
 

 

  أثز استخذام السبىرة التفاعليت يف تذريس اجلغزافيت
لذي تالهيذ املزحلت  علً تنويت بعض ههاراث فهن اخلزيطت

 اإلعذاديت
 

 (ورقت بحثيت مشخقت مه رسالت الماجسخير) 

 

 

 ذادــإع
 أهرية رهضاى حموذ النجار

 زافـــــإش

 سها محذي سوييد/                             علي حسني عطيت/ أ.د            

                        المىاهج وطرق حذريس الجغرافيا المساعذأسخار          المىاهج وطرق حذريس الجغرافيا المخفرغأسخار    

 جامعت المىىفيت -كليت الخربيت                               جامعت المىىفيت     -كليت الخربيت           

 

 

 0202 ديسمبر  –  الثالثجامعت المىىفيت           العذد  –مجلت كليت الخربيت            

 
 0202 وىفمبر  –  الثالثجامعت المىىفيت           العذد  –مجلت كليت الخربيت            

 

 0202 ديسمبر  –  الثالثجامعت المىىفيت           العذد  –مجلت كليت الخربيت            

 
 0202 وىفمبر  –  الثالثجامعت المىىفيت           العذد  –مجلت كليت الخربيت            



 ...أثر اسخخذام السبىرة الخفاعليت في حذريس الجغرافيت 

 

 

 

 

 0202 ديسمبر – الثالثالعذد جامعت المىىفيت                                            –مجلت كليت الخربيت 

 

989 

 السبىرة التفاعليت يف تذريس اجلغزافيتأثز استخذام 
 لذي تالهيذ املزحلت اإلعذاديت علً تنويت بعض ههاراث فهن اخلزيطت
 إعـــــذاد 

 أهرية رهضاى حموذ النجار
 زافــــإش

 سها محذي سوييد/                             علي حسني عطيتأ.د/             
   المىاهج وطرق حذريس الجغرافيا المساعذ                     أسخار          ا المخفرغالمىاهج وطرق حذريس الجغرافيأسخار    

 جامعت المىىفيت -كليت الخربيت                               جامعت المىىفيت     -كليت الخربيت           

 
 ص لخستامل

هى انخشَطت حذسَش اندغشافُا نخنًُت يهاساث ف  اصخخذاو أشطت انضبىسة انخفاعهُت فً  إنً هذفج الذراست    

، ٌاإلعذاد انثانًانصف بفصهُن حهًُزاث حكىنج عُنت انبحث ين ، و نذي حاليُز انصف انثانً اإلعذادي

يىضىعاث ضابطت، ولذ حى حذسَش ، ويثم اِخش انًدًىعت انخدشَبُت يثم أحذهًا انًدًىعت ان

فٍ حُن حى انخذسَش ، انضبىسة انخفاعهُت  انخدشَبُت باصخخذاو  نهًدًىعتاندغشافُا بانفصم انذساصٍ األول 

اخخباس  نمُاس يهاساث ف هى انخشَطت عهً انًدًىعخُن وحى حطبُك بانطشَمت انًعخادة، نهًدًىعت انضابطت 

( بُن يخىصطٍ 0...عنذ يضخىي ) اإحصائًُ  الفشق د وخىدعن  ولذ كشفج نخائح انبحثلبهًُا وبعذًَا، 

وهً : )لشاءة فهى انخشَطت الخخباس  انبعذي وانضابطت فً انخطبُك انًدًىعت انخدشَبُت  دسخاث حاليُز

نصانح انًدًىعت انخدشَبُت فً  انخشَطت، ححهُم انخشَطت ، حفضُش انخشَطت ، االصخنخاج ين انخشَطت(

فشق دال انخطبُمُن انمبهً وانبعذي الخخباس يهاساث فهى انخشَطت نصانح انًدًىعت انخدشَبُت ، َىخذ 

( بُن يخىصط دسخاث حهًُزاث انًدًىعت انخدشَبُت فً انخطبُمُن انمبهً  0...إحصائًُاعنذ يضخىي )

َىخذ أثش فعال الصخخذاو اصخخذاو وانبعذي الخخباس يهاساث فهى انخشَطت نصانح انخطبُك انبعذي ، 

انضبىسة انخفاعهُت فً  وهزا َشخع إنً اصخخذاو، انضبىسة انخفاعهُت فً حنًُت يهاساث فهى انخشَطت" 

باصخخذاو انضبىسة انخفاعهُت وانبشايح انمائًت بضشوسة االهخًاو  .وحىصً انذساصت حذسَش انىحذة انًخخاسة

حُث َؤدي اصخخذايها ، ا ين انخكنىنىخُا ثً ا حذَباعخباسها يُذانً  ، وأنشطخها فً حذسَش اندغشافُا، عهُها 

وشذ انخباههى وحنًُت  ، ُز انخاليُز عهً انًشاسكت اندًاعُتإنً ححضُن عًهُخً انخعهُى وانخعهى ،وححف

ويضخخهص َخأنف انبحث ين فصىل، ويهخص بانهغخُن انعشبُت واالندهُزَت، .ويهاساث فهى انخشَطت 

 . ( أشكال7( خذوالً وعذد )19( يالحك ، عذد )7وعذد ) بانهغخُن انعشبُت واالندهُزَت

 الكلماث المفخاحيت:

 .، يهاساث فهى انخشَطتُات، حذسَش اندغشافانضبىسة انخفاعهُ

 0202/ 6 /02البحث :  الم إسخحاريخ 

 
 .1.1:    /     /  البحثإسخالم حاريخ 

 

 .1.1:    /     /  البحثإسخالم حاريخ 

 
 .1.1:    /     /  البحثإسخالم حاريخ 

 7/0202/  21البحث :    قبىلحاريخ 

 
 .1.1:    /     / البحث قبىلحاريخ 

 

 .1.1:    /     / البحث قبىلحاريخ 

 
 .1.1:    /     / لبحثا قبىلحاريخ 



 

 د / هانت صعُذ عبذ ا ر

 

 

 

 
 

 

 0202 ديسمبر  – الثالثالعذد                     جامعت المىىفيت                        –مجلت كليت الخربيت 

99. 
 أميرة رمضان محمذ الىجار .أ،  سها حمذي زويهد. ،  علي حسيه عطيت أ.د.                        

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

The Effect of Using the Interactive Whiteboard in Teaching Geography 

on Developing some Map Comprehension Skills  

among Preparatory Stage Pupils  
 

Abstract 

This summary deals with a presentation of the field of the research 

problem, its research steps, and a summary of the results of the research, and 

then presents in light of them some recommendations and suggestions through 

which some research and other studies can be conducted. 

The twentieth century witnessed a huge scientific boom that included 

aspects of human knowledge. The information revolution contributed to 

develop many methods of communication, which facilitated the transfer of 

knowledge between countries within minutes or seconds, Therefore, it was 

imperative for us to develop school curricula to enable them to pursue the 

accelerating technological revolution in which we are living today. The 

curriculum and its development are like other matters affected by the 

development of technology and information technology the use of information 

technology has expanded during the past three decades to include all aspects of 

life, and one of the areas affected by the information revolution is curriculum 

development, so it should be used in developing curricula and studying how to 

employ them to serve the curriculum goals in developing society. 

  So, It has become imperative to integrate information and 

communication technology into education; Because the use of technology in 

education will enable pupils to study many scientific phenomena that are 

difficult for them to study in normal circumstances and link them to the outside 

world, and that in teaching all different school subjects, especially geography, 
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as it is a lot of geographical phenomena that the student needs to coexist and 

interact with, as it includes Maps, which are considered a necessary and 

essential educational tool for geography, through which he can transmit many 

facts and information about the human relationship with the place in which he 

lives. 

Research problems: 

    The problem of the current research is represented in the low level of 

comprehension skills in geography among second-grade middle school pupils, 

which requires the use of interactive whiteboard activities in teaching to 

develop some skills of understanding the map among pupils, and an attempt to 

treat this problem requires answering the following main question: 

"How can some skills of understanding the map in geography be 

developed using interactive whiteboard activities during the teaching process 

for middle school students?" 

From this main question, the following sub-questions are divided into: 

1. What are the skills of understanding the map in geography that can 

be developed using the interactive whiteboard activities of the second 

grade preparatory students? 

2. What are the principles to be taken into account when using 

interactive whiteboard activities in teaching geography to develop some 

skills of understanding the map among second-grade preparatory pupils? 

3. What is the effect of using interactive whiteboard activities in 

teaching geography on developing some comprehension skills of the map 

among second-grade middle school students? 
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Research Objectives: 

      The current research aims at using of interactive whiteboard activities 

in teaching geography and measuring their impact on developing some skills of 

understanding the map among second-year middle school students. 

Research Importance: 

The importance of the research is that it provides: 

1. A list of the skills of understanding the map in geography that must be 

developed by second-year middle school students using interactive 

whiteboard activities, which can be used in developing geography 

curricula at that stage. 

2. The interactive whiteboard activities to develop some skills of 

understanding the map among the second year of middle school pupils. It 

can be used in developing teaching and learning of geography and 

developing teacher preparation and training programs. 

3. Worksheets for pupils, including activities that students can carry out 

related to the interactive whiteboard to develop skills in understanding the map. 

4. Ateacher's guide for teaching geography topics (geographical content) 

using interactive whiteboard activities, which can be used in developing 

teacher preparation and training programs. 

5. Atest of some skills in understanding the map in geography, which can be 

used in evaluating students' learning of those skills. 

Research Hypotheses:  

   The current research sought to verify the validity of the following hypotheses: 

1- There is a difference between students at the level (0.05) in  their marks 

and their aapplication in the group. 
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2- There is a statistically significant difference at the level (0.05) between 

the mean scores of the experimental group students in the pre and post 

applications to test the skills of understanding the map in favor of the post 

application. 

3- There is an effective evidence of using effective board in improving 

their skills of map understanding for 2nd year prep students. 

The research Methodology:  

In light of the current research questions and a hypothesis, each of: 

- Descriptive approach: when reviewing literature and previous 

studies related to research variables and writing the theoretical 

framework, and when preparing a list of skills to understand the map in 

geography, and when determining the procedures for interactive 

whiteboard activities in teaching, and during the preparation of 

worksheets and the teacher's guide and a test to measure the skills of 

understanding the map. 

- A quasi-experimental approach, when conducting the program, 

experimenting with research and applying research tools and 

educational materials to the research sample before and after. 

Research variables: 

The search variables were as follows: 

1. The independent variable: using interactive white board activities in 

teaching. 

2. Dependent variable: some of the skills of understanding the map in 

geography, namely (reading - analysis - interpretation - deduction from the 

map). 
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Experimental design: 

    The current research depended on the experimental design based on random 

selection of the two research groups: the experimental group that was exposed 

to the experimental variable (teaching using the interactive whiteboard), and the 

control group that was not exposed to this variable, as it was taught in the usual 

way, then compared the results of the two groups through the data that were 

made. Obtaining it from the application of measuring tools before and after is 

called experimental design pre-post with the presence of a control group. 

Research delimitations: 

The current research was limited to the following limits: 

1. The current research experience was applied to a group of second-grade 

middle school students, for their reaching an advanced level of mental 

and intellectual maturity, increasing their mental reasoning abilities, 

and mastering the mental skills and abilities they had more than ever 

before,enabling them to develop skills in understanding the map they have.  

2. The research experiment was applied in the private Islamic Education 

School of Shebin El-Kom Educational Administration. 

3. The research experiment was applied during the first semester of 

(2019/2020). 

4. The subjects of the unit (Our Arab Homeland, One Place and One 

Nature) were taught from the geography curriculum for social studies 

for the second year of middle school. 

5. Developing the skills of understanding the map in geography,represented 

in the skills of:(reading-analysis-interpretation-deduction from the map). 
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Teaching tools and materials: 

 The current research used the following educational tools and materials: 

1. A list of the skills of understanding the map in the appropriate geography 

for second-year middle school students. 

2. Interactive whiteboard activities to teach the specific unit 

3. Worksheets and exercises for second-grade middle school students. 

4. Teacher's Guide: To teach unit topics using interactive whiteboard 

activities to develop skills in understanding the map 

5. To test the skills of understanding the map in geography for the second 

year of middle school students. 

Research procedures: 

   To answer the research questions and verify the validity of the hypotheses, 

the current research follows the following procedures: 

1. Preparing a list of the skills of understanding the appropriate map in 

geography for pupils in the second year of preparatory school, and 

presenting it to a group of arbitrators to ensure its suitability for the 

students of the second grade of middle school through: 

 Studying the objectives of teaching social studies curricula in 

general, geography, in particular, at the preparatory stage. 

 Access to literature and previous Arab and foreign studies related 

to the topic of research and use them in preparing research tools 

and the theoretical framework. 

 The characteristics of middle school students, their educational 

needs, and their mental abilities, in the light of which they can 

develop their skills in understanding the map. 
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 Polling the opinions of experts and specialists in the field of 

teaching social studies in general and geography in particular. 

 Building a list of the skills of understanding the map needed for 

second-year middle school students in light of the previous sources, 

and presenting it to the arbitrators in its initial form; To express an 

opinion on it and to amend it in the light of these opinions; All the 

way to her final image. 

2. Preparing worksheet to implement the activities related to the skills of 

understanding the map among the second year preparatory students. 

3. Preparing the teacher's guide to teach the topics by using the interactive 

whiteboard activities to develop some comprehension skills of the map 

for second-year middle school pupils. 

4. Designing interactive whiteboard activities to teach the specific unit to 

develop some comprehension skills of the map in geography for second-

year preparatory students. 

5. Preparing a test for some skills of understanding the map in geography 

for second-year middle school students. 

6. Presenting  tools to a group of arbitrators to ensure their validity and 

control. 

7. The research group was randomly selected and divided into two groups, 

one experimental and the other control. 

8. The test was applied beforehand on the students of the experimental and 

control groups to ensure the equivalence of the two groups. 



 ...أثر اسخخذام السبىرة الخفاعليت في حذريس الجغرافيت 

 

 

 

 

 0202 ديسمبر – الثالثالعذد جامعت المىىفيت                                            –مجلت كليت الخربيت 

 

997 

9. The unit topics were taught using the interactive whiteboard activities for 

the experimental group students, while the teaching was done in the usual 

way for the control group students. 

10. The test was carried out in the experimental and control groups. 

11. The data were monitored, processed statistically, and conclusions 

reached. 

12. The results are presented, discussed and interpreted. 

13. Recommendations and proposals were presented in light of the results 

reached. 

Research results: 

   The results of the current research proved that the interactive whiteboard has 

an effective effect on developing some skills in understanding the map, and this 

was evident through statistical treatments. The results of the research revealed 

the following: 

 The pupils of the experimental group outperformed the pupils of the 

control group in comprehending the map skills, as there is a statistically 

significant difference at the level (0. 5) between the pupils of the 

experimental and control groups, which confirms that teaching using the 

interactive whiteboard has contributed to the development of the skills of 

understanding the map among the students of the group Experimental. 

 The level of the map comprehension skills of the experimental and 

control group students improved after their studies using the interactive 

whiteboard, as there is a statistically significant difference at the level of 

(0.05) between the average grades of the students in the pre and post 

applications, which confirms that teaching using the interactive 
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whiteboard has contributed to the development of map comprehension 

skills is for the students of the experimental group. 

 There is an effective effect of using the interactive whiteboard in 

developing some skills of understanding the map in geography among 

second-grade middle school students, which confirms that there is a very 

large impact and great effectiveness and educational importance of using 

the interactive whiteboard in developing the skills of understanding the 

map in geography. 

Research Recommendations: 

Whereas, the results of the current research have revealed the 

effectiveness of the interactive whiteboard in some geography topics and 

determined for second-year preparatory students in the first semester in 

developing map comprehension skills, in terms of an improvement in the level 

of map comprehension skills of the research group; the researcher recommends 

the following: 

 There must be an iinterest in using the interactive whiteboard to teach 

geography; as a modern field of technology, it improves the teaching and 

learning. 

 There must be an a attention to the teaching methods decisions by 

training teachers at using skills of understanding the map to avoid any 

deficiencies that may be reflected in the levels of performance during the 

teaching. 

 Taking advantage of the skills list to understand the map and its sub-

skills and make the teaching process in the preparatory stage based on 

developing these skills. Holding training courses for geography teachers; 
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To demonstrate how to design interactive whiteboard activities based on 

developing skills to understand the map. 

 Developing geography curricula at the preparatory and secondary levels 

in light of the use of the interactive whiteboard. 

Researchh Suggestions:  

 In light of the research questions and the results that resulted from it, the 

researcher suggests conducting further studies in the following fields: 

 A suggested program for training geography teachers on using the map 

for high school students. 

 The effect of using interactive whiteboard on removing obstacles and 

difficulties facing students using interactive whiteboard in education. 

 The effect of using the interactive whiteboard to get rid of the obstacles 

and difficulties facing teachers using the whiteboard. 
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   :أواًل: اإلطار العام لمبحث       
 :البحث  مقدمة

تمثل يركز عمم الجغرافيا عمى تعمم ميارات الخرائط واستخداميا عمى إعتبار أن دراسة الخرائط      
جزءًا ميما وضروريًا ال يمكن اإلستغناء عنو فى الدراسة الجغرافية الحديثة،وذلك ألن الخرائط تجعل 
المواقف التعميمية أكثر ثراءًا وتأثيرًا فى التمميذ وتيسر عمى التالميذ فيم ما يدرسونو ويسمعونة 

 (2، 4102ويشاىدونة من أحداث محمية وعالمية. )محمود الخنانى، 
حتوى منيج الجغرافيا عمى ميارات الخرائط، الذى يحتوى عمى وصف دقيق لألماكن والمواقع، وي    

 (Jin & Wong  , 2010,106) وعمى رموز وتوجييات وحدود ومسافات
وتعد الخرائط من أدوات عمم الجغرافيا وذات دور كبير فى تعميما وتعمميا، ويمكن أن نوضح    

تثير إىتمام المتعممين، إختزال المعمومات وتسجييا،التأكيد عمى حس أىمية استخدام الخرائط فى أنيا 
المكان واإلتجاه وفيم العالقات بين الظواىر، وتنمية التفكير وميارات البحث، والتغمب عمى صعوبة 
كتسابيا، وتوضيح المعمومات، وتقدم صورة حقيقية لمواقع، وتساعد عمى إتصال التالميذ  المفاىيم وا 

 ) 840-805، 4112يم تعمم التالميذ.)إمام البرعى، بالبيئة وتقو 
كما تعد الخريطة واحدة من الطرق المتكررة المستخدمة لتصور المعمومات المكانية ،وترجع    

شعبيتيا إلى قدرتيا عمى تصور التوزيع المكانى لممعمومات المحددة التى يمكن أن تضع المعمومات 
  (Hanus,2019,362 &Havelková) .فى منظور جديد تماماً 

وتعد ميارات فيم الخريطة من الميارات اليامة لكل من المعمم والطالب عمى حد سواء فيذه      
الميارات ىى الميارات التى من أجميا  يتم استخداميا فى التدريس فى المقام األول وميارات فيم 

بسيط الى المعقد أو المركب الخريطة ىى ميارات تراكمية متسمسمة فى دراستيا أى أنيا ترتقى من ال
وتشمل ميارات فيم الخريطة أربع ميارات رئيسية يتبع كل منيا ميارات فرعية والميارات األربع ىى 
)ميارة قراءة الخريطة،ميارة تحميل الخريطة،ميارة تفسير الخريطة،ميارة اإلستنتاج من الخريطة. 

 ) 422، 4112)محمد عطوة، 
لخريطة بصفة عامة وميارات فيم الخريطة خاصة فقد اىتمت بيا العديد ونظرًا ألىمية ميارات ا     

 ( ودراسة 4102(،ودراسة )سيا أبو حمادة ، 4100من الدراسات ومنيا دراسة )عمى عطية،
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((Skryheveska,et  all,2013  ،(  ودراسة )سامية فايد، 4108،دراسة)ليث التميمى، اية صالح
 ) Jadallah,et all 4102(،دراسة )،4102ل الصرايرة :(، ودراسة )أم4102ابراىيم ىيكل: 

 (Asskoy&Ablak ,2019) ،ودراسة
ولكى نساير العالم المعاصر والمعرفة العممية الواسعة والكم اليائل من المعارف والمفاىيم عمينا      

 4108أن نعدل من الوسائل المستخدمة داخل الفصول الدراسية فى عممية التعمم.)منى السنباطى، 
 :022)   

لذلك سعى الميتمون بعمم الجغرافيا إلى البحث عن إستيراتيجيات حديثة تتناسب مع الثورة     
المعموماتية، كما وجب عمى العممية التعميمية إستخدام األساليب واإلستيراتيجيات التى تنمى ميارات 

إشراك التالميذ فى عممية التعمم  فيم الخريطة لدى التالميذ ومنيا السبورة التفاعمية ؛ألنيا تعمل عمى
وتحفيز التالميذ عمى المشاركة بفاعمية، وتقضى عمى التدريس التقميدى الذى يقوم عمى الحفظ 

 . والتمقين
فالسبورة التفاعمية ىى نوع من البرمجيات التعميمية، وىي عبارة عين مجموعة من التعميميات     

خاصة تفيميا اآللة ، وتوضح ىذه المغة تسمسل الخطوات  الموجيو إلى الكمبيوتر ويتم إعدادىا بمغة
التى يقوم بيا الكمبيوتر آلداءالمياماالزمة لحل مشكمة ،ومن ثم الوصول إلى نتائج معينة. )يس 

  ( 2،  4111قنديل ، 
كما أن السبوره التفاعمية تتميز بمرونة اإلستعمال وتسيم فى توفير الوقت والجيد، وسيولة العوده 

السابقة بدون تعب عند الحفظ، وال حاجة لممستمع فى تدوين مالحظاتو حيث يتم حفظيا عمى  لمنقاط
السبورة وتسيم السبورة التفاعمية فى توفير متعة فى التدريس عند استعماليا. )فاطمة عبدالحميد، 

4112) 
سات فى اآلونة وقد نالت السبورة التفاعمية قسطًا كبيرًا من اإلىتمام من قبل العديد من الدرا    

(، 4102( ،دراسة)ىند القريقرى، 4102األخيره ومن ىذه الدراسات :دراسة ) إبراىيم الحميدان ، 
( ، ودراسة )سيير حسين، محمد 4102(، و دراسة )إبتيال األمين، 4102دراسة ) نبيل المييرات،

لرحمن الرشيدى، (، ودراسة )عبد ا4105(، ودراسة )دالل ىوامش، خالد العجمونى، 4102الحيمة، 
،والتى أكدت (Erdener, et all,2019 ) ، ودراسة(,et all Devita 4105( ، ودراسة )،4105
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نتائجيا عمى أىمية توظيف السبورة التفاعمية فى عممية التدريس وتوفير الوقت والجيد لممعمم والمتعمم 
لمعمم والمتعمم، وربط طالب الصف بعضيم ببعض، مما يساعد عمى توفير جو من الراحة لدى ا

ثارة حماس التمميذ وتحفيزه عمى التعمم  . وا 
لذا تمثمت مشكمة البحث الحالى فى ضعف مستوى ميارات فيم الخريطة فى الجغرافيا لدى تالميذ 
المرحمة اإلعدادية، األمر الذى يتطمب استخدام أنشطة السبورة التفاعمية فى التدريس لتنمية بعض 

لتالميذ، ومحاولة لعالج ىذه المشكمة يتطمب اإلجابة عن السؤال الرئيس ميارات فيم الخريطة لدى ا
 :التالى

كيف يمكن تنمية بعض ميارات فيم الخريطة فى الجغرافيا بإستخدام أنشطة السبورة التفاعمية   
 من خالل عممية التدريس لتالميذ المرحمة اإلعدادية ؟

  : اآلتية ويتفرع من ىذا السؤال الرئيسى التساؤالت الفرعية
ما ميارات فيم الخريطة فى الجغرافيا التى يمكن تنميتيا باستخدام أنشطة السبورة التفاعمية  .0

 لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى؟
ما األسس الواجب مراعاتيا عند استخدام أنشطة السبورة التفاعمية فى تدريس الجغرافيا لتنمية  .4

 الثانى اإلعدادية؟بعض ميارات فيم الخريطة لدى تالميذ الصف 
ما أثر استخدام أنشطة السبورة التفاعمية فى تدريس الجغرافيا عمى تنمية بعض ميارات فيم  .2

 الخريطة لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى؟
  :استيدف البحث الحاليىدف البحث:  

ميارات فيم  استخدام أنشطة السبورة التفاعمية فى تدريس الجغرافيا وقياس أثرىا عمى تنمية بعض    
 . الخريطة لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى

   :أىمية البحث
تتمثل أىمية البحث فى أنة قدم قائمة بميارات فيم الخريطة فى الجغرافيا التى يجب تنميتيا لدى     

تالميذ  الصف الثانى اإلعدادى باستخدام السبورة التفاعمية، والتى يمكن اإلستفادة منيا فى تطوير 
اىج الجغرافيا بتمك المرحمة ، أوراق عمل لمتالميذ متضمنة أنشطة ينفذىا التالميذ بإستخدام من

السبورة التفاعمية ، ودلياًل لممعمم لتدريس موضوعات الوحدة بإستخدام السبورة التفاعمية والتى يمكن 
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الخريطة  فى  اإلستفادة منيا فى تطوير برامج إعداد وتدريب المعمم ، واختبار لبعض ميارات فيم
 .الجغرافيا يمكن الستفادة منو فى تقويم تعمم التالميذ لتمك الميارات

  :: سعى البحث الحالي إلى التحقق من مدى صدق الفروض التاليةفروض البحث
(  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة 1.1 8يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى )" .0

التطبيق البعدى الختبار ميارات فيم الخريطة لصالح  التجريبية والمجموعة الضابطة فى
 ".المجموعة التجريبية

( الستخدام السبورة التفاعمية فى تنمية ميارات 1. 1 8يوجد أثر فعال عند مستوى داللة )" .4
 . فيم الخريطة"لدى تالميذ الصف الثانى اإلعداى

   :منيج البحث
 :دام كاًل منفي ضوء أسئمة البحث الحالي وفروضو تم استخ    

: وذلك عند مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات البحث المنيج الوصفي .0
 .وكتابة اإلطار النظري وعند اعداد أدوات البحث

 .: وذلك عند تطبيق أدوات البحث والمواد التعميمية قبميًا وبعدياً المنيج التجريبي .4
 :حدود اآلتية:  اقتصر البحث الحالي عمى الحدود البحث

 . : مجموعة من تمميذات الصف الثانى اإلعداديحدود بشرية .0
: تم تطبيق تجربة البحث فى مدرسة التربية اإلسالمية الخاصة بإدارة شبين حدود مكانية .4

 . الكوم التعميمية بمحافظة المنوفية
 .م(4141-4102)ث خالل الفصل الدراسى األول لعام: تم تطبيق تجربة البححدود زمانية .2
: تم تدريس موضوعات وحدة )  وطننا العربى،مكان واحد وطبيعة واحدة ( حدود موضوعية .2

 –التحميل  –وتم تنمية ميارات فيم الخريطة فى الجغرافيا والمتمثمة فى ميارات : ) القراءة 
 .(اإلستنتاج من الخريطة –التفسير 

 :)تعميمية اآلتية )من إعداد الباحثةاألدوات والمواد التعميمية: استخدم البحث األدوات والمواد ال
 .قائمة ببعض ميارات فيم الخريطة المحددة .0
 .أوراق عمل وتدريبات لتالميذ المرحمة اإلعدادية .4
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 .دلياًل المعمم لتدريس موضوعات الوحدة باستخدام ميارات فيم الخريطة .2
 .فيم الخريطة فى الجغرافيا لتالميذ المرحمة اإلعدادية إختبار ميارات .2
  :ات البحثإجراء
 :لإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من صدق الفروض، اتبع البحث الحالى اإلجراءات التالية    

إعداد قائمة ببعض ميارات فيم الخريطة وعرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين لمتأكد  .0
 .من مدى مالئمتيا لتالميذ المرحمة اإلعدادية

 .ميذ لتنفيذ األنشطة المرتبطة بميارات فيم الخريطةتم إعداد أوراق عمل وتدريبات لمتال .4
 .إعداد دليل المعمم لتدريس الموضوعات باستخدام السبورة التفاعمية .2
 إعداد إختبارلبعض ميارات فيم الخريطة فى الجغرافيا لتالميذ المرحمة اإلعدادي .2
  .تم عرض األدوات في صورتيا األولية عمى المحكمين لمتأكد من صدقيا وضبطيا .8
 .تم إختيار مجموعة البحث بطريقة عشوائية وتقسيميا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة .2
تم تطبيق اإلختبار قبميا عمى تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة لمتأكد من تكافؤ  .2

 .المجموعتين
تم تدريس موضوعات الوحدة بإستخدام أنشطة السبورة التفاعمية لتمميذات المجموعة التجريبية  .5

 .ي حين تم التدريس بالطريقة المعتادة لتمميذات المجموعة الضابطةف
  .تم تطبيق اإلختبار بعدًيا عمى المجموعتين التجريبية والضابطة .2

  .تم رصد البيانات ومعالجتيا إحصائيًا والتوصل لمنتائج .01
  .تم عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا .00
  .التى تم التوصل إليياتم تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء النتائج  .04

   :مصطمحات البحث
:فقد عّرفت الباحثة السبورة التفاعمية بأنيا: شاشة بيضاءكبيرة مرتبطة السبورة التفاعمية (0

بجياز حاسوب يتم التعامل معيا بالممس أو الكتابة عمييا بقمم خاص أو اإلصبع 
و خرائط أو ويمكن استخداميا فى عرض ما عمى شاشة الكمبيوتر من صورة واضحة أ

رسال ما تم شرحو من  فيديو، كما يمكن اإلفادة منيا بحفظ وطباعة وتخزين وا 
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موضوعات فى الجغرافيا التى أعدىا المعمم خالل البرنامج عمى شاشة الكمبيوترلتنمية 
ميارات فيم الخريطة والمتمثمة فى: "قراءة، وتحميل، وتفسير، اإلستنتاج من الخريطة 

 .انى اإلعدادى"لدى تالميذ الصف الث
: وتعرف إجرائيًا بأنيا: ترجمة وتفسير وفيم كل ما تنقمو الخريطة من فيم الخريطة (4

معمومات وتوضيح مضمون الخريطة، وقراءة مقياس الرسم، وقراءة مفتاح الخريطة، 
ستخدام الخريطة فى تحديد مواقع  ستخدام الخريطة فى تحديد اإلتجاىات، وا  وا 

شطة السبورة التفاعمية وتقاس ىذه الميارة باإلختبار المعد الظاىرات وذلك بإستخدام أن
 .لذلك

 ثانيًا: اإلطار النظري لمبحث: 
  :المحور األول:السبورة التفاعمية وتدريس الجغرافية

 :ويتم تناول ىذا المحور من حيث
 :أواًل: ماىية السبورة التفاعمية

 : يالقد تعددت التعريفات التى تناولت السبورة التفاعمية ومن
( السبورة التفاعمية بأنياعبارة عن "شاشة إلكترونية 01، 4112عرف عبد الحكيم العبادلة)  -

مسطحة وتعمل بالتوافق مع أجيزة الحاسوب وجياز عرض البيانات " داتا شو " وتحوليا 
الى اداة فعالة قوية لمتعميم،  وتقدم صورة واضحة لمحاسوب بحيث يمكن ضبطيا ببساطة 

بير،  وبواسطة الممس ويمكن التحكم فى عمل الحاسوب واستخدام قمم من عمى حجميا الك
حافظة القمم أيضا وىى تعرض بدرجة ما عمى شاشة الكمبيوتر بوضوح ونقاء عالى تصل 

  ."سم028( وقطرىا  25× 022ومقاسيا )  pixels ( 211×211الى )
المون يرتبط بجياز ( بأنيا "عبارة عن لوح أبيض 825،  4105كما يعرفيا رحيم بيدى ) -

الحاسوب والذى يتم عرض عميو ما موجود من تطبيقات فى الحاسوب ، ويمكن الكتابة 
عمييا بالممس وباألقالم الخاصة ، وتعد ىذه السبورة من أىم الوسائل التفاعمية بين المدرس 

 . "والطالب
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  :ثانيا: المسميات المختمفة لمسبورة التفاعمية
( بأن لمسبورة  02، 4100( ، أحمد عمبة )  08،  4105لدجانى )ذكر كل من عائشة ا     

    : التفاعمية عدة مسميات وىى
 (Smart Board ):  السبورة الذكية -
 (Interactive Explicating board) ):شاشة الشرح التفاعمى -
 Interactive Touch screen)) : شاشة الممس التفاعمى -
 ((interactive  White board :السبورة البيضاء التفاعمية -
 ( Digital Board/screen) :الشاشة / السبورة الرقمية -
 (Electronic Board/ screen) : الشاشة / السبورة االلكترونية -
 (Interactive Board) : الموح التفاعمى -

 :ثانيًا:أنواع السبورة التفاعمية
  :( السبورة التفاعمية إلى22،  4101يقسم الغريب اسماعيل ) 

 وىى ذات سطح مرنسبورة الناعمةال :  soft  ويمكن تشغيميا بالضغط عمى أيقوناتيا
 .باإلصبع،  وعادة يطمق عمييا السبورة التفاعمية

 السبورة التفاعمية ذات السطح الصمب Hard : ويتم تشغيميا باستخدام قمم معدنى stylus  ،
يعتبر أكثر شيوعا فى ؛ إال أن النوع األول  promethean Active Board ومن أنواعو

اإلستخدام حيث يكون ليا سطح ناعم المممس وحساس  مثبت عمى لوحة بالستيكية 
صمبة،  وال تستخدم معيا أقالم خاصة لتشغيميا؛ بل يتم تشغيميا والسيطرة عمى وظائفيا 

 .بالضغط عمى محتويات برامجيا باإلصبع
 :ثالثا: مميزات استخدام السبورة التفاعمية

 ممحتوى العممىبالنسبة ل: 
 .عرض المحتوى بشكل ممتع وجذاب عن طريق الكتابة عمييا ونقل وتحريك الرسومات .0
 .سيولة حفظ وطباعة جميع ماعمى السبورة من المحتوى التعميمى والعودة اآللية بسيولة .4
 .الوصول إلى المحتوى بأشكال مختمفة ومن مجموعة أوسع من المصادر .2



 ...أثر اسخخذام السبىرة الخفاعليت في حذريس الجغرافيت 

 

 

 

 

 0202 ديسمبر – الثالثالعذد جامعت المىىفيت                                            –مجلت كليت الخربيت 

 

1.7 

ضافتيا إلى برامجيا سواء كان ىذا االستياد فالشًا من إستيراد ممفات من برامج أخرى و  .2 ا 
 4105رحيم بيدى ، ).(power point ) ، أو (work) اإلنترنت أو ممفات من برامج

 . ) 222،  4102( )فداء دويك،   210،
 بالنسبة لممعمم : 
 .تساعد المعمم فى توصيل محتوى الدرس بشكل عممى ومتابعة المعمم لردودأفعال تالميذه .0
ساعد المعممين فى تعزيز دروسيم من استيراد الصور والفيديو التى تخدم درسو من ممفاتو ت .4

 .الخاصة أو من شبكة اإلنترنت
 .تساعد المعممين فى وضع خطة قبل البدء بالحصة .2
 .تساعد المعمم كوسيمة سمعية بصرية عند عرضو لموسائط المتعددة من خالليا .2
رسالو ليم عبر البريد تتيح لممعمم طباعة ما تم شرحو وتوزي .5 عو عمى التالميذ أو حفظو وا 

(،)سيير حسين، محمد  01، 6106اإللكترونى.)عصام إدريس ،محاسن البدوى ، 
( ،)عبد العزيز زاده،سياد  446،  6107(،) حاتم القضاه، 061، 6107الحيمة ، 
 .(Fahad.A,et all, 2018,P178-179)،  ) 011،  6101جادرى، 

 بالنسبة لممتعمم : 
 .زيادة مشاركة الطالب فى الفصل ، ورفع مستوياتيم التحصيمية .0
بناء المفاىيم بطريقة متسمسمة عمى العمر العقمي والزمني لممتعممين ،وحل المشكالت التي  .4

 .تواجو المتعممين وتنمي قدراتيم عمى التحميل و والتفسير وربط المعمومات وبعضيا البعض
 . تفيد ذوى اإلحتياجات الخاصة .2
 .دة التعاون بين الطمبة انفسيم من ناحية والمعمم من ناحية أخرىزيا .2
 .تنمية بعض الميارات لدى المتعمم وبالتالى يكون قادرًاعمى حل مشكالتو .8
إسالم  (،( Kendera,2010) يسيل شرح المفاىيم المعقدة لمطالب بطريقة سيمة وجذابة .2

 4102ح العنزى،(،)ممدو  052،  4102(،)خالد الغمالس ،  05،  4108منصور،
 (.2، 4105(،)آالء صندوقة،025، 4102(،)صييب رضوان،212،
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 أميرة رمضان محمذ الىجار .أ،  سها حمذي زويهد. ،  علي حسيه عطيت أ.د.                        

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

( عمى أن استخدام السبورة التفاعمية فى التدريس يوفر وقت 4108وقد أكدت دراسة إيمان صديق )
 .الدراس والمعمم فى الحصة الواحدة

بأىمية السبورة ( بضرورة زيادة وعى المعممين والطمبة 4102كما أكدت دراسة تسنيم الشمايمة )
جراء دراسات مماثمة عمى المباحث األخرى   .التفاعمية من خالل عقد الدورات التدريبية وا 

 :: والذي يمكن تناولو من خاللميارات فيم الخريطة: المحور الثاني
يعد إكساب التالميذ الميارات المتعمقة بالخريطة وتنميتيا من األىداف الرئيسية لدراسة وتدريس     
رافيا، إذ تعد الخرائط من األدوات اليامة لنقل المعمومات الجغرافية المحيطة باالنسان،  كما الجغ

  .تساعد عمى تحقيق األىداف الخاصة بالجغرافية
و تمثل الخريطة اليوم وسيمة رئيسية خاصة فى الدراسات الجغرافية التى تكتسب من خالل     

(، كما  2، 4111واإلجتماعية األخرى ) محمد  عمران،   الخرائط تميزىا عمى بقية العموم اإلنسانية
تعد الخرائط مقوما أساسيا من مقومات التدريس الجيد لمجغرافيا حيث أنيا تمثل ظاىرات السطح وما 
بينيا من عالقات مكانية وزمانية بإعتبارىا المحور الرئيسى الذى تدور حولو عمميتا تعميم وتعمم 

 (24،  4102أبو حمادة،   الدراسات اإلجتماعية. )سيا
  :أواًل: ماىية الخريطة

لقد تعددت المصادر التى تناولت المقصود بالخريطة بين العمماء والمفكرين، لذلك كان البد من     
 :التعرف عمييا عمى النحو التالى

تعرف الخريطة بأنيا رسم مصغر لجزء من األرض حسب مشاىدتو من أعمى بموجب مقياس رسم 
صطالحات خاصة.)خالد الخروصى،  الطبيعية واإلصطناعية برموزيا الييئات مبينًاعمي  )80، 4112وا 

خالصة القول أن الخريطة،  بإعتبارىا نموذجا لسطح األرض ووسيمة إتصال تعتمد عمى لغة مكتوبة 
بحروف معينة ممثمة فى الرموز واأللوان،  معروضة فى صورة تسيل عمى القارئ إستنتاج ما بيا 

 (022،  4112ومات. )أحمدالمقانى وأخرون،  من معم
ومن خالل ما سبق يمكن لمبحث الحالى أن يعرف الخريطة بأنيا: رسم توضيحى لسطح األرض أو 
جزء منو عمى سطح مستوى بمقياس رسم معين ورموز وألوان معينة وتنمى من خالليا ميارة قراءة 

ستنتاج من الخريطة   .وتحميل وتفسير وا 
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 : الخريطة ثانيًا: عناصر
ىناك مجموعة من المكونات والعناصر التى تشمميا الخريطة والبد من اإللمام بيا لكى يتم فيم 

    : الخريطة وقرائتيا وتتمثل فيما يمى
عنوان الخريطة أو )مضمون الخريطة( وىوالذى يوضح ما تحتويو الخريطة  : titleالعنوان .0

 .ل تضاريس الوطن العربىمن بيانات كما يوضح عنوان ومضمون الخريطة مث
: وتمكن المتعمم من التعرف عمى مواقع الظاىرات الجغرافية، وىناك اتجاىات اإلتجاىات .4

أصمية ىى شرق وغرب وشمال وجنوب وىى تقع بالنسبة لموقع ما عمى زاوية قائمة 
درجة،  واإلتجاىات الفرعية وتقع بين الجيات األصمية منيا الشمال الشرق  21مقدارىا 

 .مال الغرب والجنوب الشرق والجنوب الغرب وكل من الجيات يكمل اآلخروالش
 .: وىى خطوط الطول ودوائر العرض المرسومة عمى الخريطةإحداثيات الخريطة .2
وىى ترجمو لمعانى الرموز المستخدمة فى رسم الخريطة، وتوجد  :legend مفتاح الخريطة .2

 . أو رموز أبجدية أو ألوانفى صورة رموز ذات أشكال ىندسية أو رموز تصويرية 
ىو :مالنسبة الثابتة بين األبعاد الخطية المرسومة عمى  scale مقياس رسم الخرائط .8

 .الخريطة واألبعاد الحقيقة المقابمة ليا عمى سطح األرض
 .: ىو الشخص أو الجية التى رسمت الخريطةمصدر الخريطة .2
العالقات المكانى بين ظاىرات  : وىو يعنى أن لكل خريطة خطا تنتيى عندهإطار الخريطة .2

الخريطة المختمفة لو وظيفة واحدة وىو يفصل ما تحتوية الخريطة عن بقية التفاصيل 
 األخرى

وىو عممية نقل شكل المعالم من سطح األرض  : map projection مسقط الخريطة .5
، الكروى إلى سطح الخريطة المستوى بعممية إسقاط وىو تعبير ىندسى.) فايز العيسوى 

،  4112(،) إمام البرعى،   218،  4111(،) أحمد مصطفى ، 022-022،  4111
(،)يحى محمد،   2،  4102(،)أمل الصرايرة، 4101،220(،) حسام آل طعمو، 802

(،) مصطفى جيان،  حواء المطردى،   4105(،) سميحة خميف ،  421،  4102
4102  ،024 . ) 
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 أميرة رمضان محمذ الىجار .أ،  سها حمذي زويهد. ،  علي حسيه عطيت أ.د.                        

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 :ثالثًا: أنواع الخرائط
الخرائط بصورة كبيرة جدًا نظرًا ألىميتيا و تعدد استخداماتيا في المجاالت العممية و  تتعدد أنواع    

 : التطبيقات العممية بصورة كبيرة ويمكن تقسيميا بناًء عمى
 (خرائط عامة وطبوغرافية وخرائط تفصيمية وخرائط المخططات:) مقياس الرسم تنقسم إلى  
 اليدف من الخريطة وتتمثل فى:  
 –الخرائط التربة  –الخرائط لمناخية  –وتنقسم إلى: )الخرائط الجيولوجية  يةخرائط طبيع - أ

 ( .الخرائط الكنتورية –الخرائط النباتية 
خرائط  –خرائط النقل  –خرائط المكان  –تنقسم إلى :)الخرائط االدارية  خرائط بشرية - ب

 ( .خرائط الخرائط الصناعية –االقتصادية 
خرائط  –خرائط الصور الجوية  –لى: )الخرائط الموضوعية تنقسم إ طريقة تمثيل الظواىر - ت

 .)البعد الثالث
 ( .02، 4102خرائط ورقية ( .)جمعو داود،  –تنقسم إلى: ) خرائط رقمية  إنتاج الخريطة - ث

  :رابعًا:األىمية التعميمية لمخريطة
  : األتىلمخريطة أىمية تعميمية كبيرة ال يمكن تجاىميا أثناء عممية التدريس وتتمثل فى 

تقرب إلى ذىن المتعمم مواقع األحداث،  كما توضح لممتعمم المفاىيم والحقائق بصورة افضل  .0
 . من الصورة المفظية، كما تثير قدرة المتعمم عمى تخيل األحداث

تعطى الخريطة إنطباعًا كافيًا وصورة واضحة لحقيقة الواقع الذى يتم تدريسو مما يساعد  .4
 . عقميًا عن مواقع الظاىرات وأشكاليا ويزيد من فيميم المتعمم عمى تكوين تصوراً 

تمعب الخريطة دورًا مزدوجًا ،فيى تساعد عمى عرض الماده العممية وبيان ما تم اإلنتياء إليو  .2
 .من نتائج إضافية ومعمومات حديثة وقياسات جديدة

 تعتبر وسيمة لفيم الحقائق الجغرافية وتسجيل المعالم الجغرافية .2
لفيم واإلدراك والتفسير واإلستنتاج وتدريب المتعممين عمى اإلبداع والقدرة عمى ساعد عمى ا .8

  .التحميل والتصور
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دراك عالقات المكانية وتوضيح المفاىيم مما  .2 تساعد الخريطة المتعممين عمى تصور المكان وا 
  .ينمى التفكير الجغرافى وتثبيت المعمومات وتذكرىا مع إثارة ميل التالميذ نحو الخريطة

لمخريطة أىمية كبيرة فإذا تم إستعماليا بصورة صحيحة فإنيا تعط معمومات دقيقة عن  .2
  .التخفية والتستر –المعالم األرضية اليامة  –الطرق  -اإلرتفاعات -المواقع –المسافات 

تعتبر الخريطة من أقدم الوسائل التى إعتمد عمييا اإلنسان ليمخص بيا المعمومات كى  .5
أو ينقميا لغيره ، وتساعدة اإلنسان عمى الوصول ليدفو بشكل أسرع.)  يحتفظ بيا لنفسو

(،)خالد الخروصى،  451، 4111(،)عطية أبو سرحان،2، 4111فتحى أبو راضى،
(،)  841،4112(،) إمام البرعى، 24،  4108(،) كامل الحصرى ،  80،  4112

 .) 4105كة،(،)مراد الشواب 821-4102( ،)شيماء كاظم،22،  4100)عمى عطية،  
( أن الخريطة تعبر عن مفاىيم وتصورات مثميا فى ذلك مثل 4102وقد أوضحت منى الرشيد)    

المغة المكتوبة وىذايعنى انيا تمثل لغة خاصة يمكن من خالليا تناول حقائق ومعارف ومفاىيم 
ج إلى التفسير جغرافية وتاريخية،  كما أن الخريطة تعمم المفاىيم والمصطمحات الجغرافية التى تحتا

 .والتوضيح
  خامسًا: ميارات استخدام الخرائط

 :تتمثل ميارات استخدام الخرائط فى التالى 
  . ميارة اختيار الخريطة .0
  .ميارة عرض الخريطة .4
 . ميارة فيم الخريطة .2
  .ميارة استخدام الخريطة فى التقويم .2
 . ميارة صيانو الخريطة .8
  . ميارة ترجمة الخريطة .2
 ريطةميارة تقديم الخ .2
 (251، 4104(،عودة أبو سنينة،4112،022وميارة توجيو الخريطة)أحمد المقانى وأخرون، .5
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 أميرة رمضان محمذ الىجار .أ،  سها حمذي زويهد. ،  علي حسيه عطيت أ.د.                        

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

 
 د/ إيمان محمذ عبذالعال لطفي                                                           

وسوف يتناول البحث ميارة فيم الخريطة بشئ من التفصيل، وتعرف ميارة فيم الخريطة بأنيا      
توضيح مضمون الخريطة وقراءة مقياس الخريطة ومفتاح الخريطة وتوضيح اإلسموب الكاتوجرافى 

ستخدام الخريطة فى تحديد مواقع الظاىرات واستخدام الخريطة فى تحديد اإلتجاىات.) صالح وا
  )420،  4118عرفة ،
كما يقصد بميارة فيم الخريطة، قرائتيا وتحميل ما تحتويو من  ظاىرات وتفسيرىا واستنتاج     

ميمة لمعمم المواد  الظاىرات الحالية والمستقبمية لمجزء الذى تمثمو الخريطة ، وىذه الميارة
اإلجتماعية ، فإذا لم يتمكن المعمم منيا لن يكون قادرًا عمى التغمب عمى اختيار الخريطة المناسبة 
أو عرض الخريطة بالطريقة التى تجعميا أكثر فاعمية بالنسبة لممتعمم وال يستطيع إستخداميا عمى 

  ( 24،  4112النحو السميم فى عممية التقويم .)مأمون صقر ، 
كما أنيا تحديد موضوع الخريطة ومعرفة مدلول الرموز المختمفة وتحديد المواقع واإلتجاىات    

دراك العالقات وعقد المقارنات بينيا.)عمى  وتوزيع الظاىرات الجغرافية عمييا وكذلك تفسير وا 
 (24، 4100عطية،

 : سابعًا:أىمية تعمم ميارات فيم الخريطة
ت والدراسات لجوانب متنوعة تبرز أىمية تعميم ميارات فيم الخريطة أشارت العديد من األدبيا    

(،أحمد عبد النبى 425،  4108(، محمود عرفة )22، 4100منيا دراسة كل من عمى عطية)
  :وتتمخص فيما يمى(  012،  4102)

   .تعمل عمى تنمية ميارات التفكير البصرى وتصحح التصورات المكانية لدى التالميذ .0
  .تباه لدى المتعمم وتزيد من مستوى اىتمامو وتركيزه أثناء المرور بالخبرةتثير االن .4
  تساعد عمى تنمية المفاىيم الكبرى لمجغرافيا خاصة المتعمقة بالمكان والحركة واإلقميم .2
 .تنمى ميارات التفكير الناقد وعمميات االستنتاج والتحميل والتفسير وىارات اتخاذ القرار .2
 .العالقات المكانية التى يصعب إدراكيا بأسايب ومصادر أخرى تسيم فى مالحظة وفيم .8
  .تطور قدرات التالميذ عمى مالحظة البيئة المحيطة والعالمية .2
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 : ثامنًا : ميارات فيم الخريطة
،  4112(، أحمد المقانى وأخرون)  424-4118،425وقد ذكر كل من صالح محمود)     
(، سموى عبد اهلل  42، 4112(،ثريا بن ناصر)842-842، 4112(، إمام البرعى)052-021

(، تيانى 2-2،  4102(، محمود الخنانى) 28،  4100(،عمى عطية) 025،  4101الجسار)
( بأن ميارات فيم الخريطة تشتمل عمى أربع ميارات رئيسية يتبع كل  25-22،  4108محمود)

 :منيا ميارات فرعية، والميارات األربع ىى
 ويقصد بيا تحديد موضوع الخريطة واستخدام مقياس الرسم  ميارة قراءة الخريطة:

واستخدام مفتاح الخريطة فى ترجمة رموزىا وتوقيع البيانات عمى الخريطة ومعرفة االسموب 
الكاتوجرافى الذى استخدم فى رسميا وتحديد االتجاه والموقع وتحديد امكانية الرؤية، وىذه 

ميارة تحميل الخريطة وتفسيرىا واستنتاج ما تحتويو الميارة تعد ميارة أساسية تعتمد عمييا 
من عالقات ووتطمب ىذه الميرة تمكن المعمم من عدة ميارات ويمكن القول أنيا تمثل لغة 

استخدام  –استخدام مقياس الرسم –الخريطة وىذه الميارات ىى: )تحديد موضوع الخريطة 
  )تحديد اإلتجاه–تحديد الموقع –دليل رموز الخريطة 

 تعد ىذه الميارة من الميارات الضرورية لمعمم الدراسات  يارة تحميل الخريطةم:
اإلجتماعية، كما أنيا تتطمب قدرات عقمية ذات مستوى أعمى من الميارات التى تتطمبيا 
قراءة الخريطة، ويقصد بيا توزيع البيانات والظاىرات الممثمة عمى الخريطة ووصفيا 

دراك العالقات، وعقد المقار  نات بينيا وتشمل ىذه الميارة مجموعة من الميارات الفرعية وا 
تحديد مواقع الظاىرات -التصنيف-إدراك العالقة بين الظاىرات-وىى(عقد المقارنات

 ( . تحميل عناصر الدرس من خالل الخريطة-وصف الظاىرات الجغرافية–الجغرافية 
 ظاىرات عمى الخريطة،  :يقصد بيا قدرة المتعمم عمى تفسير ال ميارة تفسير الخريطة

وذلك بإبداء العوامل أو األسباب المسؤلة عن حدوث الظاىرة بالصورة القائمة لبيان 
تفسير -توزيعيا،  وتتضمن ىذه الميارة الميارات الفرعية التالية:)تفسير توزيع الظاىرات

 )العالقات
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 ات الممثمة عمى :يقصد بيا قدرة المعمم عمى ترجمة المعموم ميارة اإلستنتاج من الخريطة
الخريطة وتفسيرىا باإلضافة إلى القدرة عمى الخروج ببعض النتائج والتفسيرات الخاصة 
بالظواىر المتمثمو عمى الخريطة سواء كانت ىذه النتائج قائمة فعاًل أو استنتاحات حدثت 

مد فى الماضى أو إستنتاجات يتنبأ المعمم بإمكانية تواجدىا أو حدوثيا فى المستقبل، وتعت
ىذه الميارة عمى مدى تمكن المعمم من ميارة قراءة الخريطة وتحميميا وتفسيرىا حتى 
يستطيع أن يرسم النتائج الصحيحة، وتعتمد ىذه الميارة أيضا عمى ما لدى المعمم من 

 .معمومات سابقة
ة وبعد العرض السابق لميارات استخدام الخريطة عامة وميارة فيم الخريطة خاصة تتضح أىمي    

ميارات فيم الخريطة، لتعميم الجغرافيا وتعمميا والتى ينبغى أن يمارسيا المتعمم خالل دراستو 
    .لمظاىرات الجغرافية المختمفة

وىناك العديد من الدراسات التى تناولت ميارات فيم الخريطة منيا دراسة: دراسة ياسر يحى      
عالقة ارتباطية دالة بين درجات اختبار  ( والتى توصمت إلى أنو ال توجد 4101عبد الحميم )

المفاىيم الجغرافية واختبار ميارة فيم الخريطة ومقياس الوعى بالقضايا العالمية المعاصرة لدى 
طالب الفرقتين الثالثة والرابعة ، ودلت النتائج عمى وجود أثر لمبرنامج المقترح عمى تنمية ميارة فيم 

 .  الخريطة
( إلى اإلىتمام بميارات فيم الخريطة فى كتب  4102ارة البوسعيدية ) وقد توصمت دراسة س     

الدراسات اإلجتماعية من خالل تضمين وحدات تعنى بدراسة ىذه الميارات وتطوير طرق تدريس 
( والتى أكدت عمى أىمية ميارات فيم  4102الميارات ،باإلضافة إلى دراسة  أمل الصرايرة )

 .الخريطة
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 :م السبورة التفاعمية لتنمية ميارات فيم الخريطةسادسًا: استخدا
ترى الباحثة أن استخدام السبورة التفاعمية فى تنمية ميارات فيم الخريطة يحقق العديد من 
المميزات التى تتمثل فى ويمكن استعراض التطبيقات الخاصة بإستخدام السبورة التفاعمية من 

 :خالل ما يمى
انى وذلك بنقرة واحدة والتعامل مع الرسم البيانى وذلك لتمثيل يمكن استخدام لوحة الرسم البي .0

البيانات السكانية ورسم اليرم السكانى الذى يكون فى صورة أشكال بيانية لتمثيل السكان 
 .فى النوع والفئات العمرية

عرض الدروس التعميمية من خالل الباوربوينت مثاًل يقوم بعرض الدرس عمى السبورة  .4
مكانية استخدام القمم فى وضع دائرة أو إشارة عمى أى مكان فى الشريحة أو التفاعمية مع إ

  .تظميل أى أجزاء عمى الخريطة المعروضة
عرض األفالم التعميمية فى مجال المادة أو درس تعميمى مسجل يمكن المعمم بعرضو من  .2

ألصبع لتوضيح خالل السبورة التفاعمية والقيام بعممية الشرح والكتابة باستخدام القمم أو ا
بعض الجوانب مثل أفالم خاصة بالظواىر الطبيعية مثل البراكين أو الزالزل أو الفيضانات 
والكوارث األخرى التى ال يستطيع المتعمم مشاىدتيا عمى أرض الواقع بما يجذب إنتباىو 

  .ليذه الظواىر وزيادة المشاركة
كما تتيح السبورة التفاعمية من إشراك الطالب فى تحديد الظواىر المختمفة عمى الخريطة عن  .2

  .طريق الممس مما يثرى العممية التعميمية
كما يمكن لمعمم الجغرافيا فتح شبكة االنترنت وعرض العديد من المواقع االلكترونية لمطالب  .8

ة التفاعمية دون الحاجة إلى اإلنتقال إلى أو استخدام برامج األوفيس المختمفة بواسطة السبور 
  .معمل األوساط بالمدرسة

يمكن تسجيل الدروس الخاصة بالمادة وحفظيا وطباعتيا دون حاجة الطالب لمكتابة وأيضا  .2
تبادل الخبرات بين المعممين لإلستفادة من شرح بعض المواضيع التى ترتبط بالمواد 

السياسة أو الفمك كل ىذه الماد ترتبط بمادة األخرى مثل الجيولوجيا أو اإلقتصاد أو 
  .الجغرافية فيمكن المعمم من اإلستعانة بشرح معممى ىذه المواد
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 .تعالج قضية نقص الوسائل التعميمية كالخرائط التعميمية، والموارد المتاحة .2
 . سيولة التحكم فى المادة المعروفة من خالل امكانية إخفاء ما كتب وعرضو عند الرغبة .5

 :ثًا: اعداد أدوات ومواد البحثثال
 :حيث يتم عرض اإلجراءات التي ُأتبعت في إعداد أدوات البحث والمواد التعميمية كما يمي

أواًل: إعداد قائمة ببعض ميارات فيم الخريطة التى يمكن تنميتيا بإستخدام أنشطة السبورة 
 :التفاعمية فى الجغرافيا لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

:استيدفت القائمة تحديد بعض ميارات فيم الخريطة فى الجغرافيا ن بناء القائمةاليدف م .0
 . والتى ينبغى تنميتيا لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية باستخدام أنشطة السبورة التفاعمية

تم اإلعتماد فى إشتقاق قائمة ميارات فيم الخريطة عمى العديد من مصادر اشتقاق القائمة: .4
 :ت فيما يمىالمصادر التى تمثم

  :سارة البوسعيدية: 4102الدراسات والبحوث السابقة، كدراسة كل من )سيا أبو حمادة( ،)
( الدراسة النظرية لميارات فيم الخريطة من 4102( ، )سامية فايد، إبراىيم ىيكل ،4102

حيث )ماىية ميارات فيم الخريطة، وأسس أساليب ومداخل تدريسيا وأىميتيا بالنسبة 
 (والمتعممين وتصنيفيالممعممين 

 خصائص تالميذ المرحمة اإلعدادية وحاجاتيم التعميمية. 
 طبيعة وأىداف مناىج الدراسات اإلجتماعية  بالمرحمة اإلعدادية. 
 استطالع آراء الخبراء والمتخصصين فى مجال تدريس الجغرافيا. 
ميارات فيم  من خالل اإلستعانة بالمصادر السابقة، تم التوصل إلى قائمة مبدئية ببعض .2

الخريطة التى ينبغى تنميتيا لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية من خالل تدريس الجغرافيا ، 
ولمتأكد من سالمة القائمة عممًيا، ومن أسموب تنظيميا، تم عرضيا في صورتيا األولية 
عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق تدريس الدراسات 

ستطالع آرائيم في القائمة من حيث مدي مناسبتيا لتالميذ الصف اإلجتماعية، وذلك إل
الثانى اإلعدادي، إرتباط المكونات السموكية بالميارة التي تندرج تحتيا بالقائمة، إمكانية 

 .تنمية كل تحدي من ىذه الميارات بإستخدام السبورة التفاعمية ، دقة وسالمة الصياغة
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الت التي أشار إلييا السادة المحكمون، أصبحت قائمة ميارات بعد اإلنتياء من إجراء التعدي     
( ميارات، يندرج 2فيم الخريطة فى صورتيا النيائية مضبوطة عمميًا وصالحة لإلستخدام ،وتشمل )

  :( مكونًا سموكيا مقسمة عمى النحو التالى02تحتيا )
 ( مكونات سموكية2ميارة قراءة الخريطة، واشتممت عمى ). 
 ( مكونات سموكية2الخريطة ، واشتممت عمى ) ميارة تحميل. 
 ( مكون سموكى4ميارة تفسير الخريطة ، واشتممت عمى ). 
 ( مكونات سموكية2ميارة اإلستنتاج من الخريطة ، واشتممت عمى ). 

 :ثانيًا: إعداد دليل المعمم
ميارات فيم  تم إعداد دليل المعمم لتدريس وحدة) وطننا العربى ( ، حتى تكون عونًا لو فى تنمية
 : الخريطة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، وقد تم إعداد الدليل من خالل الخطوات التالية

تم إعداد دليل المعمم وفقا لموضوعات الوحدة األولى)وطننا العربى(من كتاب الدراسات  .0
 م4141-4102اإلجتماعية لمصف الثانى اإلعدادي المقررلمفصل الدراسي األول لمعام 

  .األىداف السموكية لموحدة في ضوء قائمة ميارات فيم الخريطةصياغة  .4
 .تجييز ميارات فيم الخريطة التي يمكن توظيفيا في تدريس موضوعات الوحدة .2
  إعداد الوسائل والمواد واألنشطة التعميمية التي يمكن إستخداميا في تدريس .2
 .إعادة صياغة موضوعات الوحدة وفقًا لميارات فيم الخريطة .8
 :أساليب التقويم؛ حيث اعتمد التقويم عمى تحديد .2
: يتمثل في اإلختبار القبمي القبمى لميارات فيم الخريطة ، الذى قدمتو التقويم المبدئي -

 .الباحثة لمتالميذ قبل البدء فى التدريس بإستخدام السبورة التفاعمية
 .:  يتمثل في األنشطة والتدريبات التي تتخمل الموضوعالتقويم التكويني -
: يتمثل في اإلختبار البعدى لميارات فيم الخريطة ، وذلك بعد اإلنتياء من لتقويم النيائيا -

 .الدراسة
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 -: واشتمل دليل المعمم عمى العناصر اآلتية
ستيراتيجية استخداميا  - نبذة عن السبورة التفاعمية من حيث )المفيوم والخصائص واألىمية وا 

والتوجييات لممعمم إلستخداميا بفاعمية( توجييات  فى المواقف التعميمية ومتطمبات تشغيميا
عامة لممعمم لتوضيح كيفية تطبيق برنامج السبورة التفاعمية خالل التدريس،األىداف العامة 
لموحدة )وطننا العربى(،المحتوى العممى لموحدة،الخطة الزمنية لتنفيذ دروس الوحدة،الوسائل 

عميمية االزمة لتنفيذ دروس الوحدة،نماذج لتدريس التعميمية لتنفيذ دروس الوحدة،األنشطة الت
 .موضوعات الوحد بإستخدام أنشطة السبورة التفاعمية

 -: ولضبط دليل المعمم تم عرضو عمى السادة المحكمين وذلك لمتحقق من مدي
مناسبتو لألىداف المطموب تحقيقيا، مناسبتو لمستوى تالميذ الصف الثانى اإلعدادي، مناسبة     

ة المغوية لمستوى التالميذ، مناسبة األنشطة المصاحبة لكل موضوع، مناسبة التدريبات الصياغ
 .لمستوى التالميذ، إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونو من آراء ومقترحات

 .وفى ضوء ما أبداه السادة المحكمون من آراء، تم تعديل دليل المعمم فى صورتو النيائية
 :بات لتالميذ الصف الثالث اإلعداديثالثًا: إعداد أوراق عمل وتدري

قامت الباحثة بإعداد أوراق عمل أنشطة وتدريبات لمتالميذ لتدريس موضوعات الوحدة )وطننا     
العربى ،مكان واحد وطبيعة متنوعة ( من منيج الجغرافيا وفقًا لمسبورة التفاعمية لتنمية ميارات فيم 

ة توضح اليدف منيا، وتعميمات خاصة لمتالميذ، الخريطة ، وقد اشتممت أوراق العمل عمى مقدم
واألىداف اإلجرائية المراد تحقيقيا واألنشطة الخاصة بكل موضوع ، وقد تم مراعاة اآلتى عند إعداد 
أوراق العمل:أن تحتوى عمى جميع التدريبات الخاصة بكل موضوع ، ترك مكان يمكن لمتالميذ 

 .اإلجابة فيو عن أسئمة النشاط الموضوعة
 :لضبط أوراق العمل تم عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين وذلك لمتحقق من مديو 

مناسبتيا لميارات فيم الخريطة المطموب تنمية وعي تالميذ الصف الثالث بيا، مناسبة الصياغة     
المغوية، حذف أو اضافة ما يرون من آراء ومقترحات، وبعد ادخال التعديالت أصبحت صالحة 

 .مى عينة البحث في صورتيا النيائيةلمتطبيق ع
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 :رابًعا: إعداد إختبار ميارات فيم الخريطة فى الجغرافيا لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى
حيث تم اعداد إختبار فى ضوء القائمة النيائية لميارات فيم الخريطة التى تم التوصل إلييا والتى 

 –تفسير الخريطة  –تحميل الخريطة  –تتكون من أربع ميارات وىى ) ميارة قراءة الخريطة 
 . ) اإلستنتاج من الخريطة

: استندت الباحثة إلى التنويع بين  قواعد اإلختبارات صياغة مفردات اإلختبار التحصيمي   
الموضوعية )اإلختبار من متعدد(، واألسئمة المقالية، حيث تمتاز كل منيم بمميزات وخصائص، وقد 

بار الموضوعية )اإلختيار من متعدد( عدة إعتبارات أساسية أىميا أن روعى فى صياغة أسئمة اإلخت
يقضى عمى التخمين والصدفة ،ويمكن الثقة بنتائجيا ، ألنيا تقرر درجة الطالب بموضوعية كاممة 
،تساعد فى تشخيص أخطاء التالميذ ، أو سوء الفيم لدييم من خالل إجاباتيم الخاطئة ،تراعى 

والمغوية ،كما قامت الباحثة بإدراج األسئمة المقالية ضمن أسئمة اإلختبار وذلك األسئمة الدقة العممية 
لحاجة بعض األسئمة إلى إجابات تعبيرية أو إنشائية ، مما يعطى التمميذ مجااًل لمتعبير عن أفكاره 
مستعينًا بقدرتو عمى إنشاء جمل مترابطة ، ومثل ىذا النوع من األسئمة لو معايير معينة يتوجب 

إللتزام بيا عند كتابتيا فى اإلختبار أىما أن : تراعى وضع خطة جيدة أثناء تحضيرىا ، واإللتزام ا
باإلجراءات ، والخطوات االزمة لتحضيرىا ،يحرص عمى إختيار ألفاظ وصيغ مناسبة، وواضحة 

ستطيع قارن(، وبالتالى ي –اشرح –لمسؤال، حيث يفيم التمميذ المراد منو، ومن ىذه األمثمة )ناقش 
  اإلجابة بطريقة صحيحة ، ويبتعد عن الصيغ الناقصة والمفتوحة

( 2( مفردة من نوع االختيار من متعدد، ولكل مفردة منيا )21أثناء وضع األسئمة، وقد تم صياغة )
 .بدائل،  وبعض األسئمة المقالية وقد تم تحديد اإلجابة النموذجية لألسئمة

حيث تم عرض اإلختبار في صورتو األولية عمى  :عرض اإلختبار عمى السادة المحكمين -
مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين فى مناىج وطرق تدريس الدراسات 
اإلجتماعية، إلبداء آرائيم من حيث مدى سالمة ووضوح تعميمات اإلختبار، صحة 

ميذ، الصياغة المغوية لمفردات اإلختبار ووضوحيا ودقتيا العممية، مناسبتيا لمستوى التال
إرتباطيا بالتحديات الميددة لمُيِوية الثقافية، إرتباطيا بمستوى اليدف الذي يقيسو االختبار، 
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وتم إجراء التعديالت التي أقرىا السادة المحكمون وأصبح اإلختبار صالحًا لمتجريب 
 .االستطالعي

قواميا : تم تجريب اإلختبار عمى عينة استطالعية إجراء التجربة اإلستطالعية لإلختبار -
( تمميذًا من تالميذ الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة )مصطفى كامل لمتعميم األساسى 20)

م(، وقد أجريت التجربة اإلستطالعية إلختبار 4102/4141( من خارج عينة الدراسة )
فيم الخريطة بيدف: حساب صدق وثبات اإلختبار، حساب معامالت السيولة والصعوبة 

 .باروالتمييز لمفردات اإلخت
: تم حساب صدق اإلتساق الداخمي من خالل حساب معامالت صدق اإلختبار التحصيمي - أ

 :إرتباط كل بعد بالدرجة الكمية كما يوضح الجدول التالي
 يوضح معامل إرتباط درجة كل ميارة من ميارات اإلختبار والدرجة الكمية لإلختبار (0جدول )

 1.15دالة احصائيا عند مستوى  **
جدول السابق أن معامالت اإلرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكمية لالختبار دالة يتضح من ال
( مما يدل عمى أن االختبار بوجو عام يتمتع بدرجة عالية من الصدق وصادق 1.18عند مستوى )

 .لما وضع لقياسو
 :ثبات اإلختبار:  تم حساب ثبات اإلختبار بطريقتين - ب
         1852نباخ ، وكانت قيمة الثبات الكمي لإلختبار تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرو  -

 .وىذا يدل عمى تمتعو بدرجة مقبولة من الثبات
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حساب الثبات بإعادة التطبيق، حيث تم تطبيق اإلختبار ثم إعادة تطبيقو عمي نفس العينة  -
أسابيع وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات  2اإلستطالعية بفاصل زمني 

عتبارىا مؤشرًا لثبات اإلختبار، وتم حساب معامل اإلرتباط وبمغ معامل الثبات التطبيقي ن وا 
 .وىى ما يعكس أن اإلختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات1.528

  :حساب معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات اإلختبار - ت
ة حيث إنيا كانت تنحصر حيث تبينت النتائج أن اإلختبار يتمتع بمعامالت سيولة وصعوبة مقبول

( ، وأيضا  تمتع اإلختبار بمعامالت سيولة مقبولة حيث إنيا كانت تنحصر  1.22: 1.44بين ) 
( وأقل من  1.48(،وأيضا تمتع اإلختبار بمعامالت تميز مقبولة أعمى من )1.25: 1.42بين )

(1.02 .)  

 رابعًا: نتائج البحث وتفسيرىا: 

 SPSS: Statistical ائية لمعموم اإلجتماعية المعروفة باسماستخدمت الباحثة الرزمة اإلحص
Package for the Social Sciences v.18  في تحميل وتفسير البيانات والتحقق من صحة

 :الفروض وذلك كما يمي

 1.1 8والذى ينص عمى " يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ) :  الفرض األول .0
مجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطبيق (  بين متوسطي درجات تالميذ ال

البعدى الختبار ميارات فيم الخريطة لصالح المجموعة التجريبية." وإلختبار صحة ىذا 
إختبار)ت(لقياس مقدار داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي  الفرض تم تطبيق
 :البحث كما يمى
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ن متوسطي درجات مجموعتي البحث في يوضح نتائج اختبار " ت " لمفرق بي ( 6جدول) 
 اختبار فيم الخريطة

 

( تجاوزت قيمة "ت" الجدولية عند 1.005يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة )     
( مما يدل عمى وجود فرق حقيقي بين متوسطي درجات 1.18( ومستوى داللة)25درجة حرية )

البعدي لصالح المجموعة التجريبية )ذات المتوسط  المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
 . األكبر(، وبالتالي تم قبول الفرض

وُترجع الباحثة ذلك إلى أن إستخدام السبورة التفاعمية قد أسيم في نمو ميارات فيم الخريطة       
 .لدى تمميذات المجموعة التجريبية

دام استخدام السبورة التفاعمية فى : والذى ينص عمى " "يوجد أثر فعال إلستخ بالفرض الثانى .4
 تنمية ميارات فيم الخريطة" ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام إختبار مربع إيتا

(ƞ2) ختبار حجم األثر  :، وكانت النتائج عمى النحو التالي (d) وا 
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 ( نتائج مربع ايتا وحجم األثرإلختبار ميارات فيم الخريطة 1جدول ) 

 
 :ين السابقين ما يأتييتضح من الجدول

 :بالنسبة لمتطبيق البعدي لإلختبار فيم الخريطة لممجموعتين الضابطة والتجريبية
2قيمة اختبار مربع إيتا)

( لنتائج المجموعتين التجريبية والضابطة فى درجات التطبيق البعدي 
الة عمي األىمية التربوية والداللة ( وقد تجاوزت القيمة الد1.71الختبار فيم الخريطة ككل )=

التباين بين  ٪( من71(. وىي تعني أن )6111( )صالح مراد ، 1.04العممية ومقدارىا )
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة يرجع الي متغير المعالجة التدريسية، أي أن 

بب اختالف المعالجة ٪( من التباين بين المجموعتين في فيم الخريطة يمكن تفسيره بس71)
 1.67التدريسية التي تعرض ليا مجموعتي البحث، ويتضح من الجدول أن قيمة حجم األثر = 

)تجاوزت الواحد الصحيح( مما يدل عمي أن مستوي األثر كبيرة جدا، وأن ىناك أثر كبير وميم 
  .لمميارات الفرعية عمي حدةتربويا الستخدام السبورة التفاعمية في تنمية فيم الخريطة ككل وكذلك بالنسبة 

وترجع الباحثة ذلك إلى أن تنمية ميارات فيم الخريطة في حاجة إلى التنمية في خطوات متتالية 
وىو ما وفرتو السبورة التفاعمية ، والذي كان ليا أكبر األثر عمى إستثارة إنتباه التمميذات وتركيزىم 

 .عمى تنمية ميارات فيم الخريطةفيما يقدم ليم من معمومات وأنشطة تعميمية تساعد 
 :تفسير النتائج الكمية لمدراسة الحالية

بصفة عامة يتصح أىمية تدريس الجغرافيا بعيدا عن الطرق التقميدية وىو األمر الذى سعت اليو 
الدراسة الحالية وأثبتت فاعميتو فى تنمية ميارات فيم الخريطة فى تدريس الجغرافيا لدى تالميذ 

إلعدادى ، وتعد السبورة التفاعمية من أكثر اإلستيراتيجيات التى استخدمت فى تنمية الصف الثانى ا
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األىداف التدريسية والميارات الالزمة لعممية التعمم ، حيث تسيم السبورة التفاعمية فى تحقيق التفاعل 
ل مع العصر الحالى  الذى يشيد تطورات كبيرة فى مختمف مجاالت الحياه خاصة فى مجال الوسائ

اإللكترونية فى التعمم ، حيث تتصل الجغرافيا كمادة دراسية بالبيئة والمكان واإلنسان كما تتصل 
باألحداث والتغيرات الحالية والمستقمية ،وىذا ما توفره الوسائل التعميمية بشكل عام والسبورة التفاعميو 

ة والتى تدعم السبورة بشكل خاص .وقد جاءت نتائج البحث تؤكد أىميو تنميو ميارات فيم الخريط
التفاعمية استخداميا وتنميتيا فى الجغرافيا وغيرىا من المواد الدراسية اآلخرى، خاصة ألن السبورة 
التفاعمية تدعم أنشطة ووسائط متعدد ) خرائط ورسوم وصور وفيديوىات وخمفيات ( باإلضافة إلى 

يو باستخدام القمم أو اإلصبع وأيضا إمكانية تحريك الصور والكالم والخرائط عمى السبورة التفاعم
عرض الصور والكالم عمى السبورة التفاعميو عن طريق جياز العرض ، باإلضافة إلى التفاعل 
وجذب اإلنتباه والعمل الجماعى والتواصل بين التالميذ وبعضيم البعض مما يوفر مناخ جيد لتنميو 

 .لمختمفةميارات التالميذ وتحقيق األىداف المرجوة من المناىج ا
 خامسًا: توصيات البحث: 

 :في ضوء النتائج يوصي البحث الحالي بما يمي
  اإلىتمام بإستخدام السبورة التفاعمية فى تدريس الجغرافيا ؛ بإعتبارىا ميدانًا حديثًا من

 . التكنولوجيا يؤدى إستخداميا إلى تحسين عمميتى التعميم والتعمم
  المعممين عمى ميارات فيم الخريطة لتفادى أى اإلىتمام بمقررات طرق التدريس بتدريب

 قصور يمكن أ ينعكس عمى مستويات اآلداء أثناء التدريس
 التدريب المكثف لممعممين عمى إستخدام التقنيات الحديثة . 
 سادسًا: البحوث المقترحة: 

 :في ضوء أسئمة البحث ونتائجو، تقترح الباحثة إجراء المزيد من الدراسات كما يمي
 خدام السبورة التفاعمية فى إزالة المعوقات والصعوبات التى تواجو المعممين  بإستخدام أثر إست

 . السبورة التفاعمية فى التعميم
 برنامج مقترح لتدريب الدبموم المينى عمى إستخدام برنامج السبورة التفاعمية . 
 المرحمة الثانوية أثر إستخدام السبورة التفاعمية فى تنمية ميارات صيانة الخريطة لدى تالميذ. 
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 قائمة المراجع
 : أوال :المراجع العربية

 ( اثر استخدام السبورة الذكية4102إبراىيم بن عبد اهلل الحميدان . ) (Smart Board) عمى
التحصيل واتجاىات الطالب نحو مقرر الدراسات اإلجتماعية. دورية عممية محكمة )رسالة 

 42-8(، 20التربية وعمم النفس(، )العدد 
 (فاعمية استخدام السبورة التفاعمية في تدريس ميارة 4102إبتيال يوسف محمد االمين . )

الكالم بمرحمة التعميم األساسي بوالية الخرطوم.)رسالة ماجستير غير منشورة، معيد بحوث 
 ( .ودراسات العالم اإلسالمى،جامعة ام درمان

 ( تدريس الدراسات 4112أحمد حسين المقانى، فارعة حسن محمد، برنس أحمد رضوان )
 . االجتماعية .القاىرة : عالم الكتب.  الجزء االول

 ( برنامج مقترح فى نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار 4102أحمد سعيد عبد النبى .)
عن بعد لتنمية ميارات استخدام الخرائط والتفكير المكانى لدى الطالب المعمم .)رسالة 

 .(تربية،جامعة عين شمسدكتوراة غير منشورة، كمية ال
 ( تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا. دار العمم وااليمان.الطبعة 4112إمام محمد البرعى .)

 .االولى
 ( اثر برنامج يوظف السبورة الذكية فى تنمية الميارات 4104أحمد محمد ابو عمبة . )

)رسالة ماجستير العممية فى المخططات الكيربائية لطالب الصف التاسع االساسى بغزة .
 (.غير منشورة، كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزة

 ( أثر استخدام الحوسبة السحابية لتدريس مبحث الجغرافيا 4102أمل محمد فالح الصرايرة.)
فى اكتساب المفاىيم الجغرافية وميارات فيم الحريطة لدى طمبة الصف الثامن االساسى 

 ( .منشورة،جامعة العموم االسالمية العالمية،  عمانفى االردن .)رسالة دكتوراة  غير 
 (فاعم4108إيمان محمد صديق محمد نور . )مادة  سيفي تدر  ةياستخدام السبورة التفاعم ةي

 ةيبمحم نيبن ةيميعمى الصف السابع مدرسة القبس التعم ةيبيدراسة تجر  اتنايالعمم في ح
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الدراسات العميا، جامعة   كمية. )رسالة ماجستير غير منشورة، (بحري)القسم العربي
  )التكنولوجياالسودان لمعموم و 

 ( . التعميم االلكترونى من التطبيق الى االحتراف والجودة، 4112زاىر اسماعيل ) الغريب
 . عالم الكتب، القاىرة

 ( . درجة استخدام معممي المغة اإلنجميزية في المرحمة 4102محمد سالمة الشمالية ) تسنيم
بورة الذكية ومعيقات استخداميا من وجية نظرىم في األردن. )رسالة األساسية لمس

 )ماجستير غير منشورة،كمية العموم التربوية، جامعة آل البيت، االردن
 ( . فاعمية برنامج تدريبى قائم عمى التعمم النشط 4108عطيو محمود أحمد البنا ) تيانى

دى الطالب المعممين بشعبة الجغرافيا لتنمية ميارات رسم واستخدام الخريطة وتقدير الذات ل
 ( .)دكتوراه غير منشورة، كمية التربية

 (. مستوى تمكن الطمبة المعممين بشعبة الدراسات 4112بنت مينا بن ناصر) ثريا
االجتماعية بكمية التربية بجامعة الساطان قابوس من ميارات فيم الخريطة .)رسالة 

 ( .الممك قابوس، عمان ماجستيرغير منشورة، كمية التربية جامعة
 ( . كتاب المدخل الى الخرائط4102محمد داود) جمعة (An Introduction to Maps) ،

 . النسخة االولى
 ( . درجة امتالك معممى المغة العربية فى المرحمة االساية 4102احمد القضاة) حاتم

استخداميا فى دولة لمميارات التقنية لتوظيف السبورة التفاعمية فى التدريس واتجاىاتيم نحو 
، العدد 44االمارات العربية المتحدة . المجمة العممية لكمية التربية، جامعة اسيوط ، المجمد 

2 ،224-224  
 ( .تصميم عناصر الخارطة الموضوعية )تقييم عناصر 4101صاحب آل طعمو . ) حسام

( 4101-4111جامعة بغداد لممدة  –كمية االداب –خريطة الدكتوراة فى قسم الجغرافيا 
 . 221 -280، 011مجمة كمية االداب، العدد 

 ( . الطبوغرافيا وتطور عمم الخرائط قراءة 4112بن سميمان بن سالم الخروصى) خالد
 . الخرائط والمالحة االرضية  .الطبعة األولى . بيروت: دار ومكتبة اليالل
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 فاعمى فى تنمية ( دور استخدام الموح الت4105خالد ابراىيم العجمونى )ىوامش، دالل
الميارات التعميمية ومعيقات استخدامو من وجية نظر المعممين، مجمة الجامعة االسالمية 

  221-222، 4، العدد 42لمدراسات التربوية والنفسية، المجمد 
 ( . اثر استخدام السبورة الرقمية )الذكية( فى تحميل طالب الصف 4105كاظم بيدى) رحيم

، 42جغرافيا واستبقاىا. مجمة كمية التربية األساسية، المجمد األول المتوسط فى مادة ال
  242-822، 014العدد 

 ( . مدى اكتساب طمبة الصف الحادى عشر 4102سيف بن محمد البوسعيدية ) سارة
بسمطنة عمان لميارات فيم الخريطة المضمنو فى كتب الدراسات االجتماعية.)رسالة 

 (.معة السمطان قابوس ، عمانماجستيرغير منشورة، كمية التربية. جا
 (.  اثر استخدام استيراتيجية التدريس 4102المحمدى فايد،ابراىيم محمد ىيكل) سامية

التبادلى فى تدريس الجغرافيا عمى تنمية بعض ميارات فيم الخريطة والتمثيل البيانى 
الجزء  لمحتواىا لدى تالميذ الصف الثانى االعدادى، مجمة كمية التربية، العدد االول  

 (.20الثانى )
 ( .ميارات قراءة الخريطة الجغرافية لدى الطمبة المعممين 4101عبد اهلل الجسار ) سموى

)تخصص اجتماعيات( فى كمية التربية جامعة الكويت دراسة تشخيصية. مجمة العموم 
 . 05، المجمد 2التربوية جامعة القاىرة، العدد 

 لسبورة الذكية فى تدريس الجغرافيا عمى تنمية ( . أثر توظيف ا4102يحى أبو حمادة ) سيا
المفاىيم الجغرافية وميارة استخدام الخرائط لدى طالب الصف التاسع فى محافظة عزة . 

 ()رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة
 ى تنمية ( . اثر توظيف السبورة الذكية فى تدريس الجغرافيا عم4102يحيى ابو حمادة ) سيا

المفاىيم الجغرافية وميارة استخدام الخرائط لدى طالل الصف التاسع محافظة غزة .)رسالة 
 ( .ماجستير غير منشورة ، كمية التربية، جامعة االزىر، غزة
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 ( . أىمية الخريطة ، متاح عمى 4105ناصر خميف )  سميحة: 
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85% 

 ( . أثر استخدام الحاسب الشخصى المدرسى والسبورة 4102الحيمة ) سيير حسين، محمد
التفاعمية لتدريس العموم فى التفكير اإلبداعى لتالميذ الصف الثانى األساسى فى المدارس 

 022-040، 02، العدد 5الخاصة األردنية، المجمة الدولية لتطوير التفوق، المجمد 
 الخريطة التاريخية لدى طمبة قسم التاريخ فى ( . تقويم ميارات 4102حمزة كاظم ) شيماء

 821-840، 48كمية التربية لمعموم االنسانية، مجمة كمية التربية لمعموم االنسانية، العدد 
 ( . تعميم الجغرافيا وتعمميا فى عصر المعمومات )أىدافو 4118الدين محمود عرفة ) صالح

 . . الطبعة األولى تقويمو( .القاىرة : عالم الكتاب –أساليبو  -محتواه–
 ( .اجيزة فى تقنيات التعميم الحديثة، العين، دار الكتاب الجامعى4112الحكيم العبادلة ) عبد  
 ( الموح التفاعمى وانعكاساتو عمى أداء المعممين والطمبة 4105فايز إبراىيم الدجانى ) عائشة

ا، جامعة فى مدراس القدس .)رسالة ماجستير غير منشورة، عمادة الدراسات العمي
 ( .القدس،القد، فمسطين

 ( . واقع استخدام السبورة الذكية في تدريس 4105الرحمن شامخ عايض الرشيدى ) عبد
  المواد التعميمية ومعيقات استخداميا في المدراس الثانوية من وجية

 المعممين في دولة الكويت. )رسالة ماجستير غير منشورة،كمية العموم التربوية، جامعة  نظر
 ( .البيت، االردنآل 

 ( . الدور الريادى لتقنية السبورة الذكية فى 4102العزيز صوفى زادة، سياد جادرى ) عبد
 . 044-22، 22، العدد0المنيج التعميمى .مجمة اداب الكوفة،جامعة الكوفة، المجمد 

 ( . أثر استعمال تقنية 4102إدريس كمتور الحسن، محاسن مصطفى محمد البدوي) عصام
الذكية في تحصيل تالميذ الصف الثامن بمرحمة التعميم األساسي بمحمية الخرطوم السبورة 

في مادة العمم في حياتنا. مجمة كمية التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية، جامعة 
 28 -2(، 42بابل، )العدد 
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 (. دراسات في أساليب تدريس التربية االجتماعية 4111عودة أبو سرحان ) عطية
 .األردن –وطنية،دار الخميج، ودار الوضاح، عمان وال

 (. فاعمية استخدام مدخل تدريسى قائم عمى التصور 4100حسين محمد عطية ) عمى
البصرى المكانى فى تدريس الجغرافيا لتنمية مفاىيم فيم الخريطة واالتجاه نحو المادة لدى 

  22-82، 22االجتماعية، العدد  تالميذ المرحمة االبتدائية .مجمة الجمعية التربوة لمدراسات
 ( . درجة ممارسة معممى ومعممات الدراسات االجتماعية 4104عبد الجواد أبو سنينة ) عودة

لميارات الخرائط فى المرحمة االساسية العميا فى مدراس وكالة الغوث الدولية )األونروا( فى 
 . 240-228، 2، العدد 45األردن . مجمة جامعة دمشق، المجمد 

 ( متاح عمى0( .مجمة التعميم اإللكترونى،)العدد 4112عبد الحميد ) مةفاط: 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&tas 

 ( . خرائط التوزيعات البشرية ) أسس وتطبيقات ( .اإلسكندرية  4111محمد العيسوى ) فايز
  http://www.noor-book.com . : دار المعرفة الجامعية ، الطبعة الثانية

 ( . مميزات استخدام السبورة التفاعمية في العممية 4102محمد بركات محمود دويك) فداء
، (AJSP) التعميمية واتجاىات المعممين نحوىا كأداة تعميمية، المجمة العربية لمنشر العممى

  .228:224( ، 00العدد (
 ط اإللكترونية عمى ( . أثر تدريس الجغرافيا باستخدام الخرائ4102دسوقى الحصرى ) كامل

التحصيل وتنمية بعض ميارات التفكير الجغرافى لدى طالب الصف الثانى اإلعدادى . 
 . 24-20، 0، العدد 00مجمة جامعة طيبة لمعموم التربوية، المجمد 

 ( .أثر اسراتيجية التدريس التبادلي فى  4108حمودى ابراىيم التميمى، اية مؤيد صالح ) ليث
الخريطة الجغرافية لدى طالبات الصف الخامس االدبى .مجمة  اكتساب ميارة قراءة

  .445- 412(، 28البحوث التربوية والنفسية، )العدد 
 (. تقويم ليث حمودى ابراىيم التميمى، اية مؤيد صالح 4112محمد احمد صقر ) مأمون

ى ( .أثر اسراتيجية التدريس التبادلي فى  استخدام الخريطة فى كتب الجغرافيا ف4108)
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المرحمة االساسية العميا فى فمسطين. )رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية، الجامعة 
 (. االسالمية،غزة

 ( . تدريس الدراسات االجتماعية النظرية والتطبيق رؤية معاصرة 4112أمين عطوة ) محمد
  ..السحاب لمنشر والتوزيع. الطبعة األولى

 تأليف الخرائط، مركز النشر الجامعى متاح  (. مبادئ فى 4111الناصر عمران ) محمد
              http://www.kutub-pdf.net :عمى

 ( . فاعمية بعض استيراتيجيات التعمم ذى المعنى فى 4102أحمد السعيد الخنانى ) محمود
تدريس الجغرافيا عمى تنمية ميارات تحميل الخريطة والفيم الجغرافى لدى تالميذ الصف 

 ( ..)رسالة اجستير غير منشورة كمية التربية، جامعة طنطا الثانى االعدادى
 ( . أىمية الخريطة متاح عمى4105الشوابكة)  مراد: https://mawdoo3.com 
 (. الخريطة الموضوعية استخداميا 4102منصور جيان،حواء احمد المطردى) مصطفى

الجغرافية وتصميم عناصرىا )دراسة تقييمية لعناصر الخريطة فى رسائل الماجستير 
  022-081باالكاديمية الميبية ( . مجمة البحوث االكاديمية، 

 (. نموذج مقترح باستخدام القصص الرقمية لتعميم مفاىيم 4108رافت امين السنباطى ) منى
 ( .الخريطة )رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،جامعة دمياط

 وميارات الطالبات فى تعمم الخرائط  ( .  تشخيص اتجاىات4102عبد اهلل عمى الرشيد) منى
 .022 -022، 4بمدارس محافظة الزلفى.  المجمة العربية لمدراسات الجغرافية،العدد 

 ( . اىمية استخدام االلواح الذكية فى تدريس المغة 4102خمف سميمان المييرات) نبيل
.)رسالة العربية لممرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين والطمبة فى محافظة عمان 

 ( .  ماجستير غير منشورة، كمية العموم التربوية،جامعة الشرق األوسط
 ( . فاعمية تدريس وحدة مقترحة باستخدام السبورة التفاعمية في 4102حمدان القريقرى) ىند

تنمية ميارات التفكير الرياضي والتحصيل لدى طالبات المرحمة المتوسطة بمدينة جدةمجمة 
 . 025 -28االزىر، )العدد الثالث( ، كمية التربية، جامعة 
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 ( .أثر برنامج مقترح فى الثقافة الجغرافية عمى تنمية المفاىيم 4101يحى عبد الحميم ) ياسر
الجغرافية وميارا فيم الخريطة والوعى بالقضايا العالمية المعاصرة لدى طالب شعبة 

 (.ربية،جامعة المنياالجغرافيا بكمية التربية .)رسالة دكتوراة غير منشورة،كمية الت
 ( . تصميم العناصر االساسية فى الخريطة الموضوعية الرقمية 4102ىادى محمد) يحى

(،  02دراسة تطبيقية(. مجمة كمية العموم االنسانية .)العدد )  GIS باستعمال برنامج ال
448 :484 .                 

 جيا التعميم . دار النشر الدولى . ( .الوسائل التعميمية وتكنولو 4111عبد الرحمن قنديل ) يس
 0الطبعة 
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