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Abstract: 
This study aims to identify the extent to which the standards of the American Organization for Education Evaluation 

are included in geography books for the upper primary stage in Jordan from the point of view of their teachers in the 

Education Directorate of Irbid District, by distributing a questionnaire to teachers, and there are four main themes, of 

the main criterion (tools). These themes included (17) paragraphs that are formulated from the standards of the 

American Organization for Education Evaluation, and with reference to the theoretical literature, the paragraphs were 

characterized by sufficient sincerity and stability to conduct the study. Their number was (109), and the sample was 

taken randomly, and it included (53) male and female teachers. The results of the analysis reveal shortcomings in 

including the standards of the American Organization for Education Evaluation in geography books in the upper 

primary stage. The study recommends making use of the list of standards of the American Organization for Education 

Evaluation, including and developing books in their light, providing schools with the material requirements necessary 

to use technology and modern techniques in teaching geography, training teachers on it, reviewing the general 

framework of the curricula, and structuring it to include geographical skills and concepts in it, taking into account the 

balance and integration in the book. 
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واقع تضمين معايير المشروع الوطني األمريكي لتطوير التعليم في 

 كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في األردن
 خالد فياض بني خالد سيرين حابس ضيف هللا غرايبة

 كلية التربية كلية التربية
 جامعة اليرموك اليرموكجامعة 

2017230040@ses.yu.edu.jo Khalidf@yu.edu.jo 
 

 االستالم : 2021/02/16 القبول : 2021/04/05

 :الملخص
نظر من وجهة  ،إلى مدى تضمين معايير المنظمة األمريكية لتقييم التعليم في كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في األردن التعّرفهدفت هذه الدراسة 

ة، بعة محاور رئيسألدوات( إلى أر )ا المعلمين، وانقسم المعيار الرئيسمن خالل توزيع استبانة على  ،التعليم للواء قصبة إربدمعلميها في مديرية التربية و 
بات دب النظري اتسمت الفقرات بصدق وثمن معايير المنظمة األمريكية لتقييم التعليم، وبالرجوع إلى األ ِصيغتفقرة ( 17) واشتملت هذه المحاور على

ية من كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في األردن، ومعلمي ومعلمات الجغرافيا التابعين لترب تهاوعينتكون مجتمع الدراسة قد و  .إلجراء الدراسة كافيين
معلمة. وكشفت نتائج التحليل عن ( معلًما و 53) على وّزعت، وأخذت العينة بالطريقة العشوائية، معلمين ومعلمات (109قصبة إربد، والبالغ عددهم )

مة معايير المنظمة وأوصت باالستفادة من قائ ،اسية العلياقصور في تضمين معايير المنظمة األمريكية لتقييم التعليم في كتب الجغرافيا في المرحلة األس
يات الحديثة في نوتزويد المدارس باإلمكانات المادية الالزمة الستخدام التكنولوجيا والتق ،في ضوئها هاوتطوير ضمبن الكتب األمريكية لتقييم التعليم، وت

مل كالتضمين المهارات والمفاهيم الجغرافية فيه، مع مراعاة التوازن والت ؛هالعام للمناهج وهيكل ومراجعة اإلطار ،وتدريب المعلمين عليها ،تدريس الجغرافيا
 في الكتاب.

 .المشروع الوطني األمريكي لتطوير التعليم، كتب الجغرافيا، المرحلة األساسية العليا في األردن الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
لى ا في صياغة الشخصية عا ومهم  ا أساسي  المناهج الدراسية دورً  تؤّدي

ي كثير المناهج الدراسية ف ويقع اللوم علىالمستوى الفردي والمجتمعي، 
من األحيان، ال سيما عند ظهور القصور في المخرجات التعليمية، 
ويتم التطلع إلى المناهج الدراسية عند الحديث عن التقدم والتحديث 

طة في مختلف أنش أساسيّ  دور  لمناهج الدراسية لبقى ي، وسوالتطور
لتغيير خاصة اير، القاطرة التي تقود كل تغي هو التعليم نّ أل ،الحياة

 فإنّ  ،اإليجابي في المجتمع. ورغم التطور الذي يشهده عصرنا الحالي
لم وهو مرجع المع ،أساس العملية التعليمية التعلمية ما يزال الكتاب

وهو ترجمة للمنهج وما جاء به من أهداف وقيم ومبادئ  ،والطالب
 .كامله بشكل متئهم في تشكيل شخصية الفرد وبنااواتجاهات تس

أن المناهج الدراسية تعّد من الوسائل التي  إلى Wright( (1)( ويشير
يتم من خاللها نقل المعارف والخبرات للطلبة، وتزويدهم بالمعلومات 
والمهارات المختلفة التي تضمن قدرتهم على التعامل مع اآلخرين، 
واالستمرارية في التعلم، والتعامل مع متغيرات الحياة، باإلضافة إلى 

ث، ذهانهم، وزيادة قدرتهم على التفكير، والبحبلورة األفكار الجديدة في أ
والتحليل، والنقد، واإلبداع، وهو ما يعزز من وعيهم حول العديد من 
الظروف والمتغيرات، وربطها لجعلها ذات معنى بالنسبة لهم، وهو ما 

 ينطبق على مختلف المراحل العمرية. 

من  يوهو األداة الت ،حد عناصر المنهاجأالكتاب المدرسي  وُيعد
وهو المصدر األساسي للمعرفة لدى  ،خاللها تنقل المعارف والخبرات

 ،، وطريقة حديثةجديدبأسلوب  هوتطوير الكتاب وتقديم ،الطالب
على  كل ذلك ينعكس في تصميمه، المتطّورةالتقنّية  دخال الوسائلإو 

ت عدة جريأالعملية التعليمية التعلمية. وقد  على وبالتالي ،المنهج
خراج، اإلو ناولت الكتب المدرسية من حيث الشكل، دراسات ت

األنشطة التعليمية، و ألهداف، و العرض، او الخصائص العامة، و 
  .Abu Hilow  ((2))شراكية والمقروئية. اإلو 

تعد  ،أن كتب الجغرافيا كغيرها من الكتبإلى  (3)(Khamis) وقد أشار
 ،اإلطار المرجعي لكل من المعلم والطالب في العملية التعلمية التعليمية

ا بواقع حياة اإلنسان، وتعمل على تنمية وهي من أكثر العلوم ارتباطً 
معارف المتعلمين ومهاراتهم واتجاهاتهم وميولهم وقيمهم، وتعمل على 

اإلحساس و وهوية المكان الذي يعيش فيه،  ،تنمية إدراك المتعلم لهويته
به، والمساهمة في حل مشكالته الحالية والمستقبلية، وبالرغم من هذه 

ديد من تواجه الع التي فإن الواقع يشير إلى مناهج الجغرافيا ،األهمية
ن بسبب طبيعتها الديناميكية التي تتأثر بما يشهده العالم م ؛الصعوبات

ج تطورات وأحداث، وهو ما فرض على المربين ومصممي المناه
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 ها بنحو  ر وتطوي ،واقتراح معايير جديدة ،ضرورة مراجعتها بشكل مستمر
 ضمن إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات في عالم الغد. ي

 بدأ المشروع الوطني لتقييم التعليم في أمريكا( م1969)وفي عام 
National Assessment of Education Progress (NAEP) 

فه من وهذا المشروع تم تكلي ،وهو مشروع تابع لوزارة التعليم األمريكية
(، ويقع NCESقبل الكونغرس للمركز الوطني إلحصاءات التعليم )

داخل معهد العلوم التربوية التابع لوزارة التعليم األمريكية، ويقدم تقييمات 
ن، و الفنو العلوم، و القراءة، و دورية لمختلف المواد من الرياضيات، 

 (.م2018) وكان آخرها عام ،االقتصادو الجغرافيا، و 
أهمية تلبية المنهاج الحتياجات  (4)(Bru & Rahmouniوقد بين )

المتعلمين ومؤسسات المجتمع المستقبلية، فحينما يقوم المتخصصون 
بدراسة علمية شاملة لواقع المتعلمين ومؤسسات المجتمع في الماضي 

 التنبؤ باالحتياجات المستقبلية للفرد والحاضر، فإن هذا يمكنهم من
 والمجتمع، ومن ثم فإن هذا يستدعي تطوير المناهج.

اولة لمعرفة في مح هاتحليلو لكتب المدرسية اومن هنا ظهرت فكرة تقييم 
معالجتها ضمن معايير محددة ونقاط الضعف ل ،نقاط القوة لدعمها

العلمية  التطوراتفي ظل و  ،في ضوء احتياجات الطلبة والمجتمع امسبقً 
لمعرفة مدى مواكبة الكتب المدرسية للمتغيرات  ؛التي يشهدها مجتمعنا

 والوصول إلى مخرجات تعليمية أفضل. ،العالمية المتسارعة

 :مشكلة الدراسة
ا مقيامه من خالل الباحَثينمشكلة الدراسة لدى المتعّلقة بفكرة ال الحت

ها على ما ؤ من حيث احتوا قييم كتب الجغرافيات ّيةحول كيف بالّتساؤل
يم ن هناك آلية لتقيإ، حيث حديثةهو جديد من تقنيات وأدوات عالمية 

واختبار  ،(TIMSS) كاختبار تميس ،اكتب العلوم والرياضيات عالمي  
من خاللهما يمكن الحكم على مدى تطور هذه  نذيلال ،(PISAالبيزا )
 عددة متالوسائل البالبحث عبر  الحالّية الدراسة قامت حيث ،الكتب

فوجدت  ،معايير لتقييم كتب الجغرافيا عنلكترونية الكتب والمواقع اإلك
سعت  ومن هناحول تقييم كتب الجغرافيا،  معايير للمنظمة األمريكية

 :اآلتيالدراسة لإلجابة عن السؤال 
( المشروع الوطني األمريكي لتطوير NAEPما درجة توافر معايير )

من وجهة  ،دنفي األر  افيا للمرحلة األساسية العلياالتعليم في كتب الجغر 
  ؟التعليم للواء قصبة إربدنظر معلميها في مديرية التربية و 

  :الدراسة أهمية
اب وكت ،تكمن أهمية الدراسة في أهمية الكتاب المدرسي بشكل عام

 ،فعلى الرغم من كل الجهود التي تبذل للتطوير ،الجغرافيا بشكل خاص
ه بسبب ما يشهد ؛فإنه ال زال يعاني من قصور في بعض الجوانب

 .تهمواكب يستوجباألمر الذي ا العالم من تطور سريع جد  

 ،تحاول هذه الدراسة تقييم كتاب الجغرافيا في ضوء معايير عالميةو 
ر هذه مدى تواف إلىهذه الخطوة األولى لمواكبة التطور والتعرف  وُتعدّ 

كتاب الجغرافيا، التخاذ الخطوة الالحقة من  المعايير ونسبها في
 وتدعيم جوانب ،التطوير، والوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها

ي الوحيده ه الباحَثينالقوة في الكتاب. وتعد هذه الدراسة على حد علم 
م لتقييم كي لتطوير التعلييمر التى استخدمت معايير المشروع الوطني األ

 ساسية العليا في األردن.كتب الجغرافيا للمرحلة األ

 أهداف الدراسة:
تقييم كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في األردن حسب  -1

 ( المنظمة األمريكية لتقييم التعليم.NAEPمعايير )
توجيه أنظار المختصين وأصحاب القرار إلى نقاط الضعف  -2

 ونقاط القوة لتدعيمها. ،لمعالجتها
المختصين بتطوير الكتب المدرسية من خالل  مساعدة -3

 تزويدهم بقائمة معايير عالمية من أجل مراعاتها في الكتب المطورة.

 التعريفات اإلجرائية:
المادة الدراسية المقرر تدريسها في األردن للعام كتاب الجغرافيا: 

بموجب قرار مجلس التربية والتعليم رقم ( م2021/  2020)الدراسي 
(36/2016 .) 

: مجموعة من معايير المشروع الوطني األمريكي لتطوير التعليم
 ،المحاور الواجب توفرها في كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا

 ،والخرائط ،وهي األدوات الجغرافية: وتضمنت التقنيات المكانية
 ة.والتمثيالت البصري ،والنماذج

 طار النظري:اإل
  :المشروع الوطني األمريكي لتقييم التعليم

ووضع  ،إجراء الدراسات ةكثير جهات المختصة منظمات و  حاولت
يمكن الرجوع إليها من قبل مخططي المناهج وصناع التي معايير ال

ومنها المجلس الوطني األمريكي للدراسات االجتماعية  ،القرار
((N.C.S.S وكذلك المشروع الوطني األمريكي لتقييم التعليم .

National Assessment of Education Progress 
(NAEP)ام ع ئأنش ،، وهو مشروع تابع لوزارة التعليم األمريكية

(، ويعمل تقييمات دورية لمختلف المواد من الرياضيات، (1969
عام  ان آخرهااالقتصاد. وكو الجغرافيا، و الفنون، و العلوم، و القراءة، و 
 م(.2018)

منذ ما يقرب من خمسة  )NAEP(أنه تم إطالق Jago))(5 )ويذكر 
 في العلوم في عام (NAEP)عقود، حيث تم تقديم أول اختبار 

والرياضيات في عام  ،(1971)(، تاله اختبار قراءة في عام (1969
( تم تطبيقه (1994 ، ثم تم تطبيقه على باقي المواد، وفي عام(1973)
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تمكن  (NAEP)نه عن طريق اعتماد إعلى مادة الجغرافيا، حيث 
األمريكيون وألول مرة من تتبع التقدم األكاديمي للطالب، وهذه 
المجموعة من التقييمات تختبر بشكل دوري الطالب الذين تتراوح 

عاًما، وأن الهدف من تصميم التقييم الوطني  (17 - 9أعمارهم بين )
في الجغرافيا لقياس معرفة الطالب وفهمهم  (NAEPللتقدم التعليمي )

 وتطبيقهم للجغرافيا.

  :المعايير الجغرافية في المشروع الوطني األمريكي لتقييم التعليم
 نّ إمعايير جديدة لتقييم كتب الجغرافيا، حيث  (NAEP)وضعت 

 ،فةومعارف مختلمتعّددة الجغرافيا كغيرها تهدف إلى إكساب مهارات 
 لتطوير هذه المهارات والمعارف في ؛دوري ومستمر وهي بحاجة لتقييم

ن تشير أ ينبغي التيالمعايير  أهم وأحد ،ظل التطور الذي يشهده العالم
ها يمكن استخدامالتي و  ،(األدوات الجغرافية) :كتب الجغرافيا اهليإ

منفردة أو مجتمعة لوصف األنماط والعمليات والظواهر الجغرافية 
وفيما  ،باإلضافة إلى التفاعالت البشرية مع البيئة ،هاوشرح المكانية

ليم المنظمة األمريكية لتقييم التع أشارت إليه على وفق ماذكرها  يأتي
 (: 1994في تقريرها الصادر عام )

 :األدوات الجغرافية: المعيار الرئيس
تتراوح بين أدوات الرسوم والخرائط البسيطة إلى برامج الكمبيوتر 

 ،لتعزيز المعرفة وتوسيع قاعدة المهارات في الجغرافيا ؛المعقدة ةجهز األو 
بشكل  تهادار إو فهم المعلومات والبيانات الجغرافية  للطلبةفهي تتيح 

 :األدوات إلى وقد قّسمت هذهفضل, أ
خدمة جهزة والبرامج المستهي التقنيات واألالتقنيات المكانية:  – 1

 ،ير بيانات مكانية عنهاوتوف ،رضاقع على سطح األو في تحديد الم
وتصف الظاهرة  ،واالرتفاع عن سطح البحر ،اتحداثيمثل اإل

كون وقد ت ،صفات ذات عالقة بها ةيأمثل شكلها، نمطها، و  ،المدروسة
ع و مقطأ ،تقريرأو جدول، أو ، ةصور  أو البيانات على شكل خريطة،

 فيديو.

 :(GISأ _ نظم المعلومات الجغرافية )
 (Geographic Information System) للكلمات وهو اختصار

وهي أداة تستند إلى الحاسوب في  ،من أهم األدوات الجغرافية وُتعدّ 
ا اعها وتحديثها وتحليلهإدخال المعلومات وتخزينها وإدارتها واسترج

، ةوتقارير )عود ،نماذجو جداول، و على شكل خرائط،  وإخراجها
2005.) 

أن هناك مبررات لدمج نظم المعلومات  إلى (6)(Bednarzوأشارت )
بوية لنظم التر  هميةن األإالجغرافية في التعليم لمختلف المراحل، حيث 

عزيز ، من حيث تهاوتعلم المعلومات الجغرافية تدعم تعليم الجغرافيا
المهارات من خالل استخدام نظم المعلومات الجغرافية، فهم يمارسون 

أما  ،هاويطورون ات التفكير المكانيفي رسم الخرائط، ومهار مهاراتهم 

حيث  ،المبرر الثاني لدمجها في المناهج فهو لخلق فرص عمل جديدة
ن نظم المعلومات الجغرافية هي أداة أساسية للعاملين في مجال إ

المعرفة في القرن الحادي والعشرين، فهي األداة المثالية الستخدامها 
 في دراسة بيئة المجتمع المحلي.

حيث  ،اهوتعلم ألدوات الحديثة والمهمة في تعليم الجغرافيامن ا يوه
دور نظم المعلومات الجغرافية  (7)(Radawneh-Alثبتت دراسة )أ

(GIS) هداف الدرس بصورة فاعلة أكثر. أ وتحقيق  ،في زيادة الدافعية 

 :((GPSنظام تحديد الموقع العالمي  -ب 
 والذي (Global Positioning System) اختصار للكلمات وهو
وهو عبارة عن نظام مالحي مكون  ،عني: نظام تحديد المواقع العالمي

في مدارات  اقمًرا مثبتً ( 24)من شبكة أقمار صناعية يصل عددها إلى 
يد لتحد ؛محددة من الفضاء الخارجي من قبل وزارة الدفاع األمريكية

 . المواقع على سطح األرض بدقة
أهم وظائف نظام تحديد الموقع أن من  (8)(Oudeh وقد ذكر )

  اآلتي: (GPSالعالمي )
 تسجيل وتخزين، و رضنقطة على سطح األ ةيأات إحداثيتحديد  -

كذلك تحديد االرتفاع عن مستوى  نقطة تم أخذ إحداثياتها، أية
، تحديد االتجاه أو االنحراف عن خط الشمال، و سطح البحر

بة لشمس بالنستحديد موقع ا، و معينة ةتحديد المسار نحو ظاهر و 
ة ومواعيد ظهور القمر بالنسب ،ومواعيد شروقها وغروبها ،للراصد

 للنقطة التى تم تثبيت الجهاز عندها.

  :طالس الرقميةج _ األ
والتى  ،نترنتوهو أحد األدوات الجغرافية التي تستخدم عبر شبكات اإل

طالس التقليدية بالسهولة والسرعة والحداثة في عرض تتميز عن األ
  .(9 )(Balawi-Al الخريطة المطلوبة )

 من حيث قلأإنتاج األطالس الرقمية  إلى أن (8)(Bednarzأشار )
ظيراتها على أوسع نطاق مقارنة بنة التكلفة، وأسهل في التحديث، ومتوفر 

د لس نهضة بعامشاريع األطمن  العديد الورقية، نتيجة لذلك، شهد
هو  ماكإصداراته المطبوعة، االنتقال إلى الويب، بل إن بعضها أوقف 
مي يتطلع األطلس الرقحيث الحال بالنسبة لألطلس الوطني الكندي، 

وفرها اإلنترنت، ومع مطلع القرن تا إلى اإلمكانات الجديدة التي دائمً 
الحادي والعشرين والتقدم التكنولوجي المرتبط به، أصبحت األطالس 

ول إلى الوص الرقمّية ساألطال إذ ال تتيح هذهالرقمية أكثر تفاعلية، 
ا، إلى الخدمات أيًض تتيح الوصول  إنماو ؛ الوسائط والبيانات فحسب
في المملكة  (The Ordnance Survey)فعلى سبيل المثال قدمت 

المتحدة مجموعة من الخدمات الجغرافية المكانية لألفراد والوكاالت 
التحليالت االجتماعية الديموغرافية  :مثل ،الحكومية والشركات

 للشركات.
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  :(Google Earth)يرث إد _ جوجل 
برنامج خرائط يعرض   )Google Earth( أن (10)(Shloul) ذكر

وية مع تغطية شاملة لها بالصور الج ،ا للكرة األرضيةا افتراضي  نموذجً أ
مى في سوالتي تتراوح دقتها بين المنخفضة والعالية، وكان ي ،والفضائية

وعندما قامت شركة " (Earth Viewer) بداياته "بعارض األرض
قامت بعدة إضافات على ( 2004) جوجل بشراء الشركة السابقة عام

في  Google Earth) ) وغيرت اسمه إلى جوجل األرض ،البرنامج
عدة نسخ  (Google Earth)  وأطلقت جوجل خدمة ،(2005)عام 

تغطية  :والخدمات التي يقدمها البرنامجومن المزايا ، من البرنامج
األقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم، واستخدام نماذج ثالثية 

ر حيث يتم عرض صو  ،األبعاد، والحصول على صور تاريخية سابقة
من السنوات الماضية في جميع أنحاء العالم، والحصول على آالف 

 ها من البياناتوالتي يتم عرض ،الطبقات من البيانات الجغرافية
الجغرافية، وعرض القمر وكوكب المريخ والسماء عن طريق تقديم 

 .تجربة للعالم الخارجي بشكل تفاعلي
ثبتت أعند استخدامه في تدريس الجغرافيا فقد فالناحية التعليمية  منما أ

دوره وأهميته في التحصيل العلمي، ودراسة   (10)(Shloul )دراسة 
(Hwaiti-Balawi& Al-Al))11(  ثبتت أهميته في تعليم مهارات أالتي

Al-) ودراسة وزيادة دافعية الطلبة نحو المادة، ،تحديد الموقع
Sharari ))12(  و وتنمية االتجاهات نح ،في التحصيل هثر أ أكدتالتى

 المادة. 
لنظر عادة اإ  يتطّلبأن مواكبة ما يستجد من اختراعات  ويرى الباحثان

ل لمواكبة هذه التطورات من خال ؛لجغرافيافي المحتوى الحالي لكتب ا
 ،يةا من التقنيات الجغرافية المكانا كافيً تضمين المناهج قدًرا معرفي  

للوصول إلى مخرجات تعليمية  ؛ساليب تدريس الجغرافياأودمجها مع 
 على قدر من العلم والكفاية والمهارة في التعامل مع هذه التقنيات. 

نية على اختالفها من نظم المعلومات إن استخدام التقنيات المكا
طالس واأل ،نموذج المالحة العالميوأجوجل إيرث،  :مثل الجغرافية

قدم لمواكبة الت ها؛وتعليممر ضروري في تعلم الجغرافيا أ ،الرقمية
هم األدوات أ  وإحدى ،التكنولوجي في الجغرافيا، فهي من مصادر التعليم

وجمع  ،عرضالو التحليل، و التخزين، و للبحث،  ُتستخدمالجغرافية التي 
أساليب ها بوصفيمكن استخدامها  هبيانات الجغرافية، وفي الوقت ذاتال

 لطلبةاوطرق تدريس حديثة تحقق مختلف األهداف التربوية، وتناسب 
-Alوتنوع ميولهم ورغباتهم. ) ،عمارهم وقدراتهمأ على اختالف 

Hwaiti -Balawi& Al ))11( . 

 الخرائط: -2
طح مبسطة لس ةوهي صور  ،الخرائط األداة األساسية للجغرافيا ُتعدّ 
وتغني عن قراءة العديد من  ه،وتوضح حاضر  هتحكي تاريخ ،رضاأل

نموذج أو رسم مصغر أأنها ب( 8)(Oudehفقد عرفها )الصفحات، 
ر ويظه ،رياضي خاص أساس   ىأو جزء منه مبني عل ،لسطح األرض

 هاتوزيعو ة والبشرية واالقتصادية حالة العالقات بين المعالم الطبيعي
 لوظيفة كل خريطة. اباستخدام رموز خاصة منتقاة طبقً 
في تنمية الحس  )13((Mashouqa)  وتكمن أهمية الخريطة كما حددها

المكاني لدى الطلبة، وكذلك تنمية التفكير الجغرافي، وتلخيص 
مهارات  يةأداة لتنم ُتعدّ لها إلى رموز، كما يالمعلومات الجغرافية وتحو 

لنتائج، استخالص او تصنيف، و تفسير، و التفكير العليا من تحليل، 
 ثارة دافعية الطلبة.إوكذلك 
 :النماذج –3

 هاتفسير و  اهعرضو الجغرافية  الظواهرداه جغرافية تستعمل لتمثيل أ هي
 .ةمنة ومباشر آبصورة  هاوتجريب

أنها صورة مثالية للتعبير عن بعض  إلى )14((Qirbaفقد أشار )
الحقائق بقصد توضيح بعض خصائصها المميزة، أو هي عبارة عن 
وسيلة من وسائل الفهم الشامل لما يحدث على وجه كوكب األرض، 

أدوات أو وسائل بوصفها ومن خصائص النماذج أنها تستخدم 
 للتوضيح.

تمثل الهيكل  أن النماذج( 2013) كما ذكرت وزارة التعليم األمريكية
الجغرافيون لفهم العالقات المعقدة  هاألساسي لألحداث، الذي يستخدم

 ،اهوشرحف المعلومات، وتحديد العمليات المهمة يوشرحها، وتصن
 عناصر البيئات والثقافات والتفاعالت بين البيئة والمجتمع.تحديد و 

أهمية استخدام النماذج الجغرافية في تدريس  )14((Qirba) ويرى 
 :، وذلك لعّدة أسباب يمكن حصرها باآلتيلجغرافياا

 .هاوتفسير  تبسيط شرح الظواهر الجغرافية المعقدة – 1
بيانات وتوليد ال ،حيث تستخدم للتجريب ؛بديلة للمختبرات – 2

 للظواهر الجغرافية.
 .هافهمو  لية التى تربط عناصر الظاهرة الجغرافيةتوضيح اآل – 3
 الظواهر الجغرافية.جراء المقارنات بين إ – 4

 التمثيالت البصرية:  -4
إلى االعتماد على الوسائل البصرية كأدوات  العلميّ  دى التطورأ

ترجع  حيث ؛وخاصة الجغرافيا ،لتبادل المعلومات في مختلف المناهج
ن لة لعرض المعلومات وتحويلها موسي بوصفهاأهمية هذه التمثيالت 

ساعد على تفسير ؛ مما سروي ةمجردة إلى مرئية بكل سهولفكار أ
-Al)وتنظيم المعلومات المعقدة. ،واكتساب المفاهيم ،العالقات

Hashemi& Buanani))15(
. 

 أ . الرسوم التوضيحية 
أن الرسوم التوضيحية إلى  Hashemi& Buanani-Al((15)( أشار

من أشكال لغة االتصال التعليمي، بين المتعلم والمحتوى  تعد شكاًل 
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من  وجعله أكثر اكتمااًل  ،أنها تساعد على فهم المحتوى التعليمي، كما 
ن يؤكدون يا من التربويولهذا السبب نجد أن كثيرً  ،المعلومات اللفظية

، حيث نلدى المتعلمي على ضرورة توافر مهارة قراءة الرسوم التوضيحية
لتي ا المهّمةن مهارات قراءة الرسوم التوضيحية أصبحت من األهداف إ

 ماك التالميذ في الصفوف المدرسية،و  لدى المتعلمين ن تتوافريجب أ
وقراءة  ،يجب أن يكونوا قادرين على االستفادة من الرسوم التوضيحية

ما وراءها في مرحلة مبكرة، حيث تعد التوضيحات البصرية من أهم 
تنقل و  ،لكونها تجمع بين النص والصورة ؛أدوات التمثيل البصري 

 ا،وضوحً  كثرأتجعل المفاهيم و  ،بسهولة فكار والمفاهيم للمتعلميناأل
نظيم على ت همتساعدكما  على الربط بين المفاهيم، الطلبةتساعد و 

 همساعدتو  إلى استخدام مهارات التفكير العليا، همتدفعو  المعلومات،
 على تمييز التناقضات.

 األشكال البيانية: -ب 
رة رمزية معبها وسائل أنّ باألشكال البيانية  )16(( Abdel Jalilعرف )

ووضعها في أشكال خطوط ومنحنيات أو أعمدة  ،عن المعلومات الكمية
بحيث تبرز هذه األشكال العالقات الكمية بين الظواهر  ،أو صور

 والمتغيرات التي تتعامل معها على نحو يدركه التلميذ بسرعة.
أن األشكال البيانية تعد من أهم وسائل  )17((Sharnoubi-Alويرى )

الكارتوجرافي التي يمكن أن تقدم الكثير من العروض المفيدة العرض 
خر من أشكالها المتعددة، وال نستطيع القول بأن شكاًل من آبشكل أو ب

في األهمية في العرض اإلحصائي، ولكن ما  هاألشكال يفوق قرين
مة من غيره لتمثيل الظاهرة به، ءيمكن قوله إن هذا الشكل أكثر مال

تفسر العديد و  ،توضيح العالقات المتضمنة في البياناتفهي تساعد في 
 من الظواهر.

 : الجداول اإلحصائية -ج 
األدوات الجغرافية التى تقدم معطيات نوعية وكمية  واحدة منهي 
و أو بشرية لدولة أطبيعية  ،تتناول ظاهرة جغرافية معينةو  ،مرتبة

عند  وفعالة ،فهي تقدم بيانات مرئية سهلة الفهم ،مجموعة من الدول
 &Talafha ، ويرى )هاوتمثيل استخدامها في تصور الظاهرة المدروسة

Isba))18( محددة والواضحة المن المعلومات الرقمية  اتقدم كم    نهاأ
حصيل وبالتالي تحسين الت ،تساعد الطلبة في االستذكارل ؛بشكل منظم

 الدراسي. 
 أكان سواء ،غفال دورهاإ يمكن  ن األدوات الجغرافية الأ ويرى الباحثان

 ،اعند استخدامها كوسائل في تعليم الجغرافي أم ،ي دراستها وتعلمهاف
التشويق، و ثارة، اإلو زيادة الدافعية، و ثر التعلم، أثر في بقاء ألما لها من 

 .ةوتغيير االتجاة نحو الماد ،رفع التحصيل للطلبةو 

  :الدراسات السابقة
 في المانيا هدفت الى تقيم( بإجراء دراسة Behnke( )19قام )

 تؤّدي ّية التيكيفالعن  كتب الجغرافيا من حيث التصميم، والكشف
قد و  ،األشكال والصور والخرائط دوًرا في شد انتباه الطلبة فيها

 افيالوصف كتب الجغر  ؛المنهج الوصفي التحليليالدراسة  تاستخدم
 مكونة مناستخدمت المالحظة المباشرة على عينة وقد  ها،وتحليل

يارهم بالطريقة العشوائية تتم اخ ،من طلبة المدارس اطالبً ( 20)
لمالحظة ردة فعلهم على النص المكتوب واألشكال والرسومات والصور 

لتصميم أن االتي توّصلت إليها الدراسة، النتائج  ومن أبرز ،والخرائط
 ،كلمة فوأن الصورة تساوي أل ،دوًرا بارًزا في عملية التعلم يؤّديالجيد 

أكثر نجاًحا من  ،وأن التعلم من خالل الصور والنصوص مجتمعة
 النص أو الصور معزولة. 

لكترونية لعاب اإلهدفت إلى استخدام األالتي  (20)(Silvaدراسة )
/ 2013) التفاعلية في تعليم الجغرافيا للمرحلة األساسية في العام

لبحث لعبة ا الدراسة واستخدمت ،عن الطرق التقليدية كبديل   (،2014
 ومعالجة بعض الظواهر ،عن الكنز لشرح المواقع واالتجاهات للطالب

لمنهج ا في الدراسة واستخدم ،رضالجغرافية التى تحدث على سطح األ
 ،عديابطة وتجريبية باختبار قبلي وبض :شبه التجريبي بمجموعتين

راسة دوصت الأو  ،وكانت نتائج االختبار لصالح المجموعة التجريبية
 كترونية في تدريس الجغرافيا وباقي التخصصاتللعاب اإلستخدام األاب

 بشكل عام. 
دراسة في الصين هدفت إلى الكشف عن مستوى  (21)(,Yangوأجرى )

التزام كتب الجغرافيا بمعايير التقييم الموضوعة من قبل وزارة التعليم 
خدام ستفي الصين للمرحلة الثانوية، ولتحقيق هدف الدراسة، تم ا

ج إلى أن أشارت النتائو المنهجية النوعية المستندة إلى تحليل المحتوى، 
مستوى التزام كتب الجغرافيا بمعايير التقييم الموضوعة من قبل وزارة 
التعليم في الصين كان متوسًطا على األبعاد: المجال االجتماعي، 

نشطة ألكشفت النتائج أن كتب الجغرافيا تتضمن او والبيئي، والزراعي، 
 التعليمية التي تربط الجانب النظري.

 "تقويم مناهج الجغرافيا للمرحلة :دراسة  بعنوانب (22)(Ababneh)  وقام
األساسية العليا في ضوء المعايير العالمية"، وذلك من خالل تحليل 

من منهج الصف العاشر في ضوء المعايير  وتطوير وحدة   ،المحتوى 
وأظهرت نتائج الدراسة أن كتاب الصف الثامن هو األكثر  ،العالمية

 ا لصالحدالة إحصائي   اوأن هناك فروقً  ،مراعاة للمعايير العالمية
المجموعة التجريبية التي درست الوحدة المطورة في ضوء المعايير 

وأوصى الباحث بالرجوع واالستفادة من المعايير العالمية  ،العالمية
 ج.وتضمينها في المناه

  :تعقيب على الدراسات السابقة
عديد من جراء الإتبين  ،بعد استعراض الدراسات السابقة واألدب النظري 

 ،الدراسات التي عملت على تحليل كتب الجغرافيا وفق معايير عالمية
ولكن الجديد في هذه الدراسة  ،أو على أساس اجتماعي أو اقتصادي
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 (NAEP)والصادرة عن  ،ةالمعايير التي سيتم استخدامها في الدراس
 المشروع الوطني األمريكي لتطوير التعليم.

 منهج الدراسة:
الله والذي من خ ،استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

الظاهرة ونحللها للكشف عن مدى توفر معايير المشروع الوطني  فُ نِص 
دن من ر األمريكي لتطوير التعليم في المرحلة األساسية العليا في األ

 وجهة نظر المعلمين في مدارس مديرية قصبة إربد.

 :همجتمع الدراسة وعينت
تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات االجتماعيات في مديرية 

 ،(109والبالغ عددهم ) ،(م2021/ 2020) قصبة إربد للعام الدراسي
حسب إحصائية قسم التخطيط في مديرية  ،معلمة (55)و ,معلًما (54)

ا ( معلمً 53ما العينة فتكونت من )أالتربية والتعليم للواء قصبة إربد. 
 طريقة العشوائية البسيطة.لخذها باأومعلمة تم 

 :أداة الدراسة: )االستبانة(
داد االستبانة بالرجوع إلى معايير المشروع الوطني األمريكي إعتم 

ة معايير رئيس (4)وتم تحديد  ،دب النظري األ والرجوع إلى ،وترجمتها
 ،النماذجو  ،التمثيالت البصريةو الخرائط، و وهي: التقنيات المكانية، 

 ا. ا فرعي  ( معيارً 17وتشمل )

 :صدق األداة
من المختصين من  ةتم عرضها على مجموع ة دا للتأكد من صدق األ

رائهم آداء بإبهدف  ؛ساليب تدريسهاأذوي الخبرة في مناهج الجغرافيا و 
متها لموضوع ءمدى مالللكشف عن و  ،ومقترحاتهم لتحسين األداة 

 رجو منها. موتحقيق الهدف ال ،الدراسة

 األداة : ثبات
ارق تطبيقها مرتين بف للتأكد من مؤشرات ثبات أداة الدراسة، تم  

 ا( معلمً 15ن على عينة استطالعية مكون من )اأسبوع مدته زمني
من مجتمع الدراسة من خارج عينتها، وتم  حساب تم اختيارهم  ،ومعلمة

-Testمعامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين الستخراج ثبات اإلعادة )
Retest كما تم  تطبيق معادلة ثبات األداة كرونباخ ألفا على جميع ،)

أن معامالت كرونباخ ألفا لجميع  وقد ظهر ،هاومحاور  معايير الدراسة
(، وجميع معامالت الثبات كرونباخ 0.70من ) المعايير والمحاور أكبر

ألفا مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة، حيث يعد معامل الثبات 
 (. 0.70إذا زاد عن ) لفا( مقبواًل أ)كرونباخ 

-0.52كما أن معامالت ثبات اإلعادة للمعايير تراوحت بين )
( Test-Retest(، كما تراوحت معامالت ثبات اإلعادة )0.89

(، وهي معامالت ارتباط دالة ومقبولة 0.91-0.80بين )للمحاور 
 لتطبيق هذه الدراسة.

 إجراءات الدراسة: 
من أفكار قد تساعد  ورداالطالع على األدب النظري لمعرفة ما  .1

 في الدراسة. 
 واختيار العينة بالطريقة العشوائية.  ،تحديد مجتمع الدراسة .2
 والتأكد من صدقها بعرضها على المحكمين.  ،إعداد أداة الدراسة .3
الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة اليرموك إلى مديرية  .4

د وكتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية قصبة إرب ،تربية قصبة إربد
 ،لتسهيل تطبيق األداة  ؛إلى مديري ومديرات مدارس قصبة إربد

  .وهي االستبانة
 ة الدراسة. توزيع االستبانة وجمعها من عين .5
تفريع البيانات في جدول وتحليلها للحصول على النتائج النهائية  .6

 من االستبانة ومناقشتها. 
 الوصول إلى مجموعة من التوصيات.

سؤال الدراسة تم استخدام  عنجابة لإلالمعالجات اإلحصائية: 
 المنهج الوصفي واإلحصاء التحليلي كالمتوسطات الحسابية.

 :صل الخماسيأثالثي من تم اعتماد التدرج ال -
  .دون منخفضو ( 2.33) 
  .متوسط( 3.66 – 2.34) 
 .كثر مرتفعأو ( 3.67)

 : عرض النتائج
جابة عن سؤال الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية لمعرفة لإل

في  ،(NAEPمدى توافر معايير المشروع الوطني لتطوير التعليم )
ات مكتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومعل

 تعليم قصبة إربد. الجغرافيا في مديرية تربية و 

: الصف الثامن  :أوالا

 

افر معايير املشروع الوطني األمريكي لتطوير التعليم في 1رقم )ذو الالشكل  ( درجة تو

افيا للصف الثامن  كتاب الجغر

 

 :اآلتي( 1) السابق ذي الرقم من الشكليتبين 
يار لمعيار التقنيات المكانية، جاء معلمتوسطات الحسابية بالنسبة ل -

 ،(2.06)مقداره يرث" بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي إ"جوجل 
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( بدرجة منخفضة، بينما جاء معيار 0.93وانحراف معياري بلغ )
 همقدار  وبمتوسط حسابي ة"األطلس الرقمي" بالمرتبة األخير 

( بدرجة منخفضة، وجاء 0.65وانحراف معياري بلغ ) ،(1.73)
 مقاره وانحراف معياري  ،(1.85) بلغ المجال ككل بمتوسط حسابي

 (، وبدرجة منخفضة.0.80)
لمتوسطات الحسابية لمعيار الخرائط، جاء معيار "خرائط بالنسبة ل -

 ،(2.61) ارهدمق بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي" الطقس
 ان( بدرجة متوسطة، بينما جاء المعيار 0.69عياري بلغ )وانحراف م

وبمتوسط  ،ةبالمرتبة األخير  "و"الخرائط السياحية ""خرائط طبوغرافية
( بدرجة 0.77وانحراف معياري بلغ ) ،(1.57) مقداره حسابي

( 2.02) مقداره ، وجاء المجال ككل بمتوسط حسابيمنخفضة
 (، وبدرجة منخفضة.0.54) بلغ وانحراف معياري 

نماذج لالمعيار النماذج، جاء معيار "لمتوسطات الحسابية بالنسبة ل -
 ،(2.07) مقداره وبمتوسط حسابي ،بالمرتبة األولى "الرياضية

( بدرجة منخفضة، بينما جاء معيار 0.93وانحراف معياري بلغ )
 قدارهم وبمتوسط حسابي ،" بالمرتبة األخيرةالنماذج التجريبية"
( بدرجة منخفضة، وجاء 0.87وانحراف معياري بلغ ) ،(1.80)

وانحراف معياري  ،(1.89) مقداره المجال ككل بمتوسط حسابي
 (، وبدرجة منخفضة.0.97)بلغ 

 لمعيار التمثيالت البصرية، جاءلمتوسطات الحسابية بالنسبة ل -
 قدارهم وبمتوسط حسابي ،" بالمرتبة األولىرسوم توضيحيةمعيار "

( بدرجة منخفضة، بينما 1.11وانحراف معياري بلغ ) ،(2.14)
 قدارهم وبمتوسط حسابي ة" بالمرتبة األخير أشكال بيانيةجاء معيار "

( بدرجة منخفضة، وجاء 0.77معياري بلغ ) وانحراف ،(1.57)
وانحراف معياري  ،(1.86) مقداره المجال ككل بمتوسط حسابي

 (، وبدرجة منخفضة.0.64)

 :التاسعثانياا: الصف 

 
افر معايير املشروع الوطني األمريكي لتطوير التعليم في 2) ذو الرقم الشكل ( درجة تو

افيا للصف التاسع   كتاب الجغر

 :اآلتي( 2) السابق ذي الرقم الشكليتبين من 

جاء  ،التقنيات المكانيةلمحور لمتوسطات الحسابية بالنسبة ل -
"(GPS)( وانحراف 2.25) مقداره وبمتوسط حسابي ،" بالمرتبة األولى

( بدرجة منخفضة، بينما جاء "األطلس الرقمي" 0.93معياري بلغ )
وانحراف معياري  ،(1.82) مقداره وبمتوسط حسابي ةبالمرتبة األخير 

 ( بدرجة منخفضة، وجاء المجال ككل بمتوسط حسابي0.75بلغ )
 ( وبدرجة منخفضة.0.87) بلغ وانحراف معياري  ،(2.00) مقداره
ائط خر جاءت " الخرائطلمحور لمتوسطات الحسابية لنسبة لبا -

 ،(2.49) مقداره وبمتوسط حسابي ،بالمرتبة األولى "طبوغرافية
خرائط ( بدرجة متوسطة، بينما جاءت "0.65وانحراف معياري بلغ )

( 1.49) مقداره وبمتوسط حسابي ة،" بالمرتبة األخير الطقس والمناخ
( بدرجة منخفضة، وجاء المجال ككل 0.82وانحراف معياري بلغ )

( 0.87) بلغ وانحراف معياري  ،(1.94) مقداره بمتوسط حسابي
 وبدرجة منخفضة.

 نماذجال، جاءت "النماذجلمحور لمتوسطات الحسابية بالنسبة ل - 
وانحراف  ،(2.00) مقداره وبمتوسط حسابي ،" بالمرتبة األولىالمصغرة

 "نماذج تجريبية( بدرجة منخفضة، بينما جاءت "1.00عياري بلغ )م
وانحراف معياري  ،(1.58) مقداره وبمتوسط حسابي ة،بالمرتبة األخير 

 منخفضة، وجاء المجال ككل بمتوسط حسابي بدرجة( 0.92بلغ )
 ( وبدرجة منخفضة.0.91) بلغ وانحراف معياري  ،(1.78) مقداره

جاءت  ،التمثيالت البصريةلمحور ة لمتوسطات الحسابيبالنسبة ل-
 ،(3.27) مقداره وبمتوسط حسابي ،" بالمرتبة األولىرسوم توضيحية"

األشكال ( بدرجة متوسطة، بينما جاءت "0.90وانحراف معياري بلغ )
وانحراف  ،(1.97) مقداره وبمتوسط حسابي ة،" بالمرتبة األخير بيانيةال

( بدرجة منخفضة، وجاء المجال ككل بمتوسط 1.10معياري بلغ )
( وبدرجة 1.24) بلغ وانحراف معياري  ،(2.64) مقداره حسابي

 متوسطة.

 :ثالثاا: الصف العاشر

 
افر معايير املشروع الوطني األمريكي لتطوير 3) ذو الرقم الشكل ( درجة تو

افيا للصف العاشر  التعليم في كتاب الجغر
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 :اآلتي( 3) السابق ذي الرقم يتبين من الشكل
جاء  ،لمتوسطات الحسابية لمحور التقنيات المكانيةبالنسبة ل -

 ،(2.00) مقداره " بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابييرثإجوجل "
نظم ( بدرجة منخفضة، بينما جاء "0.85وانحراف معياري بلغ )

 قدارهم ط حسابيوبمتوس ة،" بالمرتبة األخير المعلومات الجغرافية
( بدرجة منخفضة، وجاء 0.81وانحراف معياري بلغ ) ،(1.74)

 وانحراف معياري  ،(1.90) مقداره المحور ككل بمتوسط حسابي
 ( وبدرجة منخفضة.0.44) بلغ

ط خرائ، جاءت "الخرائط لمحورلمتوسطات الحسابية بالنسبة ل -
 ،(2.59) مقداره وبمتوسط حسابي ،" بالمرتبة األولىطبوغرافية

( بدرجة متوسطة، بينما جاءت 1.07معياري بلغ ) وانحراف
 قدارهم وبمتوسط حسابي ة،" بالمرتبة األخير خرائط الطقس والمناخ"
( بدرجة منخفضة، وجاء 0.82وانحراف معياري بلغ ) ،(1.62)

 وانحراف معياري  ،(1.98) مقداره المحور ككل بمتوسط حسابي
 ( وبدرجة منخفضة.0.87) بلغ

نماذج ، جاءت "لمتوسطات الحسابية لمحور النماذجلنسبة لبا -
 سابيح" بالمرتبة األولى وبمتوسط النماذج الرياضية" و"مصغرة

( بدرجة منخفضة، 0.65وانحراف معياري بلغ ) ،(1.63) مقداره
 سابيوبمتوسط ح ة،" بالمرتبة األخير نماذج تجريبيةبينما جاءت "

( بدرجة منخفضة، 0.46) وانحراف معياري بلغ ،(1.28) مقداره
وانحراف  ،(1.5) مقداره وجاء المحور ككل بمتوسط حسابي

 ( وبدرجة منخفضة.0.64)بلغ معياري 
المتوسطات الحسابية لمحور ( 3)السابق ذي الرقم الشكل يتبين من 

 ،ولى" بالمرتبة األرسوم توضيحية، حيث جاءت "التمثيالت البصرية
( 1.06وانحراف معياري بلغ ) ،(3.00) مقداره وبمتوسط حسابي

وبمتوسط  ة" بالمرتبة األخير بأشكال بيانيةبدرجة متوسطة، بينما جاءت "
( بدرجة 1.11وانحراف معياري بلغ ) ،(2.37) مقداره حسابي

 ،(2.64) مقداره متوسطة، وجاء المحور ككل بمتوسط حسابي
 ( وبدرجة متوسطة.1.22) بلغ وانحراف معياري 

 مناقشة النتائج 
ي كبر توافر لمعيار األدوات كان فأن أظهرت نتائج تحليل االستبانة أ

 ة،بدرجة منخفض( 2.09مقداره ) كتاب الصف التاسع بمتوسط حسابي
بدرجة منخفضة، ( 2.00مقداره ) الصف العاشر بمتوسط حسابي هيلي
 ا لمحور األدوات بمتوسط حسابيقل توافرً ن الصف الثامن كان هو األأو 

كثر المعايير الفرعية لمحور أبدرجة منخفضة، وكان ( 1.90مقداره )
ره مقداا هو الخرائط لكتاب الصف الثامن بمتوسط دوات توافرً األ

 "لطقسخرائط ا"بينما المعايير الفرعية كانت  ،بدرجة منخفضة( 2.02)
وتعزى النتيجة (، 2.61) مقداره متوفرة بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي

رة فهي تجمع الصو  ،إلى أهمية الخرائط في توافرها بدرجة متوسطة

ويكون  ،الطلبةوتشد انتباه  ،من الكلمات اوتختصر كثيرً  ،بالرموز
للطالب، وتعزى النتيجة في توافر خرائط  اوواضحً  االهدف منها محددً 

ن يالطقس في الصف الثامن إلى طبيعة الكتاب لوجود وحدتين دراسيت
مما  ؛وعالقتهما بالطقس ،يةوالعوامل الطبيع ،عن الموارد الطبيعية

صف ما الأكثر من غيرها، أتطلب تضمين خرائط الطقس في الكتاب 
 "يالت البصريةالتمث"ا كانت التاسع والعاشر فأكثر المعايير الفرعية توافرً 

كثر مجاالتها أ وكان ،بدرجة متوسطة( 2.64) مقداره بمتوسط حسابي
بمتوسطات  "الرسوم التوضيحية"ا في كتب الجغرافيا هي توافرً  ةالفرعي

( 3,00)و ،( للصف التاسع بدرجة متوسطة3,27) امقداره حسابية
وتعزى النتيجة في ذلك إلى  ،أيًضا للصف العاشر بدرجة متوسطة

 ،ساطةالجغرافية بسهولة وب الظواهرأهمية هذه التمثيالت في توضيح 
ن موتساعد المتعلمين على التذكر  ،من الصفحات اوتختصر كثيرً 

مام ثارة اهتإضافة إلى دورها في ، إو الشكلأ ،خالل استرجاع الصورة
 ) دراسةو  ، (19)(Behnke)دراسة  هذه النتيجة مع تتفقو  ،المتعلمين
Ishaac)(23)،  مما  ؛نها تشغل حاسة البصرإلى أيًضا أتعزى النتيجة و

 قل عرضة للنسيان، وتتيح فرص التنويعأو  ا،ثرً أبقى أيجعل التعلم 
 ظواهرلاوتوفر الوقت والجهد على المعلم في شرح  ،والتجديد للمتعلم

Buanani -Al &وهذا يتفق مع دراسة ) ،هاوتفسير  معقدةال
Hashemi)15 

تب ا في كقل المعايير الفرعية لمحور األدوات الجغرافية توافرً أما أ
 وسط حسابيبمت ،في الصف الثامن "التقنيات المكانية"الجغرافيا فكانت 

دراج هذه إن أ إلى وتعزى النتيجة ،بدرجة منخفضة( 1.85مقداره )
مكانات في المدارس قد تكون متقدمة وغير إالتقنيات المتقدمة يتطلب 

ضافة إلى الحاجة لتدريب المعلمين على هذه إ ،هاا فيمتاحة حالي  
Al-هذا يتفق مع دراسة )و  ،للطلبةللتمكن منها ونقلها  ؛التقنيات

Mansouri)(24).  ماذجالن"التاسع والعاشر كانت  ينالصفبما يخص و" 
بدرجة ( 1.50)، (1.78) على التواليين بلغا بمتوسطَ  اقل توافرً هي األ

ن هذه النماذج تحتاج إلى أوتعزى النتائج في ذلك إلى  ،منخفضة
ضيق  يرجع ذلك إلى ايًض أو  ،مادية وبشرية يصعب توفيرها تجهيزات
واستعمال طرق  ،نهاء المادة النظريةإوتركيز المعلم على  ،الحصة

سبق عداد ما تعزى النتيجة إلى الحاجة إليًض أو  ،التدريس التقليدية
     وهذا يتفق مع دراسة  ،حتى البسيطة منها ،الستخدام هذه األدوات

)Hwaiti-& Al Balawi-Al )11. 

  :التوصيات و المقترحات
مضمنة لاوتضمين المحاور غير  ،االستفادة من نتائج التحليل .1

 في كتاب الجغرافيا.
تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة الستخدام   .2

 التقنيات في المدارس.
 .اهوتطوير  بناء كتب مستندة على التكنولوجيا المعاصرة .3
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 ذإ ،زيادة االهتمام بمعايير المنظمة األمريكية لتقييم التعليم .4
دامها في مناهج الجغرافيا للمرحلة ظهرت الدراسة ندرة استخأ

 األساسية العليا.
ذه لتمكينهم من ه ؛عمل ودورات تدريبية للمعلمين ورشعقد  .5

 األدوات ومواكبة التطور.
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