلٌم الطبلب أسس الخرائط 

 الجغرافٌة .

صعوبات التً تقف عثرة أمام استخدامهم للخرٌطة كوسٌلة تعلٌمٌة وتمحورت إجابات المعلمٌن عن ال

حول عدم توفر الخرائط الجدارٌة وال نماذج الكرة األرضٌة بالمدارس وغٌاب الدورات التدرٌبٌة 

ضرورة توفٌر الخرائط ونماذج الكرة األرضٌة واألطالس المؤهلة لمعلمً الجغرافٌا وأوصت الدراسة ب

ختلف مواضٌع مقرر الجغرافٌا وبأعداد كافٌة لما لهذه الوسائل من أهمٌة فً الجغرافٌة بما ٌخدم م

 اكساب الطبلب مهارات الخرائط.

تشجٌع الطبلب على استخدام األطلس الجغرافً أثناء حصة الجغرافٌة واالستعانة به فً كما أوصت ب

   حل الواجبات الخرائطٌة المنزلٌة.
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