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 : ص الدراسةمخستم

( GISاستيدف البحث الحالي التعرف عمى أثر استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية )     

ارة إنتاج الخريطة لدى طالبات الصف األول الثانوي, واستخدمت الباحثتان لتحقيق في تنمية مي

 Pre-Testىذا اليدف المنيج شبو التجريبي لممجموعة الواحدة  ذا التصميم القبمي البعدي  

Post- Test) Design ويتم اختبارىا قبميًا وبعديًا، وتم إعداد دلياًل إرشاديا إلنتاج الخريطة ، )

عداد بطاقة المالحظة تكونت من )GISام تقنية نظم المعمومات الجغرافية )باستخد ( 62(, وا 

( طالبة، تم 03عبارة, وبعد التحقق من صدق وثبات أداة البحث، طبقت عمى عينة بمغ عددىا )

اختبارىم قبميًا و بعديًا، وأظيرت النتائج وجود فروق ذات  داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

α 0.01 بين متوسطي درجات أفراد العينة في بطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي؛ مما )

يدل عمى وجود أثر لتقنية نظم المعمومات الجغرافية عمى تنمية إنتاج الخريطة لدى طالبات 

الصف األول الثانوي، وأوصت الباحثتان بعدة توصيات أىميا: تدريب المعممات أثناء الخدمة 

المعمومات الجغرافية, وتعميم الدليل المعد من قبل الباحثتان لتنمية ميارة إنتاج عمى تقنية نظم 

 الخريطة في مجال تعميم الجغرافيا.

 الكممات المفتاحية: تقنية ، نظم المعمومات الجغرافية, أثر، مهارة إنتاج الخريطة
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  Abstract: 

     This study aimed at identifying the effect of using the Geographical 

Information Systems  (GISs) technique in developing the map production 

skill among the first year secondary stage students. To achieve this purpose, 

the researchers used the quasi pre- post experimental group design. A guide 

manual for map production using the GISs technique was prepared in 

addition to an observation checklist including 26 items. After validating the 

checklist, it was administered to a sample of 30 students before and after 

conducting the experiment. The study revealed that there was a statistical 

significant difference at the 0.01 level between the mean scores of the 

participants in the observation checklist in favor of the post administration 

which indicates the effect of using the GISs technique in developing the 

map production skill among the first year secondary stage students. The 

researchers recommended that the in-service teachers should be trained on 

using the GISs technique and generalizing the guide manual prepared by the 

researchers for developing the map production skill in the field of 

Geography instruction.  

Key words: technique – Geography Information Systems – effect 

– map production skill 
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 :مقدمة

تعد المناىج الدراسية وسيمة لمواكبة  تطورات وتغيرات العصر وحاجات المتعمم، وتحقيق      
سات االجتماعية من المناىج الميمة ذات صمة ببيئة المتعمم، فيي أىداف المجتمع، ومناىج الدرا

 تقدم كمًا متنوعًا من المعمومات التي تتكامل مع المناىج األخرى، وتسعى إلى مواكبة ىذه التطورات.

وتتضمن مناىج الدراسات االجتماعية العديد من المعارف الميارات التي تساىم في تحقيق النمو  
، وفي تنمية الميارات العقمية والحركية لو بشكل إيجابي، وتنمية ميارة المشاركة في المتكامل لممتعمم

 (.4, 6302النقاش والتفكير الناقد البناء)بارعيده، 

ومن الميارات التي تسعى مناىج الجغرافيا إلى تنميتيا لدى المتعممين، ميارة الخريطة، ألن وظيفة 
مومات، وحفظيا وعرضيا، وأيضا عممية إنتاجيا تعطي الخريطة تتمثل في تنظيم البيانات والمع

فرصة لممتعممين لمتدريب عمى ميارة أخرى مثل قراءتيا، وتحميميا، واستنتاجيا تفسيرىا)سعادة, 
0996 ,42 .) 

( عمى أىمية إتقان المتعممين ميارة إنتاج الخريطة ، حيث أن ذلك  62, 6300ويؤكد )النجادات, 
مكاني لدييم, وفيم بيئاتيم التي ينتمون إلييا, ويزداد وعييم بالمناطق يساعد عمى تنمية الحس ال

البعيدة, وتمثل ليم مصدرا لمخبرات، وتمخيص الكثير من المعمومات، كذلك تنمي لدييم إدراك 
 الظواىر الطبيعية والبشرية، وقدرتيم عمى التفكير الجغرافي.

منذ أن تم ابتكار أول حاسب آلي الكتروني وقد شيد العالم ثورة المعمومات والتقنيات         
م، ومن ىذا التاريخ كانت بداية انطالق ثورة 0926بواسطة شركة) أي بي أم ( األمريكية في عام 

عممية وتقنية ىائمة، ولم يكن الجغرافيين بعيدين عن االستفادة من ىذه األجيزة والتقنية الجديدة            
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تقنيات جغرافية حديثة، مثل تقنية تحديد المواقع  (، فقد ظيرت042, 6300) داوود,
(، والتصوير R.S(، واالستشعار عن بعد)GIS(، ونظم المعمومات الجغرافية )GPSالعالمي)

الجوي، أصبح ليا أىمية في جمع ومعالجة المعمومات والبيانات ،وتحديد المشاكل وحميا )سميمان, 
6302 ,22.) 

( من أىم تطبيقات تقنيات المعمومات واالتصاالت، حيث GISفية)وتعد نظم المعمومات الجغرا      
تقوم عمى استخدام برمجيات قوية وبيانات مكانية، والرسم اآللي، والتحميل الواسع لممعمومات 
المرتبطة بالمكان, وتتميز بسرعة العمل ودقتو, واتخاذ القرار, والتنبؤ بالمستقبل، ويسيل دمجيا مع 

 (. 4, 6302بوري, التقنيات األخرى )الج

( إنتاج الخريطة بطريقة آليو، حيث GISومن أىم تطبيقات تقنية نظم المعمومات الجغرافية )       
ارتبط إنتاجيا بيذه الطريقة بنظم المعمومات الجغرافية, إذ أنيا أصبحت قادرة عمى القيام بمختمف 

تتسم باإلتقان, وسرعة االنجاز,  ميام الخريطة من خالل التعامل مع قواعد المعمومات بصورة آلية
وكذلك إنتاج خرائط دقيقة من حيث المقياس والمسقط والبيانات، مع إمكانية التعديل عمييا في أي 
نما عمى شكل رقمي يمكن تحويمو لمشكل المطموب بسيولة ويسر,  وقت, والناتج النيائي ليس ورقًا وا 

 (.600, 6302اعتيا عمى ورق)وديع ,وكذلك تحميميا وتعديميا بشكل سريع دون الحاجو لطب

وألىمية تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تسييل وتطوير عممية التعميم وتنمية ميارة إنتاج 
( ومانك وآخرون Pitts,2005الخريطة, اىتمت بيا كثير من الدراسات, حيث أكدت دراسة بيتس )

(Manic and others,2013( وعشري  )عمى دورىا في تنم6302 ) ية ميارة إنتاج الخريطة لدى
 المتعممين.



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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 مشكمة البحث

( من التقنيات الجغرافية الحديثة والمسايرة لمتقدم  GISتعتبر تقنية نظم المعمومات الجغرافية ) 
العممي والتكنولوجي, حيث أن ليا دورًا ىامًا في اختصار زمن توفير المعمومات المكانية وتحسين 

كم ىائل من المعمومات أو البيانات المكانية وغير المكانية في نظام  دقتيا, كذلك قدرتيا عمى دمج
واحد والتي تعالج بسرعة كبيرة، فتوفر الجيد والوقت والتكمفة، وعرض الخرائط بصورة رقمية 

 (.633, 6302)وديع,

( 6302( و بارعيده )6300( والحطاب )Artvinli, 2010وقد أشارت نتائج دراسة أرتفينمي )
( إلى فاعمية تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تنمية 6302( وعشري) 6302بر )وصالح وصا

 ميارة الخريطة لدى المتعممين.

( وأبو 6302( وأبو حميل )6303( وكامل ) Johansson,2007وأثبتت نتائج دراسة جوىانسون )
ميدية في تعميم مقرر ( إلى أن المعممين ما زالوا يعتمدوا الطريقة التق6302(  والعمري )6302سالم )

 الدراسات االجتماعية وصعوبة إكساب المتعممين ميارة الخريطة.

لذلك ظيرت الحاجة إلى تدريب الطالبات عمى إنتاج الخريطة باستخدام تقنية نظم المعمومات 
 (.GISالجغرافية)

 ويحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

( لتنمية ميارة إنتاج الخريطة لدى طالبات GISومات الجغرافية)كيف يمكن استخدام تقنية نظم المعم 
 المرحمة الثانوية؟
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 ويتطمب هذا السؤال اإلجابة عمى االسئمة الفرعية التالية:

 ( إلنتاج الخريطة؟ GISما خطوات استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية )

مية ميارة إنتاج الخريطة لدى طالبات ( في تنGISما أثر استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية)
 الصف األول الثانوي؟

 هدف البحث

(  في تنمية ميارة GISىدف البحث إلى التعرف عمى أثر استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية )
 إنتاج الخريطة لدى طالبات الصف األول الثانوي.

 فرض البحث

( بين متوسطي درجات أفراد عينة α 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
( في درجة بطاقة المالحظة لميارة GISالبحث قبل وبعد تطبيق تقنية نظم المعمومات الجغرافية )

 ( لصالح التطبيق البعدي.GISإنتاج الخريطة بواسطة تقنية نظم المعمومات الجغرافية )

 أهمية البحث

 تتضح أهمية البحث في اآلتي:

ات العالمية التربوية الحديثة التي تؤكد عمى ضرورة استخدام التقنيات الجغرافية . مسايرة التوجي0
 الحديثة في التعميم. 



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 

 

 

 

 
 0202األول  يارس  جايعت انًُىفيت                                           انعذد  –يجهت كهيت انخربيت 

 

321 

. مساىمة ىذا البحث في جذب انتباه الطالبات وزيادة دافعيتيم لمتعمم عند استخدام تقنية نظم 6
 ((.GISالمعمومات الجغرافية 

ات إنتاج الخريطة باستخدام تقنية نظم . تقديم دليل إرشادي يساعد في التعرف عمى خطو 0
 (.GISالمعمومات الجغرافية)

. تقديم بطاقة مالحظة عن ميارة إنتاج الخريطة باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية, تساعد  4
 الباحثين في إعداد بطاقة مشابو لذلك.

عممات عمى استخدام تقنية . توجيو أنظار المسؤولين في مراكز التدريب إلتاحة الفرصة لتدريب الم2
 ( في التعميم. GISنظم المعمومات الجغرافية)

 حدود البحث

 اقتصر البحث عمى الحدود اآلتية :

 . ARC MAP 10.3:  تقنية نظم المعمومات الجغرافية باستخدام برنامج الحدود الموضوعية• 

اسي األول لمعام الدراسي : طبقت التجربة الميدانية في الفصل الدر الحدود المكانية والزمانية• 
 ه في المدرسة الثانوية الخامسة والخمسون لمبنات بجدة.0440 -0443

:  اقتصر البحث عمى طالبات الصف األول الثانوي بجدة والمنتظمات في الحدود البشرية• 
 ( طالبة اخترن بالطريقة العشوائية البسيطة.03ه، وتكونت عينة البحث من )0440- 0443عام



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 البحثمصطمحات 

 ( : Effectاألثر)

( بأنو" محصمة تغيير مرغوب أو غير مرغوب فيو يحدث في المتعمم 6330عرفو شحاتة والنجار) 
 (.66نتيجة لعممية التعمم" )ص

( GIS: بأنو التأثير اإليجابي الستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية )وتعرفه الباحثتان إجرائيا
 لصف األول الثانوي.في إنتاج الخريطة لدى طالبات ا

 (: Technologyالتقنية )

(" العمم التطبيقي و وسائمة الفنية الذي ييتم بتطبيق النظريات ونتائج 6332عرفيا شمس الدين)
 (.06البحوث, والذي يستخدم لتوفير كل ما ىو ضروري لمعيشة الناس")ص

المعمومات والبيانات  : مجموعة من العمميات لمعالجة ونقل وتخزينوتعرفه الباحثتان إجرائيا
 ( والتي تساعد في تنمية ميارة إنتاج الخريطة.GISالمستخدمة في تقنية نظم المعمومات الجغرافية)

 (: Geographical Information Systemsنظم المعمومات الجغرافية )

( بأنيا" نمط تطبيقي لتكنولوجيا الحاسب اآللي والتي تيتم بإنجاز وظائف 0992عرفيا عزيز )
خاصة في مجال معالجة وتحميل المعمومات بما يتفق مع اليدف التطبيقي ليا معتمدة عمى كفاءة 

 ( .02بشرية والكترونية متميزة")ص 



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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: بأنيا نظام يقوم بعمميات تخزين المعمومات والبيانات وتحميميا وعرض تعرفها الباحثتان إجرائياو 
 المعمومات المكانية وغير المكانية. 

 (: Skillمهارة )

( بأنيا " األداء الذي يقوم بو الفرد في سيولة ودقة, سواء كان ىذا األداء 6334عرفيا فمية والزكي )
 ( .640جسميا أم عقميا")ص

: بأنيا أداءات تقوم بيا طالبة الصف األول الثانوي بسيولة ومستوى وتعرفها الباحثتان إجرائيا
ريطة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية % أثناء إنتاج الخ22معين من اإلتقان ال يقل عن 

(GIS.) 

 (: Map Productionإنتاج الخريطة )

( بأنيا "عبارة عن تحويل الواقع من خالل التمثيل البياني أو 6332عرفيا عبدالوىاب, وعبد الاله )
 ( .20النمذجة الكارتوجرافية إلى خريطة وذلك بواسطة الكراتوجرافي")ص 

: بأنيا أداءات تنفذىا طالبة الصف األول الثانوي بدقة وبمستوى معين ائياوتعرفها الباحثتان إجر 
 -%  وتكون مرتبطة بما يمي : بناء قاعدة البيانات, إنشاء طبقة)مساحة22من اإلتقان ال يقل عن 

نقطة(, تحديد االحداثيات, رسم الخريطة, تحديد عناصر الخريطة, إخراج الخريطة عمى ىيئة  -خط
( وتقاس بالدرجة التي ستحصل عمييا الطالبة في GISم نظم المعمومات الجغرافية)صورة, باستخدا

 بطاقة المالحظة.

 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 اإلطار النظري 

 أوال: تقنية نظم المعمومات الجغرافية:

 : GISنشأة تقنية نظم المعمومات الجغرافية  (1

ث قامت الحكومة يعد نظام المعمومات الجغرافي الكندي أول ظيور لنظم المعمومات الجغرافية، حي 
م بتحويل خرائط الموارد األرضية من الصورة الورقية إلى الرقمية إلجراء 0920الكندية في عام 

م قامت جامعة ىارفارد بإنشاء معمل الرسم والتحميل 0923القياسات وحساب المساحات, وفي عام 
يقات, وفي عام بالكمبيوتر، بيدف تطوير نظم المعمومات الجغرافية الذي يخدم عدد من التطب

م تم إنتاج أول خريطة جيولوجية رقمية بواسطة المساحة الجيولوجية البريطانية, ومنذ ذلك 0920
الوقت بدأت العديد من الجيات باالستفادة من ىذه التقنية الجديدة في إنتاج الخرائط الرقمية)داوود, 

6300 ,9.) 

 :GISمفهوم تقنية نظم المعمومات الجغرافية  (2

( Tomlinson,1988,249يفات نظم المعمومات الجغرافية حيث عرفيا توممنسون )تعددت تعر  
بأنيا" نظم رقمية لتحميل وتناول البيانات, ويرتبط بيا نظم إلدخال البيانات وعرض مستخرجات 

( عرفيا بأنيا "مجموعة من العتاد والبرمجيات واألشخاص 020, 6300التطبيقات", أما بشير)
بالموقع والتي تعمل معا بتكامل لتجميع وتخزين ومعالجة وعرض المعمومات والبيانات المرتبطة 

( بأنيا " نظم يعتمد أساسا عمى استخدام الحاسب 02, 6300المرتبطة بالموقع", وعرفيا الدليمي ) 



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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في تجميع ومعالجة وعرض وتحميل البيانات المرتبطة بمواقع جغرافية الستنتاج معمومات ذات اىمية 
 خاذ قرارات قياسية".كبيرة في ات

 : GISمكونات نظم المعمومات الجغرافية  (3

( 022, 6300( و )بشير, 22, 6303( و )عثمان, 46, 6332أورد كل من )الزيدي, 
(  مكونات نظم المعمومات الجغرافية عمى النحو 26, 6302(, )الجراش, 00, 6300و)داوود,
 التالي:

لمعمومات الجغرافية و تتميز بسرعة معالجة : ىي الحواسيب المستخدمة في أنظمة ااألجهزة .0
 عالية وبقدرة كبيرة عمى التخزين, وتشمل أجيزة اإلدخال, وأجيزة العمميات, وأجيزة اإلخراج. 

: ىي عبارة عن برامج مصممو  لمعمل عمى الكمبيوتر الشخصي أو مصممو البرمجيات .6
رامج نظم المعمومات لممؤسسات الكبيرة وتكون برامجيا أكثر تعقيدًا, كذلك تتضمن ب

 الجغرافية سواء كانت تجارية أو مفتوحة المصدر.

: تتنوع البيانات تنوعًا واسعًا نظرًا لتنوع مصادرىا, ويشمل عمى: البيانات المكانية و البيانات .0
 البيانات الوصفية.

: تعتبر الكوادر البشرية المؤىمة من أىم مكونات نظم المعمومات الجغرافية المستخدمين .4
 غيل األجيزة والبرامج واستخدام البيانات وتفسير وتقديم النتائج. لتش
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: تستخدم تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية شبكة حاسوبية لنقل ومشاركة البيانات الشبكة .2
 بين المستخدمين.

 : GISمميزات نظم المعمومات الجغرافية  ( 4

 ظم المعمومات الجغرافية في اآلتي:( أىم مزايا ن2, 6302( و )الجراش , 09, 6300ذكر )داوود, 

دارة البيانات الجغرافية. .0  جمع وا 

 المرونة فـي عرض البيانات الجغرافية عمى ىيئة طبقات أو جداول. .6

 تخزين ومعالجة وتحميل البيانات المكانية والوصفية معا. .0

 يسيل دمجيا مع التقنيات األخرى مثل تقنية االستشعار عن بعد وتحديد المواقع العالمي .4
 والتصوير الجوي.

 تدعم قياس المسافات والمساحات وتطوير الخرائط ومراقبة التغيرات. .2

 التقميل من الوقت والجيد والتكمفة في إنتاج الخرائط . .2

 العالقة بين نظم المعمومات الجغرافية وعمم الخرائط:( 2

ريطة من حيث يعد عمم الخرائط من أىم فروع عمم نظم المعمومات الجغرافية والذي ييتم بالخ 
المحتوى والتمثيل واإلنتاج, والتي تشكل دورًا ميما في إنجاح نظم المعمومات الجغرافية من خالل 



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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خراجو, واختيار ورسم الرموز التي تستند  معالجة قضية اختيار مقياس الرسم المناسب وطرق رسمة وا 
 ( .024, 6300عمى أسس عمم الخرائط, وتيتم بقواعد اإلخراج الفني)بشير,

 ثانيا: الخرائط :

 تعريف الخريطة: (1

( بأنيا " رسم مصغر لجزء من 20,  6332تعددت تعريفات الخريطة حيث عرفيا الخروصي ) 
األرض حسب مشاىدتو من أعمى بموجب مقياس رسم, مبينا عمييا الييئات الطبيعية واالصطناعية 

موذج مصغر لسطح ( بأنيـا " ن02, 6300برموز واصطالحات خاصة"، كما عرفيا داوود ) 
ء منو مبني عمي أساس رياضي خاص ويظير حالة التوزيع والعالقات بين المعالم  األرض أو جز

 الطبيعية والبشرية واالقتصادية باستخدام رموز خاصة منتقاة طبق لوظيفة كل خريطة".

 مهارة الخريطة: (2

: تحديد الجيات  ( إلى ما يمي20, 0996تعددت تصنيفات ميارة الخريطة حيث صنفيا) سعاده,
األصمية والفرعية, قراءة رموز الخريطة, تحديد مقياس الرسم, تحديد األماكن حسب خطوط الطول 
ودوائر العرض, تنمية ميارة تحديد الوقت وميارة الموقع النسبي, ومقارنة بين الخرائط لموصل 

 الستنتاجات معينة. 

االتجاىات , توجيو الخريطة, تحديد  ( في اثنى عشر ميارة  ىي: تحديد0992وحددتيا )حميدة,
المواقع , استخدام دائرة العرض كمؤشر لممناخ, استخدام مقياس الرسم وتحديد المسافات, التمييز بين 
أشكال السطح, قراءة رموز الخريطة, عمل استنتاجات تعكس فيم دوران األرض, تحديد الفروق في 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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الظاىرات الموضحة عمى الخريطة, مقارنة الزمن باستخدام خطوط الطول, عمل استنتاجات من 
 خرائط مختمفة األغراض لمنطقة واحدة, قراءة الخرائط الكنتورية.

( فقد حددت ميارتي أساسيتين ىي ميارة قراءة الخريطة ويندرج 039, 6333أما ) أبو زىري , 
لظاىرات, ضمنيا ميارة فرعية ىي: تحديد رموز الخريطة, تحديد موقع الظاىرات, تحديد اتجاه ا

 وميارة تفسير الخريطة ويندرج ضمنيا ميارة فرعية ىي: توزيع الظاىرات تفسير توزيع الظاىرات. 

( صنفيا إلى ثالث ميارة ىي :  رسم, وقراءة , وتفسير الخريطة 092, 6302أما )أبو حميل, 
 الجغرافية.

 (:      GISخطوات إنتاج الخريطة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية) (3

( خطوات إنتاج الخريطة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية في أربع 629, 6332دد الزيدي )ح
 خطوات ىي: إدراج خريطة األساس, إنشاء قاعدة بيانات, إنشاء الطبقات, طباعة الخريطة.

( فقد حددىا في ستة خطوات ىي: بناء قاعدة البيانات, إنشاء جدول 632, 6300أما بشير )
 الحداثيات, إنشاء الطبقات, الرسم, ترميز البيانات االسمية والكمية, طباعة الخريطة. وتحديد نظام ا

( في خمس خطوات ىي: اإلرجاع الجغرافي, إنشاء الطبقات الرقمية, 633, 6306وحددىا داوود ) 
 الرسم, إنشاء قاعدة بيانات غير مكانية, اإلخراج النيائي لمخريطة الرقمية.

( فحددىا في ثالث خطوات ىي: البيانات المكانية, البيانات الوصفية, 096, 6302أما الطيب )
 عناصر الخريطة.   



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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 الدراسات السابقة

, وبعض الدراسات اىتمت  GISاىتمت بعض الدراسات  والبحوث بتقنية نظم المعمومات الجغرافية 
 بميارة الخريطة وسيتم عرضيا عمى النحو اآلتي:

 GISالجغرافيةالمحور األول: نظم المعمومات 

( بدراسة ىدفت  إلى معرفة فرص تنفيذ نظم المعمومات Bekirogullari,2012قام بيكيوغوالي )
الجغرافية في تدريس الجغرافيا في المدارس الذكية بماليزيا, واستخدم المنيج الوصفي. واستخدم أداة 

استخدام نظم المعمومات   ( معممًا, وأظيرت النتائج أن02استبيان, تم تطبيقو عمى عينة مكونة من )
 الجغرافية في المدارس الذكية كان ضعيف.

( دراسة ىدفت  إلى معرفة فاعمية برنامج قائم عمى نظم المعمومات الجغرافية 6300كما أعد توفيق )
في تنمية بعض ميارة الخريطة لدى طالب الصف األول من المرحمة الثانوية بمصر, واستخدم 

عد اختبار الميارات الجغرافية، وبطاقة مالحظة, تم تطبيقيم عمى عينة المنيج شبة التجريبي, وأ
( 3,30( طالبة, وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)62مكونة من )

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة  في اختبار الميارات وبطاقة المالحظة 
 ة.لصالح المجموعة التجريبي

( دراسة ىدفت  إلى تطوير وحدة تعميمية من كتاب الجغرافية لمصف العاشر 6304وأجرى التوبات )
األساسي في ضوء نظم المعمومات الجغرافية واختبار أثرىا في تحصيل الطالب واتجاىاتيم نحوىا 

مى باألردن,  واستخدمت المنيج  شبة التجريبي, وأعدت اختبار تحصيمي ومقياس اتجاه, وطبق ع
( مدارس، وتم اختيارىم بطريقة عشوائية بواقع شعبتين 4( طالبًا وطالبة في)006عينة مكونة من )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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تجريبيتين وشعبتين ضابطتين, أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللو احصائية عند مستوى داللة 
 ة. ( في متوسطات درجات اختبار التحصيل ومقياس االتجاىات  لصالح المجموعة التجريبي3,32)

( قام براسة ىدفت إلى معرفة فاعمية وحدة مقترحة في نظم المعمومات الجغرافية 6302أما البموي )
في إكساب بعض المفاىيم الميارات الجغرافية لدى طالب الصف الثاني الثانوي في منطقة حائل, 

خاذ القرار, التجريبي, وأعد اختبار تحصيمي ومقياس المواقف الت –واستخدم الباحث المنيج الوصفي 
( طالبًا ومجموعة 02( طالبًا، تم تقسيميم إلى مجموعة تجريبية )00طبقت عمى عينة مكونة من )

( 3,32( طالبًا, وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللو احصائية عند مستوى داللة )02ضابطة )
تحصيمي بين متوسطي درجات اختبار الطالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ال

 ومقياس المواقف التخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية. 

( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي قائم عمى نظم المعمومات 6302وأعدت بارعيده )
( في إكساب المعارف المرتبطة بو وتنمية ميارة إنتاج الخريطة لدى طالبات قسم GISالجغرافية)

العموم اإلنسانية بجدة, واستخدمت المنيج شبو التجريبي, وأعدت اختبار الجغرافيا بكمية اآلداب و 
تحصيمي واختبار األداء المعرفي لميارة إنتاج الخريطة وبطاقة مالحظة, طبقت عمى عينة تم 

( طالبة, وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية 04اختيارىا بطريقة عشوائية وعددىا )
توسطي درجات أفراد العينة في اختبار األداء المعرفي، وبطاقة مالحظة ( بين م3,30عند متوسط)

 قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي.

( في ضوء GIS(  بدراسة ىدفت  إلى تقويم مقرر نظم المعمومات الجغرافية)6302وقام حمزة )
( فقرة, وطبق 03بيان من )معايير جودة التعميم بالعراق, واستخدمت المنيج الوصفي, وأعدت است

( معمم ومعممة, وأظيرت النتائج وجود قصور في معرفة العناصر التي 42عمى عينة مكونة من )



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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%(, وأىداف محددة لمفردات مقرر نظم المعمومات 23تؤثر في جودة العممية التعميمية بنسبة )
 %(.22الجغرافية  التي ال يمكن إدخال التعديل والتطوير بنسبة)

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة امتالك معممي الجغرافيا لكفايات 6302رى الجبوري )كما أج
( وممارستيم ليا في المدارس الثانوية في العراق, واستخدم GISتقنية نظم المعمومات الجغرافية)

( معممًا 092الباحث المنيج الوصفي المسحي, وأعد استبانة, وطبقت عمى عينة مكونة من )
وأظيرت النتائج أن درجة ممارسة معممي الجغرافيا في المرحمة الثانوية لكفايات تقنية نظم ومعممة, 

 المعمومات الجغرافية بشكل عام كانت ممارسة منخفضة.

( قام بدراسة ىدفت  إلى معرفة أثر استخدام نظم المعمومات الجغرافية في تعميم 6302أما عشري ) 
ات الكارتوجرافية والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالب قسم الجغرافيا في تنمية المفاىيم الميار 

الجغرافيا بكمية اآلداب بمصر, واستخدم المنيج شبو تجريبي, وأعد اختبار مفاىيم كارتوجرافية وبطاقة 
( 23مالحظة الميارات الكارتوجرافية ومقياس القدرة عمى اتخاذ القرار, طبقت عمى عينة مكونو من )

( طالب, وأظيرت 43( طالب ومجموعو ضابطة )43لى مجموعة تجريبية )طالب تم تقسيميم ا
( بين متوسطي درجات الطالب 3,30النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيم الميارات والمقياس لصالح المجموعة التجريبية.

فت إلى معرفة مفاىيم نظم المعمومات الجغرافية التي يكتسبيا طالب (  دراسة ىد6302وأعد عبده )
قسم الجغرافية من دراستيم مقرر الجغرافية بالعراق, واستخدم الباحثتان المنيج الوصفي, وأعدت 

( فقرة عن مفاىيم نظم المعمومات الجغرافية, وطبق عمى عينة 63اختبار تحصيمي مكون من )
لبة, وأظيرت النتائج أن عدد مفاىيم نظم المعمومات الجغرافية المكتسبة ( طالبًا وطا042مكونة من )

 ( مفيوم. 06( مفاىيم جغرافية بينما بمغ عدد المفاىيم الغير مكتسبة)2لدى الطالب )
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( دراسة ىدفت إلى معرفة رأي المعممين في استخدام Degirmenci,2018وأجرى  ديجرمنسي )
( في تدريسيم الجغرافيا في تركيا, استخدم الباحث المنيج GISتقنية نظم المعمومات الجغرافية )

( معممًا, وأظيرت النتائج ضرورة 02الوصفي, وأعد أداة المقابمة, وطبقت عمى عينة مكونة من)
 % في دروس الجغرافيا. 033استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية بنسبة 

 المحور الثاني: مهارة الخريطة:

( بدراسة ىدفت إلى معرفة درجة ممارسة معممي ومعممات الدراسات 6306قامت أبو سنينة )
االجتماعية لميارات الخرائط في المرحمة األساسية العميا في مدارس وكالة الغوث الدولية )األونروا( 

( فقرة, وطبقت عمة 22في األردن, واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي, وأعدت استبيان مكون من )
( معممة, 43( معمما وبمغ عدد اإلناث )06( معمما ومعممة، بمغ عدد الذكور)26) عينة مكونة من

 %(.  20.2وأظيرت النتائج أن الدرجة الكمية لممارسة ميارات الخريطة كانت عالية بنسبة )

( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام ميارات الخرائط الجغرافية في التحصيل 6300وأجرت جواد )
األساسية بالعراق, واستخدمت الباحثة المنيج شبة التجريبي, وأعدت اختبار ميارات طالب التربية 

( مقسمة عمى مجموعتين المجموعة التجريبية مكونة 22الخريطة, تم تطبيقو عمى عينة مكونة من )
( طالبا وطالبة, وأظيرت النتائج وجود 62( طالبا وطالبة، والمجموعة الضابطة مكونة من )69من )

( بين متوسطي درجات الطالب المجموعتين 3,32ات داللة إحصائية عند مستوى )فروق ذ
 التجريبية والضابطة في اختبار ميارات الخريطة لصالح المجموعة التجريبية.   

( قامت بدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية التعمم المدمج باستخدام ألعاب الكمبيوتر 6304وأما طو )
رات الخريطة والتحصيل لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي التعميمية في تنمية بعض ميا



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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منخفضي التحصيل, واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي, وأعدت اختبار ميارة الخريطة واختبار 
( تمميذ وتمميذة مقسمة عمى مجموعتين 43التحصيل المعرفي, وطبقت عمي عينة مكونة من )

( بين 3,32روق ذات داللة إحصائية عند مستوى )تجريبية وضابطة,  وأظيرت النتائج وجود ف
متوسطي درجات  المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات الخريطة واختبار التحصيل 

 المعرفي لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استعمال برنامج تدريبي في تنمية ميارات 6302أجرى أبو حميل )و 
الخرائط الجغرافية في التحصيل واالستبقاء لدى طالب أقسام الجغرافية في الجامعات العراقية في 

يمي, وطبقة مادة الخرائط الجغرافية بالعراق, واستخدم الباحث المنيج التجريبي, وأعد االختبار التحص
( طالبا وطالبة مقسمو عمى مجموعتين الضابطة والتجريبية, وأظيرت 23عمى عينة مكونة من )

( بين متوسطي درجات الطالب 3,32النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.

( قاما بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر ميارات الخرائط الجغرافية في تحصيل 6302حمد )أما أحمد وم
طالبات الصف الثاني المتوسط بالعراق, واستخدمت الباحثتان المنيج شبة التجريبي, وأعدت اختبار 

( طالبة مقسمة بين المجموعتين التجريبية 22ميارة الخريطة, تم تطبيقو عمى عينة مكونة من )
( بين متوسطي 3,32طة,  وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )والضاب

درجات الطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات الخريطة لصالح المجموعة 
 التجريبية.

 : GISنظم المعمومات الجغرافية -التعميق عمى دراسات المحور األول



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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( في اليدف وىو تنمية ميارة إنتاج 6302مع دراسة بارعيده )اتفقت الدراسة الحالية  -0
الخريطة بواسطة استخدام نظم المعمومات الجغرافية، بينما اختمفت مع دراسة بيكيوغوالي 

(Bekirogullari,2012 التي ىدفت إلى معرفة فرص تنفيذ تقنية نظم المعمومات )
ىدفت إلى تنمية بعض ميارات ( التي 6300الجغرافي في تدريس الجغرافيا, و توفيق )

( 6302( التي ىدفت إلى تنمية التحصيل واالتجاه, والبموي )6304الخريطة, والتوبات )
( التي ىدفت 6302التي ىدفت إلى اكتساب بعض المفاىيم الميارات الجغرافية, وحمزة )

 ( التي ىدفت إلى معرفة6302إلى تقويم مقرر نظم المعمومات الجغرافية, والجبوري )
( 6302درجة امتالك معممي الجغرافيا  لكفايات تقنية نظم المعمومات الجغرافية, وعشري) 

( التي ىدفت إلى 6302التي ىدفت إلى تنمية المفاىيم والميارات الكارتوجرافية, وعبده )
( التي ىدفت إلى معرفة Degirmenci,2018تنمية التحصيل الدراسي, و ديجرمنسي )

 ام تقنية نظم المعمومات الجغرافية.رأي المعممين في استخد

(, 6302(, والبموي )6304(, والتوبات )6300اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة توفيق ) -6
(, 6302في تطبيقيا عمى طالب المرحمة الثانوية ، بينما اختمف مع دراسة بارعيده )

( حيث طبقت عمى طالب المرحمة الجامعية, و 6302( وعبده)6302وعشري )
(, وديجرمنسي 6302(, والجبوري)6302(, وحمزة )Bekirogullari,2012غوالي )بيكيو 

(Degirmenci,2018.حيث طبقت عمى المعممين ,) 

(,  6302(, والبموي )6304(, والتوبات )6300اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة توفيق ) -0
اختمفت مع  (, في استخدام المنيج شبة التجريبي بينما6302(, وعشري )6302وبارعيدة )



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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(, و ديجرمنسي 6302(, وعبده )6302( والجبوري)6302دراسة  حمزة )
(Degirmenci,2018.التي استخدمت المنيج الوصفي ) 

( في 6302(, وعشري)6302(, و بارعيده )6300اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة توفيق) -4
( , Bekirogullari,2012استخدام بطاقة المالحظة, بينما اختمفت مع دراسة بيكيوغوالي )

( 6302( استخدمت االستبانة, ودراسة التوبات )6302(, والجبوري )6302و حمزة )
( استخدمت اختبار تحصيمي 6302استخدمت اختبار تحصيمي ومقياس اتجاه, والبموي)

( استخدمت اختبار تحصيمي, وديجرمنسي 6302ومقياس المواقف التخاذ القرار, وعبده )
(Degirmenci,2018 ).استخدمت المقابمة 

أثبتت نتائج الدراسات السابقة فاعمية تقنية نظم المعمومات الجغرافية كدراسة  -2
(, 6302(, والبموي)6302(, و بارعيده )6304(, والتوبات )6300توفيق)

 (.6302وعشري)

 مهارة الخريطة: -التعميق عمى دراسات المحور الثاني

قة في اليدف وىو تنمية ميارة إنتاج الخريطة اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات الساب -0
(, 6302(, وأبو حميل )6304(, وطو )6300(, وجواد )6306مع دراسة أبو سنينة )

 ( التي ىدفت إلى تنمية ميارات الخريطة.6302وأحمد ومحمد )

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تطبيقيا عمى طالبات الصف األول  -6
(, 6300( حيث طبقت عمى المعممين, ودراسة جواد )6306راسة أبو سنينة )الثانوي عن د
( 6302( حيث طبقت عمى المرحمة الجامعية, ودراسة أحمد ومحمد )6302وأبو حميل )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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( حيث طبقت عمى المرحمة 6304حيث طبقت عمى المرحمة المتوسطة, ودراسة طو )
 االبتدائية

(, 6302(, وأبو حميل )6304(, وطو )6300اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة جواد ) -0
( في استخدام المنيج شبة التجريبي, بينما اختمفت مع دراسة أبو 6302وأحمد ومحمد )

 ( التي استخدمت المنيج الوصفي.6306سنينة )

اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنيا استخدمت بطاقة المالحظة  -4
( حيث استخدمت اختبار ميارات 6302حمد ومحمد )(, وأ6300عن دراسة جواد )

( استخدمت اختبار ميارات الخريطة واختبار تحصيمي, وأبو حميل 6304الخريطة, وطو)
 ( استخدمت استبانة. 6306( استخدمت اختبار تحصيمي, وأبو سنينة )6302)

سة أبو سنينة أثبتت نتائج الدراسات السابقة تنمية ميارات الخريطة عند عينة الدراسة، كدرا -2
 (.6302(, وأحمد ومحمد )6302(, وأبو حميل )6304(, وطو )6300(, وجواد )6306)

استفادت الباحثتان من الدراسات السابقة في االطالع عمى األدبيات المرتبطة باستخدام  -2
 ( وميارات الخريطة.GISتقنية نظم المعمومات الجغرافية )

باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة  -2
 تنمية ميارة إنتاج الخريطة لدى طالبات الصف األول ثانوي.

 

جراءات البحث  منهج وا 



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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 منهج البحث:  -1

 ,Pre- testالبعدي  -تم استخدام المنيج التجريبي والمعتمد عمى التصميم شبة التجريبي القبمي
Post Design  موعة واحدة, بحيث يتم اختبارىا قبميًا, ثم إدخال ويعتمد ىذا التصميم عمى مج

(, ثم اختبارىا اختبارا بعديًا, وتدل GISالمتغير المستقل عمييا)تقنية نظم المعمومات الجغرافية 
 الفروق بين االختبار القبمي والبعدي عمى األثر الذي يتركو المتغير المستقل في المجموعة.

 متغيرات البحث:  -2

 ( .GIS((:  تقنية نظم المعمومات الجغرافية)Independent Variableالمتغير المستقل• 

(: ميارة إنتاج الخريطة بواسطة تقنية نظم المعمومات Depended Variableالمتغير التابع )• 
 ( .GISالجغرافية )

 مجتمع وعينة البحث:  -3

بمدارس تعميم  اشتمل مجتمع البحث عمى جميع طالبات الصف األول الثانوي بجدة، الالتي يدرسن
, بطريقة مقصودة لتطبيق البحث 0440-0443البنات الحكومية التابعة لوزارة التعميم لمعام الدراسي 

د الطالبات, وتوفير أجيزة الحاسب الالزمة لتطبيق التجربة, وتتكون  لمالءمة المدرسة من حيث عد
 ( طالبة.03العينة من )

 

 مادة وأداة البحث:  -4



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 الدليل اإلرشادي, وأداة البحث في بطاقة المالحظة ، وفيما يمي تفصيل ذلك:تمثمت مادة البحث في 

( إلنتاج GISأوال: دليل إرشادي عن خطوات استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية)
 الخريطة:

 . الرجوع إلى العديد من المراجع كالكتب والدراسات لبناء الدليل.0

ميارة إنتاج الخريطة باستخدام تقنية نظم المعمومات  . تحديد اليدف العام لمدليل وىو تنمية6
 (.GISالجغرافية)

. وضع خطة زمنية مقترحة لمتدريب عمى ميارة إنتاج الخريطة باستخدام تقنية نظم المعمومات 0
( ساعة 63(, حيث بمغ عدد المقاءات لقاءين، ومجموع عدد الساعات لمقاءات ككل )GISالجغرافية)

 ه. 0/0440/ 60ه إلى 60/6/0440في التطبيق من تدريبية, وتم البدء 

ستراتيجيات التعميم والتعمم: المناقشة, خرائط المعرفة, إستراتيجية اإللقاء, 4 . تحديد أساليب وا 
 إستراتيجية البيان العممي.

 . تحديد األدوات التعميمية: جياز الحاسب اآللي, جياز العرض, الخرائط, الصور, البرامج.2

 ليب التقويم: أوراق عمل, بطاقة المالحظة القبمي والبعدي.. تحديد أسا2

عمى مجموعة من  -بصورتو األولية -. صدق الدليل)صدق المحكمين(: تم عرض الدليل2
( لمتأكد من السالمة العممية 2المحكمين المتخصصين في المناىج والتدريس والجغرافيا, بمغ عددىم )

ء بالموضوع, مناسبة المحتوى التعميمي لتنمية ميارة إنتاج لموضوعات الدليل, ارتباط أىداف كل لقا



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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الخريطة, مناسبة األنشطة, وبناء عمى آراء المحكمين أجريت التعديالت الالزمة, وأصبح الدليل في 
 صورتو النيائية.

 ثانيا: بطاقة المالحظة:

 تم إعداد بطاقة المالحظة وفق الخطوات التالية:

 الهدف من البطاقة:  .1

 وى األداء العممي لميارة إنتاج الخريطة لدى طالبات الصف األول الثانوي.قياس مست

 وصف البطاقة: .2
تكونت البطاقة من عدد من المحاور المرتبطة بإنتاج الخريطة وفق نظم المعمومات الجغرافية  بمغ  

عددىا خمسة محاور ىي : بناء قاعدة بيانات، رسم الخريطة ، تصميم الخريطة ، العناصر 
سية إلنتاج الخرائط، تصدير الخريطة،  وكل محور يتضمن عدد من العبارات المرتبطة بو، بمغ األسا

( عبارة ، وتم صياغتيا في صورة إجرائية وفقا لميارة إنتاج الخريطة 62العدد اإلجمالي لمعبارات )
ى (، وتم استخدام مقياس ثالثي  لقياس مستو GISباستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية )

( 0الممارسة األداء تضمن ما يمي: إذا كان مستوى ممارسة األداء بدرجة  عالية خصص لو )
ذا كان مستوى ممارسة األداء بدرجة متوسطة خصص لو درجتان, و إذا كان مستوى  درجات, وا 

 (.0ممارسة األداء بدرجة منخفضة خصص لو درجة )ممحق
مى مجموعة من المحكمين في نظم : لمتأكد من صدق البطاقة تم عرضيا عصدق البطاقة .0

( , وتم إجراء التعديالت المناسبة عمييا, وأصبحت في 2المعمومات الجغرافية بمغ عددىم )
 ( عبارة.62صورتيا النيائية مكونة من )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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: بعد إجراء التعديالت وفقا آلراء المحكمين، طبقت الباحثتان بطاقة المالحظة ثبات البطاقة .4
( طالبة من طالبات الصف األول 62نة استطالعية مكونة من )بصورتيا النيائية عمى عي

( بجدة ، وذلك لمتأكد من ثبات البطاقة. وتم 22الثانوي بالثانوية السادسة والسبعون )
(، واستخدام معامل الثبات SPSSاستخدام التحميل اإلحصائي لبرنامج الرزم اإلحصائية )

ت عبارات البطاقة ككل, كما تم حساب (، لتأكد من ثباCronbach Alphaألفا كرونباخ )
قيم معامالت االتساق الداخمي لمحاور البطاقة، وذلك بحساب قيم معامالت االرتباط 

 ( يوضح ذلك.0بيرسون بين درجة كل محور والدرجة الكمية لمحاور البطاقة وجدول )

 ( قيم معامالت االتساق الداخمي بين محاور البطاقة والبطاقة ككل1جدول )

 ىرانًح
عذد 

 انعباراث

يعايم 

 انفاكروَباخ

 2.908 8 بُاء قاعذة بياَاث

 2.9.0 4 رسى انخريطت

 2.8.2 6 حصًيى انخريطت

 2.9.0 6 ححذيذ انعُاصر األساسيت إلَخاج انخرائط

 2.940 0 حصذير انخريطت

 2.980 06 انبطاقت ككم

   3.30** دال إحصائيا عند مستوى داللة 

ق أن قيم معامل الثبات لمحاور بطاقة المالحظة أن قيمة معامل ثبات الجدول الساب منيتضح 
 ( ، وبذلك أصبحت البطاقة صالحة لمتطبيق.3.92درجات البطاقة  الكمي كان عالي حيث بمغ )

 المعالجة اإلحصائية:



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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 استخدمت الباحثتان األساليب اإلحصائية اآلتية:

 . المتوسط الحسابي.0

 . االنحراف المعياري.6

 عامل االرتباط بيرسون  لحساب صدق االتساق الداخمي بطاقة المالحظة.. م0

 ( لحساب الثبات.Alpha Coefficient. معامل ألفا كرو نباخ )4

( ؛ لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات Paired – Samples-T test. اختبار )ت( )2
 لبعدي.داللة إحصائية بين درجات عينة البحث في االختبار القمبي وا

 (؛ لمعرفة حجم التأثير.²n. معامل مربع إيتا )2

 نتائج البحث 
 تم عرض النتائج وفق لفرض البحث والذي ينص عمى: 
(  بين متوسطي درجات أفراد عينة α 0.01" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)  

درجة بطاقة المالحظة لميارة  ( فيGISالبحث قبل وبعد تطبيق تقنية نظم المعمومات الجغرافية )
 إنتاج الخريطة لصالح التطبيق البعدي".



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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(؛ Paired-Samples T-Test) والختبار صحة الفرض تم استخدم اختبار "ت" لمعينات المرتبطة
لبيان داللة الفروق بين المتوسطي درجات أفراد عينة البحث قبل وبعد تطبيق تقنية نظم المعمومات 

( والجدول التالي ²ηإنتاج الخريطة, ولبيان حجم التأثير تم حساب مربع إيتا )الجغرافية في ميارة 
 يوضح ذلك. 

( نتائج اختبار "ت"  لقياس داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث قبل 6جدول ) 
 وبعد تطبيق تقنية نظم المعمومات الجغرافية لميارة إنتاج الخريطة ككل

 انًخىسط انعذد انخطبيق انًهارة
االَحراف 

 انًعياري
 قيًت )ث(

يسخىي 

 انذالنت

(²η) 

حجى 

 انخأثير

يهارة إَخاج 

 انخريطت ككم

 2.222 06.22 02 انقبهي
0.9.0.0 2.222* 

2.96 

 0.689 02... 02 انبعذي حأثير كبير

 3.30* وجود داللة عند مستوى 
 يتضح من الجدول السابق ما يمي:

ية بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث في ميارة إنتاج الخريطة وجود فروق ذات داللة إحصائ 
(, وىي 33,3( عند مستوى داللة )029.620ككل لصالح التطبيق البعدي؛ حيث بمغت قيمة "ت" )

(, 3,92لميارة إنتاج الخريطة بمغت ) ²η(, كما يتضح أن قيمةα 0.01قيمة دالة عند مستوى)
 التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير. وىي نسبة كبيرة تقع في نطاق حجم

 تفسير نتائج البحث

( بين α 0.01أشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى ) .0
( GISمتوسطي درجات أفراد عينة البحث قبل استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية )

ي؛ مما يدل عمى أن تقنية نظم وبعده في ميارة إنتاج الخريطة لصالح التطبيق البعد
المعمومات الجغرافية ليا األثر اإليجابي في تنمية ميارة إنتاج الخريطة, حيث كان متوسط 



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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( أقل من متوسط درجاتين في التطبيق 33,62درجات الطالبات في التطبيق القبمي )
 Manic(, ومانس وآخرون )6302(, وىذا ما أكدتو نتائج دراسة بارعيده )03,22البعدي )

and others, 2013( وصالح  وصابر  )6302.) 

وتفسر الباحثتان تفوق الطالبات في التطبيق البعدي الالتي تعممن عمى تقنية نظم المعمومات 
الجغرافية  في ميارة إنتاج الخريطة إلى أن تقنية نظم المعمومات الجغرافية ساعدت في التغمب عمى 

عمى إنشاء المشاريع, فاستخدام التقنية الحديثة في التعميم  سمبية الطالبات, وجعمتيا نشطة قادرة
ضرورة في الوقت الحالي لمواكبة التطور العممي والتقني, وقادرة عمى إثارة دافعية وحماس الطالبات 
لمتعمم الذاتي, كذلك ساىمت في تحسين ورفع مستوى الجانب المياري و المعرفي في إنتاج الخريطة 

 كل أسيل وأسرع ودقة عالية.وقراءة المعمومات بش

 التوصيات

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثتان بما يمي:

. تدريب معممات الجغرافيا عمى استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية من خالل البرامج 0
 التدريبية وورش العمل قبل وأثناء الخدمة.

مومات الجغرافية لتنمية ميارة إنتاج . تعميم الدليل اإلرشادي المعد الستخدام تقنية نظم المع6
 الخريطة.

. توفير اإلمكانيات المادية والبرامج والبيانات في المدارس الستخدام تقنية نظم المعمومات 0
 الجغرافية.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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. تضمين محتوى منيج الدراسات االجتماعية لموضوعات تنمي ميارة إنتاج الخريطة تكون مدعمة 4
 عمومات الجغرافية. بأنشطة باستخدام تقنية نظم الم

. عقد مؤتمرات وندوات لمناقشة توظيف تقنيات الجغرافية بشكل عام وتقنية نظم المعمومات 2
 الجغرافية بشكل خاص.

 المقترحات

. أثر تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تنمية ميارة إنتاج الخريطة في المراحل التعميمية 0
 المختمفة. 

الجغرافية في متغيرات أخرى, كتحصيل الدراسي, والتحميل, واتخاذ  . أثر تقنية نظم المعمومات6
 القرار, وحل المشكالت.

. دراسة مسحية عن الصعوبات التي تواجو المعممات أثناء استخدام التقنيات الجغرافية في تعميم 0
 الدراسات االجتماعية.

تقنية نظم المعمومات . أثر برامج تدريبي مقترح لمعممات الدراسات االجتماعية قائم عمى 4
 الجغرافية.

 المراجع 



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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(.اثر استعمال برنامج تدريبي في تنمية ميارة الخرائط الجغرافية في 6302أبو حميل, كريم عبيس.)
التحصيل واالستبقاء لدى طمبة اقسام الجغرافية في الجامعات العراقية في مادة الخرائط الجغرافية, 

 .660 – 092(, 69لتربوية واإلنسانية/جامعة بابل, عدد )مجمة كمية التربية األساسية لمعموم ا

(.أثر برنامج مقترح في تدريس الجغرافيا عمى تنمية ميارة قراءة 6302أبو سالم, طمعت نافذ.) 
الخريطة والذكاء المكاني لدى طمبة الصف الثامن األساسي, رسالة ماجستير غير منشورة, 

 الجامعة االسالمية)غزة(, فمسطين.

(. درجة ممارسة معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارة 6306ينة, عودة عبدالجواد.)أبو سن
الخرائط في المرحمة األساسية العميا في مدارس وكالة الغوث الدولية)األونروا( في األردن, مجمة 

 .460 -022(, 4(, العدد)62جامعة دمشق, المجمد)

ضوئية في اكتساب ميارة الخريطة لدى طمبة (.دور العروض ال6333أبو زىري, نيمة محمود.)
الصف الحادي عشر آداب واتجاىاتيم نحو مبحث الجغرافيا, رسالة ماجستير غير منشورة, 

 غزة, فمسطين.-الجامعة اإلسالمية

(. أثر ميارة الخرائط الجغرافية في تحصيل طالبات 6302أحمد, آمنو عمي؛ محمد, خمود ياسين.)
(, 00(, العدد)9العراق, مجمة الدراسات التاريخية والحضارية, مجمد)الصف الثاني المتوسط في 

046-  022. 

( في GIS(.أثر برنامج تدريبي قائم عمى نظم المعمومات الجغرافية )6302بارعيده, إيمان سالم.)
إكساب المعارف المرتبطة بو وتنمية ميارة إنتاج الخريطة لدى طالبات قسم الجغرافيا بكمية اآلداب 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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موم اإلنسانية بجدة, مجمة الدولية لألبحاث التربوية/جامعة اإلمارات العربية المتحدة, والع
 .000 -030(, 02العدد)

(.عمم الخرائط ونظم المعمومات الجغرافية, الرياض, النشر عممي جامعة 6300بشير, بشار كمال.)
 الممك سعود.

مومات الجغرافية في اكساب بعض (.فاعمية وحدة مقترحة في نظم المع6302البموي, حماد محمد.)
المفاىيم الميارات الجغرافية لدى طالب الصف الثاني الثانوي في منطقة حائل, رسالة ماجستير 

 جامعة أم القرى, مكة, المممكة العربية السعودية.-غير منشورة, كمية التربية

ت الجغرافية في تنمية (. فاعمية برنامج قائم عمى نظم المعموما6300توفيق, إسراء عمى إبراىيم.) 
مصر, -بعض ميارة الخريطة لدى طالب األول من المرحمة الثانوية, مجمة القراءة والمعرفة

 . 60-26(, 002العدد)

(. تطوير وحدة تعميمية من كتاب الجغرافية لمصف العاشر األساسي 6304التوبات, مجد فيصل.)
يل الطمبة واتجاىاتيم نحوىا, رسالة في ضوء نظم المعمومات الجغرافية واختبار أثرىا في تحص

 جامعة اليرموك, االردن. -دكتوره غير منشورة, كمية التربية

(. درجة امتالك مدرسي الجغرافيا لكفايات تقنية نظم 6302الجبوري, مصطفى محمد خمف.)
 ( وممارستيم ليا في المدارس الثانوية في العراق, رسالة ماجستير غيرGISالمعمومات الجغرافية )

 منشورة, جامعة آل البيت, المممكة االردنية الياشمية.

 (.نمج نظم المعمومات الجغرافية, جدة, كنوز المعرفة.6302الجراش, محمد عبداهلل.)



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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(.أر استخدام بعض ميارة الخرائط الجغرافية في التحصيل لدى طمبة 6300جواد, ابتسام خمف.)
 .002-006(,03اسية/جامعة بابل, العدد )كمية التربية األساسية, مجمة كمية التربية األس

(.فاعمية وحدة مقترحة في نظم المعمومات الجغرافية وتطبيقاتيا 6300الحطاب, فاطمة أحمد عبده.)
المجتمعية في تنمية المفاىيم المرتبطة بيا وميارة اتخاذ القرار في الجغرافيا لدى طالب المرحمة 

 ة المنصورة, مصر.الثانوية, رسالة ماجستير غير منشورة ,جامع

( في ضوء معايير جودة GIS(. تقويم مقرر نظم المعمومات الجغرافية )6302حمزه, جنان مرزه. )
-402(, 09جامعة بابل, العدد )-التعميم, مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية

442 . 

 ة النيضة المصرية.(. ميارة الخريطة, القاىرة, مكتب0992حميدة, فاطمة إبراىيم.)

 (.الطبوغرافيا وتطور عمم الخرائط, بيروت, دار ومكتبة اليالل.6332الخروصي, خالد سميمان.)

 (. الخرائط الرقمية, مكة المكرمة, المممكة العربية السعودية.6306داود, جمعة حمد.)

 (.المدخل إلى الخرائط, مكة المكرمة, المممكة العربية السعودية.6300ـــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,دار صنعاء لمنشر والتوزيع, عمان.0(.نظم المعمومات الجغرافية, ط6300الدليمي, خمف حسين.)

(. نظم المعمومات الجغرافية, عمان: دار اليازوري العممية لمنشر 6332الزيدي, نجيب عبدالرحمن. )
 والتوزيع.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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, القاىرة, دار الثقافة 0(.تدريس ميارة خرائط ونماذج الكرة األرضية.ط0996عادة, جودت احمد.)س
 لمنشر والتوزيع. 

 (. اتجاىات حديثة في تدريس الجغرافيا, عمان, دار المسيرة6302سميمان, عمي محمد.)

الدار  (.معجم المصطمحات التربوية والنفسية, القاىرة,6330شحاتة, حسن, والنجاز, زينب.)
 المصرية المبنانية.

(.تقنية المعمومات المصطمحات. وسائل االتصال. التوظيف. 6332شمس الدين, فيصل ىاشم.)
 ,القاىرة,شمس لمنشر والتوزيع.0الثقافة.ط

(. برنامج قائم عمى نظم المعمومات الجغرافية 6302صالح, إدريس سمطان؛ صابر, أشرف رشاد .)
زيعات الكمية واالنخراط في التعمم لدى طالب كمية اآلداب, مجمة لتمية ميارة إنتاج خرائط التو 

 . 062 – 94(, 663دراسات في المناىج وطرق التدريس, عدد)

(. فاعمية التعمم المدمج باستخدام ألعاب الكمبيوتر التعميمية لتنمية بعض 6304طو, مروة حسين.)
ي منخفضي التحصيل, مجمة ميارة الخريطة والتحصيل لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائ

 . 030-20(, 4الدراسات العربية في التربية وعمم النفس, مجمد)

(. نظم المعمومات الجغرافية من األلف, الطبعة األولى, مسترجع 6302الطيب, الطيب محمد أحمد.)
 https://m.mediafire.com/folder/4iy7qhba26ae3/Books_Arمن 

نظم المعمومات الجغرافية التي يكتسبيا طمبة قسم الجغرافية  (. مفاىيم6302عبده, جنان محمد. )
 (. 6(, العدد )62من دراستيم مادة الجغرافية, مجمة العموم االنسانية, مجمد) 



 ... ( وأثرهاGISاسخخذاو حقُيت َظى انًعهىياث انجغرافيت ) 
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(.أسس عممي الخرائط والمساحة, الرياض, 6332عبدالوىاب, سامح, و عبد االه, عبد الفتاح صديق)
 مكتبة الرشد. 

 ,مكتبة الرشد, الرياض.0نظم المعمومات الجغرافية, ط(.6303عثمان, بدرالدين طو.)

(. نظم المعمومات الجغرافية أساسات وتطبيقات لمجغرافيين. 0992عزيز, محمد الخزامي)
 االسكندرية, منشأة المعارف.

(.أثر استخدام نظم المعمومات الجغرافية في تدريس الجغرافيا في تنمية 6302عشري, أشرف رشاد.)
ات الكارتوجرافية والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالب قسم الجغرافيا بكمية اآلداب, المفاىيم الميار 

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة جنوب الوادي, مصر.

-, فبراير(.فاعمية نمطين لمخرائط الجغرافية اإللكترونية)ثنائية6302العمري, عبدالرحمن عقيل.)
ي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية, بحث مقدم في المؤتمر ثالثية األبعاد( في تنمية التحصيل الدراس

 العممي الرابع والدولي الثاني: التعميم النوعي: تحديات الحاضر ورؤى المستقبل, القاىرة.

(. معجم مصطمحات التربية لفظا واصطالحا , 6334فمية, فاروق عبده, والزكي, أحمد عبدالفتاح)
 عة والنشر.االسكندرية, دار الوفاء لدنيا الطبا

(. أثر استخدم نموذج ابعاد التعمم في تنمية ميارة قراءة الخريطة 6303كامل, مجدي خير الدين.)
والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ذوي صعوبات التعمم, مجمة كمية التربية 

 . 026-062(, 0(, العدد )62مصر, مجمد ) -بأسيوط



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ، أ / حُيٍ بُج يحيي بُج احًذ إيًاٌ سانى أحًذد/ أ.                                                  

(.أثر استخدام التعميم المتمازج في تحسين الربط بين المفاىيم 6300النجادات, إيمان نايف.)
الجغرافية والتاريخية وتحسين ميارة رسم الخرائط لدى طالبات المرحمة األساسية العميا في األردن, 

 رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة العموم اإلسالمية العالمية, األردن.

 –( في العممية GISنظم المعمومات الجغرافية ) (.توظيف تكنولوجيا6302وديع, لميس عصام.)
 .602-092(, 0(, عدد)62العراق, مجمد)-التعميمية. مجمة كمية التربية لمبنات
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