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واإلدراك المكةةاني فةةي  فةةي تنميةةة مهةةارات البحةةث الجغرافةةي  2اعليةةة بعةةض أدوات الويةةبف
 الجغرافيا لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري 

 محمد خليفة عبد الرحمن
، كليةةة التربيةةة  نةةين ب جةةيو ا جامعةةة األزهةةر(، الجغرافيةةا)تةةدري  الالمنةةاهو وقةةر   قسةة 
 مصر.

 Dr.MohamedKhalifa.team.9@azhar.edu.egالبريد االلكتروني: 
 ملخص البحث

مهارات البحث تنمية  في 2بعض أدوات الويبهدفت الدراجة الي معرفة مدي فاعلية 
غت  .دراك المكاني في الجغرافيا لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري الجغرافي واإل
أربع وجتون تلميذًا بمعهد صدفا االعدادي األزهريا ت  تقسيمه  الي  46عينة البحث 

بعض أدوات مجموعتين هما المجموعة التجريبية ودرجت المقرر الدراجي باجتخدام 
وتمثلت ادوات الدراجة  .لمقرر باألجلوب التقليديا والمجموعة الضابطة ودرجت ا2الويب

لمهارات البحث  ا وبطاقة مالحظة االداء العمليمهارات البحث الجغرافيفي اختبار 
 2أدوات الويبوقد اشارت نتائو الدراجة الي فاعلية  .ا واختبار االدراك المكانيالجغرافي

ي الجغرافيا لدى تالميذ الصف األول مهارات البحث الجغرافي واإلدراك المكاني فتنمية  في
في مناهو الدراجات  2أدوات الويبوأوصت الدراجة باجتخدام  .اإلعدادي األزهري 

االجتماعية خاصة الجغرافيا بالمراحل التعليمية المختلفة ا وتدريب معلمي الجغرافيا علي 
 . ها في التدري وتدريبه  علي اجتخدام الجغرافيافي اعداد مناهو  2أدوات الويباجتخدام 
 ،اإلدراك المكةةةاني ، تنميةةةة مهةةةارات البحةةةث الجغرافةةةي، 2بأدوات الويةةةالمفتاحيةةةة: الكلمةةةات 

  .تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري 
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Effectiveness of some weep2 Tools Development Geographical  
Research Skills and Spatial Perception in Geography in among 
Students of preparatory First Grade of Al Azhari. 
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Research Summary: 

The Current Study aimed at Probing the Effectiveness of some 
weep tools in developing Geography search skills and spatial 
perception in social studies in students of first grade pupils of al 
Azhar preparatory grade. The Study Sample 64 students at Siddfa 
preparatory institute were divided into two groups  first group 
experimental  group had studied the course by using some weep 
tools and the second group had studied the course by using the 
traditional method. Study tools were represents in Geography 
search skills Test and observing the practical performances in 
Geography research skills and  perception spatial Test. The 
Results of the Study Indicated the Effectiveness of the weep2 tools 
in improving Geography search skills and spatial perception in 
Geography in students of first grade pupils of al azhari 
preparatory grade. The Study Recommended the use weep2 tools 
or weep elements in curricula Geography especially, in different 
stages of education and training geography teachers in using of 
weep tools or weep elements in preparation of social studies 
curricula and using in teaching. 

Keywords: some weep2, Geographical  Research Skills, Spatial 
Perception in Geography, Students of preparatory First Grade of 
Al Azhari. 
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 :مةمقد
يتصف العال  الةذى نيةيف فيةا باالنفجةار المعرفةي والتقةدم التكنولةوجي السةريع و ةور  

فى االتصاالتا وأصبح من الضروري إعداد أجيال جديد  قادر  على التعامةل مةع هةذا  كبير 
فةةى المحاولةةة الجةةاد  لتنميةةة قةةدرات دور القةةائمين علةةى العمليةةة التعليميةةة التقةةدما ويتمثةةل 

المتعلمين ب جلوب علمي منظ  يقوم على تنمية مهةاراته  فةى الجوانةب المعرفيةة والمهاريةة 
اعده  علةةى تحقيةل النمةو ال ةةامل فةى حيةاته  بمةةا يعمةل علةى تحقيةةل والوجدانيةة التةي تسة

 أهداف المجتمع الذى ييي ون فيا.
وتعد الجغرافيا جزء من العلوم االجتماعية التي ترتبط بالمنهو المدرجيا وتعمةل علةى 
مساعد  المتعلمين على فه  أنفسه  والمجتمع الذى ييي ون فيا والم كالت التي يمةرون 

صل بحياته  وما فيها من ظاهرات تهيئ له  مجاالت متنوعة تؤدى إلى تنميةة  هاا فهي تت
   Russell ,2012)وعةيه  بالم ةكالت المحيطةة  هة  جياجةيًا واقتصةاديًا واجتماعيةًا .

16)(1) 
كما تهدف الجغرافيا إلى تن ئة المواقن تن ئة صالحة فى المجتمع الةذى ييةيف فيةا 

تنمية المهارات المختلفة لةدى المتعلمةين لتطبيةل المهةارات المختلفةة فةي حيةاته   من خالل
علةى مهةارات البحةث والتحليةل والنقةد وتحديةد أليمةة األدلةة و صةدار وتنمية قدراته  اليوميةا 

األحكام واتخاذ القرارات بعيدًا عن التعصب والتحيةزا ممةا تزيةد مةن اهتمةام المتعلمةين بكثيةر 
واالقتصةادية والسياجةيةا واالتجةاح نحةو الم ةاركة الواعيةة فيمةا جتماعيةة الت االمن الم ك

  يواجا المجتمع من م كالت وتحديات.
فالجغرافيا تقوم  توضيح عالقة اإلنسان  بيئتا الطبييية وما ين   عن ذلك من تفاعةل 

ضةمنا يتمثل فيما يقوم با اإلنسان من أنواع الن ا  الب رى ليستغل ويستثمر  يئتا ومةا تت
من موارد على الوجا األكمل، وعلى ذلك تعد الجغرافيا أحد العلوم التي تجمع  ين المجالين 
الطبيعي والب ةرى، أي ال يمكةن اعتبارهةا علمةًا قبيييةًا تمامةًا أو علمةًا إنسةانيًا تمامةًا، وهةى 

                                               لذلك تقس  ب كل أجاجي إلى الجغرافيا الطبييية والجغرافيا الب رية.
 ( Tuna, Fikret 2012 ,395 ) 

ومع زياد  المعلومات الجغرافية وضخامتها الكبير  وجرعة تدفقها علي شبكة االنترنت 
والكتةةةب والمراجةةةع العلميةةةة المختلفةةةة فةةةي المكتبةةةات ومصةةةادر الةةةتعل  المتنوعةةةة أصةةةبح مةةةن 

                                                           

 . شير التوثيق الي اسم الباحث, وسنة النشر, ورقم الصفحة( ي1)

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Russell+William+B.+III%22
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لبحثيةةةةة التةةةي تسةةةةاعده  علةةةي التةةةةزود الضةةةروري االهتمةةةةام بلكسةةةاب التالميةةةةذ المهةةةارات ا
بالمعلومات والمعارف الجغرافية وكيفية االجتفاد  منها في حيةاته  إلتاحةة الفرصةة امةامه  
لفه  ودراجة الظواهر الجغرافية التي توجد في البيئة المحيطةة  هة  بمةا يعمةل علةي تحقيةل 

 أهداف تدري  الجغرافيا.
لتةي اهتمةت  تنميةة مهةارات البحةث الجغرافةي وقد اجريت العديد من الدراجات العلمية ا

( 2102لدي المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة منهةا دراجةة ايةة مصةطفي شةحاتة )
التي أهتمت باجتخدام التعل  االلكتروني لتنمية مهارات البحث الجغرافي لدي تالميذ الصةف 

تةةي تناولةةت الخةةرائط ( ال2102الثةةاني االعةةداديا وكةةذلك دراجةةة الباشةةا مسةةعد مصةةطفي )
االلكترونية في تنمية المهارات الجغرافية لدي قالب المرحلة الثانويةا ودراجة مرو  حسةين 

(ا ودراجةةةة فاقمةةةة أحمةةةد 2104(ا ودراجةةةة كامةةةل دجةةةوقي الحصةةةري )2104اجةةةماعيل )
(ا التةةةي أهتمةةةت  تنميةةةة 2102(ا ودراجةةةة خالةةةد عبةةةد اللطيةةة  عمةةةران )2102الحطةةةاب )

رافي لدي المتعلمين في المراحةل التعليميةة المختلفةةا وقةد توصةلت هةذح مهارات البحث الجغ
الدراجات الي أن مهارات البحث الجغرافي تقوم علي جمةع المعلومةات الجغرافيةة وتلخيصةها 
وتفسةةيرها وتنميةةة مهةةارات التفكيةةر والقةةدر  علةةي فهةة  االحةةداا الجاريةةة ممةةا يسةةاعده  علةةي 

 القيام  دوره  في المجتمع .
االدراك المكةةةاني ذو أهميةةةة كبيةةةر  للمتعلمةةةين حيةةةث إنةةةا يسةةةاعد علةةةي ادراك  كمةةةا أن

الظةةواهر الطبيييةةة والب ةةرية والعالقةةة  ينهمةةا ممةةا يسةةاعد الفةةرد علةةي اتخةةاذ القةةرارات التةةي 
تناجةةبا فةةةي حياتةةةا اليوميةةة مثةةةل ادراكةةةا للمكةةان الةةةذي ييةةةيف وادراكةةا للعالقةةةات المكانيةةةة 

قةةةدر  علةةةي التصةةةور المكةةةاني ورجةةة  صةةةور ذهنيةةةة لهةةةذح للظةةةواهر الجغرافيةةةة المختلفةةةة وال
 األماكن. 

وقد اشارت كثير من الدراجات الي أهميةة تنميةة االدراك المكةاني مثةل دراجةة  خمةي  
( التي قامت بلعداد وحد  مقترحة في تةدري  الجغرافيةا قائمةة علةي الخةرائط 2102محمد )

لةدي تالميةذ المرحلةة اال تدائيةةا ودراجةة  االلكترونية وأ رها في تنمية أبعةاد االدراك المكةاني
التةي اهتمةت باجةتخدام التكنولوجيةا داخةل الفصةل   2112Vinson ,W (2009)فنسون 

( التةةةي اهتمةةةت  تةةة  ير 2112إلكسةةاب التالميةةةذ االدراك المكةةةانيا ودراجةةةة حسةةين محمةةةد )
 الخبرات البيئية في تنمية االدراك المكاني للمعال  الجغرافية.

المعاصةر  الحديثةة ممةا  دوات واألجةاليب التقليديةة فةي التةدري  تالئة  الحيةا ول  تعةد األ
أدى إلةةى ظهةةور أدوات علميةةة حديثةةة تهةةدف إلةةى تنميةةة مهةةارات البحةةث الجغرافةةي واالدراك 
المكاني لدي تالميذ المرحلة االعداديةا ولذلك ظهرت أدوات وأجةاليب تربويةة جديةد  تسةاعد 

ات العقلية واالجتماعيةة والحركيةةا وجوانةب االدراك المكةانيا على اكتساب العديد من المهار 
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وأصةةبحت مهمةةة المعلةة  تتمثةةل فةةى إتاحةةة الفرصةةة للمتعلمةةين لتحصةةيل المعرفةةة ب نفسةةه  
حتةى يعتةادوا  والم اركة بفاعلية في كافةة أن ةطة التعلةي  واإلألبةال علةى ذلةك  رشبةة ون ةا 

 االجتقالل في العمل واالعتماد على أنفسه  . 
على إكساب التالميذ العديد من مهارات البحث الجغرافي من  2ا1الويب تعمل أدوات و 

خالل توفير مصةادر متعةدد  ومتنوعةة، باإلضةافة إلةى قةدرتها العاليةة فةى تخةزين واجةترجاع 
ونقل كميات كبيةر  مةن المعلومةات بسةهولة ويسةر فةى فتةر  زمنيةة قليلةة، وتحقيةل األهةداف 

حقيقهةا وجةائل وأجةاليب الةتعل  التقليديةة األخةرىا كمةا أنهةا أحةد التعليمية التي تعجز عن ت
أهةة  األجةةاليب الحديثةةة التةةي يمكةةن اجةةتخدامها فةةي إعةةداد وتقةةدي  مقةةررات الجغرافيةةا بمةةا 

 ( Rich David 2010,109يتناجب مع األهداف التربوية والتقدم العلمي. )
ال خصية والمحمولةة وتةوافر ومع التقدم العلمي والتكنولوجي وانت ار الحواجب االلية 

التليفونةةات الذكيةةة مةةع الجميةةعا كمةةا ان الةةدخول علةةي شةةبكة االنترنةةت صةةار متةةا  أمةةام 
واجةتخدامها فةي العمةل علةي  1ا2الجميعا لذا كةان مةن الضةروري االهتمةام بة دوات الويةب 
 تحقيل األهداف التعليمية التي نسعي الي تحقيقها.  

  2web2,0ا1الويةب أدوات لتةي تناولةت اجةتخدام الدراجةات ا مةنوقد أشارت العديةد 
( التةي أهتمةت  دراجةة فاعليةة  رنةامو معةزز بة دوات 2102محمةد جةيد أحمةد )مثل دراجةة 

 دراجةةفي تنمية مهارات القرن الحادي والع ةرين لةدي الطةالب المعلمةينا وكةذلك  2الويب 
التعلةي  مةن وجهةة  في 2( التي تناولت واقع اجتخدام أدوات الويب 2102حمد  ن صالح )

هيةةث  عةةاقف حسةةن ودراجةةة  التعليميةةةا  نظةةر الطالةةب المعلةة  فةةي ضةةوء بعةةض المتغيةةرات
( التي قامت  دراجة فاعلية اجتخدام بعض أدوات الجيل الثةاني للويةب فةي تةدري  2102)

الدراجةةةات االجتماعيةةةة علةةةي التحصةةةيل الجغرافةةةي وألةةةي  المواقنةةةة لةةةدي تالميةةةذ المرحلةةةة 
( التةةي اهتمةةت  دراجةةة تةة  ير اجةةتخدام 2106ة كامةةل دجةةوقي الحصةةري )ا ودراجةةاالعداديةةة

فةي تنميةة الجوانةب المعرفيةة وبعةض  1ا 2 يئة تعل  الكترونية قائمة علي تطبيقات الويةب 
مهةارات توظيفهةةا لةةدي قةالب شةةيبة الدراجةةات االجتماعيةةة بكليةة التربيةةةا ودراجةةة كةةافيو  

2101  Cavus, N. (2010)لتنميةةة االدراك  2ام أدوات الويةةبالتةةي اهتمةةت باجةةتخد
 المكاني في الدراجات االجتماعية.

تعمةةل علةةى زيةةاد  التحصةةيل  2ا1فقةةد توصةةلت هةةذح الدراجةةات إلةةى أن أدوات الويةةب 
الدراجةةي وتنميةةة المهةةارات التعليميةةة المختلفةةة مةةن خةةالل تةةوفير مصةةادر متعةةدد  ومتنوعةةة 

ال فةي تةدعي  عمليةة تعلةي  وتعلة  للحصول على المعلومةات، األمةر الةذي يسةه  وب ةكل فعة
الجغرافيةةا فةةي المراحةةل التعليميةةة المختلفةةةا وقةةد أوصةةت هةةذح الدراجةةات والبحةةوا بضةةرور  
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وتةةدريب التالميةةذ علةةى اجةةتخدامها فةةى تنميةةة مهةةارات البحةةث  2ا1اجةةتخدام أدوات الويةةب 
 الجغرافي واالدراك المكاني.

 :إلحسا  بالم كلةا 
فةةى معهةةد صةةدفا االعةةدادي بمنطقةةة  العمليةةةا للتربيةةة الحةةا الباحةةث مةةن خةةالل متابعتةة

أجةةةيو  األزهريةةةة أن كثيةةةرًا مةةةن تالميةةةذ المرحلةةةة االعداديةةةة ال يهتمةةةون بمهةةةارات البحةةةث 
الجغرافيا ولي  لديه  إدراك مكاني لألقةالي  الجغرافيةة التةي يدرجةونهاا  ةل إن غةالبيته  ال 

 مكاني.يهت  بمعرفة مهارات البحث الجغرافي او اإلدراك ال
معلمةةةي الدراجةةةات  لةةةذلك قةةةام الباحةةةث بةةةلجراء دراجةةةة اجةةةتطالعية علةةةي مجموعةةةة مةةةن

مهةةارات البحةةث للتعةةرف علةةى  معلمةةاً  21االجتماعيةةة بمنطقةةة أجةةيو  االزهريةةة  لةة  عةةددها 
الجغرافةةي واإلدراك المكةةاني لةةدي تالميةةةذه  فةةي المعاهةةد األزهريةةةة التابعةةة لمنطقةةة أجةةةيو  

 -دراجة تدور حول:، وكانت محاور الاالزهرية
 ما أه  مهارات البحث الجغرافي التي يجب توافرها لدي تالميذ المرحلة االعدادية . -0
 ما أبعاد اإلدراك المكاني التي يجب توافرها لدي تالميذ المرحلة االعدادية. -2
 التي يمكن اجتخدامها في تنمية مهارات البحث الجغرافي. 2ا1الويب ما ادوات  -3
 التي يمكن اجتخدامها في تنمية اإلدراك المكاني.  2ا1الويب ت ما ادوا -6

وتوصلت الدراجة الةي تةوافر بعةض مهةارات البحةث الجغرافةي لةدي التالميةذ مثةل جمةع 
المعلومات الجغرافية وتفسيرها وعرضها لكن ب كل ضيي  غير مرضىا كمةا أنةا ال تتةوافر 

عةدم تةوافر االمكانيةات التةي تسةاعده   لديه  القدر  علةي اإلدراك المكةانيا ويرجةع ذلةك إلةي
علةةي تنميةةة هةةذح المهةةارات لةةديه  مثةةل اجةةتخدام االنترنةةت فةةي عمليةةة التةةدري ا كمةةا ان 
الدراجة اشارت الي أن مواقع التواصل االجتماعي واليوتيوب والمنتديات التعليميةة هةي أهة  

لجغرافةةي وأبعةةاد التةةي يمكةةن االجةةتعانة  هةةا فةةي تنميةةة مهةةارات البحةةث ا 2ا1الويةةب  ادوات
 .اإلدراك المكاني لديه 

 البحث: م كلة
مهةةارات البحةةث الجغرافةةي لةةدي تالميةةذ الصةةف األول تتحةةدد م ةةكلة البحةةث فةةى عةةدم تةةوافر 

ا كمةةا يوجةةد تةةدنى فةةي اإلدراك المكةةاني لةةديه ، ويرجةةع ذلةةك إلةةى دراجةةة التالميةةذ االعةةدادي
الويةب حاضةر  واإللقةاء(ا وتعةد ادوات باجتخدام الطريقة التقليديةة )الم للدراجات االجتماعية
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مةن اهةة  األدوات التكنولوجيةةة الحديثةة لتنميةةة مهةارات البحةةث الجغرافةةي   2web 2,0ا1
 واالدراك المكاني لدي تالميذ الصف االول االعدادي . 
 وتتحدد م كلة البحث في السؤال الرئي  التالي : 

ث الجغرافي واإلدراك المكاني في لتنمية مهارات البح 2ا1الويب ما فاعلية بعض أدوات 
 الجغرافيا لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري ؟ 

 لسؤال الرئي  التساؤالت التالية:ويتفرع من ا
مةةا مهةةارات البحةةث الجغرافةةي التةةي يجةةب توافرهةةا لةةدى تالميةةذ الصةةف األول اإلعةةدادي  -0

 األزهري ؟ 
ا لةةةدى تالميةةةذ الصةةةف األول اإلعةةةدادي مةةةا أبعةةةاد اإلدراك المكةةةاني التةةةي يجةةةب توافرهةةة -2

 األزهري ؟ 
لتنمية الجانب المعرفةي لمهةارات البحةث الجغرافةي  2ا1الويب ما فاعلية بعض أدوات  -3

 لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري ؟ 
لتنميةة الجانةةب األدائةي لمهةةارات البحةث الجغرافةةي 2ا1الويةةب مةا فاعليةةة بعةض أدوات  -6

 األول اإلعدادي األزهري ؟  لدى تالميذ الصف
لتنميةة اإلدراك المكةاني لةدى تالميةذ الصةف األول  2ا1الويةب ما فاعلية بعض أدوات  -2

 اإلعدادي األزهري ؟
 :أهمية البحث

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي:     
القةةةائمين علةةى تةةةدري  الجغرافيةةا مةةةن المةةوجهين والمعلمةةةين وقةةالب شةةةيبة مسةةاعد   -0

 . ات التربية علي اجتخدام أدوات جديد  فى تدري  مناهو الجغرافياالجغرافيا بكلي
في تطوير قةر  وأجةاليب تةدري  الجغرافيةا لةدى تالميةذ المرحلةة االعداديةة  المساهمة -2

 بلدخال ادوات جديد  في التدري  . واألزهرية بصفة خاصة بصفة عامة
توظي  أدوات ضرور  االهتمام  تعةد هذح الدراجة اجتجابة لما ينادى با التربويون من  -3

 .البحث الجغرافي واإلدراك المكانيلتنمية مهارات   2ا1الويب 
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 أهداف البحث: 
 يهدف البحث الحالى إلى:

لةةدى تالميةةذ الصةةف األول التةةي يجةةب توافرهةةا إعةةداد قائمةةة مهةةارات البحةةث الجغرافةةي  -0
 اإلعدادي األزهري.

لةةةدى تالميةةةذ الصةةةف األول لتةةةي يجةةةب توافرهةةةا اإعةةةداد قائمةةةة ب بعةةةاد اإلدراك المكةةةاني  -2
 اإلعدادي األزهري.

)المنتةةةديات التعليميةةةةا  2ا1أدوات الويةةةب إعةةةداد وحةةةد  تعليميةةةة قائمةةةة علةةةى بعةةةض  -3
والويكيبيةدياا واليوتيةوبا والفةي   ةوك ( فةى الجغرافيةا لةدى تالميةذ الصةف األول اإلعةةدادي 

 األزهري.  
  -فى تنمية كاًل من : 2ا1ويب أدوات الالتعرف على فاعلية بعض  -6

لدى تالميذ الصف التي يجب توافرها الجانب المعرفي لمهارات البحث الجغرافي  -أ
 األول اإلعدادي األزهري.

الجانب االدائي لمهارات البحث الجغرافي التي يجب توافرها لدى تالميذ الصف  -ب
 األول اإلعدادي األزهري.

لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ب توافرها التي يجأبعاد اإلدراك المكاني  -جة 
 .األزهري 

 حدود البحث:
  -التالية : 2ا1أدوات الويب يقتصر البحث الحالي على بعض 

المنتديات التعليميةا والويكيبيدياا واليوتيوبا والفةي   ةوكا ويرجةع ذلةك ألهميةة  -
 سر.هذح االدوات وانت ارها وجهولة اجتخدامها والتعامل معها بسهولة وي

الوحةةدات االولةةي والثانيةةة والثالثةةة فةةي مقةةرر الدراجةةات االجتماعيةةة )الجغرافيةةا(  -
المقرر علي تالميذ الصف االول االعدادي في الفصل الدراجةي األول لمناجةبته  

 .2ا1ألدوات الويب 
الصف األول اإلعدادي بمعهد صدفا االعدادي األزهريا لتوافر معمل حاجب ألي  -

رنةتا كمةا أن مهةارات البحةث الجغرافةي واالدراك المكةاني ذات متصل ب ةبكة االنت
 أهمية كبير  لهؤالء التالميذ.
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 فروض البحث:
 ةةين متوجةةطي درجةةات تالميةةذ  1.10توجةةد فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  -0

والمجموعة الضةابطة ا 2ا1أدوات الويب باجتخدام المجموعة التجريبية التي تدر  
فةى القيةا  البعةدي الختبةار مهةارات البحةث المحاضةر  واإللقةاء التي تدر  بطريقةة 

 الجغرافي لصالح المجموعة التجريبية.
 ةةين متوجةةطي درجةةات تالميةةذ  1.10توجةةد فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  -2

والمجموعة الضةابطة ا 2ا1أدوات الويب باجتخدام المجموعة التجريبية التي تدر  
فةى القيةا  البعةدي لبطاقةة مالحظةة مهةارات ضر  واإللقاء التي تدر  بطريقة المحا

 البحث الجغرافي لصالح المجموعة التجريبية.
 ةةين متوجةةطي درجةةات تالميةةذ  1.10توجةةد فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  -3

ا والمجموعةةةةة  2ا1أدوات الويةةةةب باجةةةةتخدام المجموعةةةةة التجريبيةةةةة التةةةةي تةةةةدر  
فى القيةا  البعةدي الختبةار اإلدراك حاضر  واإللقاء الضابطة التي تدر  بطريقة الم

 المكاني لصالح المجموعة التجريبية.
 منهو البحث:

ينتمي هذا البحث إلى فئة البحوا شبا التجريبية، حيث يستلزم التعرف على فاعلية بعةض 
لةدى تالميةذ الصةف اإلدراك المكةاني و  تنمية مهارات البحةث الجغرافةيفى  2ا1أدوات الويب 

ول اإلعةةدادي األزهةةريا كمةةا اجةةتخدم البحةةث المةةنهو الوصةةفي لوصةةف وتحليةةل البحةةوا األ 
أدوات الويةب باجةتخدام المحتوي التعليمةي  والدراجات السابقة والكتابات المتخصصة إلعداد

 . لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري  2ا1
 خطوات الدراجة و جراءاتها :
 لية :جارت الدراجة وفقًا للخطوات التا

لدى تالميذ التي يجب توافرها تحديد مهارات البحث الجغرافي وأبعاد اإلدراك المكاني أواًل : 
 الصف األول اإلعدادي األزهري من خالل :

تحليل محتوى الجغرافيا في مقرر الدراجات االجتماعية لدى تالميذ الصف األول  -0
 اإلعدادي األزهري.

السابقة التي تناولت مهارات البحث الجغرافي وأبعاد دراجة مسحية للبحوا والدراجات  -2
 اإلدراك المكاني .
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إعداد قائمتي مهارات البحث الجغرافي وأبعاد اإلدراك المكاني لدى تالميذ الصف  -3
األول اإلعدادي األزهريا وعرضهما على مجموعة من المحكمين المتخصصين فى 

هي الدراجات االجتماعية فى المناهو وقر  تدري  الجغرافيا وبعض معلمي وموج
 المرحلة اإلعدادية.

المنتديات وهي  2ا1الويب باجتخدام بعض أدوات  انيًا: إعداد المحتوي التعليمي 
التعليميةا والويكيبيدياا واليوتيوبا والفي   وك لتنمية مهارات البحث الجغرافي 

 -ي من خالل :وأبعاد اإلدراك المكاني  لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهر 
  -بحيث ي تمل على: 2ا1أدوات الويبباجتخدام   ناء المحتوي التعليمي -0

  . المحتوي التعليميتحديد أهداف  -
 .المحتوي التعليميتحديد  -
  . 2ا1أدوات الويبتنظي  المحتوي التعليمي باجتخدام  -
 تحديد األن طة التعليمية للمحتوي . -
      تقوي  المحتوي التعليمي.  -

على مجموعة من المحكمين المتخصصين فى المناهو  المحتوي التعليميعرض  -2
وبعض معلمي وموجهي الدراجات االجتماعية فى المرحلة وقر  تدري  الجغرافيا 

 ةا و جراء التعديالت الالزمة فى ضوء آراء المحكمين.اإلعدادي
 -إعداد أدوات القيا  وهي: - الثاً 

 لبحث الجغرافي. اختبار تحصيلي لمهارات ا -0
 بطاقة مالحظة الجانب االدائي لمهارات البحث الجغرافي.                 -2
 اختبار تحصيلي ألبعاد إلدراك المكاني.                        -3

  -من خالل :فى صورتها النهائية رابعًا : ضبط أدوات الدراجة 
اهو وقر  عرض أدوات الدراجة على مجموعة من المتخصصين فى المن -   

 التدري  وعل  النف  
إجراء دراجة اجتطالعية لحساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراجة من  -   

 صد  و بات     ومعامل السهولة والصعوبة.
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الالزمة ألدوات الدراجة فى ضوء أراء المحكمين والدراجة  التعديالت إجراء -  
 االجتطالعية.

باجتخدام بعض أدوات الويب  جة المحتوي التعليميخامسًا : اختيار عينة البحث لدرا
 .web 2,0 2ا1

 جادجًا: تطبيل أدوات القيا  تطبيقًا قبليًا.
 على عينة البحث.باجتخدام بعض أدوات الويب جابعًا: تدري  المحتوي التعليمي 

  امنًا: تطبيل أدوات القيا  تطبيقًا بعديًا.
 تاجعًا: معالجة نتائو الدراجة إحصائيا.

 شرًا : تفسير نتائو الدراجة وتقدي  التوصيات والمقترحات.عا
 :مصطلحات الدراجة

هي أجلوب تعليمي ت اركي يت   واجطة أدوات :  web 2,0 2ا1أدوات الويب  -0
 ا والفي   وكYou tubeواليوتيوب ا  Wikisا والويكي Forumsالويب مثل المنتديات 

Facebook عليمةةي عبةةر شةةبكة االنترنةةت فةةي أي وقةةت للتعامةةل والتفاعةةل مةةع المحتةةوي الت
وفةةي أي مكةةانا حيةةث يةةت  فيةةا التواصةةل والتوجيةةا واإلرشةةاد التعليمةةي  ةةين المعلةة  والمةةتعل  

يةةةة. )أحمةةةد صةةةاد  عبةةةد المجيةةةدا بةةةالتزامن أو غيةةةر التةةةزامن عبةةةر شةةةبكات االنترنةةةت العالم
 (.222ا 2100

رنت مثل المنتديات ويعرفها البحث الحالي: ب نها مجموعة من مواقع شبكة االنت
 والفي   وكا You tubeا واليوتيوب Instructional Forumsالتعليمية 

Facebook ا والويكيبيدياWikipedia ا التي يمكن اجتخدامها في تدري  الجغرافياا
  وتعمل علي توفير المعلومات الجغرافية التي يحتاج اليها التالميذ في أي وقت وأي مكان.

: هةي Geographical Research Skills جغرافةيمهةارات البحةث ال -2
مجموعة من األن ةطة االجاجةية التةي يقةوم  هةا الفةرد لجمةع وتجهيةز ومعالجةة المعلومةات 
والبيانةةات الجغرافيةةة بكفةةاء  ويسةةر قةةائ  علةةى الفهةة  إلحةةداا الةةتعل  الفعةةال، تبةةدأ  تحديةةد 

نتهةى  تقةوي  و صةدار حكة  المصادر المختلفة للبيانات والمعلومةات المرتبطةة بم ةكلة مةا وت
علةةى مةةدى أهميةةة تلةةك البيانةةات والمعلومةةات فةةى حةةل تلةةك الم كلةم.)منصةةور عبةةد المةةنع  

 ( .026ا 2114
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ويعرفها البحث الحالي : ب نها مجموعة من االن ةطة التةي يقةوم  هةا التالميةذ للحصةول 
يتهةةةا علةةةي المعلومةةةات الجغرافيةةةة وتفسةةةيرها وعرضةةةها والتعامةةةل معهةةةا وتحديةةةد مةةةدي أهم

 واجتخدامها في التعامل مع الم كالت الجغرافية المختلفة. 
هةي العمليةة التةي يصةبح التلميةذ :  Spatial Perceptionاإلدراك المكةاني -3 

من خاللها علي وعي ب ماكن المعةال  الجغرافيةة المحيطةة بةا والمسةافات للوصةول اليهةا. ) 
 (.   32ا 2112حسين عبد الباجط 

ب نهةةا العمليةة العقليةةة التةةي يقةةوم التالميةذ مةةن خاللهةةا  وضةةع  الي :ويعرفهةا البحةةث الحةة
 تصور ذهني للظواهر الجغرافية إلدراك االبعاد المختلفة لها مكانيًا.

وعالقتهةةا بمهةةارات البحةةث الجغرافةةي  2ا1أواًل: اإلقةةار النظةةري: أدوات الويةةب 
 واإلدراك المكاني.

ا وعالقتها بمهارات البحث 2ا1ويب أدوات اليهدف اإلقار النظري إلى التحدا عن 
وكيفية اجتخدامها  2ا1أدوات الويب الجغرافي واإلدراك المكانيا حيث يتناول قبيعة 

 لتنمية مهارات البحث الجغرافي واإلدراك المكاني لدى التالميذ .
 web 2,0 2ا1أدوات الويب  -0

ها على المستوي تعتبر شبكة الويب من أ رز مستحد ات التكنولوجيا التي فرضت نفس
العالمي حتةى أصةبحت أجةلوبًا للتعامةل اليةومي ونمطةًا للتبةادل المعرفةي  ةين شةعوب العةال ا 
كما تعد أدواتها ذات اهمية كبير  في حياتنا ألنها أ رت ب كل مباشةر فةى العمليةة التعليميةة 

 ووضعت نماذج للتعلي  االلكتروني واجتراتيجياتا.
حيث عرفها البعض ب نها قريقةة  1ا2ولت أدوات الويبولقد تعددت التعريفات التي تنا

لتعلةةي  الجغرافيةةا وم ةةاركة المعلومةةات بصةةور  تفاعليةةة تعتمةةد علةةي التصةةمي  والتعةةاون  ةةين 
ا Forumsوالمنتديات  Wikisالطالب باجتخدام ادوات معتمد  علي االنترنت مثل الويكي 

 (222ا 2102. )جهام يحيي Facebookا  والفيسبوك YouTubeواليوتيوب 
عةن حقبةة  E- Learning 2.0ويعبر مسمى الجيةل الثةاني مةن التعلةي  اإللكترونةي 

جديد  من أدوات التعلةي  اإللكترونةي مبنيةة علةى التكنولوجيةا المسةتخدمة فةي الجيةل الثةاني 
ا والتةةي غيةةرت مةةن دور المةةتعل  فةةي تعاملةةا مةةع أدوات الجيةةل األول مةةن 1ا2مةةن الويةةب

د الكتروني وغيرها من األدوات إلى صةانع لهةا ولةا تة  ير مباشةر فيهةا منتديات تعليمية وبري
، وشةةةبكات  Forumsوالمنتةةةديات ، Wikiعةةةن قريةةةل اجةةةتخدام عةةةدد منهةةةا مثةةةل الةةةويكي 
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، وغيرهةةا مةةن األدوات التةةي جةةهلت عمليةةات YouTubeالتواصةةل االجتمةةاعي، واليوتيةةوب 
 ن ر المحتوي التعليمي والتفاعل معا. 

 -Eأو  2يةةل الثةةاني للتعلةةي  اإللكترونةةي باجةةتخدام ادوات الويةةب وترجةةع تسةةمية الج
Learning 2.0  إلةى جةتيفينز داونةزStephen Downes  الباحةث بمعهةد تكنولوجيةا

المعلومات بكنداا وجةاءت هةذح التسةمية بسةبب تة  رح بمصةطلح آخةر هةو الجيةل الثةاني مةن 
 ,Andras Kجتماعيةة . ال ةبكة العنكبوتيةة والتةي اعتمةدت علةى تطبيقةات ال ةبكات اال

2015,126)) 
مجموعةة مةن االدوات التةي تقةوم  ةدور كبيةر فةي العمليةة  2ا1وتتضمن أدوات الويةب 

 مةا ومن اه  هذح االدوات ما يلي:التعلي
 Wikipediaالويكيبيديا   -أ

الويكيبيةةديا هةةي أحةةد مواقةةع االنترنةةت التةةي يسةةتطيع المتعلمةةون مةةن جميةةع االعمةةار 
فةةة الةةدخول عليهةةا والتعةةرف علةةي مةةا تحتويةةا مةةن معلومةةات ومعةةارفا كمةةا والثقافةةات المختل

يمكنه  المساهمة في تقدي  الخةدمات التعليميةة لألخةرين جةواء باللغةة العربيةة أو بة ي لغةة 
 .Gardner, J. (2008, 86)اخري. 

فالويكيبيةةديا موقةةع يتةةيح للمتعلمةةين تحريةةر عةةدد مةةن صةةفحات الويةةب المترابطةةة عبةةر 
واء باإلضةةةافة أو الحةةةذف أو التعةةديل أو التغييةةةر فةةي بعةةةض المحتويةةةات، متصةةفح ويةةةب جةة

ويسةةمح بةةالربط  ةةين أي عةةدد مةةن الصةةفحاتا ويمكةةن للمعلةة  أن يسةةتخدم محةةررات الةةويكي 
بطريقتين األولى أن يحمل حزمة الويكي على موقعا ال خصي، والثانية أن يستخدم إحةدى 

 وتية للكلمات .قراء  ص Pdwiki خدمات الويكي على ال بكة مثل 
 YouTubeاليوتيوب :  -ب

هةةةو احةةةد مواقةةةع االنترنةةةت التةةةي تملكهةةةةا شةةةركة جوجةةةلا ويخةةةتص بعةةةرض الفيةةةةديو 
للم اهدينا حيث يسمح له   تحميةل هةذح الفيةديوهات وم ةاركتها مةع االخةرينا ممةا يتةيح 
الفرصة للمعلمةين ب ةر  الةدرو  بالصةوت والصةور  والوجةائل التعليميةة وتقةديمها للطةالب 

 في المراحل التعليمية المختلفة.
بلمكانةات متعةدد   يتميةز إنةا حيةث 2ا1في ادوات الويةب  كبير  مكانة ويحتل اليوتيوب

صةور   عةرض علةى بقدرتةا يتميةز متميةز  ألنةا تعليميةة وجةيلة منةا يجعةل ومتنوعةة ممةا
كةاألفالم  والبصةرية السةميية الوجةائل كةل اجةتخدام يمكةن حيةث بصةرية حركيةة وصةوتية
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جةالمة العةرض  فيها يراعى التي العملية والدرو  والتوضيحات نماذج والعينات والخرائطوال
 (.33ا 2102العلمية )رغد عبدالهادي  الماد  ودقة
 Instruction Web Forums المنتديات التعليمية  -جة 

التةي تسةتخدم فةي تبةادل المعلومةات  2ا1المنتديات التعليمية هي إحدى ادوات الويةب 
ي  الجغرافية المختلفة عبر شةبكة االنترنةتا وهةي ادا  تعلة  الكترونةي غيةر متةزامنا والمفاه

يمكن ألي متعل  االجتفاد  منها في اي وقت واي مكانا فهي تسمح  نقل الصور والخةرائط 
الجغرافيةةة حةةول موضةةوع معةةين أو فكةةر  معينةةةا كمةةا انهةةا تسةةمح بالمناق ةةات العلميةةة مةةن 

 خالل مجموعات للمناق ة. 
مةةا تعمةةل المنتةةديات التعليميةةة فةةى إ ةةراء المةةاد  العلميةةة التةةي تقةةدم للتالميةةذا وتغطةةي ك

القصور الموجود فى المةنهو الدراجةيا ممةا يجعةل الجغرافيةا مةاد  حيويةة تعمةل علةي جةذب 
التالميذ اليها من خالل إ ار  دافييةة التالميةذ وزيةاد  ت ةويقه  وانتبةاهه  لدراجةتهاا والقةدر  

 C. 2010,24 )ادر التعل  المتنوعة  ذات العالقة بموضوعات الدراجة.  على اختيار مص
(Coutinho. 

فهةةي تكسةةب التالميةةذ معرفةةة متكاملةةة عةةن مصةةادر الةةتعل  التةةي تسةةاعده  علةةي فهةة  
م كالت المجتمةع الةذي ييي ةون فيةا، وتنميةة مهةارات التفكيةر العلمةي والقةدر  علةي جمةع 

ختلفةةةا والقيةةام  تحليةةل هةةذح المعلومةةات الجغرافيةةة المعلومةةات الجغرافيةةة مةةن مصةةادرها الم
وتفسةةيرها واصةةدار االحكةةام عليهةةا بمةةا يعمةةل علةةي تنميةةة مهةةارات البحةةث الجغرافةةي واالدراك 

 المكاني لديه . 
 Face book Program رنامو الفي   وك:  -د

يوجةةةد العديةةةد مةةةن  ةةةرامو التواصةةةل االجتمةةةاعي التةةةي يمكةةةن اجةةةتخدامها فةةةي العمليةةةة 
يميةةة ب ةةكل مباشةةرا وتسةةاعد هةةذح البةةرامو المسةةتخدمين مةةن االلتقةةاء فةةي إقةةار تجمةةع التعل

ا وهةةو أحةةد مواقةةع ومنهةةا  رنةةامو التواصةةل االجتمةةاعي الفةةي   ةةوك افتراضةةي عبةةر االنترنةةت
شبكة االنترنت التي ظهرت مةع الجيةل الثةانيا تتةيح التواصةل  ةين االفةراد فةي  يئةة مجتمةع 

جامعةة(ا ويةت  التواصةل  يةنه   –مدرجةة –تمةام م ةترك )  لةدافتراضي يجمع  ين افرادها اه
من خالل الرجائل او معرفة االخبار والمعلومات المتاحة للعرض  ينه  جواء كانوا اصةدقاء 

 (262ا 2102محمد جيد احمد عبدح حقيقيين او افتراضيين. )
 فهو يعد  رنامو اجتمةاعي يتةيح للمسةتخدمين عمةل ملفةات شخصةية لهة  يتمكنةوا مةن
خاللها  وضع صور شخصية له  ووضع معلومات خاصة  ه  وباهتماماته ا ون ر كل مةا 
يريةةدون ن ةةرح علةةي هةةذح الصةةفحات مةةن معلومةةات ومعةةارف خاصةةة المةةواد الدراجةةية التةةي 
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يقومون  تدريسها او يرغبون في ن رها علي التالميذ في المراحل التعليمية المختلفةةا كمةا 
الصةةور والخةةرائط والرجةةائل النصةةية والفيةةديوهات المختلفةةة يتةةيح امكانيةةة م ةةاركة وتبةةادل 

ب كل يومي وب جلوب علمي منظ ا ويتيح التواصل  ةين االفةراد فةي  يئةة تعليميةة افتراضةية 
 . تجمعه  حسب اهتمامات كل منه 

العلمية وتقدي  الدرو   الماد  من الرئيسة ويمكن لبرنامو الفي   وك تناول الجوانب
 أخر، تعليمي  ن ا  القيام في يستخدما يستطيع ان للمدر  بعض الوقت فيوفر التعليمية

 للمدرجين تقدي  ان طة إ رائية توفر يمكن كما تالميذح وتوجيهه ، تعل  متابعة وفي
كفاءتا.  ورفع التعل  وا رائا على وتساعد بالمواد الدراجية، تتعلل متعدد  خبرات والطالب

Y. 2009 ,819 ) ( Usluel 
 Geographical Research Skills ت البحث الجغرافيمهارا -2

أصبحت الجغرافيا محورًا أجاجيًا تقةوم عليةا عمليةة الةتعل ا ويرجةع ذلةك إلةى الوظةائف 
التي تؤديهةاا حيةث إن المةتعل  أ نةاء تعلمةا الجغرافيةا يمةار  مهةارات كثيةر  ومتعةدد ا مثةل 

ف الجغرافيةةةة وتحديةةةد األجةةةباب ادراك العالقةةةات  ةةةين االشةةةياء وتنظةةةي  المعلومةةةات والمعةةةار 
المتعلقة بالظواهر الجغرافيةا وغير ذلك من المهارات التي يحتاج إليهةا اإلنسةان فةى حياتةا 
اليوميةةةا بحيةةث تصةةبح تلةةك المهةةارات ومةةا يةةرتبط  هةةا مةةن معةةارف وحقةةائل وجةةيلة لتحقيةةل 

 أهدافا المن ود  فى الحيا . 
طة االجاجةية التةي يقةوم  هةا الفةرد وتعد مهارات البحةث الجغرافةي مجموعةة مةن األن ة

لجمةةع وتجهيةةز ومعالجةةة المعلومةةات والبيانةةات الجغرافيةةة بكفةةاء  ويسةةر قةةائ  علةةى الفهةة  
إلحداا التعل  الفعال تبدأ  تحديد المصادر المختلفة للبيانات والمعلومات المرتبطةة بم ةكلة 

ومةةات فةةى حةةل تلةةك مةةا وتنتهةةى  تقةةوي  و صةةدار حكةة  علةةى مةةدى أهميةةة تلةةك البيانةةات والمعل
 (31ا 2114الم كلة. )منصور عبد المنع  

فهي تساعد على تنظي  الخبةر  العقليةة لةدى المتعلمةين ألن المهةارات الرئيسةة تصةنف 
عدداً كبيرًا من األشياء واألحداا والظواهر فى البيئة وتجمةع  ينهةا فةى مجموعةات أو فئةات 

تلفةةة والوقةةوف علةى حقةةائل م ةةكالتها تسةهل مةةن دراجةة التالميةةذ لمكوناتهةةا وظواهرهةا المخ
والمساعد  فى التقليل من ضرور  إعاد  التعل  إذ أنها أكثةر  باتةًا وأقةل عرضةة للتغييةر مةن 

 المعلومات القائمة على مجموعة من الحقائل المفككة.
كما أنها تربط  ين الحقةائل المنفصةلة والتفصةيالت الجزئيةة وتوضةح العالقةات القائمةة 

لربط  ةين مجموعةة مةن األشةياء واألحةداا والظةواهر البيئيةة، وهةذا يسةاعد  ينهةا وتسةمح بةا
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 Spires, Hillerالتالميةةذ علةةةى زيةةةاد  فهمهةة  لطبيعةةةة الجغرافيةةةا وتحقيةةةل أهةةدافها.)
2012,247) 

 وقد اجريت العديد من الدراجات التي اهتمت بمهارات البحث الجغرافي مثةل دراجةة ايةة
ا  2102Degirmenci, Y. (2018)منسةي (ا ودراجةة ديجر 2102مصةطفي شةحاتة )

( ودراجةةة مةةرو  2104(ا ودراجةةة كامةةل دجةةوقي )2102مسةةعد مصةةطفي ) الباشةةاودراجةةة 
(ا 2102(ا ودراجةة خالةد عبةد اللطية  )2102( ا ودراجةة فاقمةة أحمةد )2104حسين )

وتوصةلت الةي ان مهةارات  (ا2112(ا ودراجة كرامةي محمةد )2100ودراجة شيماء علي )
 -رافي تضمنت المهارات التالية :البحث الجغ

نصوص جغرافية مكتوبة أو خرائط أو رجوم تحديد المعلومات الجغرافية: جواء كانت  -
 وصور جغرافية أم لقطات فيديو أو جداول احصائية جغرافية.

جواء كانت المواقع الجغرافية والمنتديات الجغرافية تحديد مصادر المعلومات الجغرافية:  -
 نترنت أو الموجوعات العلمية والمكتبات.علي شبكة اال 

جمع المعلومات الجغرافية: عن قريل الجداول والرجوم البيانية أو الخرائط والرجوم  -
 الجغرافية أو الصور الجوية.

المعلومات ذات : من خالل تحديد أجباب الظواهر الجغرافية و تفسير المعلومات الجغرافية -
تحويل رموز الخرائط الي أجباب الظواهر ونتائجهاا و  العالقة  ينالصلة  هاا وتحديد 

 نصوص جغرافية مكتوبة .
تلخيص المعلومات الجغرافية: جواء كانت المعلومات في بطاقات ورأليةا أو ن رها علي  -

 مواقع التواصل االجتماعيا أو تلخيصها في الذاكر .
ا أو في لوحات عرض المعلومات الجغرافية: جواء كان عرض المعلومات في الفصل -

 تعليمية أو من خالل عرضها علي مواقع التواصل االجتماعي أو في معارض جغرافية.
تقوي  المعلومات الجغرافية: عن قريل اختيار المعلومات الجغرافية المرتبطة بموضوع  -

الدر  وتحديد مدي ارتبا  المعلومات الجغرافية بموضوع الدر ا واصدار الحك  ب همية 
 مات الجغرافية التي ت  الحصول عليها.هذح المعلو 

 :  Spatial Perceptionاإلدراك المكاني -3
تهةت  الجغرافيةا  دراجةة المكةةان الةذى ييةيف فيةا اإلنسةةان وعالقتةا بالبيئةة التةي يوجةةد 
 هاا كما أنها تهت  بلكساب التالميةذ العديةد مةن المهةارات التةي تعةده  للحيةا  فةى المجتمةع 
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العال  المحيط  ه  وما يتضمنا من عالقات مكانيةا حيث أن امةتالك  مثل القدر  على إدراك
 المتعل  لإلدراك المكاني يعتبر علي جانب كبير من االهمية في المرحلة االعدادية.

ويعرف االدراك المكاني بانا العملية العقلية التي تساعد المتعل  علي الوعي بةالظواهر 
ت ةةابا واالخةةتالف  ينهةةا و عةةاد  ترتيبهةةا مثةةل توزيةةع الجغرافيةةة والعالقةةة المكانيةةة واوجةةا ال

االن ةةةطة االقتصةةةادية فةةةي مصةةةرا ويمكةةةن تقسةةةي  االدراك المكةةةاني الةةةي العالقةةةات المكانيةةةة 
 (. 024ا 2102والتوجا والتصور المكاني. )خمي  محمد 

فةةاإلدراك المكةةاني عمليةةة عقليةةة تسةةاعد المتعلمةةين علةةي وضةةع تصةةور عقلةةي بال ةةكل 
ر الجغرافية المختلفة لتساعده  في اتخاذ الكثيةر مةن القةرارات المكانيةة التةي والحج  للظواه

يحتةةاجون الةةي اتخاذهةةا فةةي مواألةة  الحيةةا  اليوميةةة مثةةل االنتقةةال مةةن مكةةان ألخةةر أو حةةل 
 الم كالت التي قد تواجهه  في الحيا . 

مةن  اإلدراك المكةاني  فةي الجغرافيةا حيةث إنةا يعمةل علةى تنميةة الكثيةر أهميةوتتضح 
المهةةةارات الجغرافيةةةة المختلفةةةة لةةةدي المتعلمةةةين مثةةةل تحديةةةد أجةةةباب الظةةةواهر الجغرافيةةةة 
والمعلومات المرتبطة  ها وتحديد العالقة  ةين أجةباب الظةواهر ونتائجهةاا ومتابعةة األحةداا 
اليومية والتعرف على م كالت المجتمع والقدر  على اتخاذ القرار والتنبؤ بما جةتكون عليةا 

  (Jim Eison 2010,43)     المستقبل  األحداا في
يسةاعد علةي فهة  الواقةع الةذى ييةيف فيةا التالميةذ ويسةاعد  المكانيلذلك فلن اإلدراك 

علةةي تةةربيته  تربيةةة اجتماعيةةة جةةليمة مةةن خةةالل تنميةةة الةةوعي بالمكةةان ومالمةةح الظةةواهر 
والسياجةةية الطبيييةةة والب ةةرية فةةي هةةذا المكةةان والتعةةرف علةةي اهةة  الم ةةكالت االجتماعيةةة 

واالقتصةةادية التةةي يمةةر  هةةا الةةوقن علةةى المسةةتوى المحلةةى والعةةالميا وكةةذلك ادراك العالقةةة 
 ةةين الحةةدا الجةةاري ومكانةةا والظةةروف المحيطةةة بةةا وجمةةع المعلومةةات عنةةا مةةن المصةةادر 

 المختلفة.  
 أدوات الويب وتنمية مهارات البحث الجغرافي واالدراك المكاني -6 

يمكن توظيفها فى تنمية مهارات البحث من أه  التطبيقات التي  2ا1الويب تعد أدوات 
الجغرافةةي واالدراك المكةةاني حيةةث يسةةتطيع التالميةةذ ن ةةر المعلومةةات الجغرافيةةة وتبادلهةةا مةةع 
بعضه  البعض أو مع معلميه  من خالل اإلجابة علي االجتفسارات العلمية عن التساؤالت 

ار  عةةن وجةةيلة لتةة مين االتصةةاالت السةةريعة  ةةين المتعلقةةة بالمعلومةةات الجغرافيةةةا وهةةو عبةة
 األفراد، جواء كانوا قالبًا أو معلمين. 

من اه  المستحد ات التكنولوجية الراهنة التةي ال يسةتطيع  2ا1الويب وتعتبر تطبيقات 
أحد ان ينكر ت  يرهةا علةي عمليةة التعلةي  والةتعل ا وقةدرتها علةي تةدعي  التفاعةل والم ةاركة 
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 ,Groteات الجغرافيةةة  ةةين الطةةالبا وتةةدعي  التعةةاون والةةتعل  الةةذاتي . )وتبةةادل المعلومةة
2013, 197 )  

فهي تسمح  نقل جميع الموضوعات التي تهت  بالجغرافيا، حيث أصبحت هةذح الوجةيلة 
مثةةل المعلومةةات  Textsقةةادر  علةةى نقةةل الرجةةائل اللفظيةةة والمكتوبةةة علةةى هيئةةة نصةةوص 

التةةي تتنةةاول  picturesوالصةةور الفوتوغرافيةةة  Maps الجغرافيةةة، باإلضةةافة إلةةى الخةةرائط
ا فةيمكن ألي Video، ولقطةات الفيةديو Soundsالظواهر واألحداا الجغرافية، واألصوات 

شةةةةةخص لديةةةةةا حسةةةةةاب شخصةةةةةي إرجةةةةةال واجةةةةةتقبال الرجةةةةةائل لغيةةةةةرح مةةةةةن األشةةةةةخاص. 
(Goldstein, E 2007,142) ) 

االنترنت ويمكن االجتفاد  منها فى  أو عن قريل نقل ملفات المعلومات الجغرافية عبر
تنميةة مهةارات البحةث الجغرافةي مةةن خةالل نقةل ملفةات األن ةةطة التعليميةة التةي لهةا عالقةةة 
بالجغرافيةةا، ويجةةب أن يكةةون هنةةاك تنسةةيل  ةةين المعلةة  والمتعلمةةين بمواقةةع اإلنترنةةت ذات 

 لتعليمية.العالقة بموضوعات المقرر الدراجي، وكيفية توظيفها وربطها باألهداف ا
كمةةا تمكةةن المتعلمةةين مةةن الدراجةةة عةةن بعةةد حيةةث يسةةتطيع األفةةراد تبةةادل المعلومةةات 

ب ةةكل فةةردى أو جمةةاعي، وال يتطلةةب ذلةةك  2ا1الويةةب الجغرافيةةة المختلفةةة  واجةةطة أدوات 
تواجةةةد األفةةةراد فةةةى المكةةةان نفسةةةا أو الوقةةةت نفسةةةاا ويسةةةتطيع األفةةةراد تخةةةزين رجةةةةائله  

المعلةةة  تالميةةةذح فةةةى تةةةدري  موضةةةوع تعليمةةةي معةةةين و دار   واجةةةترجاعها ويمكةةةن أن يقةةةود
 المناق ة مع التالميذ وتوجهه .

بكسةةر حةةاجز الزمةةان والمكةةان وزيةةاد  الم ةةاركة ونقةةل  2ا1الويةةب وتسةةمح تطبيقةةات 
الخبرات مةن خةالل التفاعةل عةن قريةل الفيسةبوك واليوتيةوب والمةدونات التعليميةة حيةث أن 

يةةة وجةةزء ال يتجةةزأ مةةن حيةةا  االفةةراد فةةي كةةل مكةةانا كمةةا تلةةك االدوات اصةةبحت مواقةةع عالم
 ,Chunة لالخةةرينا ورؤيةةته  لةةا والتعةةرف عليهةةا )تةةتسةةاعد الفةةرد فةةي التعةةرف علةةي رؤي

2012, 146 ). 
وهذح الخدمة تمكن المستخدم من إرجال المعلومات الجغرافية من فرد واحةد إلةى مجموعةة  

دل المعلومةات واألفكةار، حيةث يسةتطيع من األشخاص فى وقت واحةد، ويةت  مةن خاللهةا تبةا
المعل  إرجةال رجةائل تعليميةة معينةة، أو إرشةادات وتوجيهةات عامةة وتكليفةات إلةى تالميةذح 
عةةن قريةةل هةةذح الخدمةةةا أو تبةةادل المناق ةةات  ةةين مجموعةةة مةةن األفةةراد فةةى وقةةت واحةةد 

 للجغرافيا. بطريقة مباشر ، وتدور المناق ات حول موضوع محدد يرتبط بالمحتوى التعليمي
 
 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Goldstein+Tara%22
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  انيًا : إجراءات الدراجة:
لإلجابة عن تساؤالت الدراجة والتحقل من صحة الفروض التى ت  تحديدها جةارت الدراجةة 

 -وفقًا لإلجراءات التالية :
 :2ا1إعداد المحتوي التعليمي باجتخدام أدوات الويب –0

ديات التعليميةة وهي المنت 2ا1الويب اجتخدام بعض أدوات تهدف الدراجة الحالية إلى 
لةدى والويكيبيديا واليوتيوب والفةي   ةوك لتنميةة مهةارات البحةث الجغرافةي واإلدراك المكةاني 

وإلعداد المحتوي التعليمي لهذح الدراجة ت  االقالع ا تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري 
مهةارات ا والدراجةات التةي اهتمةت ب2ا1على الدراجات والبحةوا التةي تناولةت أدوات الويةب 

ولتحقيةةل هةةذا الهةةدف جةةارت الدراجةةة وفةةل اإلجةةراءات البحةةث الجغرافةةي واإلدراك المكةةاني، 
   -التالية:

 إعداد قائمة مهارات البحث الجغرافي:  -أ
ت  تحديد مهارات البحث الجغرافي التي يتطلب تنميتهةا لةدي تالميةذ الصةف االول االعةدادي 

 -من خالل :
 يات التي أهتمت بمهارات البحث الجغرافي لدي مراجعة الدراجات والبحوا واالد -

 المتعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة.
اجراء مقا الت شخصية مع بعض أعضاء هيئة التدري  بقس  المناهو وقر  تدري   -

الجغرافياا وبعض معلمي وموجهي الجغرافيا بالمرحلة االعدادية للتعرف علي أه  مهارات 
 البحث الجغرافي.

توى الجغرافيا في مقرر الدراجات االجتماعية لتالميذ الصف األول اإلعدادي تحليل مح -
  -األزهري فى الفصل الدراجي األولا والذي تضمن الوحدات التعليمية التالية:

 الوحد  األولى: رحلة عبر الفضاء.
 الوحد  الثانية: رحلة إلي كوكب األرض.

 الوحد  الثالثة: الياب  والماء.
ارات البحث الجغرافي وعرضها علي مجموعة من أعضاء هيئة التدري  اعداد قائمة مه -

بقس  المناهو وقر  تدري  الجغرافيا ومعلمي الجغرافيا للمرحلة االعداديةا وبذلك ت  
فيا وقد أ دى المحكمون بعض المالحظات التوصل إلى قائمة مهارات البحث الجغرا

والمقترحات على قائمة المهارات، وت  تجميع هذح المالحظاتا وفى ضوئها ت  اإلبقاء 
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ف كثر من آراء الساد  المحكمين واجتبعاد  % 42على المهارات التي حصلت على 
ئية المهارات التي حصلت على أقل من هذح النسبة، وأصبحت القائمة فى صورتها النها

 (.0( مهار  فرعية ملحل رق  )32( مهارات رئيسة يندرج تحتها )2تحتوى على )
 إعداد قائمة اإلدراك المكاني: -ب

ت  إعداد قائمة اإلدراك المكاني من خالل الرجةوع لعةد  مصةادر تمثلةت فةى قبيعةة الجغرافيةا 
بعةض معلمةي  بمقرر الدراجات االجتماعية لتالميذ الصف االول االعةدادي، واجةتطالع آراء

الجغرافيا، وتحديد خصائص وحاجات التالميذ، وكذلك الدراجةات والبحةوا السةابقة والمراجةع 
التي تناولت اإلدراك المكاني، وت  إعداد القائمةة فةى صةورتها األوليةة تمهيةدًا لعرضةها علةى 
مجموعةةة مةةن المحكمةةين المتخصصةةين فةةي المنةةاهو وقةةر  التةةدري  ومعلمةةي الجغرافيةةا، 

( مهةار  22لقائمة في صورتها المبدئية على  ال ة أبعاد رئيسةة ينةدرج تحتهمةا )واشتملت ا
 فرعية.

وقد أ دى المحكمون بعض المالحظات والمقترحات علةى قائمةة المهةارات، وتة  تجميةع هةذح 
ف كثر مةن آراء  % 42المالحظات وفى ضوئها ت  اإلبقاء على المهارات التي حصلت على 

د المهةةارات التةةي حصةةلت علةةى أقةةل مةةن هةةذح النسةةبة، وأصةةبحت السةةاد  المحكمةةين واجةةتبعا
( مهةةار  23( أبعةةاد رئيسةةة ينةةدرج تحتهةةا )3القائمةةة فةةى صةةورتها النهائيةةة تحتةةوى علةةى )

 (.2فرعيةا ملحل رق  )
 إعداد دليل المعل  وكتاب التلميذ : -ج
الدليل على  قامت الدراجة بلعداد دليل المعل  لالجترشاد با في عملية التدري  ويحتوى    

المقدمة واألهداف اإلجرائية السلوكية، والوجةائل التعليميةة وجةدول التوزيةع الزمنةى لةدرو  
الوحةةدات التعليميةةة، وخطةةة السةةير فةةى كةةل در ا حتةةى يسةةتطيع المعلةة  تةةدري  الوحةةدات 

 . 2ا1باجتخدام أدوات الويب 
اجاتا، والتةدريب علةى كما ت  إعداد كتةاب التلميةذ  هةدف تسةجيل التلميةذ لمالحظاتةا واجةتنت

بعةض األن ةطة التعليميةة التةي تتضةمنها الوحةةدات التعليميةة للجغرافيةا فةي مقةرر الدراجةةات 
 .2ا1االجتماعية للصف االول االعدادي باجتخدام أدوات الويب 

وبعد االنتهاء من إعداد دليةل المعلة  وكتةاب التلميةذ تة  عرضةهما علةى مجموعةة مةن 
ي ومةةوجهي الدراجةةات االجتماعيةةة للمرحلةةة االعداديةةةا المحكمةةين المتخصصةةين مةةن معلمةة

والمتخصصةةين فةةى المنةةاهو وقةةر  تةةدري  الجغرافيةةا لتحديةةد مةةدى كفايةةة محتويةةات دليةةل 
المعلةةة  وكتةةةاب التلميةةةذ، ومعرفةةةة مةةةدى مناجةةةبة األهةةةداف ومةةةدى صةةةحة ودقةةةة المحتةةةوى 

ع خصةةائص التعليمةةي، ومعرفةةة مةةدى توافةةل دليةةل المعلةة  وكتةةاب التلميةةذ مةةع بعضةةهما ومةة
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التةةةي تةةة  اختيارهةةةاا ومةةةدي كفايةةةة األن ةةةطة التعليميةةةة التةةةي  2ا1وخطةةةوات أدوات الويةةةب 
تضمنها المحتوى التعليمي، وت  إجراء التعديالت الالزمة وبذلك أصبح دليةل المعلة  وكتةاب 

 (.6ا  3التلميذ بصورتهما النهائية صالحين للتطبيل ملحل رق  )
 إعداد أدوات الدراجة: -2 

بطاقةةة مالحظةةة ، و لمهةةارات البحةةث الجغرافةةيدوات الدراجةةة علةةى اختبةةار تحصةةيلي ت ةةتمل أ
، وت  إعةداد هةذح لإلدراك المكانياختبار تحصيلي األداء العملي لمهارات البحث الجغرافيا و 
 -األدوات من خالل إتباع اإلجراءات التالية:

 :التحصيليإعداد االختبار  -أ
تالميةذ الصةف األول اإلعةدادي إلةى أليةا  تحصةيل  الهدف من االختبار: هدف االختبةار -

 .لمهارات البحث الجغرافي األزهري 
( مفةرد  مةن نةوع 22الصور  األولية لالختبةار: تكةون االختبةار فةي صةورتا األوليةة مةن) -

أجئلة الصواب والخط ا وأجئلة االختيار من متعددا وأجئلة التكملة، وذلك في ضةوء تحليةل 
فةةةةى الفصةةةةل الدراجةةةةي األول للجغرافيةةةةا فةةةةي مقةةةةرر الدراجةةةةات مهةةةةارات البحةةةةث الجغرافةةةةي 

 1االجتماعية للصف األول االعدادي
صد  االختبار : للت كد من صد  االختبار تة  عرضةا علةى مجموعةة مةن المتخصصةين  -

فةةةى المنةةةاهو وقةةةر  تةةةدري  الجغرافيةةةا وعلةةة  الةةةنف  للحكةةة  علةةةى مةةةدى شةةةمول األجةةةئلة 
ميةذ ودقةة صةياغتها، وقامةت الدراجةة بةلجراء التعةديالت ومناجبتها للمحتوى التعليمةي والتال

 1المطلوبة
الدراجة االجتطالعية لالختبةار: تة  تطبيةل االختبةار فةى صةورتا األوليةة علةي مجموعةة  -

( تلميذًا بالصف األول االعدادي بمعهد صدفا االعدادي األزهري التابع لمنطقةة 31عددها )
 -اجيو  االزهرية  هدف:

 -ختبةةةةار : وتةةةة  حسةةةةاب  بةةةةات االختبةةةةار باجةةةةتخدام معادلةةةةة كيةةةةودرحسةةةةاب  بةةةةات اال -
 ( .1.226ريت اردجون، ووجد أنا يساوي )

زمن االختبار: ت  حساب زمن االختبار من خالل متوجط الزمن المناجب النتهاء جميةع  -
 1( دأليقة41التالميذ من اإلجابة على جميع مفردات االختبار وهو )

( مفةرد ، وقةد 22ار: تكةون االختبةار فةي صةورتا النهائيةة مةن)الصةور  النهائيةة لالختبة - 
أعطيةةت أربةةع درجةةات لكةةل إجابةةة صةةحيحة علةةى كةةل مفةةرد  مةةن مفةةردات االختبةةار وصةةفر 

 (.2( ملحل )011لإلجابة الخط ، وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار )
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 بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات البحث الجغرافي:  -ب
إعداد البطاقة: تهدف بطاقة المالحظة إلى التعرف على مسةتوى أداء تالميةذ  الهدف من -

 .لمهارات البحث الجغرافيالصف األول اإلعدادي األزهري 
( مهةةارات رئيسةةة 2تحديةةد الجوانةةب المةةراد مالحظتهةةا: اشةةتملت بطاقةةة المالحظةةة علةةى ) -

المهةةارات الفرعيةةة  لةة  لةةألداء العملةةي لمهةةارات البحةةث الجغرافةةي تةة  تحليلهةةا إلةةى عةةدد مةةن 
 ( مهار . 22عددها )

التقدير الكمي ألداء المتعلمين: ت  اجتخدام التقدير الكمى للتوصل ألداء التالميةذ )عينةة  -
 3درجةةاتا وجيةةد جةةدًا    6البحةةث( فةةى كةةل مهةةار  فةةى خمةة  مسةةتويات هةةى ممتةةاز   

 درجةا وضيي    صفر. 0درجةا ومقبول    2درجاتا وجيد   
اقة : ت  عرض البطاقةة علةى عةدد مةن المحكمةين المتخصصةين فةى المنةاهو صد  البط -

وقر  التدري  وعل  النف  للت كد من أليا  البطاقة لما وضعت لقياجةا، ومةدى تحقيقهةا 
 ألهدافها، وروعيت مالحظاته  ومقترحاته .

 (Cooper) بات البطاقة : ت  حساب  بات البطاقة، باجتخدام معادلة كوبر  -
 دد مرات االتفا  + عدد مرات االختالفع        
 .  011× ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة              

 عدد مرات االتفا                    
تلميةذًا وبلة  معامةل االرتبةا   21،  تطبيقهةا علةى (2)وقام الباحث باالشتراك مع مالحا آخر

 (.4(. ملحل )22.32%)
 إعداد االختبار التحصيلي لإلدراك المكاني : -جة
الهدف من االختبار: هدف االختبار إلى أليا  اإلدراك المكاني لدي تالميذ الصةف األول  -

 اإلعدادي األزهري.

                                                           

م م/أحمد مختار أحمد مبروك: مدرس مساادد قسساا منمهااوط و ارر سادرجغ منيارمكلاا قلتلاي منتريلاي ق  ا      (2)
 جامعي مألزور.
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 01( مفةةرد ا 31الصةةور  األوليةةة لالختبةةار: تكةةون االختبةةار فةةي صةةورتا األوليةةة مةةن) -
مفردات من نوع أجةئلة االختيةار مةن متعةددا  01لصواب والخط ا ومفردات من نوع أجئلة ا

مفردات من نوع أجئلة التكملة، وذلك فةي ضةوء تحليةل اإلدراك المكةاني للجغرافيةا فةي  01و
 1مقرر الدراجات االجتماعية

صد  االختبار : للت كد من صد  االختبار تة  عرضةا علةى مجموعةة مةن المتخصصةين  -
ي  الجغرافيةةا وعلةة  الةةنف  للحكةة  علةةى مةةدى شةةمول األجةةئلة فةةى المنةةاهو وقةةر  التةةدر 

ومناجبتها للمحتوى التعليمةي والتالميةذ ودقةة صةياغتها، وقامةت الدراجةة بةلجراء التعةديالت 
 .المطلوبة

الدراجة االجتطالعية لالختبةار: تة  تطبيةل االختبةار فةى صةورتا األوليةة علةي مجموعةة  -
دادي بمعهد صدفا االعدادي األزهري التابع لمنطقةة ( تلميذًا بالصف األول االع31عددها )

 اجيو  االزهرية  هدف:
 -حسةةةةاب  بةةةةات االختبةةةةار : وتةةةة  حسةةةةاب  بةةةةات االختبةةةةار باجةةةةتخدام معادلةةةةة كيةةةةودر -

 (.1.20ريت اردجون، ووجد أنا يساوي )
زمن االختبار: ت  حساب زمن االختبار من خالل متوجط الزمن المناجب النتهاء جميةع  -

 ( دأليقة.41يذ من اإلجابة على جميع مفردات االختبار وهو )التالم
( مفةرد  ، وقةد 31الصور  النهائية لالختبار : تكةون االختبةار فةي صةورتا النهائيةة مةن) -

أعطيةةت  ةةالا درجةةات لكةةل إجابةةة صةةحيحة علةةى كةةل مفةةرد  مةةن مفةةردات أجةةئلة الصةةواب 
رجةةات ألجةةئلة التكملةةة، وبةةذلك والخطةة ا وأجةةئلة االختيةةار مةةن متعةةددا  ينمةةا أعطيةةت اربةةع د

 (.2(. ملحل )011تكون الدرجة النهائية )
  الثًا: إجراء التجربة األجاجية:

لتنميةة مهةارات  2ا1الويةب فاعليةة بعةض أدوات تهدف الدراجةة الحاليةة إلةي التعةرف علةي 
ا ي البحث الجغرافي واإلدراك المكاني في الجغرافيا لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهةر 

 وذلك من خالل مقارنة نتائو المجموعتين التجريبية والضابطة.
 اختيار عينة البحث: -0

ت  اختيار عينة البحث من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمعهةد صةدفا االعةدادي االزهةريا 
( تلميةذًا 32( تلميذًا ت  تقسيمها إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وعددها )46 ل  عددها )
، 2ا1الويةةب أدوات ر  الجغرافيةةا فةةي مقةرر الدراجةةات االجتماعيةةة باجةةتخدام وهةى التةةي تةةد
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( تلميةذًا وهةى التةي تةدر  الجغرافيةا فةي مقةرر الدراجةات 32والمجموعة الضابطة وعددها )
 االجتماعية باجتخدام المحاضر  وااللقاء.

 تطبيل أدوات القيا  قبليًا:  -2
فى تالميذ الصف األول اإلعدادي نة البحث من ت  تطبيل أدوات الدراجة للقيا  القبلي لعي

ا والتةةي تتمثةةل فةةي اختبةةار تحصةةيلي بمعهةةد صةةدفا االعةةدادي االزهةةري معمةةل الحاجةةب ا لةةي 
وبطاقة مالحظة لقيا  مهارات البحث الجغرافيا واختبار تحصيلي لقيا  االدراك المكانيا 

 22ةوم السةبت الموافةل وذلك للوقوف علي المسةتوى المبدئةةي لتالميةذ مجموعةةتي البحةث ية
، وقد روعي أ ناء التطبيل القبلي توضيح الهةدف مةةن اختبةار مهةارات البحةث 2102/  2/

الجغرافةةةي وبطاقةةةة المالحظةةةة واختبةةةار االدراك المكةةةاني، وشةةةر  التعلةةةةيمات واإلجابةةةة علةةةي 
 اجتفسارات التالميذ. 

ت ورصةد الةدرجات لكةل مةن وبعد االنتةهاء مةةن عمةةلية التطبيةل القبلةي تةة  تصةحيح اإلجابةا
االختبةةار التحصةةيلي وبطاقةةة المالحظةةة حيةةث كانةةت النهايةةة العظةةةمي لالختةةةبار التحصةةيلي 

( درجةةةةةا وكةةةذلك 011( درجةةةةةا  يةةةةنما كانةةةةت النهايةةةة العظمةةةي لبطاقةةةة المالحظةةةة )011)
 ( درجةة. 011االختبار التحصيلي لإلدراك المكاني كانت نهايتا العظمي من )

التطبيةةةةل القبلةةةةي لالختبةةةةار التحصةةةةيلي لقيةةةةا  مهةةةةارات البحةةةةث نتةةةةائو  -أ 
 الجغرافي:

الجةدول التةالي يوضةةح نتةائو قةةالب المجمةوعتين التجريبيةة والضةةابطة لالختبةار التحصةةيلي 
 لمهارات البحث الجغرافي قبلًيا . 

 ( المتوجط الحسا ي واالنحراف الميياري وأليمة متم إليجاد الفرو   ين0جدول )
موعتين التجريبية والضابطة فى التطبيل القبلي الختبار مهارات البحث متوجطي المج

 الجغرافي
                              

 البيان
 المجموعة

 النهاية
 المتوجط  الةةعدد العظمي 

 الحسا ي
االنحراف 
 الداللة أليمة )ت( الميياري 

 التجريبية
011 

32 32.42 2.24 
 2.21 32.21 32 الضابطة غير دالة 1.423
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باجتقراء نتائو الجدول السا ل يتضح أن المتوجط الحسا ي لالختبار التحصيلي  -
(  ينما  ل  المتوجط الحسا ي 32.42لمهارات البحث الجغرافي للمجموعة التجريبية  ل  )

( وهو فار  قليل جدًاا كما ان أليمة ت 02ا1( بفار  )32.21للمجموعة الضابطة )
 وهي غير دالة.( 1.423المحسوبة )  

(  ين 1.10ويتضح من ذلك أنا ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى )
متوجطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى القيا  القبلي لالختبار 

 التحصيلي لمهارات البحث الجغرافي.
 نتائو التطبيل القبلي لبطاقة مالحظة مهارات البحث الجغرافي: -ب   

الجةةةدول التةةةالي يوضةةةح نتةةةائو قةةةالب المجمةةةوعتين التجريبيةةةة والضةةةابطة لبطاقةةةة مالحظةةةة 
 مهارات البحث الجغرافي قبلًيا. 

 ( المتوجط الحسا ي واالنحراف الميياري وأليمة متم إليجاد الفرو   ين2جدول )
متوجطي المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيل القبلي لبطاقة مالحظة مهارات 

 بحث الجغرافيال
 البيان        
 المجموعة

النهاية 
 الةةعدد العظمي

 المتوجط
 الحسا ي 

االنحراف 
 الداللة أليمة  )ت( الميياري 

 التجريبية
011 

32 22.13 6.22 
 غير دالة   1.222

 6.02 22.30 32 الضابطة
هارات باجتقراء نتائو الجدول السا ل يتضح أن المتوجط الحسا ي لبطاقة مالحظة م -

 البحث الجغرافي
(  ينما المتوجط الحسا ي للمجموعة الضابطة 22.13للمجموعة التجريبية  ل  ) 
( 1.222( وهو فار  قليل جدًاا كما ان أليمة ت المحسوبة )22ا1( بفار  )22.30)

 وهي غير دالة. 
(  ين 1.10مما جبل يتضح أنا ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى )

رجات قالب المجموعة التجريبية وقالب المجموعة الضابطة فى القيا  متوجطي د
 القبلي لبطاقة مالحظة مهارات البحث الجغرافي.
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 نتائو التطبيل القبلي لالختبار التحصيلي لقيا  االدراك المكاني: -جة 
الجةدول التةالي يوضةةح نتةائو قةةالب المجمةوعتين التجريبيةة والضةةابطة لالختبةار التحصةةيلي 

 االدراك المكاني قبلًيا.  لقيا 
 ( المتوجط الحسا ي واالنحراف الميياري وأليمة متم إليجاد الفرو   ين 3جدول ) 

 متوجطي المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيل القبلي الختبار االدراك المكاني
 البيان              

 المجموعة
 النهاية

 العظمي 
 الةةعدد

 المتوجط
 الحسا ي 

النحراف ا
 الداللة أليمة )ت( الميياري 

 التجريبية
011 

32 30.02 6.40 
 غير دالة 1.236

 3.22 31.22 32 الضابطة
باجتقراء نتائو الجدول السا ل يتضح أن المتوجط الحسا ي لالختبار التحصيلي لإلدراك  -

الضابطة  (ا  ينما المتوجط الحسا ي للمجموعة30.02المكاني للمجموعة التجريبية  ل  )
( 1.236( وهو فار  قليل جدًاا كما ان أليمة ت المحسوبة )22ا1( بفار  )31.22)

 وهي غير دالة. 
(  ين 1.10ويتضح من ذلك أنا ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى )

متوجطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى القيا  القبلي لالختبار 
 ك المكاني.التحصيلي لإلدرا

 .2ا1تدري  المقرر باجتخدام أدوات الويب  -3
لتةةدري  الجغرافيةةا بمةةاد  الدراجةةات االجتماعيةةة المقةةرر  ، (3) تةة  االجةةتعانة ب حةةد المعلمةةين

بمعهةةد صةةدفا االعةةدادي علةةي تالميةةذ الصةةف االول االعةةدادي فةةى معمةةل الحاجةةب ا لةةي 
 ا الفصل الدراجي األول.األزهري 

جمةوعتي البحةث فةى الفصةل الدراجةي األول ا تةداء مةن يةوم السةبت وقد  ةدأ التةدري  لم
ا وذلةةةةك لتةةةةدري   ةةةةالا وحةةةةدات م02/02/2102حتةةةةى يةةةةوم األربعةةةةاء ما 2/01/2102

( حصةا والجةدول التةالي يوضةح 06تعليمية، وقد اجتغر  تدري  هذح الموضوعات ككل )

                                                           

 . أ/محمد   د محمد حس ن: مدرس منيارمكلا قمعهد صدفا مالددمدي, منتاقع نمهطسي أ     مالزورجي (3)
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 توزيع درو  الوحدات التعليمية.
 ات التعليمية( يوضح توزيع درو  الوحد4جدول )

 موضوعات الوحد  التعليمية عنوان الوحد  التعليمية
 عدد

 الحصص
 ال هر

 الوحد  األولى:
 رحلة عبر الفضاء.

 الدر  االول : ظواهر كونية .
الدر  الثاني : مجموعتنا 

 ال مسية .

2 
وبر 2

أكت
 

 الوحد  الثانية:
 رحلة إلي كوكب األرض.

الدر  االول : شكل االرض 
 وأبعادها .

 الدر  الثاني : الليل والنهار .
 الدر  الثالث : فصول السنة .

2 
2 
مبر 2

نوف
ر/ 
توب
أك

 

 الوحد  الثالثة:
 الياب  والماء.

لدر  االول : ن    الياب  ا
 .والماء

الدر  الثاني : مظاهر جطح 
 األرض وعوامل ت كيلها .

2 
 
2 

 
مبر
يس
/ د
مبر
نوف

 

  06  إجمالي عدد الحصص
 البعدي والتحقل من صحة الفروض:نتائو التطبيل  -6

ت  تطبيل القيا  البعدي ألدوات الدراجةة علةي عينةة البحةث لالختبةار التحصةيلي 
 20لمهةةةةةارات البحةةةةةث الجغرافةةةةةي واالختبةةةةةار التحصةةةةةيلي لةةةةةإلدراك المكةةةةةاني يةةةةةوم السةةةةةبت 

م ا 22/02/2102ما وبطاقةةة مالحظةةة مهةةارات البحةةث الجغرافةةي يةةوم األحةةد 02/2102/
إليجةةاد الفةةرو   ةةين متوجةةطي درجةةات المجمةةوعتين  (T. testختبةةار متم )وتةة  اجةةتخدام ا

ا وتة  التحقةل مةن صةحة فةروض  2ا1التجريبية والضابطةا وحسةاب فاعليةة أدوات الويةب 
 الحصول عليها إحصائيًا كالتالي:البحث ومعالجة النتائو التي ت  

متوجةةطي   ةةين 1.10إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  داللةةةتوجةةد فةةرو  ذات الفةةرض األول: 
والمجموعةة ا 2ا1أدوات الويةب باجةتخدام درجات تالميةذ المجموعةة التجريبيةة التةي تةدر  

فةةى القيةةا  البعةةدي الختبةةار مهةةارات الضةةابطة التةةي تةةدر  ب جةةلوب المحاضةةر  وااللقةةاء 
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وللتحقةةل مةةن صةةحة الفةةرض األول قامةةت  البحةةث الجغرافةةي لصةةالح المجموعةةة التجريبيةةةا
لحسةاب الفةرو   ةين درجةات االختبةار التحصةيلي  T. Testر متم الدراجة باجةتخدام اختبةا

 البعدي لمهارات البحث الجغرافي لمجموعتي البحث كالتالي:
 ( يوضح داللة )ت( ألفراد المجموعة التجريبية 2جدول )

 والمجموعة الضابطة فى االختبار التحصيلي البعدي مهارات البحث الجغرافي
 البيان         
 االنحراف المتوجط ددالع المجموعة

 مستوى الداللة أليمة متم الميياري  

 6.21 22.63 32 التجريبية
 دال إحصائيا عند  02.22

 2.11 42.36 32 الضابطة 1.10مستوى 
 باجتقراء نتائو الجدول السا ل يتضح ما يلى :

ارتفةةاع متوجةةط درجةةات تالميةةذ المجموعةةة التجريبيةةة التةةي درجةةت مقةةرر الدراجةةات   - 
فةى التطبيةل البعةدي لالختبةار التحصةيلي لمهةارات  2ا1أدوات الويب جتماعية باجتخدام اال

عةن درجةات المجموعةة الضةابطة التةي  02.12بفةار   22.63البحث الجغرافي الذى  لة  
   .42.36درجت الجغرافيا في مقرر الدراجات االجتماعية باألجلوب السائد الذى  ل  

ات داللةةةة احصةةةائية  ةةةين متوجةةةطي درجةةةات تالميةةةذ أن هنةةةاك فروقةةةًا ذ علةةةيوهةةةذا يةةةدل 
المجموعةةةة التجريبيةةةة ودرجةةةات تالميةةةذ المجموعةةةة الضةةةابطة فةةةى اختبةةةار مهةةةارات البحةةةث 
الجغرافي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، وهذا يعنى أن تالميذ المجموعة التجريبيةة قةد 

الجغرافي أكثر مةن الةذين فى تنمية مهارات البحث  2ا1أدوات الويب اجتفادوا من اجتخدام 
 درجوا الوحد  نفسها بالطريقة المعتاد  فى التدري .

 وهي دالة احصائيًا . 02.22حيث  لغت المحسوبة ارتفاع أليمة )ت(  -
أن ن ةا  التالميةذ فةى البحةث عةن المعلومةات الجغرافيةة  ويمكن إرجاع هذح النتائو إلةي

ت التعليميةةةة والويكيبيةةةديا واليوتيةةةوب المتعةةةدد  مثةةةل المنتةةةديا 2ا1الويةةةب  مةةةن خةةةالل أدوات
أدت إلةى تنميةة مهةارات البحةث الجغرافةي مةن  2ا1الويةب والفي   وك التةي وفرتهةا أدوات 

تحديد وجمع وتفسير وعرض وتقوي  المعلومات الجغرافية لدى تالميذ المجموعة التجريبيةا 
سةاعدح علةى ادراكةا التي قدمت لةا معلومةات ت 2ا1الويب كما أن المتعل  تفاعل مع أدوات 

للمعلومات الجغرافية التي تقدم لا مما يؤدى إلى  تنميةة مهةارات البحةث الجغرافةي وتحقيةل 
  أفضل مستوي من التعلي  لديا.
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( التةي اهتمةت  دراجةة فاعليةة 2102اية مصطفي شحاتة )اليا دراجة  توصلتوهذا ما    
 ,Degirmenciودراجةةةة الةةةتعل  االلكترونةةةي لتنميةةةة بعةةةض مهةةةارات البحةةةث الجغرافةةةيا 

التةةةي اهتمةةةت باجةةةتخدام نظةةة  المعلومةةةات الجغرافيةةةة فةةةي تنميةةةة مهةةةارات البحةةةث  (2018)
( التةي تناولةت 2102(ا ودراجةة فاقمةة أحمةد ) 2106الجغرافيا ودراجة ذياب  ن مقبل )

منهو مقتر  قائ  علي التقنيات الجغرافية الحديثة لتنمية مهارات البحث الجغرافةي والتفكيةر 
( التي قامةت 2102صري لدي قالب المرحلة الثانويةا وكذلك دراجة خالد عبد اللطي  )الب

باجتخدام المدونات التعليمية في تدري  الجغرافيا علةي التحصةيل المعرفةي وتنميةة مهةارات 
( التةةي 2112البحةةث الجغرافةةي لةةدي قةةالب الصةةف االول الثةةانويا ودراجةةة كرامةةي محمةةد )

  الخلةيط فةى تنميةة مهةارات البحةث الجغرافةي واالتجةاح نحةو قامت باجةتخدام مةدخل التةدري
 تكنولوجيا المعلومات لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية؟

الويةب ما فاعليةة بعةض أدوات قبول الفرض األول واإلجابة عن السؤال الثالث:  يعنيوهذا  
عةدادي لتنمية الجانب المعرفي لمهارات البحث الجغرافةي لةدى تالميةذ الصةف األول اإل 2ا1

 األزهري ؟ 
 ةةين متوجةةطي  1.10توجةةد فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  الفةةرض الثةةاني :

والمجموعةة ا 2ا1أدوات الويةب باجةتخدام درجات تالميةذ المجموعةة التجريبيةة التةي تةدر  
فةةى القيةةا  البعةةةدي لبطاقةةة مالحظةةةة الضةةابطة التةةي تةةةدر  بطريقةةة المحاضةةر  واإللقةةةاء 

وللتحقةل مةن صةحة الفةرض الثةاني  رافةي لصةالح المجموعةة التجريبيةةامهارات البحث الجغ
ا لحسةةاب الفةةرو   ةةين درجةةات يطافةةا T . Testقامةةت الدراجةةة باجةةتخدام اختبةةار متم 

 مالحظة االداء العملي لمهارات البحث الجغرافي لمجموعتي البحث كالتالي:
 جاد الفرو   ين( المتوجط الحسا ي واالنحراف الميياري وأليمة متم إلي4جدول )

متوجطي المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيل البعدي لبطاقة مالحظة مهارات 
 البحث الجغرافي

 البيان         
 المجموعة

االنحراف  المتوجط العدد
 الميياري 

أليمة 
 مستوى الداللة متم

 التجريبية
 الضابطة

32 
32 

21.22 
42.14 

4.22 
0.24 

  
04.22   

دال إحصائيا 
ند مستوى ع

1.10 
 باجتقراء نتائو الجدول السا ل يتضح ما يلى :
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ارتفةةاع متوجةةط درجةةات تالميةةذ المجموعةةة التجريبيةةة التةةي درجةةت الجغرافيةةا فةةي مقةةرر  - 
فةةى التطبيةةل البعةةدي لبطاقةةة مالحظةةة  2ا1أدوات الويةةب الدراجةةات االجتماعيةةة باجةةتخدام 

عةةن درجةةات  02.23بفةةار   21.22 االداء العملةةي لمهةةارات البحةةث الجغرافةةي الةةذى  لةة 
 . 42.14المجموعة الضابطة التي درجت الجغرافيا ب جلوب المحاضر  وااللقاء الذى  ل  

 وهي دالة احصائيًا. 04.22حيث  لغت  المحسوبة ارتفاع أليمة )ت( -
فةةى تنميةةة االداء المهةةاري لمهةةارات  2ا1أدوات الويةةب وهةةى نسةةبة تةةدل علةةى فاعليةةة 

ادت إلةي أليةام التالميةذ باألن ةطة  2ا1أدوات الويةب ويرجةع ذلةك إلةى أن البحث الجغرافةيا 
والمهام البحثيةة مثةل: إعةداد التقةارير الجغرافيةة عةن المجموعةة ال مسةية وكوكةب األرضا 
وكةةذلك إعةةداد البحةةوا القصةةير  والبطاقةةات عةةن شةةكل جةةطح االرض وحركتةةا االرض حةةول 

علومات الجغرافية    تسجيلها وتنظيمهةا ال م  وحول نفسها أدى إلى نمو مهار  جمع الم
 وتفسيرها وعرضها وتقويمها فى أشكال معينة.

( التةةي اهتمةةت بفاعليةةة 2102الباشةةا مسةةعد مصةةطفي ) اليةةا دراجةةة توصةةلتوهةةذا مةةا 
الخةةرائط االلكترونيةةة عبةةر الويةةب فةةي تةةدري  الجغرافيةةا علةةي تنميةةة الجانةةب العملةةي لةةبعض 

البحةةث الجغرافةةيا ودراجةةة ن ةةوي محمةةد عبةةد الجةةواد  المهةةارات الجغرافيةةة ومنهةةا مهةةارات
 Şanlı, C 2104(ا ودراجةةة جةةانلي 2102(ا ودراجةةة جةةهام يحيةةي خليةةل )2102)

( التةةي تناولةةت فاعليةةة اجةةتخدام الةةتعل  2104ا ودراجةةة مةةرو  حسةةين اجةةماعيل )(2016)
ة كامةةل المعكةةو  فةةي الجغرافيةةا لتنميةةة الجانةةب االدائةةي لمهةةارات البحةةث الجغرافةةيا ودراجةة

( التةةةي قامةةةت  دراجةةةة تةةة  ير اجةةتخدام  يئةةةة تعلةةة  الكترونيةةةة قائمةةةة علةةةي 2106دجةةوقي )
في تنميةة الجوانةب العمليةة لمهةارات البحةث الجغرافةي وبعةض مهةارات  2ا1الويب تطبيقات 

( التةةةي اهتمةةةةت  دراجةةةة فاعليةةةةة 2100توظيفهةةةاا ودراجةةةة شةةةةيماء علةةةي عبةةةةد الهةةةادي )
فةةي تةةدري  الجغرافيةةا فةةي تنميةةة الجانةةب العملةةي لمهةةارات اجةةتراتيجيات مةةا وراء المعرفةةة 

 البحث الجغرافي لدي تالميذ الصف الثاني االعدادي.
مةا فاعليةة بعةض أدوات قبةول الفةرض الثةاني واإلجابةة عةن السةؤال الرابةع :  يعنةيوهذا 
لتنميةةة الجانةةب األدائةةي لمهةةارات البحةةث الجغرافةةي لةةدى تالميةةذ الصةةف األول  2ا1الويةةب 
 ادي األزهري ؟اإلعد

 ةةين متوجةةطي  1.10توجةةد فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  :الفةةرض الثالةةث
والمجموعةة ا 2ا1أدوات الويةب باجةتخدام درجات تالميةذ المجموعةة التجريبيةة التةي تةدر  

فةةةى القيةةةا  البعةةةدي الختبةةةار اإلدراك الضةةةابطة التةةةي تةةةدر  بطريقةةةة المحاضةةةر  واإللقةةةاء 
وللتحقةةل مةةةن صةةحة الفةةرض الثالةةث قةةام الباحةةةث  عةةة التجريبيةةةاالمكةةاني لصةةالح المجمو 
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اختبةار ا لحساب الفرو   ةين مجمةوعتي البحةث لةدرجات  T . Testباجتخدام اختبار متم 
 البعدي كالتالي:اإلدراك المكاني 

 ( يوضح داللة )ت( 2جدول )
 البعدي ألفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى الختبار اإلدراك المكاني

 البيان         
 المجموعة

 المتوجط العدد
 االنحراف

 الميياري  
 مستوى الداللة أليمة متم

 التجريبية
 الضابطة

32 
32 

24.22 
43.22 

3.22 
0.22 

دال إحصائيا عند  23.63
 1.10مستوى 

 باجتقراء نتائو الجدول السا ل يتضح ما يلى :
يبيةةة التةةي درجةةت الجغرافيةةا باجةةتخدام ارتفةةاع متوجةةط درجةةات تالميةةذ المجموعةةة التجر  - 

بفةار   24.22فةى التطبيةل البعةدي الختبةار اإلدراك المكةاني الةذى  لة   2ا1أدوات الويب 
عن درجات المجموعة الضابطة التي درجت الجغرافيا ب جةلوب المحاضةر  وااللقةاء  23.22
 . 43.22الذى  ل  

 ة احصائيًا. وهي دال 23.63حيث  لغت  المحسوبة ارتفاع أليمة )ت( -
فةى تنميةة اإلدراك المكةاني ويرجةع ذلةك إلةى  2ا1أدوات الويةب وهى نسبة تدل على فاعلية 

تعمةةل علةةي تنةةوع مصةةادر المعلومةةات الجغرافيةةة وادراك العالقةةات  ةةين  2ا1أدوات الويةةب أن 
هذح المعلومات مما يساعد على تنمية االدراك المكاني لدي التالميذا وكذلك توجيا التالميذ 
ألداء األن طة العملية المرتبطة باإلدراك المكاني للمجموعة ال مسةية وكوكةب االرض مثةل 
القيام  تجميع صور عةن كواكةب المجموعةة ال مسةية، وتلخةيص معلومةات وكتابةة بطاقةات 
عن توزيع الماء والياب  علي جطح االرض كل ذلك جاه  فى تنمية االدراك المكةاني لةدي 

  ادي عينة البحث.تالميذ الصف األول االعد
التةي أهتمةت باجةتخدام التكنولوجيةا  Jo (2018) 2102جةو اليا دراجةة  توصلتوهذا ما 

ا  Ramona, I (2018) 2102الجغرافيةةة لتنميةةة االدراك المكةةانيا ودراجةةة رامونةةا 
( التةي تناولةت 2102خمةي  محمةد خمةي  )ودراجةة  ا(2104ودراجة أماني محمد قةا )
لجغرافيا قائمةة علةي الخةرائط االلكترونيةة وأ رهةا فةي تنميةة أبعةاد وحد  مقترحة في تدري  ا

 ,Jarvis 2103االدراك المكةةةاني لةةةدي تالميةةةذ المرحلةةةة اال تدائيةةةةا ودراجةةةة جةةةارفي  
التةةي قامةةت باجةةتخدام التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي تنميةةة اإلدراك المكةةانيا ودراجةةة  (2013)

خبرات البيئية في تنميةة االدراك المكةاني ( التي اهتمت  ت  ير ال2112حسين محمد احمد )
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 2114ا ودراجةةةةةة اي ةةةةةكاوا 02-4للمعةةةةةال  الجغرافيةةةةةة لةةةةةدي تالميةةةةةذ المرحلةةةةةة العمريةةةةةة 
Ishikawa (2006) .التي تناولت االن طة العملية في البيئة لتنمية االدراك المكاني 

عليةة بعةض مةا فاقبةول الفةرض الثالةث واإلجابةة عةن السةؤال الخةام :  يعنةيوهذا         
 لتنمية اإلدراك المكاني لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري ؟ 2ا1الويب أدوات 
 :: توصيات الدراجة الثا

 :ئو، يمكن تقدي  التوصيات التاليةفى ضوء ما توصلت إليا الدراجة من نتا         
التةةي 2ا1ويةةب تطةةوير  ةةرامو إعةةداد معلمةةي الجغرافيةةا بكليةةات التربيةةة لتتضةةمن أدوات ال -0

اجةتخدام  علةى تدريب الطةالب المعلمةين يت  تجعل التلميذ محوًرا للعملية التعليمية، وأن
 العملية. التربية فتر  أ ناء 2ا1أدوات الويب 

لتنميةةة مهةةارات  2ا1االجةةتفاد  مةةن البرنةةامو الةةذى تةة  إعةةدادح باجةةتخدام أدوات الويةةب  -2
لةةدى جميةةع الطةةالب فةةى المراحةةل التعليميةةة البحةةث الجغرافةةيا وتنميةةة اإلدراك المكةةاني  

 المختلفة .
فةي  2ا1إعداد دورات تدريبية لمعلمي وموجهي الجغرافيا علةى اجةتخدام أدوات الويةب  -3

تخطةةيط وتنفيةةذ الةةدرو  اليوميةةة ممةةا يسةةاعد علةةى تنميةةة االتجاهةةات اإليجا يةةة نحةةو 
 . 2ا1اجتخدام أدوات الويب 

المعاهةةد األزهريةةة  ن ةةرات دوريةةة توضةةح لهةة  كيفيةةة بالجغرافيةةا ضةةرور  إمةةداد معلمةةي  -6
 .2ا1أدوات الويب اجتخدام االجاليب التكنولوجية الحديثة في التدري  ومنها 

ا لعةةالج صةةعوبات 2ا1عقةةد ورع عمةةل لتةةدريب المعلمةةين حةةول توظيةة  أدوات الويةةب  -2
 تعل  الدراجات االجتماعية فى المراحل الدراجية المختلفة.

بالمرحلةةة االعداديةةة األزهريةة، بحيةةث تتضةةمن الجغرافيةا النظةر فةةي كتةةب  ضةرور  إعةةاد  -4
أن ةةطة وتةةدريبات تعمةةل علةةى تنميةةة مهةةارات البحةةث الجغرافةةي واالدراك المكةةاني  درجةةة 

 أكبر.
 :: مقترحات البحثرابعا

 :التالية بالبحوا القيام الباحث يقتر  وتوصياتا البحث نتائو ضوء في
فةةي تنميةةة المفةةاهي  الجغرافيةةة لةةدى الطةةالب فةةى المرحلةةة  2ا1اجةةتخدام أدوات الويةةب  -0

 اال تدائية والثانوية االزهرية والعامة.
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إعةةداد دراجةةات تتنةةاول اتجاهةةات معلمةةي الدراجةةات االجتماعيةةة نحةةو اجةةتخدام أدوات  -3
 في التدري . 2ا1الويب 

بة الجغرافيةا لتنمية مهارات التدري  لدى قالب شةي 2ا1فعالية اجتخدام أدوات الويب  -6
 بكليات التربية واتجاهاته  نحوها .

لةةدى  2ا1فعاليةةة  رنةةامو تةةدريبي لتنميةةة المهةةارات األجاجةةية الجةةتخدام أدوات الويةةب  -2
 المعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة.   

لعةةالج صةةعوبات تعلةة  الدراجةةات االجتماعيةةة لةةدى  2ا1الويةةب  فعاليةةة اجةةتخدام أدوات -4
 اإلعدادية .  تالميذ المرحلة
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  :مراجع البحث
: أ ر  رنامو قائ  علي اجتخدام أدوات الجيل الثاني (2100أحمد صاد  عبد المجيد ) -

في تدري  الرياضيات علي تنمية أنما  الكتابة  web 2,0للويب 
االلكترونية وتعديل للتفضيالت المعرفية لدي قالب شيبة التعلي  

ا 24ا جامعة المنصور  ا عمجلة كلية التربيةتربيةا اال تدائي بكلية ال
 . 331-264ا ص ص 2ج

(: مفاعلية الخرائط االلكترونية عبر الويب في 2102الباشا مسعد مصطفي عوض ) -
تدري  الجغرافيا علي تنمية بعض المهارات الجغرافية والذكاءات 

ور ا المتعدد  لدي قالب المرحلة الثانويةما رجالة ماجستير غير من 
 كلية التربية جامعة قنطا.

(: تقوي  اجتخدام معلمي الدراجات االجتماعية 2104أماني محمد قا مصطفي ) -
بالمرحلة االعدادية وفقًا للمعايير التربوية   2لبعض جدارات الويب

رابطة التربويين العرب  دراجات عربية في التربية وعل  النف اوالفنيةا 
 . 242-222ا ص ص  21اع

(: أ ر تصمي   يئة للتعل  االلكتروني الت اركي قائمة علي 2106ا راهي  حماد  ) امل -
وفقًا لمبادئ النظرية التواصلية علي تنمية مهارات  2بعض أدوات الويب 

دراجات عربية في إدار  المعرفة ال خصية لدي قالب الحاجب االليا 
-20ص ا ص 24ا رابطة التربويين العربا العددالتربية وعل  النف 

062. 
(: مفاعلية  رنامو قائ  علي التعل  االلكتروني في تدري  2102اية مصطفي شحاتة ) -

الجغرافيا لتنمية بعض مهارات البحث الجغرافي لدي تالميذ الصف الثاني 
 االعداديم رجالة ماجستير غير من ور ا كلية التربيةا جامعة أجيو .

ر الخبرات البيئية في تنمية االدراك (: ت  ي2112حسين محمد احمد عبد الباجط ) -
مجلة  ا02-4المكاني للمعال  الجغرافية لدي تالميذ المرحلة العمرية

كلية التربية جامعة عين شم ا  الجميية التربوية للدراجات االجتماعيةا
 . 22-30ا ص ص02العدد
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دري  (: فاعلية اجتخدام المدونات التعليمية في ت2102خالد عبد اللطي  عمران ) -
افي لدي الجغرافيا علي التحصيل المعرفي وتنمية مهارات البحث الجغر 

ا كلية التربيةا جامعة المجلة التربويةا قالب الصف االول الثانوي 
 .622 –  323ا ص ص  30جوهاج اع

(: وحد  مقترحة في تدري  الجغرافيا قائمة علي الخرائط 2102خمي  محمد خمي  ) -
نمية أبعاد االدراك المكاني لدي تالميذ المرحلة االلكترونية وأ رها في ت

            ا22ا عمجلة الجميية التربوية للدراجات االجتماعيةاال تدائيةا 
 . 222 – 023ص ص 

 ر اجتخدام  رمجيات الوجائط المتعدد  أ(:  2106 ن مقبل هارب ال راري ) ذياب -
والد لوماجية الكمبيوترية في تدري  الجغرافيا علي تنمية التحصيل 

مجلة التربوية لطالب الصف الثاني الثانوي بالمملكة العربية السعودية. 
 .342-332ا ص ص 3ا ع 22ا مو العلوم التربوية

واجتثمارها في التعلي   2(: تطبيقات الويب2102رغد عبدالهادي جواد ال مري ) -
ا وماتالجميية العراألية لتكنولوجيا المعلالمدرجي : اليوتيوب نموذجًاا 

 .  42 -24ا ص 6ا ع 2مو
(: مفاعلية  رنامو قائ  علي التعل  المدمو  في 2102جعد اجماعيل جعد الزفتاوي ) -

تنمية الوعي ب بعاد التنمية المستدامة والمهارات الحياتية في الجغرافيا 
لدي قالب المرحلة الثانويةما رجالة دكتوراح غير من ور ا كلية التربية 

 االزهر.بالقاهر  جامعة 
(: فاعلية  رنامو ا رائي في الجغرافيا قائ  علي 2102جهام يحي خليل ا و حماد  ) -

النظرية التواصلية باجتخدام ادوات الجيل السابع للويب في تنمية بعض 
مجلة البحث مهارات البحث الجغرافي لدي قالبات الصف التاجعا 

 . 222ا العدد الثامن ا ص العلمي
(: 2100هاديا احمد ا راهي  شلبيا فهيمة عبد العزيز جليمان)شيماء علي عبد ال -

فاعلية اجتراتيجيات ما وراء المعرفة في تدري  الجغرافيا في تنمية 
الجميية مهارات البحث الجغرافي لدي تالميذ الصف الثاني االعداديا 

 .22-42ا ص ص 32ا عالتربوية للدراجات االجتماعية
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والدع    2,0(: ا ر التفاعل  ين أدوات الويب 2104ن )شيماء أحمد أحمد عبد الرحم -
التعليمي علي االداء المهاري والتحصيل المعرفي المرتبط با لدي قالب 

            ا3ا كلية التربية جامعة االزهراجمجلة التربيةتكنولوجيا التعلي ا 
 . 422-226ا ص ص 020ع 

لي التقنيات الجغرافية الحديثة (: ممنهو مقتر  قائ  ع2102فاقمة أحمد الحطاب ) -
لتنمية مهارات البحث الجغرافي والتفكير البصري لدي قالب المرحلة 

 . ور ا كلية التربية ا جامعة قنطاالثانويةما رجالة دكتوراح غير من
(: أ ر التدري  باجتخدام الخرائط االلكترونية على 2104كامل دجوقي الحصري ) -

ا مجلة العلوم التربويةلتفكير الجغرافيا التحصيل وتنمية بعض مهارات ا
 .62-30ا ص ص0جامعة قيبة السعوديةا ع 

(: ت  ير اجتخدام  يئة تعل  2106ةة )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -
في تنمية الجوانب المعرفية   2,0تطبيقات الويب الكترونية قائمة علي

وبعض مهارات توظيفها لدي قالب شيبة الدراجات االجتماعية بكلية 
ا كلية التربية مجلة الجميية التربوية للدراجات االجتماعيةالتربيةا 

 .61-06ا ص ص 24جامعة عين شم ا ع
ري  الخليط فى تدري  (: مفعالية اجتخدام مدخل التد2112كرامي محمد  دوى عزب ) -

الدراجات االجتماعية على التحصيل وتنمية مهارات البحث الجغرافي 
واالتجاح نحو تكنولوجيا المعلومات لدى تالميذ الحلقة اإلعداديةما رجالة 

 دكتوراح؛ كلية التربية؛ جامعة جوهاج.
لتنمية  (: فاعلية اجتخدام التعل  المعكو  في الجغرافيا2104مرو  حسين اجماعيل ) -

مجلة الجميية مهارات البحث الجغرافي لدي قالب المرحلة الثانويةا 
 .202-023ا ص ص 22ا عالتربوية للدراجات االجتماعية

(: مفاعلية  رنامو مقتر  قائ  علي أدوات الجيل الثاني 2103محمد بخيت السيد ) -
للتعل  اإللكتروني في تدري  الدراجات االجتماعية علي التحصيل 

رفي وتنمية الوعي بمواجهة الكوارا الب رية والتفكير المستقبلي لدي المع
ا اديةما رجالة دكتوراح غير من ور ا كلية التربيةتالميذ الحلقة اإلعد

 جامعة جوهاج.
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في تنمية  2(: فاعلية  رنامو معزز ب دوات الويب 2102محمد جيد أحمد عبدح ) -
معلمي الرياضيات بكلية مهارات القرن الحادي والع رين لدي الطالب 

ا الجميية المصرية لتربويات مجلة تربويات الرياضياتالتربيةا 
 .242-206ا ص 4ا ع20الرياضياتا مو

تدري  الدراجات االجتماعية (: 2114منصور عبد المنع ، حسين محمد عبد الباجط ) -
 ا القاهر ا مكتبة االنجلو المصرية.واجتخدام التكنولوجيا المتقدمة

(: مفاعلية حقيبة الكترونية لتدري  الجغرافيا 2102محمد عبد الجواد أمين ) ن وي  -
وفل نموذج كورت في اكتساب المفاهي  ومهارات اتخاذ القرار لتالميذ 
الصف الخام  اال تدائيما رجالة ماجستير غير من ور ا كلية التربيةا 

 جامعة المنيا.
أدوات الجيل الثاني للويب في (: مفاعلية اجتخدام بعض 2102هيث  عاقف حسن ) -

تدري  الدراجات االجتماعية علي التحصيل الجغرافي وألي  المواقنة لدي 
تالميذ المرحلة االعداديةما رجالة دكتوراح غير من ور ا كلية التربية ا 
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