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تقىين ههارات استخدام اخلرائط
لدي الطالبات املطبقات

بحث قدم ن قبل
د .إقبال مطشر عبد الصاحب
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هلخص البحث
تشير العديد مف الدراسات السابقة إلى ضعؼ كقصكر المعمميف في اكتساب
ميارات استخداـ الخرائط لذا فاف مشكمة البحث الحالي تتحدد في معرفة مدل تكافر
ميارات استخداـ الخرائط لدل الطالبات المطبقات في معيد المعممات.
كانطالقا مف المشكمة فاف البحث ييدؼ إلى تقكيـ ميارات استخداـ الخرائط لدل
قؤالء الطالبات كلتحقيؽ ىذا اليداؼ اتبعت الباحثة عدة خطكات منيا مراجعة الدراسات
السابقة لغرض الحصكؿ عمى قائمة ميارات استخداـ الخرائط حيث تـ أعداد بطاقة
المالحظة في ضكءىا بعد أف تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا كما تـ اختيار عينة بمغت
( )71طالبة مطبقة مف طالبات ـ

عىد أعداد المعممات لمعاـ الدراسي

2004– 200

كمشاىدتيف كتقكيـ أدائيف طبقا لبطاقة المالحظة.
كبعد استكماؿ إجراءات البحث كتحميؿ البيانات إحصائيا تكصمت الباحثة إلى
مجمكعة نتائج تمثمت في ضعؼ المستكل العاـ الداء الطالبات المطبقات في ميارات
استخداـ الخرائط .ككذلؾ ضعؼ مستكل أداء الطالبات المطبقات في كؿ مجاؿ مف
مجاالت استخداـ الخرائط .كتـ التكصؿ الى مجمكعة استنتاجات منيا ضعؼ األعداد
العممي كاألكاديمي في مجاؿ الميارات لطالبات معيد أعداد المعممات .كما أف مناىج
ت .كما تـ
طرائؽ التدريس في ىذه المعاىد ال تتضمف مكضكع الميارات بالرغـ مف أىمي ة
كضع مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات.
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الفصل األول
مشكلة البحث:

أكدت المتابعات الميدانية التي أجريت مف خالؿ البحكث كالدراسات السابقة عمى ضعؼ

اكتساب الطمبة لميارات استخداـ الخرائط كقد أكعز السبب إلى ضعؼ كقصكر في ميارات المعمميف

الذيف يدرسكف ىؤالء الطمبة مما يجعميـ غير قادريف عمى تمكيف طمب تىـ مف اكتسابيا كىذا ما أكدتو

دراسة كؿ مف (سعادة كآخركف( ، )1983 ،سعادة( ، )1986 ،الجبكرم( )1987 ،فرحاف.)1988 ،
انطالقا مف الدراسات السابقة نجد إف ىناؾ حاجو ممحة إلى مزيد مف الدراسات التي تعتمد

الممارسات الفعمية اليكمية داخؿ غرفة الصؼ

إلخفاء المزيد مف الكضكح كالتحديد كتقكيـ ـ قارات

استخداـ الخرائط لدل الطالبات المطبقات المكاتي يتـ أعدادىف كمعممات المستقبؿ خصكصا كاف فترة

التطبيؽ.

ىي فترة تأكد مف صالحية أعداد الطمبة نفسيان كعمميا لخبرات تتطمبات اؿغرؼ الدراسية الحقيقية

تحت أشراؼ مختصيف .كبذلؾ فاف البحث الحالي سيمدنا بمؤشرات حقيقية لمعرفة مدل تكافر تمؾ

الميارات لدييـ مف حيث مستكل األداء كالكقكؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ في العممية التعميمية في
معاىد أعداد المعممات في االختصاصات العممية كاإلنسانية كاف قسـ االجتماعيات ىك أحد األقساـ

اإلنسانية التي آخذات عمى عاتقيا أعداد معممات معنيات بتدريس مكاد تعالج المجتمع كما يعتريو مف
تحكالت دائمة تشكؿ تحديات لمسار المجتمع الذم يعيشكف فيو.

أهمية البحث:

تحتؿ مادة الجغرافية مكانة تربكية ميمة فيي ال تقتصر عمى الدراسة المكانية المستندة عمى

الظكاىر المحمية .بؿ ىي أداة تربكية تكسب الطمبة العديد مف ميارات التفكير كميارات الدراسة كالبحث
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الميداني ك ميارات استخداـ الخرائط كميارات قراءة الرسكـ البيانية كالجداكؿ اإلحصائية كميارات
اجتماعية عديدة.

كيغفؿ ىذه الحقيقة اغمب معممي المكاد االجتماعية فيـ يركزكف عمى المجاؿ المعرفي كييممكف الجانب
الميارم كالكجداني معتمديف عمى األسمكب النظرم في تدريس المكاد المتعمقة بيذيف المجاليف مف دكف

االىتماـ بالجانب التطبيقي كالعممي كالذم يعد األساس في تدريس الميارات كتزداد حساسية ىذا

المكضكع في الكقت الحاضر بعد أف أصبحت ميمة المعؿـ ال تقتصر عمى نقؿ المعرفة فقط كانما تقع
عمييا ميمة تربية األجياؿ عقميا كعمميا فيك القادر عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ كترجمتيا إلى تطبيؽ

عممي في كاقع مممكس.

فقد أكد العديد مف التربكييف كالباحثيف عمى ضركرة إف يككف معمـ الجغرافية ماى ار في ممارسة

كتطبيؽ المعمكمات كالمبادئ كالحقائؽ الجغرافية خالؿ عممية تعميـ ىذه المادة كتعمميا.

تعمـ الجغرافية الميارات كالمفاىيـ كالمعمكمات التي تساعد عمى فيـ اإلنساف

كاف يتضمف

لنفسو كفيـ عالقاتو

باألرض كتعاكنو مع اآلخريف في العالـ.

لذا حظيت الميارات الجغرافية باىتماـ الجامعات العالمية إذ قدمت جامعة (استانفكرد)

األمريكية عاـ  1976مقترحا باستخداـ أسمكب تحميؿ الميارات التعميمية مف خالؿ التعميـ المصغر

لتطكير أداء المدرسيف في مكاقؼ تعميمية مصغرة أصدرت الجامعة لنفسيا دليال لتقكيـ مستكيات ىذا

مف خالؿ التعميـ المصغر لتطكير أداء المدرسيف في مكاقؼ تعميمية مصغرة أصدرت الجامعة لنفسيا
دليال لتقكيـ مستكيات ىذا األداء.

كما كضع كؿ مف (تايمكر) ك(ىاس) قائمة ميارات ينبغي تكافرىا لدل المدرس ىي الميارات

المعرفية ،كميارات التخطيط ،كاستخداـ أساليب االستقصاء كأدكاتق.

في جامعة (فمكريدا) األمريكية كضع كؿ مف (مار جريت) ك (البرت كانفيمد) قائمة ميارات

لمتدريس الفعاؿ كمحاكر ىذه الميارات ىي :ميارات المدرس كتطكير المناىج كالتخطيط ليا كالميارات
كالنظريات التخصصية.

كما كضعت جامعة (مينسكتا) األمريكية خططا إلعداد مدرسي مادة الجغرافية باستخداـ برنامج

قائـ عمى أساس الميارات كعمى تحميؿ النظـ كيضـ ىذا البرنامج الميارات المعرفية كالميارات

كاالتجاىات الخاصة بمدرسي مادة الجغرافية( .الفرا ،ص)33

كضعت جامعة (لندف) برنامجا لتدريس طمبة قسـ الجغرافية عمى كفؽ ميارات جغرافية تتمثؿ

في ما أمتم:
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 -1فيـ مكانة الجغرافية كقيمتيا في المنيج المدرسي.
 -2ميارة تخطيط تدريس مادة الجغرافية.

 -3ميارة تنظيـ كادارة الصؼ كالسيطرة عمية.
 -4ميارة تنظيـ الطمبة في مجا ميع دراسية كتنمية ميارات االستقصاء لدييـ.
 -5ميارة تقيـ المنيج في نياية الفصؿ الدراسي كالمساىمة في تطكيره.
 -6فيـ احتياجات كمشاكؿ المنيج كالمساىمة في تطكيره.
 -7ميارة مكاجية القضايا المثيرة لمجدؿ في الصؼ.
 -8ميارة مكاجية الفركؽ الفرية فيما بيف الطمبة.

 -9ميارة تنمية التفكير الناقد لدل تعميـ كتعمـ الطمبة(.)Graves,p.77

هدف البحث:

ييدؼ البحث الحالي إلى تقكيـ ميارات استخداـ الخرائط لدل الطالبات المطبقات مف حيث

مستكل األداء.

حدود البحث:

الطالبات معو ػد أعػداد المعممات المطبقات لمعاـ الدراسي .2005-2004
ػ
عينو ـ ػف

تعريف املصطلحات:
 -1التقويم:

أ -عرفو  :Gronlundىك عممية منيجية تحدد مدل ما تحقؽ مف األىداؼ التربكية
كتتضمف كصفا كميا ككيفيا باإلضافة إلى إصدار حكـ عمى القيمة

).(Gronlund,p.15

ب -عرفو أبك جادك :ىي عممية جمع المعمكمات حكؿ ظاىرة ما كتصنيفيا كتحميميا

كتفسيرىا لمعرفة مدل بمكغ أىداؼ التعمـ .كذلؾ لمكصكؿ إلى أحكاـ عامة بيدؼ اتخاذ

الق اررات المالئمة( .أبك جادك،ص.)407
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ج -عرفو نشكاتي :ىك عممية استخداـ البيانات التي يكفرىا القياس بيدؼ إصدار أحكاـ
كق اررات تتعمؽ بالسبؿ المختمفة لمعمؿ التربكم( .نشكاتي،ص.)600
 -2المهارة:
أ -عرفيا رياف :بأنيا القدرة عمى األداء بدرجو كافية مف الكفايات كالدقة كالسرعة.
(رياف،ص.)44

ب -عرفيا القاني كرضكاف :بأنيا ذلؾ الشيء الذم يتعمـ الفرد أف م ؤديو عف فيـ كسيكلة
كيسر كدقة كقد يؤدم بصكرة عقمية أك عضمية (المقاني كرضكاف ،ص.)82

ج -عرفيا مرعي كالحمية :بأنيا نمط معقد مف النشاط اليادؼ يتطمب أداؤه معالجة كتدبير
كتنسيؽ معمكمات كتدريبات سبؽ تعمميا( .مرعي كمحمد،ص.)215
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الفصل الثاني
أطار نظري

تأصيل حركة تطوير المهارات:

ظهرت حركة أحباث ادلهارات كتطويرىا عند األفراد بعد احلرب العادلية الثانية عندما استدعى اجليش

األمريكي علماء النفس العسكرم لتدريب أفراده كتطوير مهاراهتم يف رلاؿ تفكيك األسلحة كتركيبها فانتقلت
ىذه احلركة كانتشر استخدامها يف تطوير مهارات ادلهندسني كاحملامني كمديرم ادلدارس كالقائمني مبهنة التمريض
كالعماؿ كمدرسي العلوـ االجتماعية كالطبيعية يف اجلامعات العادلية ادلتطورة.
إذ مت توظيف طرائق كأساليب علم النفس العسكرم مع بعض التطور يف ميداف التعليم ادلدرسي
كبأشراؼ ادلهتمني يف شؤكف التعليم ادلربمج كباستخداـ أجهزة كتقنيات تربوية متطورة.
كما ادخل حتليل ادلهارة إىل حتليل عملية تعلم القراءة فهي تفرتض كجود ثالث مراحل الكتساب
ادلهارة ادلرحلة األكىل تتمثل بتميز ادلادة ادلكتوبة.
كتتمثل ادلرحلة الثانية بالرسم كالرموز .أما ادلرحلة الثالثة فهي االستجابة ذلا بطرائق متميزة( .بلوـ،
ص.)52

مكونات المهارة:
عند حتليلنا للمهارة صلد أهنا تتكوف من ثالثة مكونات ىي:
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 -1مكوف ادلعرفة :كىو أىم مكوف بالنسبة الكتساب ادلهارة فال توجد مهارة فاعلة يف غياب ادلعرفة
األساسية الالزمة ذلا كعلى ادلتعلم إف حيدد مقدار ادلعرفة للمهارة ككيفية اختيارىا.
 -2مكوف األداء :كىو مكوف أساسي للمهارة كمن شركطو أف يتم بسرعة كإتقاف كفاعلية كبأقل جهد
ككلفة.
 -3ادلكوف ألقيمي أك الوجداين :يف حالة غياب ىذا ادلكوف فاف الدافعية للقياـ بادلهارة تكوف معطلة
دتاما فهو يوجو ادلهارة الوجهة الصحيحة كيعمل على زيادة زمخها كاندفاعها( .فرحاف ،كاخركف
ص.)67

المبادئ التربوية والنفسية في تعليم المهارات:
عند التخطيط لتعليم كتعلم ادلهارات البد من مراعاة عدد من ادلبادئ الرتبوية كالنفسية كىذه ادلبادئ
ىي:
 -1تعلم ادلهارات يف أفضل صورىا يتم عندما حياكؿ النشاط التعليمي الرتكيز على تنمية ادلهارات
نفسها.
 -2يتم تعليم ادلهارات بشكل أفضل عندما تكوف تلك ادلهارات ذات أمهية للمتعلم كلديو الرغبة
كاحلوافز ادلشجعة لتعليمها.
 -3يتم تعليم ادلهارات بشكل أفضل عندما تكوف جزءا من نشاط تعليمي كليست بشكل منفصل.
 -4ديكن قياس ادلهارة كحتسينها عن طريق تغريات يف سلوؾ ادلتعلم.
 -5يتم تعلم ادلهارة بشكل أفضل إذا توافرت خطة منظمة لتتابع ادلهارات يف الربنامج ادلدرسي .إم
ننتقل يف العادة من ادلهارة البسيطة إىل األصعب كىكذا.
 -6إف التدريب ادلوزع كالتدرجيي يؤدم إىل نتاجات أفضل بالنسبة للمهمات الصعبة كادلعقدة اليت
تشمل على عدة مهارات .إما بالنسبة للمهارات البسيطة فال لزكـ للتوزيع.
 -7إف تعليم ادلهارة كتعلمها يتطلباف طرائق تعليم كتعلم جيده كفعالة كاف خيطط ذلا بدقو كتكوف ىادفة
كتعمتد على احرتاـ ادلتدرب كتقدير قدراتو حق قدرىا كإشراكو باستمرار يف عملية تنظيم تعلمو.
(مرعي كاحليلو ،ص.)217-216
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شروط تعلم المهارات:
من اجل إف يتعلم الطلبة ادلهارات البد من توافر شركط عده تتمثل فيما يأيت:
 -1إف تكوف ادلهارات ذات كظيفة يف حياة الطلبة،حبيث يشعركف بأمهيتها فيقبلوف على تعلمها
كإتقاهنا.
 -2إف تكوف مناسبة دلستول نضج الطلبة العقلي كالعضلي كاالجتماعي.
 -3إف يتم تعلم ادلهارات يف اجملاؿ الطبيعي ذلا .حبيث ال تعتمد كليا على التعلم اللفظم.
 -4إف دتارس ادلهارات بوصفها كحده كلية .كجتنب العناية جبانب منها دكف اجلوانب األخرل (الفرا،
ص.)102

تصنيف المهارات الجغرافية:

دلا كانت ادلادة اجلغرافية إحدل مواد الدراسات االجتماعية كاليت يهدؼ تدريسها حتقيق أىداؼ تربوية

بالغة األمهية كتنمية ادلهارات كالقدرات اليت حيتاجها الفرد يف حياتو اليومية ليتكيف مع اجملتمع الذم يعيش فيو
فقد كضعت العديد من التصنيفات ذلذه ادلهارات كاف من أبرزىا تصنيف ادلهارات الذم كضع من قبل رللس
الوطين األمريكي للرتبية اجلغرافية األمريكية كالذم يتمثل مبا يأيت:
 -1طرح األسئلة اجلغرافية عن طريق تزكيد التلميذ مبا يأيت:
أ -القدرة على التميز بني أسئلة اجلغرافية كغري اجلغرافية.
ب -قضايا تشجيعهم على تطوير أسئلتهم اجلغرافية.
 -2احلصوؿ على معلومات جغرافية كتشمل:
أ -مهارات حتديد ادلكاف كادلوقع اجلغرايف عن طريق تعيني ادلوقع كاستخراج ادلعلومات من اخلرائط
كاالطاليس اجلغرافية.
ب -مالحظة اخلصائص الطبيعية كالبشرية لالماكن عن طريق مالحظات ميدانية ككذالك كصف
الصور ادللتقطة عن طريق األقمار الصناعية.
ج -احلصوؿ على معلومات عن نشاطات السكاف كخصائص األماكن الطبيعية كالبشرية عن
طريق ادلقابالت كاالستبيانات ككذالك احلصوؿ على معلومات إحصائية من التعداد السكاين
كاألحواؿ ادلناخية.
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 -3إعداد كعرض معلومات جغرافية عن طريق.
أ -تصنيف البيانات اإلحصائية كتطوير العالقات.
ب -إعداد جداكؿ تشمل عناكين كمصادر معلومات.
ج -إعداد سلطوطات تشمل عناكين كمصادر معلومات.
د -إعداد خرائط تستخدـ ادلساحات كادلقاييس كمفتاح اخلريطة كاالجتاىات.
ىػ -كتابة تقارير جغرافية تصاحب اخلرائط.
 -4حتليل معلومات اجلغرافية عن طريق.
أ -ترمجة معلومات ادلخطوطات إىل معلومات لفظية.
ب -تفسري اخلرائط كتوزيع الكثافات كمقارنة األمناط الفرعية لعرض العالقات فيما بينها.
ج -استيعاب اجتاىات ادلناطق كإشكاذلا على خريطة.
 -5تطوير التعميمات اجلغرافية على الطريق.
أ -استقراء األسباب كتركيب ادلتغريات يف التعميمات اجلغرافية.
(Guidiens.P.22ب -استنتاج األسباب كحتديد األسئلة ادلطابقة كمجع األدلة ادلناسبة23).
كما صنف الصباغ مهارات تدريس اجلغرافية على النحو التايل:
- 1مهارات الطريقة اجلغرافية تتضمن تنمية مهارات البحث عن ادلعلومات اجلغرافية كنقدىا.
- 2ادلهارات الكتابية كتتضمن مهارات الطريقة الصحيحة يف كتابة البحوث كالتقارير اجلغرافية.
- 3ادلهارات السمعية كتتضمن مهارات اإلصغاء.
- 4ادلهارات البصرية كتشمل مشاىدة األفالـ اجلغرافية كمجع الصور كتنظيم ادلعارض اجلغرافية (الصباغ،
ص.)158-156
كقد قسم (السعادة) ادلهارات اجلغرافية إىل رلاالت سلتلفة كل رلاؿ يضم مهارات فرعية ككما يأيت:
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أكال :مهارات عقلية :كتشمل
 -1مهارات تفكريية :كتضم التفكري االستقصائي كالعال ؽم كالناقد كالبتكارم.
 -2مهارات الدراسة :كتضم كتابة البحوث اجلغرافية كمجع ادلعلومات اجلغرافية كتفسريىا كتقوديها
كادلالحظات ادليدانية كاستخداـ األجهزة كادلقاييس كادلقابالت كاالستبيانات كاستخداـ ادلصادر بصورة
صحيحة كاقرتاح احللوؿ.
 -3مهارات القراءة :كتشمل قراءةاخلرائط كالكرات األرضية كاجلداكؿ اإلحصائية كالرسوـ البيانية كقراءة
أدكات الرصد اجلوم كالصور اجلوية كالفضائية.
ثانيا :مهارات اجتماعية :كتتضمن ادلشاركة االجتماعية كادلناقشة كبررلة العمل كالقيادة كالتنظيم
كاإلصغاء.
ثالثا :ادلهارات احلركية :كتتضمن رسم اخلرائط اجلغرافية كإقامة ادلتاحف كادلعارض اجلغرافية كعمل
النماذج كرلسمات كرسم ادلقاطع الطبوغرافية.
نالحظ من خالؿ التصنيفات السابقة للمهارات اجلغرافية إف مهارات حتديد األماكن كادلواقع على
خريطة كدراسة اخلصائص الطبيعية كالبشرية كمهارة ادلواقع كالتوزيع اجلغرايف القائم على حتديد ادلواقع مهارات
الديكن االستغناء عنها يف تدريس اجلغرافية لذا فمن الضركرم إف يتم حتديد مهارات استخداـ اخلرائط كذلك
نظرا ألمهيتها بالنسبة للطالب كادلعلم يف نفس الوقت .فقد حددت (فارعة) مهارات استخداـ اخلريطة مبا يأيت:
أكال :مهارة اختيار اخلريطة-:كتشمل ادلهارات الفرعية اآلتية:
أ -مهارة اختيار اخلريطة ادلتصلة مبوضوع الدرس.
ب -مهارة اختيار خريطة ذات مقياس رسم مناسب.
ج -مهارة اختيار اخلريطة ادلناسبة لسن الطلبة.
د -مهارة اختيار خريطة حديثة ادلعلومات.
ق -مهارة اختيار خريطة ذات دليل كاضح.
ك -مهارة اختيار خريطة طباعتها كاضحة.
ز -مهارة اختيار خريطة غري مزدمحة بادلعلومات.
م -مهارة اختيار خريطة دقيقة من الناحية العلمية.
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ثانيا :مهارة عرض اخلريطة كتتضمن ادلهارة الفرعية التالية:
أ -مهارة عرض اخلريطة كتتضمن اجلوانب اآلتية:
 -1كضع اخلريطة يف ادلكاف ادلناسب.
 -2كضع اخلريطة يف مكاف جيد اإلضاءة.
 -3تثبيت اخلريطة مبعدات سبق جتهيزىا.
 -4توفري األدكات كادلواد األزمة.
 -5استخداـ جهاز إسقاط تكبري اخلريطة.
ب -مهارة تقدًن اخلريطة كتتضمن اجلوانب اآلتية:
 -1تقدًن اخلريطة بأسلوب يثري اىتماـ الطلبة.
 -2تقدًن اخلريطة من خالؿ العنواف.
 -3توضيح اذلدؼ من استخداـ اخلريطة.
ج -مهارة استخداـ اخلرائط يف الوقت ادلناسب:
 -1استخداـ اخلريطة يف مجيع أكقات الدرس.
 -2التوزيع النسيب للزمن عند استخداـ اخلريطة.
 -3عرض اخلريطة يف الوقت ادلناسب.
ثالثا-:مهارة فهم اخلريطة كتتضمن ادلهارات الفرعية اآلتية:
أ-مهارة قراءة اخلريطة كتتضمن اجلوانب اآلتية:
 -1توضيح مضموف اخلريطة.
 -2قراءة مقياس اخلريطة.
 -3قراءة مفتاح اخلريطة كداللتو.
 -4توضيح األسلوب الكارتوجراين.
-5استخداـ اخلريطة يف حتديد مواقع الظاىرات.
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 -6استخداـ اخلريطة يف حتديد االجتاىات.
أ-مهارة حتليل اخلريطة كتتضمن اجلوانب اآلتية:
-1استخداـ اخلريطة يف حتليل عناصر الدرس.
-2مشاركة الطلبة يف حتديد مواقع الظاىرات.
-3استخداـ اخلريطة يف كصف الظاىرات.
-4استخداـ اخلريطة يف توضيح العالقات بني الظاىرات ادلختلفة.
-5عقد ادلقارنات بني الظاىرات.
ج -مهارة تفسري اخلريطة كتتضمن اجلوانب اآلتية:
 -1استخداـ اخلريطة يف تفسري كتوزيع الظاىرات.
 -2استخداـ اخلريطة يف تفسري العالقات.
د -مهارة االستنتاج من اخلريطة كتتضمن اجلوانب األدائية اآلتية:
 -1استنتاج الظاىرات.
 -2استنتاج الظاىرات ادلستقبلية.
رابعا :مهارة استخداـ اخلريطة يف التقوًن كتتضمن اجلوانب األدائية التالية:
-1توجيو أسئلة حوؿ عناصر الدرس.
-2توجيو أسئلة لعقد مقارنات.
-3توجيو أسئلة حوؿ االستنتاجات اليت توصل إليها الطلبة.
-4تقدير مدل حتقيق اخلريطة ذلدؼ الدرس.

خامسا :مهارة صياغة اخلريطة كتتضمن اجلوانب األدائية اآلتية:
أ-تناكؿ اخلريطة حبرص.
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ب -احملافظة على نظافة اخلريطة.
ج -لف اخلريطة حبرص.
د -كضع اخلريطة يف ادلكاف ادلناسب.
ق -إشراؾ الطلبة يف صياغة اخلريطة.

الفصل الثالث

إجراءات البحث

يتضمن ىذا الفصل كصفا لعينو البحث ككيفية اختيارىا كأداة البحث كمالو عالقة من حيث بناؤىا

كصدقها كثباهتا كتطبيقها.كما يتضمن كصفا لالجراءت اليت اختذت لتحديد مهارات استخداـ اخلرائط لدل
الطالبات ادلطبقات بوصفها زلكات يكوف التقوًن يف ضوءىا.

أوال :مجتمع البحث وعينته:
مشل رلتمع البحث احلايل مجيع طالبات الصف اخلامس يف معاىد ادلعلمات فرع االجتماعيات يف
زلافظة بغداد كاللوايت ذىنب إىل التطبيق يف ادلدارس .االبتدائية كالبالغ عددىن  281طالبة موزعات على أربع
معاىد كقد اختارت الباحثة طالبات الصف اخلامس فرع االجتماعيات يف معهد إعداد ادلعلمات الرصافة األكىل
كالبالغ عدده ( )72طالبة بصورة قصديو كذلك دلا أبدتو إدارة ادلعهد من استعداد دلساعدة الباحثة كتزكيدىا
بعناكين ادلدارس اليت يطبقن هبا الطالبات.

ثانيا-:أداة البحث:

تعد ادلالحظة ادلباشرة الوسيلة األكثر مالئمة لقياس فاعلية ادلدرس كحتليل
سلوكو(.سنقرد،ص.)24
إذ ديكن الوصوؿ من خالذلا إىل نتائج أكثر دقة كاقرب إىل كصف الواقع كتشخيص من استخداـ أدكات
البحث األخرل.لذا مت استخداـ استمارة ادلالحظة أداة لتحقيق ىدؼ البحث.إذ تعد أفضل أداة ديكن إف
يستعاف هبا يف ىذا اجملاؿ.

فبعد االطالع على األدبيات كالدراسات السابقة اختارت الباحثة تصنيف (فارعة).

 تـ عرض ىذا التصنيؼ بشكؿ مفصؿ في الفصؿ الثاني.
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يف إعداد ىذه االستمارة كونو تصين ؼ شامل كمل يغفل أم مهارة حيث تضمن مهارات كاف قد أغفلها بقية
التصنيفات .كيتضمن ىذا التصنيف مخس رلاالت كل رلاؿ يضم عدد من ادلهارات الفرعية ككما موضح يف
اجلدكؿ التايل-:

جدكؿ اجملاالت كادلهارات اليت تتضمنها استمارة ادلالحظة
ت

اجملاالت

عددا دلهارات

ادلئوم
النسبة ة

1

اختيار اخلريطة

8

18.6

2

عرض اخلريطة

11

25.5

3

فهم اخلريطة

15

34.8

4

استخداـ اخلريطة يف التقوًن

4

9.3

5

صيانة اخلريطة

5

11.6

اجملموع

43

%100

كبعد إف مت حتديد اإلدارة كاف البد من التحقيق من صدقها الف اختيار األداة ادلناسبة كالتأكد من سالمة
بناءىا كمن مث مراعاة الدقة يف فحصها ىي أمور على جانب كبري من األمهية يف عملية التقوًن الف األداة
(Holsti-p.143).السليمة تقود إىل نتائج سليمة .
كللتحقيق من صدؽ األداة كالتثبيت من صحة توزيعها بني اجملاالت مت عرضها على رلموعة خرباء من ذكم
اخلربة كاالختصاص بلغ عددىم (  )14خبري.كمل حيذفوا فيما عدا بعض التعديالت اللغوية.كما مت التاكد من
ثبات األداة بإتباع أسلوب (االتفاؽ بني ادلصححني أك ادلالحظني)كىو أسلوب يستخدـ دلعرفة مدل التشابو
بني تقديرات ادلالحظة عند تسجيلها للشخص ادلالحظ.عند قياـ أكثر من مالحظ تقدير درجة تلك ادلالحظة
يف إف كاحد(.اإلماـ ،ص )168
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إذ استعانة الباحثة مبالحظ ثاين*.ككاف كل من الباحثة كادلالحظ يضع الدرجة اليت يراىا تالءـ أداة الطالبة
ادلطبقة كل مهارة مبعزؿ عن األخر كمت مشاىد( 10طالبات مطبقات )كباستخداـ معادلة سكوت.
دلعرفة الثبات بني درجات الباحثة كدرجات ادلالحظ فكاف معادالت ثبات اجملاالت اخلمس
إىل إف (scotكاأليت()0.89-0.84-0.90-0.82-0.89-0.80على التوايل كقد أشار سكوت (
)ober-p.85الثبات يكوف جيد إذا حصل على نسبة ال تقل عن (0.75
كبذلك نعد مجيع معامالت ثبات اجملاالت مقبولة.

ثالثا :تطبيق األداة:
بدأت الباحثة بالزيارات ادليدانية يف يوـ (األربعاء)ادلوافق  2005/2/16كانتهت من تطبيق األداة يوـ
(الثالثاء)ادلوافق .2005/3/29ككاف معدؿ ادلشاىدات يصل إىل مشاىدتني يف اليوـ الواحد .كقد جرت
ادلشاىدة إثناء تدريس الطالبة ادلطبقة كدلدة حصة دراسية كاملة إذ جتلس الباحثة يف موخرة الصف لرصد
ادلهارات ادلراد تقوديها.
كقد حدد مستول األداة لكل مهارة باستخداـ مقياس تضمن أربعة بدائل تنتقي الباحثة احدىا عند
مالحظة كل طالبة مطبقة كىي (دتارسها بدرجة كبرية،دتارسها بدرجة متوسطة،دتارسها بدرجة قليلة ،ال
دتارسها)كأعطت لكل بديل درجة زلددة إذا أعطت بديل دتارسها بدرجة كبرية (  )3كدتارسها بدرجة متوسطة
(.)2كدتارسها بدرجة قليلة (.)1ال دتارسها(صفر).

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسريها:
*

ا لمالحظ الثاني،الدكتكرة أشكاؽ نصيؼ جاسـ تدريسية في كمية التربية ،جامعة ديالى
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يتضمن ىذا الفصل عرضا للنتائج اليت توصل إليها البحث حتقيقا ذلدفو

ادلتضمن تقوًن مهارات استخداـ
اخلرائط لدل الطالبات ادلطبقات كذلك على النحو األيت-:
- 1حتديد ادلستول العاـ ألداء الطالبات ادلطبقات دلهارات االستجواب يف ضوء ادلتوسط احلسايب
كاالضلراؼ ادلعيارم للدرجات اليت حصلوا عليها مبوجب أكزاف البدائل احملددة يف استمارة ادلالحظة.
- 2حتديد مستول أداء الطالبات ادلطبقات يف كل رلاؿ من اجملاالت احملددة يف استمارة ادلالحظة يف
ضوء ادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم للدرجات القصول اليت حصلوا عليها يف مهارات كل رلاؿ
- 3دلا كاف ادلقياس احلايل مؤلف من أربعة مستويات رلموع أكزاهنا (  )6درجات فاف كسط ادلقياس
لكل مهارة ىو ()1.5درجة



- 4عد كسط األداء الكلي لالستمارة (  )64.5درجة معيارا للفصل بني األداء ادلتحقق كغري
ادلتحقق فكل أداء كسطو احلسايب (  )64.5درجة فأكثر عد متحققا كمقبوال ككل أداء كاف كسطو
اقل من ( )64.5درجو يعد غري متحقق



- 5إما أكساط اجملاالت اخلمسة فقد بلغت ()7.5-6-22.5-16.5-12

كيف ضوء ما تقدـ تعرض الباحثة النتائج اآلتية .
أوال ن  :ادلستول العاـ ألداء الطالبات ادلطبقات دلهارات استخداـ اخلريطة

بعد تطبيق استمارة ادلالحظة مبوجب القياس الرباعي الذم تضمنتو عرضت الباحثة الدرجات اليت حصلت
عليها كل طالبة مطبقة يف توزيع تكرارم مستخرجة كسطها احلسايب كاضلرافها ادلعيارم فوجد إف درجات أداء



استخرج كسط المقياس لكؿ ميارة كالبالغ ( )1 ،5عف طريؽ جمع أكزاف المقياس (صفر)3،2،1 ،ثـ تقسيـ الناتج عمى ( )4



تككف كسط األداء الكمي لالستمارة كالبالغ ( ) 64,5ـ ف حاصؿ ضرب كسط المقياس لكؿ ميارة كالبالغ ×1,5مجمكع الميارات في استمارة

المالحظة كالبالغ ( )43ميارة .


حسب أكساط المجاالت مف حاصؿ ضرب كسط المقياس لكؿ ميارة ×عدد الميارات في كؿ مجاؿ
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الطالبات ادلطبقات تباينت مرتاكحة بني ( )83حدا على ك(  )15حد أدىن.كظهر ادلتوسط احلسايب لتلك
الدرجات ()40.09درجة يف حني كاف االضلراؼ ادلعيارم (.)20.17كما موضح يف جدكؿ ()2

جدكؿ ( )2التوزيع التكرارم لدرجات استمارات ادلالحظة
ت

الفئات

عدد ادلعلمات

نسبتهن ادلئوية

1

40-15

43

59.72

2

65-41

17

23.61

3

85-66

12

16.66

اجملموع

72

00ا%

الوسط

االضلراؼ

احلسايب

ادلعيارم

40.09

20.17

كيالحظ من اجلدكؿ السابق إف أداء ( )12طالبة مطبقة ديثل نسبة ( )16.66من اجملموع عينة الدراسة البالغ
()72طالبة قد بلغ احلد األدىن للمستول ادلقبوؿ البالغ(  )64.5درجة فأكثر يف حني إف (  )50طالبة مطبقة
ديثلن نسبة ( )83.33مل يرؽ أداؤىن إىل ادلستول ادلقبوؿ .كيتضح إف ادلتوسط احلسايب ألداء الطالبات
ادلطبقات بشكل عاـ قد بلغ ()40.09كىو أدىن من ادلتوسط احلسايب للمقياس البالغ ()64.5درجة .
كباستخداـ االختيار التائي لعينو كاحدة ظهر إف الفرؽ بني ادلتوسطني كاف ذا داللة إحصائية عند مستول
) باالجتاقالسالب .شلا يعين إف أداء الطالبات ادلطبقات الكلي يف مهارات استخداـ اخلرائط مل يرؽ إىل (0.05
ادلستول ادلقبوؿ إذا ما قيس بادلقياس احلايل البالغ ( )64.5درجة .كما موضح يف اجلدكؿ ()3

جدكؿ( )3نتائج االختيار لعينة كاحدة للمستول العاـ لألداء
حجم

الوسط

االضلراؼ

الوسط

القيمة التائية

القيمة

مستول

درجة

داللو

احلرية

التائية
احملسوبة
الفرضي
ادلعيارم
العينة احلسايب
اجلدكلية
71
0.05 1.65
10.29
64.5 20.17 40.09 72
ثانيا - :مستول أداء الطالبات ادلطبقات يف كل رلاؿ من رلاالت استخداـ اخلرائط -:مت مجع درجات

الطالبات ادلطبقات كاستخراج كسطها كاضلرافها ادلعيارم لكل رلاؿ على حده،كذلك دلعرفة مستول األداء
كتقدًن صورة كاضحة لكل رلاؿ من رلاالت اليت فيها قصور بقصد التوصل إىل ادلقرتحات ادلناسبة اليت من
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شاهنا رفع مهارة الطالبات يف تدريس اجلغرافية مستقبال .كدلعرفة ما إذا كانت الفركؽ دالة إحصائيا بني تلك
ادلتوسطات احلسابية ادلستخرجة يف كل رلاؿ من اجملاالت اخلمسة كادلتوسطات الفرضية ذلا .مت استخداـ
االختباراالتائى لعينة كاحدة فكانت النتائج كما ىي موضحة يف جدكؿ()4
جدكؿ ( )4نتائج االختيار الثاين لعينو كاحدة كلكل رلاؿ من اجملاالت
القيمة التائية
احملسوبة

ت

اجملاالت

1

اختيار اخلريطة

الوسط
احلسايب
9.7

االضلراؼ
ادلعيارم
7.2

الوسط
الفرضي
12

_2.7

2

عرض اخلريطة

14.6

6.5

16.5

_2.4

3

فهم اخلريطة

19.6

8.6

4

استخداـ اخلريطة يف
التقوًن

4.5

2.9

22.5
6

_2.8
_4.4

5

صياغة اخلريطة

5.6

4.1

7.5

_3.9

القيمة التائية
اجلد كيلة
1.6

مستول
الداللة
0.05

يتضح من اجلدكؿ السابق كجود فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستول ( )0.05كباالجتاه السالب يف مجيع
اجملاالت كىذا يدؿ على إف أداء الطالبات ادلطبقات يف ىذه اجملاالت كاف غري معقوؿ كديكن إرجاع سبب ىذه
النتائج سواءا بالنسبة للمستول العاـ ألداء الطالبات أك بالنسبة لألداء على كل رلاؿ من ىذه اجملاالت إىل ما
يأيت
- 1إمهاؿ أك ضعف تناكؿ موضوع مهارات استخداـ اخلرائط من قبل مدرسي مقرر طرائق التدريس يف
معاىد ادلعلمات
- 2ضعف إدراؾ الطالبات ادلطبقات ألمهية استخداـ اخلرائط يف تدريس اجلغرافية باعتبارىا كسيلة
تعليمية ال ديكن االستغناء عنها
- 3تدريس ادلهارات قائم على احلفظ كالتلقني بدال من ادلمارسات التطبيقية القائمة على الفهم.
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الفصل اخلاهس

االستنتاجات ،التوصيات املقرتحات
أوال :االستنتاجات

يف ضوء نتائج البحث احلايل ديكن كضع االستنتاجات اآلتية -:
- 1ضعف اإلعداد العلمي كاألكادديي يف رلاؿ ادلهارات لطالبات معاىد إعداد ادلعلمات يف الوقت
الذم تؤكد فيو الدراسات على ضركرة استيعاب كفهم موضوع ادلهارات كإعطاءه األكلوية يف
إعداد ادلعلمني كادلعلمات
- 2منهاج طرائق التدريس يف معاىد ادلعلمني كادلعلمات ال يتضمن موضوع ادلهارات بالرغم من
أمهيتو
- 3ضعف استيعاب الطالبات ادلطبقات دلهارات استخداـ اخلرائط يؤثر على فهم الطلبة للدرس
كيقلل من حتصيلهم للمادة العلمية .

ثانيا :التوصيات
- 1قياـ كزارة الرتبية بإعداد كراس أك كتاب يتضمن مهارات تدريس ادلواد االجتماعية بصورة عامة
كمهارات استخداـ اخلرائط بصورة خاصة كتوزيعو على ادلدارس لغرض استفادة ادلعلمني
كادلعلمات منو
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- 2قياـ ادلشرفوف الرتبويني بالرتكيز على موضوع مهارات استخداـ اخلرائط من خالؿ استخداـ قائمة
ادلالحظة يف البحث احلايل لغرض تقييم مستول
أداء ادلعلمني كادلعلمات إثناء زيارهتم
- 3أقامت دكرات تدريبية للمعلمني كادلعلمات أثناء اخلدمة دلساعدهتم يف اكتساب ادلهارات
كادلعلومات كاخلربات اجلديدة
-4ادخاؿ موضوع مهارات استخداـ اخلرائط دلناىج طرائق التدريس ىف معاىد اعداد ادلعلمات

ثالثا :المقترحات:
استكماال للبحث الحالي نقترح ما يأتي -:

- 1إجراء دراسة لتقوًن مهارات أخرل مثل مهارات التفكري كمهارات الدراسة كالبحث ادليداين كمهارة
قراءة الرسوـ البيانية كاجلداكؿ اإلحصائية لدل الطالبات ادلطبقات
- 2إجراء دراسة لتقوًن مهارات استخداـ اخلرائط لدل مدرسي معاىد ادلعلمات الذين يقومو
بإعداد ىؤالء ادلعلمات

ف

- 3كضع برنامج تدريىب لتدريب طالبات معاىد ادلعلمات على مهارات ادلواد االجتماعية كبالذات
مهارات استخداـ اخلرائط
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