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فاعلية استخدام الوسائط التفاعلية فى تنمية 

ودة ـوم جــهـى بمفـى والوعـالحس الجغراف

سات االجتماعية للتالميذ س الدراـالحياة فى تدري

    الصم بالمرحلة اإلعدادية

 

  ىالشربين ىفوزداليا  د.

كلية  المساعد،ستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا أ

 جامعة دمياط التربية،
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Abstract: 
Educational literature underscores the importance looking for educational 

techniques to develop students’ skills. The technological advance and its introduction 

into teaching design brought about new techniques of teaching. The use media has 

many benefits including exciting pupils in the classroom and rendering learning 

more useful. With curriculums depending on the use of technology, students are 

enabled to learn how to take part in the production of knowledge. 
 

 البحث: مستخلص

أهميدددة تنميدددة  ىتحدددددش مشدددبلة ال حددد  فددد

بمفهدوم جدودة الحيداة،  ىوالدوع ىالحس الجغرافد

 :ىويحاول ال ح  اإلجابة عن السؤال التال

 ىوالوع ىكيف يمكن تنمية الحس الجغراف

 الدراسات االجتماعية؟ ىبمفهوم جودة الحياة ف

 أدوات البحث: تضمنت

 قائمة بأبعاد الحس الجغرافي.( 1

 قائمة بمؤشراش جودة الحياة.( 2

 .ىمقياس الحس الجغراف( 3

 إعداد دليل المعلم.( 4

 بمفهوم جودة الحياة. ىمقياس الوع( 5

 :مقدمة
 

تؤكددددد اادبيدددداش التربويددددة علددددى  ددددرورة 

ال حددد  عدددن تقنيددداش تربويدددة مدددن أجدددل تنميددددة 

المهدداراش لدددى التالميددذ. وقددد ترتددج علددى  تددائج 

ى مجددال تصددميم التقدددم التبنولددوجى ود ولدد  فدد

التددددريس أر بدددرزش تقنيددداش جديددددة فدددى مجدددال 

: ر اسدتددام الوسدائط لد  فوائدد منهداالتدريس، فد 

ل الفصدل وجعدل التعلديم أك در إثارة التالميدذ دا د

. وكمددا أر اعتمدداد المندداهج علددى اسددتددام فائدددة

التبنولوجيدددا يسددداعد علدددى تعلدددم التالميدددذ كيددد  

 يشاركور فى إ تاج المعرفة.
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يتجدددد  المددددتعلم إلددددى ال ددددرامج  وغال ددددا  مددددا

التعليمية باستددام البوم يوتر، وفدى غيداد دور 

المعلدددم باسدددتددام  عنصدددر التوا،دددل الشدددفهى، 

يحتدداج المددتعلم إلددى لغددة تسددتزي  أر تمتدد ج مددن 

أ مددداط الرمدددوز اا دددرى مدددن أشدددبال و،دددور 

وأ،ددواش لبددى ت يددر المددتعلم فددى  لوتدد  مدد   لددة 

 تعليمية وتعلم  الجديد.
 

دبيدداش المتعلقددة بتنميددة الحددس فددى وتؤكددد اا

كافة فروع المناهج، بضدرورة أر يبدور المدتعلم 

قدددادرا  علدددى اسدددتددام معرفتددد  ببفدددا ة وبحدددس 

، حتددى متدصددف فددى مجددال العلددم الددذى يتعلمدد 

ار بشدبل مددروس شداعرا  يتسنى ل  اتداذ أى قر

، قادرا  علدى بندا  المعرفدة بنفسد  وفقدا  بقيمة ذات 

المعرفدة بشدبل  عدا  عن تلقدى، م تةل نيت  المعرفي

 .(1) (144، 2016مج أ )سهام السيد، 
 

ويسددداعد تنميدددة الحدددس لددددى المدددتعلم علدددى 

معالجدددة المهدددام الموكلدددة لددد  وحدددل المشدددبالش 

ورة أفضددددل وأسددددرع، كمددددا ينمددددى لديدددد  ـبصدددد

بس   ثقة بنفسد  ، ، ويولية، وتحمل المسئالم ابرة

، والقدددددرة علددددى اتددددداذ القددددرار وتقددددديرا  لذاتدددد 

حسددام فددى المواقدد  الحياتيددة المدتلفددة ) مناسدجال

. ولتنميدة الحدس يجدج (5، 2013، الددين حسدين

، وذلك من بور التعلم متمرك ا  حول المتعلمأر ي

،   بيئدددة الدددتعلم باا شدددزة المتنوعدددة دددالل إثدددرا

وتعددددددد طدددددرق واسدددددتراتيجياش التددددددريس مددددد  

 .(Ash, 2009االهتمام باستددام حواس المتعلم )
 

، فدى التلميذة تنمية الحس لدى وتتضح أهمي

أ د  يسداعد علددى إدرام المشدبالش التدى تواجهدد  

فى حياتد  ومعالجتهدا واتدداذ القدراراش المناسد ة 

 .(Heller,  2012 حوها )
 

وتأسيسا  على ذلك يعد من الضرورى تنمية 

لتالميددذ الصددم بالمرحلددة الحددس الجغرافددى لدددى ا

، حيددددد  يسددددداعدهم علدددددى اسدددددتددام اإلعداديدددددة

                                                
تدددم التوثيدددل فدددى ال حددد  الحدددالى وفقدددا  لنيدددام الجمعيدددة اامريبيدددة لعلدددم الدددنفس  (1)

"ABAاإل،دار السادس ". 

هم فدى اإلدرام الدواعى المتدأ ى بداليواهر حواس

الجغرافية والتفبير فيما يتعلمو   وتزوير أدائهدم 

الذهنى والتوا،ل باستددام الرموز والمددلوالش 

 .تع ير عن أفبارهم و قلها لآل رينالجغرافية لل
 

ويعددددد الددددوعى بمفهددددوم جددددودة الحيدددداة مددددن 

المفدداهيم المهمددة التددى تسددعى كددل الدددول لتحقيددل 

االسدتقرار والرفاهيدة لشدعوبها فدى كافدة قدر من 

 عمددة مصددزفى وهنددا  أحمددد، مجدداالش الحيدداة )

. كمدددددددا أ ددددددد  يعدددددددد مدددددددن (241، 240، 2012

المتزل داش الضددرورية فددى الوقددن الددراهن للفددرد 

و ا،ددة مددا يتعددرن لدد  مددن تحدددياش قددد ت عيددل 

تحقيدددل طموحاتددد   تيجدددة للتغيدددراش االقتصدددادية 

الدددرحمن ار ع دددد واالجتماعيدددة والسياسدددية )منددد

، لدددذلك قدددد (85، 2011وأحدددالم ع دددد العيددديم، 

، ار مام ال داح ين بمفهدوم جدودة الحيداةت ايد اهت

فرص حيداة يبدور من حل كل إ سار أر تتاح ل  

. (4، 2011، را ددددديا  عنهدددددا )إيمدددددار محمدددددود

يداة إلدى كيفيدة االسدتمتاع ويشير مفهوم جدودة الح

ذلدددك فهدددم اإل سدددار لذاتددد  ، ولدددذا يتزلدددج بالحيددداة

 .(219، 2010رات  )،الح الدين محمد، وقد
 

وأ، ح االهتمام بفئاش التربية الدا،دة مدن 

، مجددداالش اهتمامدددا  فدددى الوقدددن الدددراهنأك دددر ال

وأ، ح من أهم متزل اش العصر أر لهذه الفئاش 

مشبالش متنوعة فى حاجة إلى عالجها من أجل 

تحقيدددل جدددودة حيددداة أفضدددل. وأشدددارش دراسدددة 

(Michael, 2008, 246-257)  على أهمية تحقيدل

، حيد  لحياة لجمي  فئاش التربية الدا،دةجودة ا

ية تتأثر جودة الحياة لدى أى فئدة بمددى االسدتقالل

 .التى يشعر بها اا،م فى حيات 
 

 وكما تؤكدد فلسدفة المنيدور الجغرافدى علدى

، علدى اعت دار أهمية الوعى بمفهوم جدودة الحيداة

ت  أر الحيد  الجغرافددى للمبددار بتحدياتدد  ومشددبال

ومددداطره ال شددرية والز يعيددة يتزلددج ذلددك مددن 

، وهدددذا إل سدددار الدددوعى بمفهدددوم جدددودة الحيددداةا

ياش والمواقدددد  بدددددوره يتزلددددج بعدددد  السددددلوك

، فضال  عن تحمل المسئولياش الحياتية الوجدا ية
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هذا ما أشارش إلي   تائج على كافة المستوياش. و

( أر المتأمددل 149، 2008دراسددة )الشددعراوى، 

مجتمعنددددا المعا،ددددر مددددن حدددددياش فدددى ط يعددددة ت

تددرج عدن  ، يسدتنتج أ هدا قدد المنيور جغرافدى

، اإلحسداس بالمسدئولية  حدو مجتمعندا كو ها عدم

هددوم باإل دافة إلددى ا دفددان مسدتوى الددوعى بمف

 .جودة الحياة من منيور جغرافى
 

أهميدة  ( علىShirai, 2009, 10وكما يؤكد )

، والددذى يع ددر عددن الددوعى بمفهددوم جددودة الحيدداة

ى  حددو دى تمتدد  اإل سددار بالحيدداة والقدددرة علددمدد

 .إيجابى واالستمتاع بالحياة
 

وتدتلدد  اإلعاقددة السددمعية عددن غيرهددا مددن 

،ددم علددى اإلعاقدداش ا هددا تحددد مددن قدددراش اا

التوا،دددل مددد  مدددن حولددد . ويتسدددم الصدددم بعددددة 

غويددة مددن أك ددر ، فتعددد الدصددائف الل صددائف

، أمددا الدصددائف الجسددمية جوا ددج النمددو تددأثرا  

، وبالنسد ة  ل فى مشبالش التوا،ل م  ال يئةمتت

للدصددددائف ااكاديميددددة تتم ددددل فددددى ا دفددددان 

، عدم مالئمة طرق التدريس المعتادةتحصيلهم و

ور ـأمددا الدصددائف االجتماعيددة فتتم ددل فددى قصدد

ى الع لة )حسدين المهاراش االجتماعية والميل إل

 .(52ـ  49، 2006أحمد، 
 

، يتزلددج ذلددك وفددى  ددو  العددرن السددابل

، وتعمدل برامج تعليميدة تراعدى هدذه الدصدائف

علددى تل يددة حاجدداتهم. وإر واقدد  ال يئددة التعليميددة 

بمدددارس اامددل للصددم بحاجددة لتزددوير فددى  يددام 

تعلدددديم المعدددداقين سددددمعيا  وتحدددددي ها فددددى  ددددو  

االتجاهاش المعا،رة وتحسدين اليدروا ال يئيدة 

. ولتع يددد  (5، 2010)هالدددة فبدددرى، المحيزدددة 

التأكيددد علددى  سدد ة للصددم يجددجدور المندداهج بالن

، كمدددددا يجدددددج أر تعمدددددل احتياجددددداش المتعلمدددددين

مو ددوعاش المندداهج والزددرق واالسددتراتيجياش 

المسدددددددتددمة فدددددددى  يدددددددام متصدددددددل ومتدددددددوائم 

(Mukhopadhyay & Moswela 2013, 65). 
 

، أر وأكددددددش بعددددد  اادبيددددداش التربويدددددة

اسدددتددام الوسدددائط التفاعليدددة يسددداعد المتعلمدددين 

، عمليددة الددتعلمتقدددم  ددالل بصددفة عامددة علددى ال

، دة دافعيتهم وجعل التعلم ذا معنىفضال  عن زيا

وإر دمجهدددا فدددى مو دددوعاش محتدددوى المنددداهج 

يسدداعد المتعلمددين علددى إكسددابهم مهدداراش مفيدددة 

(Qais, 2016, 20). 
 

ويواجدددد  تدددددريس الدراسدددداش االجتماعيددددة 

رحلدددددة اإلعداديدددددة بعددددد  للتالميدددددذ الصدددددم بالم

 :التحدياش م ل
 

حاش ومفددددداهيم سدددددابهم لمصدددددزل دددددع  اكت -

 .الدراساش االجتماعية

إر مندددداهج الدراسدددداش االجتماعيددددة المقدمددددة  -

للتالميددذ الصددم هددى  فسددها المندداهج المقدمددة 

 .ذ العاديين بمدارس التعليم العامللتالمي

دراسدداش يددتم حددذا بعدد  المو ددوعاش بال -

االجتماعيدددة للتالميدددذ الصدددم، دور االعتمددداد 

 .على فلسفة وا حة

اش الوا دددددحة بدددددين الدصدددددائف اال تالفددددد -

العدددداديين السدددديبولوجية لبددددل مددددن التالميددددذ 

 .والتالميذ الصم
 

وجددود محتددوى مالئددم للتالميددذ  ولددذا يجددج

، ويدددتم تدريسددد  بشددبل مناسدددج باسدددتددام الصددم

ى المدنهج ، كما يجج أر يبور محتدوالتبنولوجيا

متفقددددا  مدددد  احتياجدددداتهم )أحمددددد اللقددددا ى، أميددددر 

ش بع  الدراساش . وأكد(84، 1999القرشى، 

ش الحدي ددة ودمجهددا فددى بيئددة علددى أهميددة التقنيددا

 ,Hasselbring & Glases، فأكدد كدل مدن )الدتعلم

لبوم يدوتر ( علدى أهميدة تبنولوجيدا ا102 ,2011

. بينمدا أو دحن دراسددة لمسداعدة التالميدذ الصدم

(Cercone, 2012, 259-263 أهميدددة بدددرامج )

ميذ الصدم ن أدا  التالالوسائط التعليمية فى تحسي

 .فى تايال د
 

، 2013وكما أو حن دراسة ) اهد السيد، 

يددددة لدددددى ( أهميددددة اسددددتددام الوسددددائط التفاعل7

، كأحدددد المسدددتحدثاش التالميدددذ المعددداقين سدددمعيا  
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التبنولوجيدددة فدددى اسدددتددام البوم يدددوتر كوسددديط 

تعليمى حي  توفر بيئة اتصال ثنائية االتجاه بدين 

. وإر منددداهج المدددتعلم والتفاعدددل مددد  بيئدددة الدددتعلم

الدراسددداش االجتماعيدددة الحاليدددة ال تهدددتم بتنميدددة 

 .لوعى بمفهوم جودة الحياةالحس الجغرافى وا
 

 : مشكلة البحث
 

تحدددددش مشدددبلة ال حددد  فدددى أهميدددة تنميدددة 

الحددس الجغرافددى والددوعى بمفهددوم جددودة الحيدداة 

 .لتالميذ الصم بالمرحلة اإلعداديةلدى ا
 

لسدؤال الحالى اإلجابدة عدن اويحاول ال ح  

 :التالى
 

كيف يمكن تنمية الحس الجغرافى والوعى 

بمفهوم جودة الحياة فىى الدراسىات االجتماعيىة 

لىىىىىىدم التالميىىىىىىذ الصىىىىىىم باسىىىىىىتخدام الوسىىىىىىائط 

السدددؤال ااسدددئلة  ويتفدددرع مدددن هدددذا التفاعليىىىة؟

 :ال ح ية التالية
 

مددددا أبعددددداد الحددددس الجغرافدددددى بالدراسددددداش  (1

رحلدة لتالميذ الصم بالماالجتماعية الالزمة ل

 ؟اإلعدادية

مدددددا مؤشدددددراش جدددددودة الحيددددداة بالدراسددددداش  (2

لتالميذ الصم بالمرحلدة االجتماعية الالزمة ل

 ؟اإلعدادية

مدددددا الصدددددورة المناسددددد ة لتددددددريس مدددددنهج  (3

الدراسدداش االجتماعيددة بالمرحلددة اإلعداديددة 

 ؟الصم باستددام الوسائط التفاعليةللتالميذ 

إلددى أى حددد يددؤدى تدددريس مددنهج الدراسدداش  (4

وسدائط التفاعليدة إلدى ية باستددام الاالجتماع

: الحددس الجغرافددى والددوعى تنميددة كددل مددن

لتالميذ الصم بالمرحلدة بمفهوم جودة الحياة ل

 ؟اإلعدادية

مددددددا فاعليددددددة تدددددددريس مددددددنهج الدراسدددددداش  (5

االجتماعية باسدتددام الوسدائط التفاعليدة فدى 

تنميدددة الحدددس الجغرافدددى والدددوعى بمفهدددوم 

بالمرحلددة لتالميددذ الصددم جددودة الحيدداة لدددى ا

 ؟اإلعدادية

 :يقتصر ال ح  الحالى على :حدود البحث
 

الوحددة ااولدى  (1): الوحداش التعليمية التاليدة (1

الوحدددة  (2). وهددى: " يددراش وطننددا العربددى"

: "ثددرواش وطننددا العربددى" مددن ال ا يددة وهددى

بالصدد  ال ددا ى مدنهج الدراسدداش االجتماعيددة 

 :ويرج  ذلك إلى .اإلعدادى
 

: لوحدتين لتضدمينهما علدىتيار تلك اتم ا  -أ

مو ددددددوعاش متنوعددددددة ودروس شدددددديقة 

، فضدددددال  عدددددن تندددددوع الحقدددددائل وممتعدددددة

والتعميمددددددددداش الجغرافيدددددددددة والمفددددددددداهيم 

 .والتاريدية

يمبددن إثددرا  مو ددوعاش تلددك الوحدددتين  -د

بالصددور المتحركددة وال ابتددة والفيددديوهاش 

 Courseباستددام بر امج البورس الد )

Lab). 

الجغرافدددى  اابعددداد التاليدددة للحدددس بعددد  -ج

بالدراسدداش االجتماعيددة الالزمددة للتالميددذ 

ى: حج االستزالع، االسدتمتاع، الصم وه

الم دددددابرة، عددددددم التسدددددرع فدددددى إ،ددددددار 

ااحبددددام، الزالقددددة الفبريددددة، التوا،ددددل 

بمفدددرداش جغرافيدددة علميدددة، االستشدددعار، 

الجغرافدى، تفعيدل ، الحدس العدددى التم يل

 .الحواس، احتياطاش اامن
 

ة علدددى مجدددالين فقدددط مدددن اقتصدددرش ال اح ددد (2

المجدددددال : الحيددددداة وهمدددددامبو ددددداش جدددددودة 

االقتصدددادى والمجدددال ال يئدددى، ويرجددد  ذلدددك 

 :إلى
 

ار دروس مو ددددددوعاش الوحدددددددة ااول  -أ

والوحددددددددة ال ا يدددددددة تضدددددددمنن المجدددددددال 

 .فقطاالقتصادى والمجال ال يئى 

اامل للصدم بمديندة : مدرسة الحدود المبا ية (3

 .دمياط الجديدة

/  2018لعددددام الدراسددددى:الحدددددود ال منيددددة: ا (4

2019. 
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 :تحديد مصطلحات البحث
 

 (:Deaf( الُصم )1)
 

اا،م هو الشدف الدذى فقدد حاسدة السدم  

، اامدر د إما وراثية أو فزريدة أو مبتسد ةاس ا

الددذى يحددول بيندد  وبددين تعلددم   ددراش الحيدداة مدد  

أقرا   العاديين ولهدذا فهدو فدى حاجدة إلدى تأهيدل 

الدددين محمددد،  )عددال قصددوره الحسددى  ليناسددج

2002 ،46). 
 

من  الشدف الذى يعا ىوكما ع را بأ  : "

، بعددددد ( ديسدددد ل70عجدددد  سددددمعى أك ددددر مددددن )

، ممددددا يحددددول دور اسددددتددام المعددددين السددددمعى

علدى اعتماده على حاسة السم  فدى فهدم البدالم )

: وع ددرا أيضددا  بأ دد . (240، 2008ع دد الن ددى، 

، لددذلك لددم "الفددرد الددذى فقددد قدرتدد  علددى السددم 

سددتز  اكتسدداد اللغددة بشددبل ط يعددى بحيدد  ال ي

يددد  القددددرة علدددى البدددالم وفهدددم اللغدددة" تصددد ح لد

(. وكما عرا بأ د : 486، 2010)ماجدة السيد، 

الشدف الذى ال يسم  ويبدور لديد   دعفا  فدى "

السددددم  ممددددا يجعددددل ا  ددددرين يو،ددددلور إليدددد  

رة باا،ددداب  أو التم يدددل المعلومدداش بلغدددة اإلشددا

 .(7، 2011ه، ع د الملك ردالحركى )
 

إجرائيددا  فددى ال حدد   ويمبددن تعريدد  الصددم

التالميدددددذ الصدددددم بالمرحلدددددة الدددددراهن بدددددأ هم: "

اإلعداديدددة بمدرسدددة الصدددم والدددذين يعدددا ور مدددن 

عجددد  سدددمعى ممدددا يجدددول دور اعتمدددادهم علدددى 

حاسدددة السدددم  ممدددا يجعدددل المعلدددم يسدددتددم لغدددة 

 .ا  تدريس  للدراساش االجتماعية"اإلشارة أثن
 

 :(Interactive Multimedia)لتفاعلية ( الوسائط ا2)
 

حددددوار توا،ددددلى تعدددرا التفاعليددددة أ هددددا: "

ن مدددتعلم وبر دددامج إلبترو دددى وتدددأثير مت دددادل بدددي

، يمبندد  التبيدد  مدد  حاجدداش المتعلمددين، تعليمددى

حريدة المناسد ة للدتحبم فدى ويعزيهم درجة من ال

، فهدددى التعلددديم، والمشددداركة النشدددزة فدددى الدددتعلم

، تعلدددم أك دددر  شددداطا  تعليميدددة أفضدددل، و  دددراش 

)محمدد عزيدة، وزيادة تحسين اال ت داه والدافعيدة 

وعرفددددددن الوسددددددائط التفاعليددددددة . (184، 2007

برامج تسمح للمستددم باسدتق ال ال يا داش بأ ها: "

والمعلومدددداش والمشدددداركة الفعالددددة فددددى عددددرن 

اتهدددا وهدددى ذاش طدددرق اتصدددال م دوجدددة محتوي

 .(339، 2002، )كمال زيتور
 

رامج البوم يوتر التعليمية بوعرفن بأ ها: "

فيها عددة وسدائل لالتصدال كدالنف، التى تتبامل 

الصور والرسوم ال ابتدة ، ووالصوش والموسيقى

اعل معهدا المسدتددم بشدبل ، حي  يتفوالمتحركة

 .(14، 2005تفاعلى )  يل جاد، 
 

عددرن ا: "وعرفددن الوسددائط التفاعليددة بأ هدد

الددنف مصددحوبا  بالصددوش والصددورة ممددا ي يددد 

قددوة العددرن ويعمددل مدن   ددرة المتلقددى فددى مدن 

هذه الزريقة فى كدل  أقل وقن وأقل تبلفة وتوجد

 .(89، 2013فروع المعرفة )حمدى أحمد، 
 

إجرائيددا   ويمبددن تعريدد  الوسددائط التفاعليددة

عدددرون وسدددائط فدددى ال حددد  الحدددالى بأ هدددا: "

م يدددراش حسدددية بصدددرية متنوعدددة  متعدددددة تضدددم

فدى  يدام تعلدم مت امنة م  لغة اإلشارة الو،فية 

فددددردى متبامددددل وتشددددمل النصددددوص والرسددددوم 

حركددددددة والفيددددددديوهاش بزريقددددددة الدزيددددددة والمت

، تسددمح للتالميددذ الصددم بالصدد  ال ددا ى تبامليددة

اإلعدادى بالتفاعل بما يناسج سرعتهم وقدراتهم 

الدا،دددة أثنددددا  تددددريس الوحدددددتين بالدراسدددداش 

االجتماعيددددة مددددن  ددددالل التبامددددل بددددين الددددنف 

ليعزدددى بر امجدددا  متبدددامال  والصدددوش والصدددورة 

مستمرة وتع ي  فدورى  وت ويدهم بتغذية راجعة

 . الل التعلم
 

 :(Geographical Sense)( الحس الجغرافى 3)
 

( 20، 1999ـ  ،الح الددين الشدامى )عرف

قدوى مدن قدوى اإلدرام الم صدرة البامندة بأ  : "

فى اإل سار والتى أودعها الدالل في  لبى ت صر 

ترشد اجتهاده فى المبار ره وــحيات  وتقود مصي

، 2008وعرفتددد  شددديما  محمدددد ). فدددى اارن"
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اسددتعداد فزددرى ،ددادق يدددف  الفددرد ( بأ دد : "14

إلى أر يشعر بالمبار من حول  ويبتشد  سدماش 

 .مبار"الحياة ومدى إدراك  لموقع  فى هذا ال
 

: ( بدددددددأر2010وأشدددددددار مضدددددددر  ليدددددددل )

عملددى علددى  "الجغرافيددا تعلدديم  يددرى وتدددريج

، والددذى يعتمددد علددى حيددة العددالم الدددارجىمال

، التحسدددس( كوسددديلة لفهمددد الحدددس الجغرافدددى )

ودراسددة المتغيددراش المبو ددة لل يئددة و ليددة عملهددا 

 ."والعوامل الدا لية والدارجية المؤثرة فيها
 

، 2013عرفدددن ه دددد  ل ع ددددد الددددرحمن )و

أ شددددزة عقليددددة ( الحددددس الجغرافددددى بأ دددد : "76

، بنا ا  رفية ووجدا يةالمتعلم بزريقة مع يمارسها

والددددوعى، و،ددددوال  لتحقيددددل علددددى اإلحسدددداس 

" وعرفددن كددل مددن سددها حمدددى و جددال  الهدددا

قدددرة التلميددذ علددى ( بأ دد : "8، 2016)إسددماعيل 

التع ير عن أفباره ووعي  بما يدور فى ذهن  من 

عملياش ممدا يمبند  مدن تفسدير اليدواهر البو يدة 

 دالل والجغرافية المحيزة ب  ويستدل علي  مدن 

 .ممارساش التى يقوم بها المتعلم"ال
 

فددن كددل مددن مهددا كمددال ويددارا إبددراهيم وعر

قددددرة ( الحددس الجغرافدددى بأ ددد : "9، 8، 2017)

التلميذ على تحديد موقع  فى المبدار المحديط بد  

والتعددددرا عليددددد  وإدرام سددددمات  و صائصددددد  

مبدددار الز يعيدددة وال شدددرية التدددى تميددد ه عدددن أى 

: تحديددددد   ددددر، ويضددددم  مسددددة مهدددداراش هددددى

، الدصدددددائف االتجاهددددداش، المواقددددد ، اابعددددداد

، ال شرية للمبار، والدصدائف الز يعيدة للمبدار

المهداراش  وتندرج تحدن كدل منهدا مجموعدة مدن

 .الفرعية"
 

عدددرا الحدددس الجغرافدددى إجرائيدددا  بأ ددد : وي

 قدددرة التلميددذ اا،ددم بالصدد  ال ددا ى اإلعدددادى"

على اكتساد حقدائل ومفداهيم وحددتى: " يدراش 

ا العربدددددى، وثدددددرواش وطنندددددا العربدددددى" وطننددددد

. ويقدداس بالدرجدددة التدددى بالدراسدداش االجتماعيدددة

الجغرافى يحصل عليها التلميذ فى ا ت ار الحس 

 .المعد لذلك"
 

 :(Quality of life)( مفهوم جودة الحياة 4)
 

مصدزلح عرا مفهدوم جدودة الحيداة بأ د : "

يددداة المدتلفدددة وتحسدددينها لددددى يميددد  جوا دددج الح

يعبددس معددارع فرعيددة هددى: جددودة  الفددرد، حيدد 

ال يئددددددة الجغرافيددددددة، وجددددددودة اادا ، وجددددددودة 

(، Katsching H. 2006, 3:7. )المدرجدداش"

( جدودة الحيداة بأ هدا: Shirai, 2011:12وعدرا )

حالة شعورية إيجابية لتمت  الفرد والقددرة علدى "

لمبدا ى المحديط بد  التفاعل اإليجدابى مد  الحيد  ا

 ح االسدتمتاع بالحيداة ، ولذا يصعلى  حو إيجابى

 .ر الفرد بها وليس سمة شدصية لدي حالة يشع
 

ن، وأحدالم منار ع دد الدرحموتؤكد كل من )

( بدددأر جدددودة الحيددداة: 85، 2011ع دددد العيددديم، 

ااساسددددية فددددى الوقددددن تعددددد مددددن المتزل دددداش "

، و ا،ددة فددى  ددو  مددا تتعددرن لدد  الحا ددر

ن مشددددبالش قددددد تعددددوق طموحدددداش ااسددددرة مدددد

 عمة مصدزفى، وهندا  أحمدد، وترى ). أفرادها"

هدددا ودة الحيدداة: "( بددأر جدد241، 240، 2012

كددل فددرد فددى كافددة مجدداالش  إ سددا ى يسددعى إليدد 

ــدددـودة . وتؤكدددد بعددد  اادبيددداش بدددأر جالحيددداة"

الحيداة: "تع در عدن مجداالش أربعدة هدى: المجددال 

االقتصددددادى، والمجددددال االجتمدددداعى، والمجددددال 

معدايره العمرا ى، والمجدال ال يئدى. ولبدل مجدال 

 (.63 ،2015 ". )أحمد ع د الرشيد،المحددة
 

عريدد  وفددى  ددو  العددرن السددابل يمبددن ت

حالدددة شدددعورية جدددودة الحيددداة إجرائيدددا  بأ هدددا: "

أثندا  تعلمد  للدراسداش إيجابية يتمتد  بهدا المدتعلم 

. وتقاس بالدرجة التى يحصل عليدـها االجتماعية

التلميددذ مددن  ددالل مقيدداس الددوعى بمفهددوم جددودة 

ميددددذ الصددددم بالصدددد  ال ددددا ى لدددددى التال الحيدددداة

ال الثددددة وهددددى: المبددددور  ، بمبو اتدددد اإلعدددددادى

المعرفددددددى، والمبددددددور السددددددلوكى، والمبدددددددور 

 .الوجدا ى والمعد لذلك
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دززدددددى المنددددداهج وال دددددرامج بالنسددددد ة لم (أ)

: توجيدددد  أ يددددارهم إلددددى أهميددددة التعليميددددة

جتماعيدددددة تزدددددوير منددددداهج الدراسددددداش اال

للتالميذ الصدم باسدتددام الوسدائط التفاعليدة 

بصدددفة عامدددة و ا،دددة باسدددتددام بر دددامج 

 .الد فى تصميم الدروس وإ تاجها رسالبو

: حددد  المعلمدددين بالنسددد ة لمنفدددذى المنددداهج (د)

والمدددوجهين للدراسددداش االجتماعيدددة علدددى 

أهميددددة اسددددتددام أسدددداليج التعلدددديم وتعلددددم 

ائط الدراسدداش االجتماعيددة باسددتددام الوسدد

التفاعليددة لتنميددة الحددس الجغرافددى وتنميدددة 

 الوعى بمفهوم جودة الحياة.

: يجج استددام طرق للتالميذ الصمبالنس ة  (ج)

واستراتيجياش تساعدهم على اال ددماج فدى 

، تم  حتى يص حوا أعضا  فاعلين في المج

فهددم أك ددر فئدداش ذوى االحتياجدداش الدا،ددة 

 احتياجا  لهذا الدمج.

: يمبددددن حددد  التربددددوىبالنسددد ة لميدددددار ال  (د)

ئجدد  االسددتفادة مددن أدواش هددذا ال حدد  و تا

فددى مجددال تعلدديم الفئدداش الدا،ددة، وتعلدديم 

 .الصم
 

 فروض البحث:
 

يوجددددد فددددرق دال إحصددددائيا  عنددددد مسددددتوى  (1
( بدددين متوسدددزى درجددداش تالميدددذ 0.05≥)

المجمدددددوعتين التجري يدددددة والضدددددابزة فدددددى 

التز يل ال عدى فى مقياس الحس الجغرافدى 
د مدددن اابعددداد التدددى يقيسدددها كبدددل ولبدددل بعددد

 .ميذ المجموعة التجري يةلصالح تال
يوجددددد فددددرق دال إحصددددائيا  عنددددد مسددددتوى  (2

( بدددين متوسدددزى درجددداش تالميدددذ 0.05≥)
المجمدددددوعتين التجري يدددددة والضدددددابزة فدددددى 
التز يدددل ال عددددى لمقيددداس الدددوعى بمفهدددوم 
جودة الحياة ولبل مبور من المبو اش التدى 

 .ة التجري يةلصالح تالميذ المجموعيقيسها 

يوجددددد فددددرق دال إحصددددائيا  عنددددد مسددددتوى  (3

( بدددين متوسدددزى درجددداش تالميدددذ 0.05≥)
المجموعددة التجري يددة فددى التز يقددين الق لددى 
وال عددددى لمقيددداس الحدددس الجغرافدددى كبدددل 

لتددى يقيسددها لصددالح ولبددل بعددد مددن اابعدداد ا
 .التز يل ال عدى

يوجددددد فددددرق دال إحصددددائيا  عنددددد مسددددتوى  (4
جددداش تالميدددذ ( بدددين متوسدددزى در0.05≥)

المجموعددة التجري يددة فددى التز يقددين الق لددى 
وال عدى لمقياس الوعى بمفهوم جودة الحياة 

لتدى يقيسدها كبل ولبل مبور من المبو اش ا
 .لصالح التز يل ال عدى

يحقل استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس  (5
الدراسدداش االجتماعيددة حجددم تددأثير مناسددج 

ذ رافدددددى لتالميدددددعلدددددى تنميدددددة الحدددددس الجغ
 .المجموعة التجري ية

يحقل استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس  (6

الدراسدداش االجتماعيددة حجددم تددأثير مناسددج 

علدددى تنميدددة الدددوعى بمفهدددوم جدددودة الحيددداة 

 المجموعة التجري ية . لتالميذ

يحقل استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس  (7

( فدى 0.06≥)الدراساش االجتماعيدة فعاليدة 

افددى لتالميددذ المجموعددة تنميددة الحددس الجغر

 .جري يةالت

يحقل استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس  (8

( فدى 0.06≥)الدراساش االجتماعيدة فعاليدة 

حيدداة لتالميددذ تنميددة الددوعى بمفهددوم جددودة ال

 .المجموعة التجري ية
 

 :: وتضم ثالثة أقسام هىأدبيات البحث
 

: اإلطددار النيددرى ودراسدداش سددابقة القسىىم الو 

 .تفاعليةستددام الوسائط المتعلقة با

سداش سدابقة : اإلطدار النيدرى ودراالقسم الثانى

 .متعلقة بالحس الجغرافى

سدابقة : اإلطار النيدرى ودراسداش القسم الثالث

 .متعلقة بمفهوم جودة الحياة
 

ألقسدام ال الثددة وفيمدا يلدى عددرن تفصديلى ل

 :على النحو التالى
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 : اإلطىىار النىىىرم ودراسىىات سىىابقةالقسىىم الو 

 :استخدام الوسائط التفاعليةمتعلقة ب
 

 :م تقسيم هذا القسم إلى قسمين هماوت
 

اسىىىىىىىتخدام الوسىىىىىىىائط دراسىىىىىىىات متعلقىىىىىىىة ب (أ)

 :التفاعلية ومنها
 

( Amos, Douglas 1999أكدددش دراسددة ) (1)

ة اسدددددتددام البوم يدددددوتر فدددددى علدددددى أهميددددد

، وقددد سدداعد فددى تحصدديل التالميددذ التدددريس

 دواشبالمرحلددددددة االبتدائيددددددة مقار ددددددة بدددددداا

لنتددائج التدددى أشددارش إليهدددا . وأهدددم االتقليديددة

ح أداة رئيسددة : أر البوم يددوتر أ،دد الدراسددة

، فضددال  عددن شددعور فددى التدددريس المعا،ددر

لبوم يدوتر التالميذ بالر ا عند اسدتددامهم ا

 .كأداة فى عملية التعلم

( Webster, Daniel 1999واسدتهدفن دراسدة ) (2)

كا ددن أهددم اسددتددام تبنولوجيددا البوم يددوتر و

: أر لنتدددائج التددددى تو،ددددلن إليهددددا الدراسددددةا

متابعدددددة المعلدددددم لتالميدددددذه أثندددددا  اسدددددتددام 

تنميددددة قدددددرة  البوم يددددوتر قددددد سدددداعد علددددى

، وأو،ددددن الدراسددددة التالميدددذ علددددى الدددتعلم

البوم يدددددددوتر فدددددددى العمليدددددددة بتفعيدددددددل دور 

 التعليمية.

( 2000وهدفن دراسة حسدام الددين حسدين ) (3)

ط التعليميددددة فددددى فاعليددددة اسددددتددام الوسددددائ

تدددددريس وحدددددة  ريزددددة مصددددر الز يعيددددة 

بالصددد  ااول اإلعددددادى علدددى التحصددديل 

. وتدم واكتساد بع  مهاراش عملياش العلم

بالوسدددائط المتعدددددة م دددل:  تددددريس الوحددددة

( C.D، وال)الفيديو ، الشدفافياش ، والرسدوم

وأو،دددددن الدراسددددددة بضدددددرورة اسددددددتددام 

مددن  الوسدائط التعليميدة فدى التدددريس لمدا لهدا

تحقيدددددل أهدددددداا الدراسددددداش جددددددوى فدددددى 

 .االجتماعية

( علددى 2001وأكددش دراسددة حسددين محمددد ) (4)

تعرا فعالية استددام تبنولوجيا المعلومداش 

صدددديل لدددددى فددددى تدددددريس الجغرافيددددا والتح

. وتددم تصددميم طددالد الصدد  ااول ال ددا وى

. يدددذ ال ر دددامج علدددى جهددداز البوم يدددوتروتنف

نداهج وأو،ن الدراسة بضرورة تزدوير الم

مددددل مدددد  تز يقدددداش وطددددرق التدددددريس لتتبا

 .تبنولوجيا التعليم

( Fine & Freidman 2002وهددفن دراسدة ) (5)

تعددددرا اسددددتددام الوسددددائط المتعددددددة فددددى 

تدددددريس كددددل مددددن الدراسدددداش االجتماعيددددة 

لدددددة االبتدائيدددددة بالواليددددداش والعلدددددوم بالمرح

. وأشارش  تائج الدراسدة إلدى فعاليدة المتحدة

لمتعددة فدى تنميدة التفبيدر استددام الوسائط ا

 .لناقد وحل المشبالش لدى التالميذا

( Aubry, Linda 2003وحدددددش دراسدددة ) (6)

دى المشدددبلة فدددى تدددد ى ال قافدددة الجغرافيدددة لددد

، وتددددم تالميددددذ الصدددد  الدددددامس االبتدددددائى

. ر امج قائم علدى الوسدائط المتعدددةتصميم ب

وأشدددددارش النتدددددائج إلدددددى فعاليدددددة اسدددددتددام 

تسددداد ئط المتعدددددة فدددى اكتبنولوجيدددا الوسدددا

 .التالميذ ال قافة الجغرافية
 

دراسىىىىىىىات متعلقىىىىىىىة باسىىىىىىىتخدام الوسىىىىىىىائط  (ب)

 :ومنهاالتفاعلية فى التدريس للتالميذ الصم 
 

( 2005اهتمددن دراسددة محمددد ع ددد الغنددى )  (7)

بتعرا أثر استددام البوم يوتر فدى تددريس 

العلددددوم علدددددى التحصددددديل وتنميدددددة التفبيدددددر 

. وأشددددددارش معيا  بددددددارى للمعدددددداقين سدددددداالبت

الدراسة إلى بعد  مشدبالش تددريس الصدم 

، دم مالئمددة طددرق التدددريس المسددتددمةكعدد

وسددائل تعليميددة مناسدد ة لهددذه وعدددم وجددود 

 .الفئة

( علددى 2008وأكدددش دراسددة السدديد شددحات  ) (8)

لتعلدديم كأسددلود أهميددة اسددتددام تبنولوجيددا ا

، حيدد  سدداعدتهم علددى تدريسددى لددتعلم الصددم

دهم فى االعتمداد علدى تزوير مهاراش تساع

، والتبي  أ فسهم فى مواجهة حياتهم العملية

ية والذاتيددة مدد  ال يئددة االجتماعيددة واالسددتقالل

 .لتبفل لهم حياة جيدة
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وأشدددددارش دراسدددددة أسدددددامة ع دددددد الدددددرحمن  (9)

( إلدددى تصدددميم بر دددامج قدددائم علددددى 2010)

ال نائية االجتماعية باستددام الدتعلم الدلديط . 

ناهدددددـج الدراسددددداش وأكددددـدش الدراسدددددة أر م

االجتماعية ال تهتم بمفاهيم ال يئدـة المصدورة 

ة ار هـذه المفاهيم تتجداوز الحددود الز يعيدـ

اهيم ، حيد  تحتداج هدذه المفدلحواس اإل سار

، ار طددددرق اسدددداليج تبنولوجيددددة لتنميتهددددا

ة ال تساعد على تنميتها لدى التدريس المعتاد

 .الصم

ير وهدددفن دراسددة كددل مددن محمددد أبددو شددق (10)

( تعرا فعالية بر امج 2010ومجدى عقل )

محوسددددددج قددددددائم علددددددى أسددددددلود التعلدددددديم 

لعدرون الدصو،ى فى اكتساد مهداراش ا

، و لصدددن التقديميدددة لددددى الزدددالد الصدددم

الدراسددة إلددى عدددة تو،ددياش منهددا : تع يدد  

فبرة استددام ااسداليج التعليميدة المحوسد ة 

ذاش االحتياجددداش فدددى مجدددال تعلددديم الفئددداش 

 .الدا،ة

( علدى 2013وأكدش دراسة محمد رشوار ) (11)

أهميدددة اسدددتددام كدددل مدددن التعلددديم المتددد امن 

وغير المت امن للتالميذ المعاقين سدمعيا  فدى 

. وتم مية بع  مهاراش استددام اإل تر نتن

تصميم موق  إليبترو دى روعدى فيد  معدايير 

الميدذ إ تاج وتصميم المواق  اإلليبترو يدة للت

 .الصم

( بتعرا 2013سة  اهد السيد )واهتمن درا (12)

فاعليدددة مدددنهج مقتدددرح قدددائم علدددى الوسدددائط 

قيددل بعدد  أهددداا تدددريس التفاعليددة فددى تح

. ويسددداعد اسدددتددام الوسدددائط العلدددوم للصدددم

ة المتعلمين وجعدل التفاعلية على زيادة دافعي

، حيددد  تعدددرن المحتدددوى الدددتعلم ذا معندددى

 .صرية وحسية متعددةبالم ج بين وسائط ب
 

رم المتعلى  بتعلىيم التالميىذ الصىم  ىىاإلطار الن

 :ويضم الموضوعات التالية

 ( أهم مشكالت تعليم الصم:1)
 

أظهرش  تائج بع  الدراساش )محمدد ع دد 

( المشدددبالش لتعلددديم الصددددم 95، 2005الغندددى، 

 :م ل

واسددتراتيجياش التدددريس  عدددم مالئمددة طددرق -

 .المستددمة

يدم البتدج المدرسدية للتالميدذ عدم مناس ة مع -

 .الصم

تحصدددديل  اال دفددددان المسددددتمر فددددى  تددددائج -

 .التالميذ المعاقين سمعيا  

ميددذ الصددم بدددور إيجددابى فددى عدددم قيددام التال -

 .التعلم

ين غيددددر مددددؤهلين للعمددددل االسددددتعا ة بمعلمدددد -

 .بمدارس الصم

 .د وسائل تعليمية للمعاقين سمعيا  عدم وجو -
 

وهددددذه المشددددبالش تددددرت ط بجميدددد  المددددواد 

عامددددددة  الدراسددددددية للمعدددددداقين سددددددمعيا  بصددددددفة

وبالدراساش االجتماعيدة بصدفة  ا،دة حيد  أر 

تدريسددها للمعدداقين سددمعيا  ذو أهميددة حيدد  تتدداح 

للمعددداقين سدددمعيا  الفر،دددة الكتسددداد المعدددارا 

الجغرافيددة والتاريديددة والمهدداراش واالتجاهدداش 

التى تشدبل أساسدا  هامدا  مدن مقومداش تبديفهم مد  

 .المحليةال يئة 
 

 ليمية للصم:( أهمية تقديم الخدمات التع2)
 

وى  يدددددددرا  للقصدددددددور فدددددددى النمدددددددو اللغددددددد

، ين غددى تقددديم واالجتمدداعى لدددى التالميددذ الصددم

 ددددماش تعليميدددة لأل،دددم ت سددداعد علدددى ت ويدددده 

بالمعددارا التددى ت سددهم فددى تعريفدد  بال يئددة ومدددا 

، من ظواهر جغرافيدة ط يعيدة وبشدرية يوجد بها

وربز  بال يئة المحلية من  الل طدرق االتصدال 

التبيددد  مددد  أقرا ددد  ، وتسددداعده علدددى المدتلفدددة 

، وت يد من قدرت  علدى مواجهدة الصم والعاديين

العديد مدن مشدبالت  الحياتيدة ، وتبدوين إحسداس 

، ولديد    فرد ل  قيمة بين أفدراد المجتمد لدي  بأ 

طاقة معزلة يجج االستفادة منها بصورة م مدرة 

( 2010حي  أكدش دراسة أسامة ع د الدرحمن )
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تددداد المدرسدددى للمفددداهيم التدددى عددددم تضدددمين الب

الفدرق ص  بع  اليداهراش الجغرافيدة م دل )ت

بددين النهددر وال حددر والمحدديط وال حيددرة ـ كيفيددة 

 سدديم ال ددر و سدديم تبددور النهددر ـ حدددوة ظدداهرة 

( فهدذه ال حر، ظداهرة الفصدول ااربعدة وغيرهدا

لدى لقزداش فيدديو أو فالشدداش اليداهراش تحتداج إ

اسدددتددام  ، وهدددذا يتزلدددج مدددن المعلدددمتو دددحها

أساليج تدريسية تقدم هذه الياهراش فدى ،دورة 

تسددداعد التالميدددذ الصدددم علدددى  مرئيدددة متحركدددة

 .تعلمها
 

 :م الوسائط التفاعلية لتعليم الصم( استخدا3)
 

يواج  التالميذ الصم  الل مراحدل تعلديمهم 

وعاش ـم مو ددددددـددددددـهـى فـرة فددددددـة ك يددددددـمشبلدددددد

اش االجتماعيدددددة ، ويمبدددددن أر يسددددداعد ـالدراسددددد

ام الوسدددائط التفاعليدددة فدددى زيدددادة دافعيدددة اسدددتدد

الصددم وجعددل الددتعلم ذا معنددى باإل ددافة إلددى أر 

ى اكتسددددابهم دمجهددددا فددددى الفصددددول يسدددداعد علدددد

 .مهاراش متنوعة وم مرة
 

فالوسدددددائط التفاعليدددددة تعدددددرن المحتدددددوى 

التعليمددى بددالم ج بددين وسددائط بصددرية وحسددية 

، متعددددة تشددمل النصددوص، والصددور، والرسددوم

 .لمية فى إطار تفاعلىالمقاط  الفيو
 

تلفددة ولددذا بدددأش المندداهج بتدصصدداتها المد

، حيدددد  يعدددددد تركدددد  علددددى اسددددتددام التقنيدددداش

همدة فدى اإل تر ن من التزوراش التبنولوجية الم

، فاسدتددام اال تر دن حياة ذوى اإلعاقة السدمعية

لود حيددداتهم بشدددبل يسددداعدهم فدددى تحسدددين أسددد

د مددن ، وغيددر مددن طريقددة عملهددم للعديددـوا ددح

شددديا  م دددل: كيددد  يتعلمدددور، كيددد  يعملدددور، اا

 .كي  يتوا،لور معا ، كي  يجدور المعلوماش
 

  تعقيىىىل علىىىى اإلطىىىار النىىىىرم والدراسىىىىات

 السابقة المتعلقة بالقسم الو :
 

أكدش بع  الدراسداش م دل دراسدة حسدين  -

( علدددددى أهميدددددة اسدددددتددام 2001محمدددددد )

الدراساش تبنولوجيا المعلوماش فى تدريس 

، (2013دراسة  اهدد السديد )االجتماعية، و

( التى أكدش 2013ودراسة محمد رشوار )

علدددى أهميدددة اسدددتددام الوسدددائط التفاعليدددة 

 .ذ الصمللتالمي

وأشدددارش بعددد  الدراسدددداش علدددى أهميددددة  -

اسدددتددام البوم يدددوتر فددددى التددددريس م ددددل 

(، ودراسة 2005د الغنى )دراسة محمد ع 

، ودراسددددة محمددددد (2008السدددديد شددددحات  )

 (.2013رشوار )

، م الوسائط التفاعلية لتعليم الصدمإر استددا -

يساعد علدى عدرن مو دوعاش المحتدوى 

لوسدددائط ال صدددرية التعليمدددى بدددالم ج بدددين ا

 .والحسية المتعددة

اإلطددددددار النيددددددرى تددددددم االسددددددتفادة مددددددن  -

لدى أهدم ، فدى التعدرا عوالدراساش السابقة

، وأهميددددة المشددددبالش التددددى تواجدددد  الصددددم

 .ليمهمددام الوسائط التفاعلية لتعاست
 

متعلقىة القسم الثانى: اإلطار النىىرم ودراسىات 

   ويضم الموضوعات التالية:بالحس الجغرافى
 

حدددددش الرابزدددة  :( أبعىىىاد الحىىىس الجغرافىىىى1)

المتحدددة للتربيددة الجغرافيددة ورابزددة الجغددرافيين 

 /At site:www.edu.stste.us/contentsاامددريبيين )

standars/geography.html.www.tea.state.tx.us/ruley

ltac/chapter113a.html)  مسددددددة أبعدددددداد للحددددددس 

 :الجغرافى هى
 

وفقددددا  لدددددوائر الفددددرن و زددددوط : الموقىىىىع –أ 

وفددل االتجاهدداش  ، كمددا يحدددد المبددارالزددول

المبددار  ، أو بالنسدد ة ل عدددااربعددة والفرعيددة

. ولدددذا يؤكددد جدددودش أحمدددد عددن مبدددار   ددر

( أر تحديدددددددد المبدددددددار 330، 329، 2001)

لدزددوة ااساسددية لفهددم يزددة يعددد اعلددى الدر

 موق  المبار. فالجغرافيا هى علم المبار.

اسدتددام  زدوط : يتم تحديد المبدار بالمكاند ـ 

، والتدى ين غدى علدى الزدول ودوائدر العدرن

. تعليم ق ل الجامعى استيعابهاتالميذ مرحلة ال
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وي دددأ تحديددد المبددار مددن ال يئددة المحليددة التددى 

داد فدى االتسداع مد  تد يعيش فيها التلميدذ ثدم 

 ,Kriesberg. وتؤكددد دراسددة ) مددو التلميددذ

Daniel A., 2009 أر اإلحسدداس بالمبددار )

لدى التلميذ من  الل دراسدت  ل يئتد  المحليدة 

والبتدددددج المصددددددورة  باسدددددتددام ااطددددددالس

ئة يساعد على تنمية الحس والدروج إلى ال ي

 المبا ى.

يدة   تضم ال يئدة المحل: حيالتكيف مع البيئةج ـ 

مبدددددو ين همدددددا: ال يئدددددة الز يعيدددددة، وال يئدددددة 

اسددة العالقددة ، وهنددا تيهددر أهميددة درال شددرية

، وكيدد  يغيددر أفددراد بددين اإل سددار والمبددار

المجتمدددد  بيئددددتهم لألفضدددددل ويددددرى محمدددددد 

( 356،  2003متدددولى، ورمضدددار مسدددعد )

أر التبي  م  ال يئة يحتاج إلى دراسة الحياة 

 .وكل مبو اش ال يئة

: وتوجددد  دراسدددة علدددم البشىىىر الحركىىىة بىىىينـددد   

الجغرافيددا المددتعلم إلددى كيدد  يتحددرم ال شددر 

والمعلومدداش مددن مبددار   ددر.ى والمنتجدداش 

، أ نددا ك شددر فددى حاجددة ويجدج تعلدديم التالميددذ

ل ع  من  الل التصددير ماسة إلى بعضنا ا

 .واالستيراد

: تعدددد الدددرائط بأ واعهدددا مددن أهدددم اإلقلىىيمـددد  هددـ

، عددن التلميددذلتو دديح بعددد ااقدداليم  الوسددائل

وذلك من  الل ما تعر د  مدن رمدوز تع در 

و ها مددددن ظدددداهراش جغرافيددددة عددددن مضددددم

 .وتاريدية
 

 ( مفهوم الحس الجغرافى:2)
 

شعور بديهى عرا الحس الجغرافى بأ  : "

ة تعامل  م  ما يحيط ب  من يتولد لدى الفرد  تيج

، ويمبن تنميت  مدن  دالل الد دراش ال ريدة أشيا 

 (.19، 2004)مروة ببر،  والعالقاش المبا ية
 

وكمدددددا عدددددرا الحدددددس الجغرافدددددى بأ ددددد : 

فعد  إلدى استعداد فزدرى كدامن عندد كدل فدرد يد"

، وعقددد المقار دداش أر يشددعر بالمبددار مددن حولدد 

ومعرفددة موقدد  المبددار  ،يندد  وبددين مبددار   ددرب

وعدددرا الحدددس . (35، 2008)شددديما  محمدددد، 

قدددرة تلميددذ الصدد  الجغرافددى والعلمددى بأ دد : "

دادى على التع ير عن أفبداره ووعيد  ااول اإلع

بمدا يددور فدى ذهند  مددن عمليداش ممدا يمبند  مددن 

تفسير اليواهر البو ية والجغرافيدة المحيزدة بد  

 .(8، 2016و جال  إسماعيل، )سها حمدى 
 

 :( أبعاد الحس الجغرافى والعلمى3)
 

عريد  الحدس الجغرافدى والعلمدى بأ دد : تدم ت

ر أغل هدا إلدى ، وتشدي"ممارساش يقوم بها المدتعلم

أدا اش ذهنيدددددة وعمليددددداش قائمدددددة علدددددى الفهدددددم 

(David, P. 2013 وقد حددش أبعداد ومهداراش .)

( Driver, R. 2013الحدس الجغرافدى والعلمدى )

 :ىعلى النحو التال
 

  التوصىى  االسىىتمتاع عنىىد ممارسىىة النشىىطة

لالستجابات الصحيحة فى زمن قياسى  حىل 

مىىا لقىىدرة علىىى اسىىتخال  كىى    ااالسىىتطالع

هو جديد  الطالقة الفكرية  المثابرة  التمه  

قىىرا ة النصىىو    القىىدرة علىىى فىىى التفكيىىر

  تقديم الجغرافية والعلمية  تحم  المسئولية

شىىك  جديىىد  كدراش الشىىيا   فىىى المعلومىىات

بشىك  بىىديهى  االستشىىعار بوجىىود مشىىكالت  

لدلىىة م اـ  تقديىالحىىوا   تفعيى  كدارة الوقىت

  صىىحيحة الحىىس العىىددمالتخىىاا القىىرارات ال

 مراعاة احتياطات المن والسالمة.
 

بىىىىين الحىىىىس الجغرافىىىىى والحىىىىس  ( العالقىىىىة4)

 :العلمى
 

أكدددش اادبيدداش التربويددة فددى هددذا المجددال 

علدددى وجدددود عالقددداش مترابزدددة ومتشدددابهة بدددين 

بعدداد الحددس الجغرافددى والحددس العلمددى، حيدد  أ

 ,Emsley: دراسة )حددش بع  الدراساش منها

J. 2006) ( ودراسدةElain, M. 2009 ودراسدة )

، ( ودراسة )كريمة ع د الداله2016)حياة على، 

( حيدد  2017، )محمددد رشدددى ( ودراسدة2017

ساش أبعاد الحس علدى النحدو أو حن تلك الدرا
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االستشىىىىىعار  السىىىىىرعة  حىىىىىل االسىىىىىتطالع  

الدقىىىىة  المرونىىىىة  التنىىىىىيم الىىىىذاتى  تقىىىىديم 

مه  فى التفكير  الدلة  تحم  المسئولية  الت

المثىىىىابرة  تقىىىىدير الىىىىذات  طالقىىىىة الفكىىىىار  

  التحىىدب بلغىىة اليقىىىة  كدارة تنىىىيم الوقىىت

لحوا   االستمتاع  التمثي     تفعي  اةعلمي

االستدال   الحىس العىددم  احتياطىات المىن 

والمىىىىىان  التريىىىىىث  اسىىىىىتدعا  الخبىىىىىرات  

 .االستدال   المرونة فى معالجة المواقف
 

ال حددد  الحدددالى علدددى اابعددداد وقدددد اقتصدددر 

التاليددة للحددس الجغرافددى بالدراسدداش االجتماعيددة 

: الالزمة للتالميذ الصم بالمرحلة اإلعدادية وهى

حدددج االسدددتزالع، االسدددتمتاع، الم دددابرة، عددددم 

التسددرع فددى إ،دددار ااحبددام، الزالقددة الفبريددة، 

التوا،ل بمفرداش جغرافية علميدة، االستشدعار، 

ى الجغرافدددددى، تفعيدددددل التم يدددددل، الحدددددس العددددددد

 .الحواس، احتياطاش اامن
 

 :دراسات سابقة فى مجا  تنمية الحس( 5)
 

لدددى ثالثدددة أقسدددام وقسدددمن هدددذه الدراسددداش إ

 :على النحو التالى
 

دراسددداش اهتمدددن بتنميدددة الحدددس الجغرافدددى  –أ 

( Mackenzie, G. R., 2008منهدا: دراسدة )

التددى اهتمددن بتدددريس الحددس الجغرافددى مددن 

  لدددى تالميدددذ المبددار والموقددد ددالل تحديدددد 

، يما  محمددد. ودراسددة )شدالمرحلدة االبتدائيدة

ميددددة بر ددددامج لتن ( التددددى هدددددفن بنددددا 2014

ودراسدة  .الحس الجغرافدى اطفدال الرو دة

( التددى اسددتهدفن 2014، فتحيددة أبددو الي يددد)

تنمية بعد  مهداراش الحدس الجغرافدى لددى 

دى لوحدة المندا  تالميذ الص  ااول اإلعدا

، تهددا ى عزيددة. ودراسددة )ش الز يعددىوالن ددا

( التدددى تددددور حدددول فاعليدددة اسدددتددام 2017

 يدددددم المعلومددددداش الجغرافيدددددة فدددددى تنميدددددة 

التحصددديل والحدددس الجغرافدددى لددددى طدددالد 

ال ددا وى فددى مددادة الجغرافيددا. الصدد  ااول 

، ودراسة كدل مدن )مهدا كمدال ويدارا إبدراهيم

( التددددددى اسددددددتهدفن فاعليددددددة وحدددددددة 2017

مددددددة علدددددى مددددددد ل جغرافيدددددة مقترحدددددة قائ

مو تيسدددورى فدددى تنميدددة الحدددس الجغرافدددى 

الدريزددددة لزفددددل وبعدددد  مهدددداراش قددددرا ة 

 .الرو ة

د ـ دراسدداش اهتمددن بتنميددة الحددس الجغرافددى 

، و جدال  سدها حمددىوالعلمى منها: دراسة )

( والتددى اسددتهدفن فاعليددة 2016إسددماعيل، 

وحددددددة مقترحدددددة فدددددى العلدددددوم والدراسددددداش 

ش ال يئيدة فدى االجتماعية قائمة علدى الدراسدا

تنميددددة مهدددداراش التفسددددير والحددددس العلمددددى 

دى تالميدددددذ الصددددد  ااول والجغرافدددددى لددددد

 .اإلعدادى

س العلمدى منهدا: ج ـ دراساش اهتمن بتنمية الح

( اسدتهدفن تنميدة 2004، دراسة )مروة ببدر

الحدددس العلمدددى مدددن  دددالل مهدددارة الدددذاكرة 

المبا يدددددة لددددددى ااطفدددددال ومددددددى تدددددذكرهم 

. ل ت عددا  اماكنهددال وموا دد  ااشددبالألشددبا

( التددددـى Koch, A., 2006ودراسدددة )

لدددى بعددد  ا ليددداش لتنميدددة الحدددس أشدددارش إ

علم  منة ، التعلم من  دالل : توفير بيئة تمنها

ال حدد ، تدددعيم حددج االسددتزالع، تنميددة ثقددة 

 & ,.Furberg, A. ودراسة )المتعلم بنفس 

Klug, S. 2013 والتدى سدعن إلدى تنميدة )

ميددذ مددن  ددالل مددادة دى التالالحدس العلمددى لدد

لددددرحمن ه ددددة ل ع ددددد االعلددددوم. ودراسددددة )

مدددن بتنميدددة أبعددداد الحدددس ( التدددى اهت2013

العلمددددى م ددددل: اسددددتدعا  الد ددددراش، الحددددس 

العددددى، تفعيددل الحددواس، حددج االسددتزالع، 

االسددتمتاع بالعمددل، الم ددابرة. ودراسددة )حيدداة 

( التدددى اهتمدددن بتنميدددة الحدددس 2016، علدددى

همدددة منهدددا بيئدددة الل  ليددداش مالعلمدددى مدددن  ددد

، ش التدددددريس، وطددددرق واسددددتراتيجياالددددتعلم

فة إلددى تدددوفير الجددو ا مددن للمدددتعلم. باإل ددا

( 2017، ودراسددة )محمددد رشدددى أبددو شددامة
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فن تنميددددة مهدددداراش التفبيددددر والتددددى اسددددتهد

، وبعدد  أبعدداد الحددس العلمددى لدددى التددأملى

ال ددددا وى فددددى مددددادة طددددالد الصدددد  ااول 

( 2017، هالفي يا . ودراسة )كريمة ع د الال

التى اهتمدن ب ندا  وحددة مقترحدة فدى العلدوم 

المفداهيم  قائمة على التعليم المتمداي  إلكسداد

ى لتالميذ الص  ال دا ى العلمية والحس العلم

 .اإلبتدائى
 

  تعقيىىىل علىىىى اإلطىىىار النىىىىرم والدراسىىىات

 السابقة المتعلقة بالقسم الثانى:
 

ال اح ددددددة علددددددى أبعدددددداد الحددددددس تعرفددددددن  -

ددتددد  الرابزدددة المتحددددة ، كمدددا حالجغرافدددى

لجغرافيدددددددددددة والجغدددددددددددرافيين للتربيدددددددددددة ا

 .اامريبيين

تدددددم االسدددددتفادة مدددددن العالقدددددة المترابزدددددة  -

والمتشددابهة بددين الحددس الجغرافددى والحددس 

العلمى والتى أكدش علي  بعد  الدراسداش 

(، ودراسددة محمددد Elain, M. 2009م دل )

 .(2017رشدى )

اهتمدددن بعددد  الدراسددداش بتنميدددة الحدددس  -

 ددل دراسددة فتحيددة أبددو الي يددد الجغرافددى م

(، 2017(، ودراسة تها ى عزيد  )2014)

ودراسة كال  من: مهدا كمدال ويدارا إبدراهيم 

(2017). 

أكدددددش بعدددد  الدراسدددداش بتنميددددة الحددددس  -

 :غرافددى والعلمددى م ددل دراسددة كددال  مددنالج

 .(2016سها حمدى و جال  إسماعيل )

اهتمدددن بعددد  الدراسددداش بتنميدددة الحدددس  -

 ،(2016ة علددى )لعلمددى م ددل دراسددة حيدداا

 .(2017ودراسة كريمة ع د اإلل  )

بندددددا  علدددددى عدددددرن اإلطدددددار النيدددددرى  -

، تم إعدداد والدراساش السابقة بالقسم ال ا ى

قائمددة بأبعدداد الحددس الجغرافددى للدراسدداش 

لتالميددددددذ الصددددددم االجتماعيددددددة الالزمددددددة ل

 بالمرحلة اإلعدادية.

القسم الثالث: اإلطار النىرم ودراسات متعلقة 

 ة الحياة:بمفهوم جود
 

م جدودة يضم اإلطار النيرى المتعلل بمفهو

 :الحياة المو وعاش التالية
 

دة : يتضدمن مفهدوم جدو( تعريف جودة الحياة1)

الحياة جوا ج الحياة المدتلفة، حي  يعبس ثالثة 

 (2)        .جودة ال يئة الجغرافية (1): مجاالش هى

. وإر جدددودة جددودة المدرجدداش (3). جددودة اادا 

ة الجغرافيددددة وجددددودة اادا  يع ددددرار عددددن ال يئدددد

وال يصدددفار  متزل ددداش الحيددداة السدددعيدة ل  سدددار

. ويصدد  الددد ع  جدددودة الحيدداة السدددعيدة  فسدددها

لمندددددتج علدددددى أ ددددد  االسدددددتمتاع المدرجددددداش أو ا

، ار المنددتج الددذى تتوقدد  جودتدد  علددى بالحيدداة

مدددى جددودة ال يئددة الجغرافيددة وجددودة اادا  معددا  

(Katsching H. 2006, p.p. 3-7) بينما أشدارش .

بع  التعريفاش حول جدودة الحيداة إلدى الدرجدة 

التددددى يسددددتمت  بهددددا الفددددرد فددددى حياتدددد  و وعيددددة 

مدرجددددداش التفاعدددددل بدددددين الحالدددددة االجتماعيدددددة 

)أحمددد ع ددد واالقتصددادية وال يئيددة علددى اإل سددار 

الددد ع  جدددودة  (. وعدددرا63، 2015الرشددديد، 

ى ـرد فدددـ  الفدددـمتدددـ: تالحيددداة بمقدددـدار كدددـل مدددـن

ة التفاعدددل بدددين الجوا دددج ال يئيدددة ـ   تيجدددـاتدددـحي

، والتوافل ة واالجتماعية واالقتصاديةوالعمرا يـ

، والتعدايش يئة الجغرافية بأبعادها المدتلفةم  ال 

الددذى يشددعر بددـ  اافددراد  حددو ال يئددة الجغرافيددة 

، 2005الل ال هدددادلى، ، ع دددد الدددد)علدددى مهددددى

75–77). 
 

لدى دش اادبيداش ع: أك( مكونات جودة الحياة2)

أربعددة مبو دداش لجددودة الحيدداة هددى: )أ( المجددال 

 ل : اا شزة االقتصادية والدداالقتصادى ويضم

، وتدوفير فدرص السنوى وتقليل معددالش ال زالدة

ماعى ويضدم: اال ددماج العمل )د( المجال االجت

م مدددى ، والتعلدديم ، واامددار بددالمجتاالجتمدداعى

مجدددددال جيددددددة )ج( ال. والتمتددددد  بصدددددحة الحيددددداة

تدددوفير الدددددماش، وسدددهولة : العمرا دددى ويضدددم

، وتوافدددددل اال تقدددددال، وتدددددوفير السدددددبن المالئدددددم

اش اارن ) ( المجددال ال يئددى ويضددم: اسددتددام
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تحسدددين جدددودة الهدددوا ، وتحسدددين جدددودة المدددا ، 

يدة للمدلفدداش ، واإلدارة الرشدوالتنميدة المسددتدامة

(. وكمدددددا 35، 2010ال يئيدددددة )حمددددددى هاشدددددم، 

اة ثالثددة أبعدداد رئيسددة هددى: ودة الحيددتتضددمن جدد

محمدد، و الددد ، والنشداط )عمدداد القديم، والفاعليددة

( وأشدارش بعد  اادبيداش 60، 2014إبراهيم، 

ـاة مشتركة بين جميد  إلى أر مبو اش جودة الحي

ال شددر، وتتم ددل فددى: تبددوين ااسددرة، والرعايددة 

ومسددتوى معيشددى الئددل، والعمددل، ، االجتماعيددة

عرقيدددة، وتبدددوين والتعلددديم، وحدددل الجماعددداش ال

. المشاركة فى إدارة الشدئور العامدة، والجمعياش

ش جودة الحيداة بالشدبل ويمبن التع ير عن مبو ا

 :( التالى1)

 
 ( مبو اش جودة الحياة1شبل )

 

: إر اإلعاقددة ( الصىىم ومفهىىوم جىىودة الحيىىاة3)

السدمعية لهدا  ثدار سددل ية علدى الجوا دج المدتلفددة 

، ة واالجتماعيدةا،ة الجوا ج النفسديلأل،م وبد

ويعددديش اا،دددم فدددى قلدددل وا دددزراد بسددد ج 

معدد ول سددمعيا   وجددوده فددى عددالم ،ددامن ، فهددو

 .عن العالم الدارجى
 

، وهذا ما أكدت  دراسة )سدعيد ع دد الدرحمن

( حيددد  تو،دددلن إلدددى وجدددود ا دفددددان 2012

تدأثر  جودة حياة التالميذ الصم والدذى وا ح فى

سدة بشبل ك يدر بعامدل اإلعاقدة. كمدا أشدارش درا

( علددى وجددود فددروق دالددة 2012، )منددى توكددل

، يا  بدددددين التالميدددددذ الصدددددم الموهدددددوبينإحصدددددائ

والتالميددذ الصددم غيددر الموهددوبين علددى مقيدداس 

الحياة بجمي  أبعاده. وكما تو،لن دراسدة جودة 

( إلدى 2013، كل من )محمد عمر وفارس أحمد

وجددددود داللددددة إحصددددائية بددددين المعدددداقين وغيددددر 

جدودة الحيداة. واهتمدن  عاقين فدى جميد  أبعدادالم

( ب مبا ية تحسين 2016، دراسة )،افى محسن

الصددم جددودة الحيدداة للزددالد بمؤسسدداش رعايددة 

كما اهتمن دراسة )فدا  جمدال . و عاا السم 

( بمستوى الدوعى الدذاتى وعالقتد  2017، الدين

بنوعيدددة الحيددداة لددددى والددددى أطفدددال ا دددزراد 

 .  التوحد فى محافية العا،مة عمارطي
 

 ل علىىىى اإلطىىىار النىىىىرم والدراسىىىاتتعقيىىى 

 :السابقة المتعلقة بالقسم الثالث
 

استفادش ال اح ة من القسم ال ال  فى إعداد  -

قائمددة بمؤشددراش جددودة الحيدداة بالدراسدداش 

لتالميددددددذ الصددددددم االجتماعيددددددة الالزمددددددة ل

 .بالمرحلة اإلعدادية

 ال  على مبو داش أكدش اادبياش بالقسم ال -
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االقتصددادى، جددودة الحيدداة وهددى: المجددال 

والمجدال االجتمدداعى، والمجددال العمرا ددى، 

 .والمجال ال يئى

أكدش بع  الدراساش إلى وجود ا دفان  -

 دل وا ح فى جودة الحياة للتالميذ الصدم م

، (2012دراسدددددة سدددددعيد ع دددددد الدددددرحمن )

( 2016وأشددارش دراسددة ،ددافى محسددن )

تحسددين جددودة الحيدداة للتالميددذ إلددى إمبا يددة 

 .الصم
 

 البحث: خطوات وكجرا ات
 

: ل جابة عدن السدؤال ااول لل حد  والدذى أوال  

مددا أبعدداد الحددس الجغرافددى : " ددف علددى

لتالميددذ بالدراسدداش االجتماعيددة الالزمددة ل

الصدددددم بالمرحلدددددة اإلعداديدددددة؟" سدددددتقوم 

 :ال اح ة بما يلى

إعدددددداد قائمدددددة بأبعددددداد الحدددددس الجغرافدددددى  (1

لتالميددددذ بالدراسدددداش االجتماعيددددة الالزمددددة ل

اإلعداديددددة، مددددن  ددددالل الصددددم بالمرحلددددة 

 :اإلطالع على

مصدددادر التدددى تناولدددن الحدددس اادبيددداش وال -أ

 .الجغرافى

 .راساش التى اهتمن بالحس الجغرافىالد -د

 .ط يعة علم الجغرافيا -ج

 .منهج الدراساش االجتماعية -د

عدددرن القائمدددة فدددى ،دددورة اسدددت ا ة علدددى  (2

 مجموعددة مددن المحبمددين فددى مجددال مندداهج

 .وطرق تدريس الدراساش االجتماعية

بمدددين تعدددديل القائمدددة فدددى  دددو   را  المح (3

 .وإعداد الصورة النهائية لها

: ل جابة عن السدؤال ال دا ى لل حد  والدذى ثا يا  

مددا مؤشددراش جددودة الحيدداة : " ددف علددى

لتالميددذ بالدراسدداش االجتماعيددة الالزمددة ل

 :الصم بالمرحلة اإلعدادية؟" تم ما يلى

إعدددددداد قائمدددددة بمؤشدددددراش جدددددودة الحيددددداة  (1

لتالميددددذ االجتماعيددددة الالزمددددة ل بالدراسددداش

الصددددم بالمرحلددددة اإلعداديددددة، مددددن  ددددالل 

 :اإلطالع على

  التدى تناولدن مفهدوم جدودة البتج والمراج -أ

 .الحياة

 .ش التى اهتمن بمفهوم جودة الحياةالدراسا -د

عيددددة وعالقتهددددا ط يعددددة الدراسدددداش االجتما -ج

 .بمفهوم جودة الحياة

عدددرن القائمدددة فدددى ،دددورة اسدددت ا ة علدددى  (2

 ن المحبمددين فددى مجددال مندداهجمجموعددة مدد

 .وطرق تدريس الدراساش االجتماعية

بمدددين تعدددديل القائمدددة فدددى  دددو   را  المح (3

 .وإعداد الصورة النهائية لها

: ل جابة عن السدؤال ال الد  لل حد  والدذى ثال ا  

ما الصورة المناس ة لتددريس : " ف على

مدددنهج الدراسددداش االجتماعيدددة بالمرحلدددة 

م باسددددددتددام الصدددددداإلعداديددددددة للتالميددددددذ 

 :الوسائط التفاعلية؟" تم ما يلى

 يددراش وطننددا العربددى" : "ا تيددار وحدددتى (1

" مدددددن مدددددنهج و"ثدددددرواش وطنندددددا العربدددددى

 الدراسددددداش االجتماعيدددددة بالصددددد  ال دددددا ى

 .اإلعدادى

ين لتالميدددذ الصددد  إعدددادة ،ياغدددـة الوحددددت (2

إعدددادة الصدددياغة  ، وتمدددنال دددا ى اإلعددددادى

1)على النحو التالى


): 

        وإ تاجهدا وفدل بر دامجتصدميم الددروس  .1

 :Course Lab" "كورس الد

حدددالى بددددالمعنى ا تددددى التددد م ال حدددد  ال .2

مجموعدة مدن الد دراش لل ر امج وهو: "

التعليميددة التددى تقدددم لمعلمددى الدراسدداش 

، الجتماعيددة  ددالل فتددرة زمنيددة محددددةا

حي  ،دممن دروس الوحددتين ااولدى 

وال ا يدددة بمدددنهج الدراسددداش االجتماعيدددة 

ال ددا ى اإلعدددادى وتددم إ تاجهددا  بالصدد 

بترو يدددددة وتفاعليدددددة عاليدددددة بصدددددورة إل

 .الجودة"

وتددم  شددره علددى أقددراص مدمجددة حيدد   .3

                                                
 .قرص المدمج بمالحل ال ح مرفل ال (1)
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وزعددددددن علدددددددى تالميدددددددذ المجموعدددددددة 

عتمدداد أيضددا علددى اال . ويمبددنري يددةالتج

المشددغالش اا ددرى، وتعتمددد علددى م دددأ 

أساسدددى هددددو: "مددددا تشددداهده هددددو الددددذى 

 .ستحصل علي "

الوحددتين وتم تعليم مو وعاش دروس  .4

فدددي بيئدددة تفاعليدددة متنقلدددة معتمددددة علدددى 

اسدددتددام شددد بة اإل تر دددن والحاسدددود 

متعددددددد الوسدددددائط وااجهددددد ة المتنقلدددددة 

 لعرن ال رمجياش.

وتم توظيد  مدوارد اإل تر دن وإمبا اتد   .5

مدددن أجدددل تحقيدددل بيئدددة تفاعليدددة لتقدددديم 

ى من  دالل وسدائط مو وعاش المحتو

 .االتصال الحدي ة

موعددددة مدددددن عددددرن الوحدددددتين علدددددى مج (3

ديلهما فددددى  ددددو   رائهددددم المحبمددددين وتعدددد

 .ومقترحاتهم

: ل جابة عن السؤال الراب  لل ح  والذى رابعا  

إلددى أى حددد يددؤدى تدددريس : " ددف علددى

مدددنهج الدراسددداش االجتماعيدددة باسدددتددام 

: وسدددائط التفاعليدددة إلدددى تنميدددة كدددل مدددنال

الحددس الجغرافددى والددوعى بمفهددوم جددودة 

حلددددددددة الحيدددددددداة للتالميددددددددذ الصددددددددم بالمر

 :عدادية؟" قامن ال اح ة بما يلىاإل

تم ا تيار مجموعة ال ح  مدن بدين التالميدذ  (1

مها الصددم بالصدد  ال ددا ى اإلعدددادى وتقسددي

 .إلى مجموعتين تجري ية و ابزة

: إعدددددداد دليدددددل المعلدددددم لتددددددريس وحددددددتى (2

ثدرواش وطنندا  يراش وطنندا العربدى" و ""

 .بى" باستددام الوسائط التفاعليةالعر

س الحدددددس الجغرافددددددى فددددددى إعدددددداد مقيددددددا (3

ية لتالميذ الص  ال دا ى الدراساش االجتماع

 .اإلعدادى

إعددداد مقيدداس الددوعى بمفهددوم جددودة الحيدداة  (4

يددة لتالميددذ الصدد  فددى الدراسدداش االجتماع

 .ال ا ى اإلعدادى

عدددرن كدددل مدددن: دليدددل المعلدددم، ومقيددداس  (5

، ومقيدداس الددوعى بمفهددوم الحددس الجغرافددى

مددين لمحبجدودة الحيدداة علددى مجموعددة مددن ا

 .وتعديلهما فى  و   رائهم

تز يدددل كدددل مدددن مقيددداس الحدددس الجغرافدددى  (6

ومقيدددداس الددددوعى ق ليددددا  علددددى مجمددددوعتى 

 .ح ال 

تددددددريس الوحدددددددتين باسددددددتددام الوسددددددائط  (7

، عليددددة لتالميددددذ المجموعددددة التجري يددددةالتفا

معتددادة وتددريس  فدس الوحدددتين بالزريقدة ال

 .لتالميذ المجموعة الضابزة

 ، ومقيدداسافددىتز يددل مقيدداس الحددس الجغر (8

 .الوعى بعديا  على مجموعتى ال ح 

 .جيل ال يا اش ومعالجتها إحصائيا  تس (9

: ل جابددة عددن السددؤال الدددامس لل حدد   امسددا  

مدددا فاعليدددة تددددريس : "والددذى  دددف علدددى

مدددنهج الدراسددداش االجتماعيدددة باسدددتددام 

لوسدددائط التفاعليدددة فدددى تنميدددة كدددل مدددن: ا

، والدوعى بمفهدوم جدودة الحس الجغرافدى

الميددددذ الصددددم بالمرحلددددة ة لدددددى التالحيددددا

 :اإلعدادية؟" تم ما يلى

حسددددداد حجدددددم تدددددأثير تددددددريس الوحددددددتين  (1

وسدائط التفاعليدة علدى تنميدة كدل باستددام ال

، والدددوعى مددن: مهدداراش الحدددس الجغرافددى

ة لددى تالميدذ المجموعدة بمفهوم جودة الحيدا

 .التجري ية

حسدداد فعاليددة تدددريس الوحدددتين باسددتددام  (2

ية فى تنميدة كدل مدن: الحدس لوسائط التفاعلا

، والدددوعى بمفهدددوم جدددودة الحيددداة الجغرافددى

 .موعة التجري يةلدى تالميذ المج
 

 :وفيما يلي تو يح لهذه اإلجرا اش
 

 :كعداد أدوات البحث
 

: كعىىىىداد قائمىىىىة بحبعىىىىاد الحىىىىس الجغرافىىىىى أوالا 

 بالدراسىىات االجتماعيىىة الالزمىىة للتالميىىذ الصىىم

 :ىبالمرحلة اإلعدادية  تم ما يل

 :تحديد مصادر اشتقاق القائمة وهى (1)
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ناولدددن الحدددس اادبيددداش والمصدددادر التدددى ت -أ

 :الجغرافى من حي 

ددددش مددن الحددس الجغرافددىأبعدداد  - : كمددا ح 

يددة ق ددل الرابزددة المتحدددة للتربيددة الجغراف

 .ورابزة الجغرافيين اامريبيين

أبعددداد الحدددس الجغرافدددى والعلمدددى: كمدددا  -

 .حددتها بع  الدراساش

بدددين الحدددس الجغرافدددى والحدددس  ةالعالقددد -

 .العلمى

: حي  يعد من أك در ط يعة علم الجغرافيا -

 العلدوم اهتمامدا  بتنميدة أبعداد الحدس سدوا 

 .كار الحس الجغرافى والحس العلمى

مددددنهج الدراسدددداش االجتماعيددددة للتالميددددذ  -

الصددم بالمرحلددة اإلعداديددة حيدد  يسدداعد 

الحدالى علددى تنميدة الحددس  ط يعدة المددنهج

 .الجغرافى

، حيدددد  التددددى اهتمددددن بددددالحسالدراسدددداش  -د

تنميددة الحددس قسدمن إلددى دراسدداش اهتمدن ب

مددن بتنميددة ، ودراسدداش ثا يددة اهتالجغرافددى

ثال دة  ، ودراسداشالحس الجغرافى والعلمى

 .اهتمن بتنمية الحس العلمى

( إعددددداد قائمددددة بأبعدددداد الحددددس الجغرافدددددى 2)

لتالميدددذ بالدراسددداش االجتماعيدددة الالزمدددة ل

  تضدمنن ، حيداإلعداديدةالصدم بالمرحلدة 

. حدج االسدتزالع (1) :القائمة اابعاد التاليدة

عدم التسدرع  (4). الم ابرة (3). االستمتاع (2)

. الزالقددة الفبريددة (5). ااحبددامفددى إ،دددار 

 (7)  . التوا،ل بمفرداش جغرافية علمية (6)

الحددس العددددى  (9). التم يددل (8). االستشددعار

 (11)   .تفعيددددددل الحددددددواس (10). الجغرافددددددى

 .احتياطاش اامن

وكمددا تضدددمنن القائمدددة المؤشدددراش التدددى  -

المتعلم لبل مدن اابعداد  يجج أر يقوم بها

 .المحددة

لقائمددة أسددئلة موجهددة إلددى كمددا تضددمنن ا -

1)المحبمددين


، حددول مدددى مناسدد ة أبعدداد (

غرافددددددى لتالميددددددذ المرحلددددددة الحددددددس الج

اإلعدادية، ومدى مناس ة المؤشراش لبدل 

 .بعد

قائمددددددة فددددددى  ددددددو   را  تددددددم تعددددددديل ال -

2)النهائية المحبمين وإعداد الصورة


). 
 

الحىىىس  أبعىىىادنتىىىائد صىىىدك المحكمىىىين لقائمىىىة 

 الجغرافى:
 

علدى مجموعدة مدن  القائمةعر ن ال اح ة 

 إلبددددا ( متدصدددف 26المحبمدددين تألفدددن مدددن )

الرأى فى مدى ،الحية تلدك القائمدة، وتقدديم مدا 

يرو   من مالحيداش ومقترحداش، مدن حيد  مدا 

 لى:ي
 

تحديددد درجدددة ااهميدددة للمهددداراش المتضدددمنة  -

 الحس الجغرافى. إلست ا ة

تحديددد درجددة  مناسدد ة المهدداراش المتضدددمنة  -

سددت ا ة لمسددتوى التالميددذ الصددم بالمرحلددة ل 

 عدادية.اإل
 

وفدددددددى  دددددددو   را  السدددددددادة المحبمدددددددين 

ومقترحاتهم تدم إجدرا  التعدديالش الالزمدة حيد  

يددة وقددد تددم أ،دد حن القائمددة فددى ،ددورتها النهائ

الوكيل  ى)حلمCOOPER استددام معادلة كوبر 

" (  قال  عن "كوبر288 ،2007 ،ىومحمد المفت

 (Cooper,1973: 
 

 
 

 (:1كما هو مو ح فى الجدول )

                                                
 .( قائمة بأسما  السادة المحبمين1ملحل : ) (1)
( قائمدددة أبعددداد الحدددس الجغرافدددى بالدراسددداش االجتماعيدددة الالزمدددة 2ملحدددل : ) (2)

 .لتالميذ الصم بالمرحلة اإلعداديةل
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 ( نسبة اتفاك المحكمين نحو أبعاد الحس الجغرافى ومؤشراتها1جدو  )
 

 المؤشرات التى يقوم بها المتعلم البعد م
 م المالئمةمد مدم الهمية

 مهمة
غير 

 مهمة

النسبة 

 المئوية
 مالئم

غير 

 مالئم

النسبة 

 المئوية

عىىن الموضىىوعات التىىى  يسىىتخدم مصىىادر جغرافيىىة حديثىىة ومتنوعىىة للبحىىث - :حل االستطالع -1

 .يدرسها
24 2 92% 25 1 96% 

  واالستفسار المستمر عن كى  يقصد به البحث المتواص  والتساؤ -

لنسىىبة لىىه عنىىد جمىىع المليىىد مىىن المعلومىىات   ومجهىىو  باجديىىد

لرضىا الىذم يحصى    مىن خىال  اشباع حالة االتلان المعرفى لديهإل

 .عليه عندما يتعلم

 %88 3 23 %88 3 23 .الجغرافية التى يشاهدها فى بيئتهيبحث عن الىواهر  -

 %88 3 23 %85 4 22 .عن مليد من المعلومات الجغرافية يطلع على مراجع وكتل للبحث -

 %88 3 23 %92 2 24 .واهر الجديدة فى الوسط المحيط بهيتسا   بصفة مستمرة عن الى -

 %92 2 24 %85 4 22 .لقة بالمجا  الجغرافىيقرأ بصفة مستمرة المتع - :االستمتاع -2

ميىىىل والشىىىعور يقصىىىد بىىىه ممارسىىىة النشىىىاط الجغرافىىىى بجديىىىة وت -

 .بالبهجة عند ممارسته

 %88 3 23 %85 4 22 .اقشة القضايا والتحديات المعاصرة  عند منيشعر بالحما -

 %85 4 22 %81 5 21 .بحما  فى جماعات النشاط الجغرافىيشترش  -

 %96 1 25 %92 2 24 .ر  النشطة التى تحتاج كلى تفكيريما -

 www.bostan-ss.com 23 3 88% 24 2 92%  -يفض  استخدام الطالس الورقية واإللكترونية   -

 %85 4 22 %81 5 21 :يستمتع بالدخو  على موقع -

 %88 3 23 %85 4 22 .جة عند كعداد التقارير الجغرافيةيشعر بالبه -

 %81 5 21 %81 5 21 .فى ح  مشكلة أو قضية حتى النهايةيستمر بتحنى  - :لمثابرةا -3

حقي  الهىد  المكلف بها لتيقصد بها تحم  المشاك لتحقي  المهام  -

  ودقىىة فىىى المسىىئولية واالسىىتقاللية والتىىروم   ويتحمىى المنشىىود

الدا  والقىدرة علىىى اتخىاا القىىرار المناسىل فىىى المواقىف الحياتيىىة 

 .اليومية

 %88 3 23 %88 3 23 .لى بسهولة عن العم  الذم يقوم بهال يتخ -

 %85 4 22 %85 4 22 .حقي  الهدا  التى يجل أن يحققهايتحم  بصبر صعوبات ت -

 %85 4 22 %88 3 23 .والمكلف بها بمصادر تعلم مستحدثةيستعين فى كنجاز المهام المختلفة  -

 %92 2 24 %92 2 24 .المعلومات ويقدمها بشك  جيديلخص  -

 %85 4 22 %81 5 21 .على الموضوعات والقضايا المختلفةيتحنى قب  أن يصدر أحكامه  - :عدم التسرع فى كصدار الحكام -4

كعطىىا     وفىىىريىىث واإلمعىىان والتمهىى  فىىى التفكيىىريقصىىد بىىه الت -

 .االستجابة وكصدار الحكام

العمى  المكلىف    ثىم يبىدأات الكافية عن الىاهرة المجتمعيةيقتنع بجمع المعلوم -

 .به لدراسة الىاهرة
22 4 85% 23 3 88% 

رافيىة أو تحىدم قبى  كصىدار يستخدم مصىادر الىتعلم المتنوعىة لتقيىيم قضىية جغ -

 .االستجابة
24 2 92% 24 2 92% 

 %88 3 23 %85 4 22 .مع الخبرا  حو  موضوعات الدراسة يتواص  بجدية -

 %85 4 22 %81 5 21 .يقدم الدلة المؤيدة التخاا قرارات مقنعة لآلخرين -

 %92 2 24 %88 3 23 .ى تواجه وطنهقضايا والمشكالت التيحتى بحلو  كبداعية لل - :الطالقة الفكرية -5

القىىة الشىىكا  وهىىى سىىعة الخيىىا    ويجيىىد الطالقىىة التعبيريىىة وط -

 .والرسوم والكروكيات
 %85 4 22 %81 5 21 .هام المكلف بها بصورة أفض  وأسرعيعالد الم -

 %88 3 23 %81 5 21 .هرة غير موجودة فى بيئته المحليةيكون صورة اهنية للتعبير عن ظا -

ا وبشك  مباشر -  %92 2 24 %85 4 22 .يدرش الىواهر اهنيا

 %81 5 21 %81 5 21 .بيئية محليةيتحمس بفاعلية لمتابعة قضايا ومشكالت  -

لمتنوعىىة حىىو  الوحىىدات التىىى يقىىدم أكبىىر عىىدد ممكىىن مىىن الفكىىار والمفىىاهيم ا -

 .يدرسها
23 3 88% 23 3 88% 

 %88 3 23 %88 3 23 .نفسه للمعنى الجغرافى الذم يقرأهيتوص  ب - :جغرافية علميةص  بمفردات )بلغة( التوا  -6

ويقصىد بهىىا كدراش وفهىىم المىىدلو  الجغرافىىى لوحصىىائيات والرقىىام  -

 والعداد.

 %85 4 22 %85 4 22 .البيئية بمصطلحات جغرافية صحيحة يكتل التقارير عن الىواهر -

 %85 4 22 %85 4 22 .عمي يقرأ النصو  الجغرافية بفهم  -

 %88 3 23 %88 3 23 .فىيتواص  بمفردات ومفاهيم جغرافية تعكس مدم القدرة على التفكير الجغرا -

دقىىة المشىىكالت المطروحىىة أمامىىه مثىى : اللراعيىىة  الغذائيىىة  الثىىروة يحىىدد ب - :االستشعار  -7

 .المائية  المسطحات المائية
22 4 85% 22 4 85% 

نة فى موقف ما ويحتىاج ه االستشعار بوجود مشكالت معيويقصد ب -

 .كلى ح  لها

 %88 3 23 %88 3 23 .ك  مشكلة أمامهيقترح الحلو  المنطقية ل -

 %85 4 22 %85 4 22 .تنوعة لح  ك  مشكلة مطروحة أمامهيقدم الدلة الم -

 %88 3 23 %81 5 21 .المشكلة بنمااج كقليمية وعالمية يسترشد لح  -

 %81 5 21 %81 5 21 .لتمثي  البيانات المطروحة أمامه يعبر بححد الشكا  - :التمثي  -8

سىىىتخدام الرمىىىوز ويقصىىىد بىىىه القىىىدرة علىىىى تمثيىىى  المعلومىىىات با -

 .والرسوم والمخططات

 %96 1 25 %88 3 23 .  والمخططات  والرسوم المتنوعةيستخدم الرموز الجغرافية -

 %88 3 23 %88 3 23 .  البيانات الجغرافيةجداو  لتمثييصمم ال -

 %88 3 23 %88 3 23 .لمخططات والرسوم والجداو يفض  استخدام الشكا  الملونة وا -

 %81 5 21 %81 5 21 .القوانين الجغرافية بطريقة صحيحةيستخدم  - الحس العددم الجغرافى: -9

 %96 1 25 %92 2 24 .مختلفةيجرم العمليات الحسابية لتحديد اللمن )الوقت( بدو  العالم ال - .ها الجغرافىعداد والرقام ومدلولويقصد به اإلدراش العام لأل -

يستخدم خطوط الطو  ودوائر العرض إلدراش العالقة بين اختال  الوقت بىدو   -

 .العالم
23 3 88% 23 3 88% 

 %85 4 22 %85 4 22 .هر الجغرافيةية للتعبير عن الىوايستخدم المعادالت الحسابية واإلحصائ -

 %81 5 21 %81 5 21 .ونةيعبر عن الرقام والعداد بحشكا  مل -

تبقيىة السىتدا  الخبىرات توظيف الحوا  لدم المتعلم عنىد دراسىة الحىوا  الم - :تفعي  الحوا  -10

 .الجغرافية
23 3 88% 25 1 96% 

 %85 4 22 %85 4 22 .ةربط الحوا  بالمؤثرات التكنولوجية والخارجية بالبيئة المحلي - .لمتعلممعىم وغالبية الحوا  لدم اويقصد بها تفعي   -

 %81 5 21 %81 5 21 .ام بالليارات والرحالت الميدانيةيتبع قواعد المان والسالمة أثنا  القي - :احتياطات المن -11

مة للتوصىىى  كلىىىى المعرفىىىة ويقصىىىد بهىىىا مراعىىىاة المىىىان والسىىىال -

 .لجغرافيةا

خدام الدراسىىات يتىىوخى الحىىذر الشىىديد عنىىد دراسىىة المخىىاطر الجغرافيىىة باسىىت -

 .الميدانية
23 3 88% 24 2 92% 

 %88 3 23 %81 5 21 .جهلة الجغرافية بمعام  الجغرافيايتعام  بحمان مع الدوات وال -

 %85 4 22 %88 3 23 .ة من البيئات الجغرافية المختلفةيجمع العينات المتنوع -

 %88 3 23 %85 4 22 .الجغرافيةيحافظ على نفسه وعلى زمالئه عند تنفيذ المهام   -
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( أر  س ة االتفاق  حدو 1يت ين من الجدول )

مدددددى ااهميددددة لمؤشددددراش الحددددس الجغرافددددى 

، كمددددددا  %(92 -% 81تراوحددددددن مددددددا بددددددين )

تراوحددددن  سدددد ة االتفدددداق  حددددو مدددددى المناسدددد ة 

 -% 81مدددا بدددين ) لمؤشدددراش الحدددس الجغرافدددى

 سدددج عاليدددة يمبدددن مدددن  اللهدددا  ى%(، وهددد96

االطمئنار إلى قائمة مؤشدراش الحدس الجغرافدى 

 والتى أ، حن فى ،ورتها النهائية.
 

ا  : كعىىىداد قائمىىىة بمؤشىىىرات جىىىودة الحيىىىاة ثانيىىىا

 بالدراسىىات االجتماعيىىة الالزمىىة للتالميىىذ الصىىم

 :بالمرحلة اإلعدادية  تم ما يلى
 

 :شتقاق القائمة وهىتحديد مصادر ا (1)
 

اادبيدددداش والمصددددادر التددددى تناولددددن جددددودة  -أ
 :من حي  الحياة

يتضدمن : حيد  جودة الحياة مفهومتعري   -
جدددددودة ال يئدددددة  (1): ثالثدددددة مجددددداالش هدددددى

جددددددودة  (3). جدددددودة اادا  (2). الجغرافيدددددة
 .المدرجاش

دة الحيددداة وتضدددم المجددداالش مبو ددداش جدددو -
  . عىاالجتمددددا (2)االقتصددددادى.  (1): التاليددددة

 .ال يئى (4). العمرا ى (3)

متعلقدددة بالصدددم ومفهدددوم جدددودة الدراسددداش ال -د
: حيدد  أكدددش بعدد  الدراسدداش م ددل الحيدداة

( ودراسة )محمد 2012منى توكل، دراسة )
( ودراسددددة 2013عمددددرو وفددددارس أحمددددد، 

( ودراسددددة )فدددددا  2016،ددددافى محسددددن، )
تحسددين جددودة ( علددى إمبا يددة 2017 ،جمددال

 .مالحياة للتالميذ الص
ش جددددودة الحيددددداة المالئمدددددة تحديددددد مؤشدددددرا -ج

 :للوحدتين، واستل م ذلك

المجدال  (1): المجالين وهمدااالقتصار على  -
المجدددال ال يئدددى  (2)االقتصدددادى ومعددداييره. 

 .ومعاييره

ة الحيـاة بالوحدتيدـن تحديـد مؤشراش جـود -
ااولددددددى: "  ددددددراش وطننددددددا العربددددددى"، 

 .وال ا ية: "ثرواش وطننا العربى"

ى  و  الدزواش السابقة تدم إعدداد قائمدة ( ف2)

، ومؤشدراتها بمعايير ومجاالش جودة الحياة

رت اطهدددددا بمو دددددوعاش محتدددددوى ومدددددى ا

 .الوحدتين

ئيددة علددى ( عددرن القائمددة فددى ،ددورتها الم د3)

المحبمددين إلبدددا  الددرأى )بددنعم أو ال( حددول 

 .المجالين

( حسدداد تبددراراش درجددة ااهميددة، والددوزر 4)

مدن مؤشدراش ة لبل مؤشر ، والمرت النس ى

 .جودة الحياة بالمجالين

( تعدددديل القائمدددة فدددى  دددو   را  المحبمدددين 5)

1)الصورة النهائية للقائمة وإعداد


). 
 

جىودة  مؤشىراتنتائد صىدك المحكمىين لقائمىة 

 الحياة:
 

عر ددن ال اح ددة اال ت ددار علددى مجموعددة 

 إلبددا ( متدصف 26من المحبمين تألفن من )

ية تلدك القائمدة، وتقدديم مدا الرأى فى مدى ،الح

يرو دد  مددن مالحيدداش ومقترحدداش، وتددم حسدداد 

  س ة االتفاق وفقا  لمقياس رباعى متدرج.
 

 (:2كما هو مو ح فى الجدول )

                                                
 .ة معايير ومجاالش جودة الحياة ومؤشراتها( قائم3: )ملحل (1)



 

 =240 = 

 2019ديسمبر  - الثانى العدد -المجلد السابع  – ةالمجلة العلمية المحكم

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمى

 ( نسبة اتفاك المحكمين نحو مؤشرات جودة الحياة2جدو  )
 

 موضوع الوحدتين م
معايير ومجاالت 

 جودة الحياة

المجا  البيئى 

 ومعاييره

جودة الحياة  مؤشرات

 بالمجالين

تكرارات درجة 

الوزن  الهمية

 النسبى
 المرتبة

 مهمة
قليلة 

 الهمية

غير 

 مهمة

ال 

 أدرم

 الوحدة الولى: خيرات وطننا العربى: 
زيادة النشطة 

 االقتصادية
               تحسين جودة الهوا 

             ولى: خيرات وطننا العربى:الوحدة ال     الدر  الو : اللراعة فى وطننا العربى: 

1 
موارد المياه العذبة فى الوطن العربى )أمطار  مياه سطحية  مياه جوفية مث  

 .(العيون واآلبار
             الدر  الو : اللراعة فى وطننا العربى: تحسين جودة الما  زيادة الدخ  السنوم

     دو  الوطن العربى.تساعد اللراعة على زيادة الدخ  السنوم ل 2
نسبة نصيل الفرد من المياه العذبة بالوطن 

 العربى.
20 4 1 1 91% 6 

3 
تقلي  معد  البطالة: يمكن عن طري  استثمار التنوع فى المحاصي  اللراعية 

 لتحقي  التباد  المتكام .
 تقلي  معدالت البطالة 

التنمية المستدامة للموارد 

 الطبيعية

اه المتاحة بكميات المياه مقارنة كميات المي

 المستهلكة.
22 1 2 1 92% 4 

     العوام  البشرية: اليدم العاملة  رأ  الما   السوك. 4
نسبة مساهمة النشاط اللراعى فى الدخ  

 السنوم العربى.
23 3     97% 1 

 توفير فر  العم  ساعدت اللراعة على توفير فر  العم  للشباب بالوطن العربى. 5
ة الرشيدة للمخلفات اإلدار

 البيئية

مدم مساهمة المحاصي  اللراعية فى تقلي  

 معد  البطالة.
19 5 1 1 90% 7 

     اإلدارة الرشيدة للمخلفات البيئية اللراعية  وكعادة تصنيفها لالستفادة منها. 6
مدم جودة العوام  البشرية بالمجا  

 اللراعى العربى.
 مكرر 4 92% 1 1 3 21

     كالت التى تعانى اللراعة منها بالوطن العربى يسهم فى:عالج المش 7
مدم توافر فر  عم  الشباب العربى 

 .بالنشطة اللراعية
18 4 4   88% 9 

     زيادة النشطة. -  
الثر البيئى للمشروعات اللراعية بالدو  

 العربية.
 مكرر 7 90% 1 2 3 20

     زيادة الدخ  السنوم. -  
الت المرضية وعالجها من عدد الحا

 الملارعين العرب.
22 1 3   93% 3 

     تقلي  معدالت البطالة بالوطن العربى. -  
المحاصي  اللراعية القابلة للتصدير  ىكجمال

 .للسوك العالمى
17 5 3 1 87% 10 

        
عدد المصانع التى تعالد كميات المياه 

 للصر  اللراعى.
21 4 1   94% 2 

  
علىىىى موضىىىوعات الىىىدر  الو  بالوحىىىدة الولىىىى  تبىىىين ارتباطهىىىا  الطالعبىىىا* 

 بالمجالين االقتصادم ومعايره ومؤشراته  والبيئى ومعايره ومؤشراته.

               كبدا  الرأم

           ال نعم

25 1           96%   

 الدر  الثانى: المحاصي  اللراعية:  
زيادة النشطة 

 االقتصادية
             الدر  الثانى: المحاصي  اللراعية: تحسين جودة الهوا 

 5 %91 1 2 2 21 .معدالت ترشيد استخدام المحاصي  اللراعية     تحسين المحاصي  اللراعية  وحسن استخدام الموارد وتنميتها. 1

 1 %97   1 1 24 سلوكيات استخدام الموارد وتنميتها. تحسين جودة الما  نومزيادة الدخ  الس االستخدام المث  لمياه الرم  يساعد على تحسين جودة الما . 2

 مكرر 5 %91 1 1 4 20 مدم جودة الحفاظ على التربة الخصبة.     ترشيد استخدام التربة اللراعية لك  نوع من أنواع المحاصي . 3

 ت البطالةتقلي  معدال  الحفاظ على التربة الخصبة جيدة الصر  بالدو  العربية. 4
التنمية المستدامة للموارد 

 الطبيعية

سلوكيات الملارعين العرب نحـو زراعة 

 قصل السكر.
21 3 1 1 92% 3 

 7 %90   3 4 19 .مقارنة بين كنتاج سكر البنجر وسكر القصل     .زراعة قصل السكر فى مصر والسودان  يحتاج كلى مياه وفيرة وتربة خصبة 5

6 
ى استخدام المياه  واستخدام مخلفات القصل فى الصناعات اإلدارة الرشيدة ف

 المختلفة.
 توفير فر  العم 

اإلدارة الرشيدة للمخلفات 

 البيئية

مدم نجاح استراتيجيات اإلدارة الرشيدة 

 للمياه العربية.
 مكرر 7 90% 1 2 3 20

     بنجر السكر: يصنع من عصارته السكر  ومن مخلفاته علف الحيوان. 7
الستفادة من مخلفات القصل وبنجر مدم ا

 السكر.
 مكرر 3 92%   3 2 21

     تلرع الشجار المثمرة والفاكهة بالوطن العربى. 8
نسبة الشجار المثمرة والفاكهة بالوطن 

 العربى لعدد السكان.
18 4 3 1 88% 9 

9 
توفير فر  عم  باإلضافة كلى زيادة الدخ  السنوم  ويمث  تنمية للموارد 

 بيعية.الط
 2 %95   1 3 22 .مدم نجاح تنمية الموارد الطبيعية العربية    

 
علىىىى موضىىىوعات الىىىدر  الثىىانى بالوحىىىدة الولىىىى  تبىىىين ارتباطهىىىا  بىىاالطالع* 

 بالمجالين االقتصادم ومعايره  والبيئى ومعايره.

        كبدا  الرأم

        ال نعم

22 4      85%  

 روة الحيوانية والسمكية فى الوطن العربى:الدر  الثالث: الث  
زيادة النشطة 

 االقتصادية
 تحسين جودة الهوا 

يوانية والسمكية فى : الثروة الحالدر  الثالث

 :الوطن العربى
            

     تمث  مصدراا لغذا  اإلنسان العربى. 1
نصيل الفرد العربى من الثروة الحيوانية 

 .والسمكية
23 2 1   96% 2 

 تحسين جودة الما  زيادة الدخ  السنوم يجل المحافىة على المجارم المائية العذبة. 2
مقارنة نصيل الفرد العربى بنصيل الفرد 

 .بالدو  المتقدمة
21 1 4   91% 5 

3 
تمث  الثروة الحيوانية والسمكية فى وطننا العربى  مصدراا لغذا  اإلنسان بالوطن 

 العربى.
    

د فى المحافىة على سلوكيات الفرا

 .الشواطئ العربية من التلوب
23 3     97% 1 

 تقلي  معدالت البطالة  يجل المحافىة على المجارم المائية والشواطئ. 4
التنمية المستدامة للموارد 

 الطبيعية
 6 %90 1 1 5 19 .مدم نجاح مشروعات تصنيع حفظ السماش

     حفظ السماش. اإلدارة الرشيدة لمشروعات التصنيع أهمها 5
مدم توفر الرعاية البيطرية للثروة 

 الحيوانية.
 مكرر 6 90% 1 2 3 20

 توفير فر  العم  تنمية الثروة الحيوانية والسمكية يمكن من خال : 6
اإلدارة الرشيدة للمخلفات 

 البيئية

عدد الحاالت المرضية بالثروة الحيوانية 

 العربية.
18 4 4   88% 10 

     الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية بالوطن العربى.توفير  -  
مدم جودة تحسين أحوا  الصيادين ورفع 

 مستوم معيشتهم.
19 3 4   89% 9 

     تحسين أحوا  الصيادين ورفع مستوم معيشتهم. -  
الثر البيئى لحماية المياه العربية من 

 التلوب.
21 2 3   92% 3 

     تلوب الذم يؤدم كلى تسمم السماش.حماية المياه من ال -  
مدم مطابقة جودة المياه للمواصفات 

 القياسية العالمية.
 مكرر 6 90%   3 4 19

     تدريل الصيادين على استخدام الساليل الحديثة. -  
سلوكيات الصيادين العرب نحو استخدام 

 الساليل الحديثة فى الصيد.
 مكرر 3 92%   2 4 20

 11 %88   3 7 16 مدم توفر مراكل تدريل الصيادين العرب.       

 
علىىى موضوعىىـات الىىدر  الثالىىث بالوحىىدة الولىىى  تبىىين ارتباطهىىىا  بىىاالطالع* 

 بالمجالين االقتصادم ومعايره  والبيئى ومعايره.

        كبدا  الرأم

        ال نعم

24 2      92%  
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمى

 

 ين نحو مؤشرات جودة الحياة( نسبة اتفاك المحكم2جدو  )تابع 
 

 موضوع الوحدتين م
معايير ومجاالت 

 جودة الحياة

المجا  البيئى 

 ومعاييره

مؤشرات جودة الحياة 

 بالمجالين

تكرارات درجة 

الوزن  الهمية

 النسبى
 المرتبة

 مهمة
قليلة 

 الهمية

غير 

 مهمة

ال 

 أدرم

 :الوحدة الثانية: ثروات وطننا العربى 
نشطة زيادة ال

 االقتصادية
               تحسين جودة الهوا 

             :الوحدة الثانية: ثروات وطننا العربى     :  الو : المعادن ومصادر الطاقةالدر 

             :  الو : المعادن ومصادر الطاقةالدر تحسين جودة الما  زيادة الدخ  السنوم .تخدام الموارد المعدنية وتنميتهاحسن اس 1

     .وفير فر  عم  لشباب الوطن العربىتساعد الثروات على ت 2
نسبة المصانع التى تفى بمقاييس انبعاب 

 .الملوثات الصناعية
24 1 1   97% 1 

3 
ا كبيراا يختلف توزيع ا . ولذا يمكن كحداب تباد  الثروات لثروات المعدنية اختالفا

 .دهملداد التعاون ويساعد على توحيالمعدنية في
 تقلي  معدالت البطالة 

التنمية المستدامة للموارد 

 الطبيعية

مدم نجاح سياسات التباد  التجارم للثروة 

ا على رفاهية الشعوب المعدنية وانعكاسه

 .العربية

21 2 2 1 91% 4 

     .الصخور االقتصادية: أهمها صخور الفوسفات  وتقوم عليها صناعات متعددة 4
ا عدد محطات مراقبة جو دة الهوا  تبعا

 .ت العالمية بعواصم الدو  العربيةللمعدال
18 3 5   88% 7 

5 
ا للمعدالت العالمية فى بعض يجل مراعاة ما يلى : تحسين جودة الهوا  تبعا

 .دو  العربية مث  القاهرة والرياضعواصم ال
 توفير فر  العم 

اإلدارة الرشيدة للمخلفات 

 البيئية

ن الملوثات ودة الهوا  ممدم تحسين ج

 .الصناعية
 مكرر 4 91%   2 5 19

6 
. المائيةاإلدارة الرشيدة لمخلفات المصانع وعدم صرفها فى المجارم  كتباعينبغى 

 .عد على تحسين جودة الهوا  والما هذا يسا
    

  للشباب العربى فى مجا  نسبة فر  العم

 .التعدين
21 2 3   92% 3 

7 
ا البترو  ة فى النشطة : زيادلدخ  لعديد من الدو  وهذا يمث ل : يعد مصدراا رئيسا

وتوفير فر  العم    يادة الدخ  السنوم للدو  العربية  وزاالقتصادية العربية

 .للشباب العربى

    
ع التى تعالد مياه الصر  نسبة المصان

 .الصناعى
22 1 3   93% 2 

     .ع فى كنشا  مصانع مشتقات البترو يجل التوس  8
العربى من مصادر الطاقة تاج الوطن معد  كن

 .المتجددة
18 5 3   89% 6 

 1 %97   1 1 24      .ادر الطاقة المتجددةاتجه الوطن العربى لتوليد الطاقة من مص  9

  
  تبىىىين ارتباطهىىىا عات الىىىدر  الو  بالوحىىىدة الثانيىىىةعلىىىى موضىىىو بىىىاالطالع* 

 .معايره ومؤشراتهالين االقتصادم ومعايره ومؤشراته  والبيئى وبالمج

               كبدا  الرأم

           ال نعم

25 1           96%   

 :الثانى: الصناعة والتجارة الدر   
زيادة النشطة 

 االقتصادية
             الدر  الثانى : الصناعة والتجارة : تحسين جودة الهوا 

ا كبيراا  1 ا اقتصاديا      .تمث  نشاطا

همة الصناعة والتجارة فى الدخ  نسبة مسا

السنوم العربى ومدم انعكاسه على 

 الشعوب العربية .

20 2 4   90% 4 

 تحسين جودة الما  زيادة الدخ  السنوم .بالوطن العربى ) طبيعية وبشرية (عوام  قيام الصناعة  2
مدم الثر البيئى لمشروعات الصناعات 

 االستخراجية .
17 5 3 1 87% 5 

3 
تها : توفير فر  العم  للشباب العربى   وتساعد على زيـادة الدخ  السنوم أهمي

 .لخارجمن خال  تصدير الفائض ل
    

نسبة المصانع التى تفى بمقاييس انبعاب 

 الملوثات .
23   3   94% 3 

 لبطالةتقلي  معدالت ا  : تمث  جل  كبير فى الناتد القومى العربى.الصناعات االستخراجية والتعدينية 4
التنمية المستدامة للموارد 

 الطبيعية
 مكرر 5 %87 1 3 5 17 نسبة النفايات الصناعية المعاد تدويرها .

     :على المشكالت فى هذا المجا  وهى يجل التغلل 5
مدم جودة اإلدارة الرشيدة العربية لمخلفات 

 الصناعات االستخراجية .
22 3 1   95% 2 

 
ا يقل  من فر  تحسين   هذات االستخراجية الملوثة للبيئةاعالتركيل على الصن -

 .جودة الهوا 
 توفير فر  العم 

اإلدارة الرشيدة للمخلفات 

 البيئية

جودة التغلل على المشكالت الناتجة عن 

 الصناعات االستخراجية .
24 2     98% 1 

            .دة لمخلفات الصناعات االستخراجيةكتباع اإلدارة الرشي 6

 
  تبىىىين ارتباطهىىىا ات الىىدر  الثىىىانى بالوحىىىدة الثانيىىة* بىىاإلطالع علىىىى موضىىىوع

 .  والبيئى ومعايرهصادم ومعايرهبالمجالين االقت

        كبدا  الرأم

        ال نعم

23 3      88%  

 :لثالث: السياحة فى وطننا العربىالدر  ا  
زيادة النشطة 

 االقتصادية
             : السياحة فى وطننا العربى:در  الثالثال تحسين جودة الهوا 

     :ربى  ولذا يجلتنوع مقومات الجذب السياحى الع 1
مدم توافر جودة الحياة للمشاريع السياحية 

 العربية.
19 5 1 1 90% 1 

 تحسين جودة الما  زيادة الدخ  السنوم .لرشيدة للمواقع السياحية العربيةاإلدارة ا - 
عات السياحية قة المشرومدم مطاب

 .للمواصفات العالمية
24   2   96% 2 

 8 %97     3 23 نصيل الفرد العربى من الخدمات السياحية.     .تنميتهاحسن استخدامها و - 

2 
أهمية السياحة فى وطننا العربى: زيادة الدخ  القومى  وتوفير فر  العم  

لتعليمية للمشاريع الصحية وا  كما تساعد على توفير جودة الحياة للشباب

 .والخدمية بالوطن العربى

 تقلي  معدالت البطالة 
التنمية المستدامة للموارد 

 الطبيعية

نسبة فر  العم  للشباب العربى فى قطاع 

 السياحة.
20 4 1 1 91% 6 

     .لتحقي  التنمية السياحية العربيةتبذ  الحكومات العربية جهوداا كبيرة  3
شعوب العربية نحو صناعة لسلوكيات ا

 .السياحة
22 3 1   95% 4 

 توفير فر  العم   
اإلدارة الرشيدة للمخلفات 

 البيئية

شروعات التنمية السياحية الثر البيئى لم

 .العربية
18 4 4   88% 9 

       
لتحقي  التنمية دور وزرا  السياحة 

 .السياحية العربية
 مكرر 6 91%   3 3 20

       
السياحية التى يتم الحفاظ  المحمياتعدد 

 .عليها
 مكرر 2 96%   1 2 23

       
لرشيدة للمواقع مدم جـودة اإلدارة ا

 .السياحية العربية
18 3 4 1 87% 10 

       
نسبة المسطحات الخضرا  بالوطن العربى 

 .مقارنتها بالدو  السياحية الخرمو
20 4 2   92% 5 

 
  تبىىين ارتباطهىىا ت الىىدر  الثالىىث بالوحىىدة الولىىىـاعلىىى موضوعىى بىىاالطالع* 

 .ومعايره  والبيئى ومعايره بالمجالين االقتصادم

        كبدا  الرأم

        ال نعم

23 3      88%  
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 ( نسبة اتفاك المحكمين نحو مؤشرات جودة الحياة2جدو  )تابع 
 

 موضوع الوحدتين م
معايير ومجاالت 

 جودة الحياة

  البيئى المجا

 ومعاييره

مؤشرات جودة الحياة 

 بالمجالين

تكرارات درجة 

الوزن  الهمية

 النسبى
 المرتبة

 مهمة
قليلة 

 الهمية

غير 

 مهمة

ال 

 أدرم

 :الدر  الرابع: التكام  االقتصادم العربى 
زيادة النشطة 

 االقتصادية
               تحسين جودة الهوا 

1 
منه قوة اقتصادية كبرم فى   يمكن أن تجع  دولة (22يضم الوطن العربى )

 .العالم
             : التكام  االقتصادم العربى:الدر  الرابع    

2 
ت حيوانية   ثروامقومات التكام  االقتصادم: ثروات معدنية  مصادر الطاقة

 .وزراعية  ثروات بشرية
 3 %93   2 3 21  .البطالة بالوطن العربى نسبة تقلي  معدالت تحسين جودة الما  زيادة الدخ  السنوم

     :كام  االقتصادم العربى يساعد علىأساليل تحقي  الت 3
م  سلوكيات الشعوب العربية لتحقي  التكا

 .االقتصادم العربى
20 4 1 1 91% 6 

 
زيادة النشطة االقتصادية  زيادة الدخ  السنوم  تقلي  معدالت البطالة  توفير  -

 .ية والبشرية  كما يساعد على تنمية الموارد الطبيعلشباب العربىفر  عم  ل
 تقلي  معدالت البطالة 

التنمية المستدامة للموارد 

 الطبيعية

نسبة تحقي  فر  عم  للشباب العربى   

ا   .إلحداب التكام  االقتصادم العربىتبعا
18 3 5   88% 8 

     :ى  هذا يساعد علىالقتصادم العربأنشئت عدة منىمات لدعم التكام  ا 4
م  االقتصادم مدم انعكا  رفاهية التكا

 .على الشعوب العربية
22 2 2   94% 2 

 توفير فر  العم  .مية الموارد اللراعية والحيوانيةتن - 
اإلدارة الرشيدة للمخلفات 

 البيئية

دم العربى فى مدم مساهمة التكام  االقتصا

 .خفض معدالت البطالة
21 2 3   92% 5 

     .والتعدينتشجيع االستثمارات فى مجا  الصناعة  - 
ى تشجيع المستثمرين العرب لالستثمارات ف

 .مجالى الصناعة والتعدين العربى
 مكرر 3 93%   3 1 22

 7 %89   3 5 18 .صيانة الموارد اللراعية العربية مدم جودة     .وارد اللراعية والمراعى والغاباتصيانة الم - 

     تنسي  سياسات التسوي  السياحى العربى. - 

مستوم نجاح منىمات دعم التكام  

لتحقي  التكام  االقتصادم االقتصادم 

 .العربى

23 2   1 95% 1 

  
طهىىا   تبىىين ارتبات الىىدر  الرابىىـع بالوحىىدة الثانيىىةعلىىى مىىـوضوعا بىىاالطالع* 

 .  والبيئى ومعايرهبالمجالين االقتصادم ومعايره

               الرأمكبدا  

           ال نعم

21 5           81%   

        ال نعم

23 3      88%  

 

( أر  س ة االتفاق  حدو 2يت ين من الجدول )

درجة ااهمية لمؤشدراش جدودة الحيداة تراوحدن 

ولدذا  سدج عاليدة  ى%(، وه98 ـ% 87ما بين )

قائمددددة مؤشددددراش جددددودة الحيدددداة فددددى أ،دددد حن 

 ورتها النهائية.،
 

ا ثالثىى يىىا  الحىىس الجغرافىىى ومفتىىاح : كعىىداد مقا

 :تصحيحه
 

الحددددس الجغرافددددى ، تددددم ( إلعددددداد مقيدددداس 1)

 :االعتماد على

 أبعاد الحدس الجغرافدى كمدا حددتد  الرابزدة -

المتحدددددددة للتربيددددددة الجغرافيددددددة، ورابزددددددة 

 .الجغرافيين اامريبيين

الدراسدددداش التددددى اهتمددددن ب نددددا  مقددددداييس  -

لحددس الجغرافددى م ددل دراسددة وا ت دداراش ا

( ودراسدة شدديما  محمددد 2004)مدروة ببددر 

، (2016(، ودراسددة سددها حمدددى )2008)

والدراسدداش التددى تناولددن الحددس الجغرافددى 

 .يس الحسوالعلمى واهتمن ب نا  مقاي

ى إعدددداد مقيددداس اقتصددر ال حددد  الحدددالى فدد -

     . االسدددددتمتاع (1): الحدددددس الجغرافدددددى علدددددى

. سعة الديال (4). برةالم ا (3). االستزالع (2)

          .التوا،دددددددل بلغدددددددة جغرافيدددددددة علميدددددددة (5)

 .التم يل (7). االستشعار (6)

وتدددم إعدددداد المقيددداس فدددى ،دددورة مواقددد   -

باللغة العربية وبلغة اإلشارة وتم عر دهما 
 على المحبمين فى ،ورتهما ااولية.

إجددددرا  التعددددديالش علددددى مقيدددداس الحددددس  -
 ددددددو   را  المحبمددددددين  ىالجغرافدددددى فدددددد
 واقتراحاتهم.

 ا  الدراسة االستزالعية للمقياس:إجر -

 حيددد  تمدددن علدددى مجموعدددة مدددن تالميددددذ

درسدددة اامدددل مب ىاإلعدددداد ىالصددد  ال دددا 

محافيددة دميدداط، وذلددك للصددم بقريددة شددزا ب

 :لحساد ما يلى

 .،دق االتساق الدا لى للمقياس *

 .الصدق ال نائى ابعاد المقياس *

 معامل ث اش المقياس. *

 .لع اراش المقياسلقدرة التميي ية ا *

 :وفيما يلى  تائج ذلك

 للمقيا  ىنتائد صدك االتساك الداخل: 

تدددم وللتحقددل مدددن ،ددددق االتسددداق الددددا لى 
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حسددداد معدددامالش االرت ددداط بدددين درجددداش كدددل 

سددؤال والدددرجاش البليددة لل  عددد الددذى ينتمددى إليدد  

هددو  السددؤال فددى المقيدداس، وجددا ش النتددائج كمددا

 (:3مو ح فى الجدول )
 

 يوضح معامالت االرتباط بين درجات ك  سؤا  والدرجات الكلية للبُعد الذم ينتمى كليه السؤا  (3جدو  )
 

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة معام  االرتباط السؤا  البعاد

ع
تا
تم
س
ال
ا

 

 دا  0.026 0.69 1السؤا  رقم 

 دا  0.01 0.94 2 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.94 3 السؤا  رقم

 دا  0.013 0.75 4 السؤا  رقم

 دا  0.013 0.75 5 السؤا  رقم

ع
ال
ط
ست
ال
 ا
ل
ح

 

 دا  0.01 0.94 6 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.82 7 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.80 8 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.92 9 السؤا  رقم

رة
اب
مث
ال

 

 دا  0.01 0.81 10 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.81 11 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.84 12 السؤا  رقم

 دا  0.019 0.72 13 السؤا  رقم

ة 
الق
ط
ال

ية
كر
لف
ا

 

 دا  0.026 0.69 14 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.88 15 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.86 16 السؤا  رقم

 دا  0.018 0.73 17 السؤا  رقم

  
ص
وا
لت
ا

ة 
لغ
ب

ة 
في
را
جغ

ية
لم
ع

 

 دا  0.01 0.82 18 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.94 19 سؤا  رقمال

 دا  0.01 0.82 20 السؤا  رقم

ار
شع
ست
ال
ا

 

 دا  0.01 0.86 21 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.86 22 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.89 23 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.91 24 السؤا  رقم

 
ثي
تم
ال

 
 دا  0.01 0.85 25 السؤا  رقم

 دا  0.012 0.75 26 السؤا  رقم

 دا  0.01 0.80 27 لسؤا  رقما

 دا  0.028 0.69 28 السؤا  رقم

 

( معددامالش االرت دداط بددين 3ي ددين الجدددول )

درجدداش كددل سددؤال والدددرجاش البليددة للمسددتوى 

ينتمدددى إليددد  السدددؤال فدددى مقيددداس الحدددس  الدددذى

  –  0.69 الجغرافدددى حيددد  تراوحدددن مدددا بدددين )

( وجميعهدددا دالدددة إحصدددائيا  عندددد مسدددتوى  0.94

لمددا  ةأسددئلة المقيدداس ،ددادق دوبددذلك تعدد (0.05)

 .و عن لقياس 

 لبعاد المقيا  ىنتائد الصدك البنائ: 

وللتحقل من الصدق ال نائى ابعداد المقيداس 

حساد معامدل االرت داط بدين الددرجاش البليدة تم 

لبدددل ب عدددد والددددرجاش البليدددة للمقيددداس وجدددا ش 

 :(4هو مو ح فى الجدول ) النتائج كما

 

 معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لك  بُعد والدرجات الكلية للمقيا ( يوضح 4جدو  )
 

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة معام  االرتباط البعاد

 دال 0.01 0.87 االستمتاع

 دال 0.01 0.93 حج االستزالع

 دال 0.01 0.91 الم ابرة
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 ية لك  بُعد والدرجات الكلية للمقيا ( يوضح معامالت االرتباط بين الدرجات الكل4جدو  )تابع 
 

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة معام  االرتباط البعاد

 دال 0.01 0.93 الزالقة الفبرية

 دال 0.01 0.88 التوا،ل بلغة جغرافية علمية

 دال 0.01 0.89 االستشعار

 دال 0.01 0.92 التم يل
 

( معددامالش االرت دداط بددين 4ي ددين الجدددول )

رجاش البليدددة لبدددل ب عدددد والددددرجاش البليدددة الدددد

الحس الجغرافى حيد  تراوحدن مدا بدين  لمقياس

( وجميعهدا دالدة إحصدائيا  عندد  0.93 – 0.87 )

أبعدددداد المقيدددداس  د( وبددددذلك تعدددد0.05مسددددتوى )

 ،ادق  لما و عن لقياس .

  تدددم : ثبىىىات المقيىىىا حسىىىاب معامىىى  نتىىىائد

ث داش المقيداس مدن  دالل  معامل من التحقل

عامل ألفدا كرو  دا  وجدا ش النتدائج طريقة م

 .(5الجدول ) ىم ينة ف ىكما ه

 

 ( يوضح معام  ألفا كرونباخ لمقيا  الحس الجغرافى5جدو  )
 

 معام  ألفا كرونباخ عدد السئلة أداة البحث

 0.91 28 رافىغمقياس الحس الج
 

( معامدددل ال  ددداش لمقيددداس 5ي دددين الجددددول )

(، 0.91)الحدددس الجغرافدددى حيددد  بلغدددن قيمتددد  

تز يددل  تسدداعد علددىوهددى  سدد ة ث دداش مرتفعددة 

 .المقياس

  القىىدرة التمييليىىة لعبىىارات مقيىىا  الحىىس

 :الجغرافى

 

 ( يوضح نتائد المقارنة بين مجموعة التالميذ مرتفعى الدرجات ومجموعة التالميذ منخفضى الدرجات6جدو  )
 

 السؤا  البعاد
 (5)ن =  مرتفعى الدرجات

 )ن = منخفضى الدرجات

5) 
 اختبار "مان ويتنى"

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة Z مجموع الرتل متوسط الرتل مجموع الرتل متوسط الرتل

ع
تا
تم
س
ال
ا

 

 دال 0.050 1.96 20.000 4.00 35.000 7.00 1 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 2 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 3 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.500 3.50 37.500 7.50 4 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.500 3.50 37.500 7.50 5 السؤال رقم

ع
ال
ط
ست
ال
 ا
ل
ح

 

 دال 0.003 3.00 15.00 3.00 40.00 8.00 6 السؤال رقم

 دال 0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 7 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 8 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 9 السؤال رقم

رة
اب
مث
ال

 

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 10 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 11 السؤال رقم

 لدا 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 12 السؤال رقم

 دال 0.003 3.00 15.000 3.00 40.000 8.00 13 السؤال رقم
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 ( يوضح نتائد المقارنة بين مجموعة التالميذ مرتفعى الدرجات ومجموعة التالميذ منخفضى الدرجات6جدو  )تابع 
 

 السؤا  البعاد
 اختبار "مان ويتنى" (5)ن =  منخفضى الدرجات (5)ن =  مرتفعى الدرجات

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة Z مجموع الرتل متوسط الرتل مجموع الرتل متوسط الرتل

ية
كر
لف
 ا
قة
ال
ط
ال

 

 دال 0.050 1.96 20.000 4.00 35.000 7.00 14 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 15 السؤال رقم

 دال 0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 16 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.500 3.50 37.500 7.50 17 قمالسؤال ر

ة 
لغ
 ب
 
ص
وا
لت
ا

ة 
في
را
جغ

ية
لم
ع

 

 دال 0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 18 السؤال رقم

 دال 0.003 3.00 15.00 3.00 40.00 8.00 19 السؤال رقم

 دال 0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 20 السؤال رقم

ار
شع
ست
ال
ا

 

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 21 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 22 السؤال رقم

 دال 0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 23 السؤال رقم

 دال 0.003 3.00 15.00 3.00 40.00 8.00 24 السؤال رقم

 
ثي
تم
ال

 

 دال 0.005 2.83 15.00 3.00 40.00 8.00 25 السؤال رقم

 دال 0.014 2.46 16.500 3.30 38.500 7.70 26 السؤال رقم

 دال 0.020 2.32 17.00 3.40 38.00 7.60 27 السؤال رقم

 دال 0.011 2.55 16.000 3.20 39.000 7.80 28 السؤال رقم
 

(  تددددائج ا ت ددددار "مددددار 6ي ددددين الجدددددول )

ويتنى" للمقار ة بين متوسزاش التالميذ مرتفعى 

ميدددذ مندفضدددى الددددرجاش فددددى الددددرجاش والتال

أسئلة مقياس الحس الجغرافى، حي  ت ين وجود 

بدددين مرتفعدددى الددددرجاش  إحصدددائيافدددروق دالدددة 

ومندفضى الددرجاش فدى جميد  أسدئلة المقيداس، 

 مما يدل على القدرة التميي ية اسئلة المقياس.
 

 ىفدد ىوبدذلك أ،دد ح مقيدداس الحدس الجغرافدد

 .،**() ،ورت  النهائية
 

ا  مقيىىىا  الىىىوعى بمفهىىىوم جىىىودة  د: كعىىىدارابعىىىا

 :الحياة
 

س الوعى بمفهوم جودة الحياة، إلعداد مقيا (1)

 :تم االعتماد على

 .ج التي تناولن مفهوم جودة الحياةالبت .أ

عى اهتمن ب نا  مقاييس الو ىالدراساش الت .د

بمفهوم جودة الحياة م ل دراسة: أحمد ع د 

(، ودراسة ،افى محسن 2015الرشيد )

                                                
() ( مقياس الحس 4ملحل )ىالجغراف. 
 ( مقياس الحس الجغرافى بلغة اإلشارة.5ملحل ) (*)*

 .(2017  جمال )(، ودراسة فدا2011)

قائمة مؤشراش جودة الحياة بالدراساش  .ج

االجتماعية الالزمة للتالميذ الصم بالمرحلة 

، ، والتى قد س ل لل اح ة إعدادهااإلعدادية

 .ى  و   را  المحبمينوتعديلها ف
 

 :ن المقياس ثالثة مبو اش رئيسة هىتضم (2)
 

( 25المبور المعرفى للمقياس:  م ) .أ

، حي  بعة بدائلمفردة، كل مفردة لها أر

 ديل ط لج من التلميذ بو   عالمة أمام ال

. وكما ،مم ل  مفتاح تصحيح الصحيح

 .ش مفرداش المبور المعرفى للمقياسإجابا

( موقفا 30:  م )المبور السلوكى للمقياس .د

سلوكيا، حي  ط لج من التلميذ بأر يحدد 

موقف   حو السلوكياش بو   عالمة أمام 

، حي  جهة  يرهر المناسج من واال تيا

ائما ، أق ل أق ل دى )حدد ل  أربعة بدائل ه

 .أحيا ا ،  ادرا  ما أق ل، ال أق ل مزلقا (

( 20:  م )المبور الوجدا ى للمقياس .ج

اه التلميذ المناسج  حو كل مفردة لتحديد اتج

، حي  ط لج من التلميذ أر يض  مفردة
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م اال ت ار المناسج من وجهة عالمة أما

 . يره

لدزواش السابقة تم إعداد  و  ا ىف (3)

مقياس الوعى بمفهوم جودة الحياة لدى 

ميذ الصم بالص  ال ا ى اإلعدادى التال

 .باللغة العربية وبلغة اإلشارة

الم دئية  ما،ورته ىف ينعرن المقياس (4)

: مدى ى حولعلى المحبمين إلبدا  الرأ

، ومدى مناس ة المبو اش ال الثة للمقياس

ميذ الصم تالمناس ة المقياس لمستوى ال

، ومدى دقة مفتاح بالص  ال ا ى اإلعدادى

 .لمعرفىتصحيح المبور ا

 .ى  و   را  المحبمينتعديل المقياس ف (5)

لمقياس الوعى  النهائيةالصورة  إعداد (6)

 .بمفهوم جودة الحياة

 كجرا  التجربة االستطالعية للمقيا :
 

تددم إجددرا  التجربددة االسددتزالعية للمقيددداس 

الصدددد  ال ددددا ى  علددددى مجموعددددة مددددن تالميددددذ

اإلعددددادى بمدرسدددة اامدددل للصدددم بقريدددة شدددزا 

 :مياط، وذلك لحساد ما يلىبمحافية د
 

 .،دق االتساق الدا لى للمقياس -

 .الصدق ال نائى لمبو اش المقياس -

 .معامل ث اش المقياس -

 .القدرة التمي ية لع اراش المقياس -

 وفيما يلى  تائج ذلك:
 

 للمقيا  ىنتائد صدك االتساك الداخل: 
 

تدددم وللتحقددل مدددن ،ددددق االتسددداق الددددا لى 

حسددداد معدددامالش االرت ددداط بدددين درجددداش كدددل 

سؤال والدرجاش البلية للمبور الذى ينتمدى إليد  

هددو  السددؤال فددى المقيدداس، وجددا ش النتددائج كمددا

 (:7مو ح فى الجدول )

 

 ى كليه السؤا ( يوضح معامالت االرتباط بين درجات ك  سؤا  والدرجات الكلية للبُعد الذم ينتم7جدو  )
 

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة معام  االرتباط السؤا  المكونات

ى
رف
مع
 ال
ن
كو
لم
ا

 

 دا  0.01 0.96 1 السؤا 

 دا  0.01 0.78 2 السؤا 

 دا  0.01 0.96 3 السؤا 

 دا  0.01 0.78 4 السؤا 

 دا  0.01 0.90 5 السؤا 

 دا  0.01 0.90 6 السؤا 

 دا  0.01 0.78 7 السؤا 

 دا  0.028 0.69 8 السؤا 

 دا  0.01 0.78 9 السؤا 

 دا  0.01 0.96 10 السؤا 

 دا  0.01 0.90 11 السؤا 

 دا  0.01 0.90 12 السؤا 

 دا  0.01 0.96 13 السؤا 

 دا  0.028 0.69 14 السؤا 

 دا  0.035 0.67 15 السؤا 

 

 ط بين درجات ك  سؤا  والدرجات الكلية للبُعد الذم ينتمى كليه السؤا ( يوضح معامالت االرتبا7جدو  )تابع 
 

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة معام  االرتباط السؤا  المكونات

 

 دا  0.028 0.69 16 السؤا 

 دا  0.01 0.90 17 السؤا 

 دا  0.01 0.96 18 السؤا 

 دا  0.028 0.69 19 السؤا 

 دا  0.01 0.96 20 السؤا 
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 دا  0.01 0.78 21 السؤا 

 دا  0.01 0.96 22 السؤا 

 دا  0.01 0.78 23 السؤا 

 دا  0.01 0.90 24 السؤا 

 دا  0.01 0.90 25 السؤا 

ى
وك
سل
 ال
ن
كو
لم
ا

 

 دا  0.01 0.93 1 السؤا 

 دا  0.021 0.71 2 السؤا 

 دا  0.01 0.93 3 السؤا 

 دا  0.018 0.72 4 السؤا 

 دا  0.01 0.88 5 سؤا ال

 دا  0.01 0.92 6 السؤا 

 دا  0.021 0.71 7 السؤا 

 دا  0.01 0.83 8 السؤا 

 دا  0.021 0.71 9 السؤا 

 دا  0.01 0.93 10 السؤا 

 دا  0.018 0.72 11 السؤا 

 دا  0.01 0.88 12 السؤا 

 دا  0.01 0.90 13 السؤا 

 دا  0.01 0.83 14 السؤا 

 دا  0.035 0.67 15 السؤا 

 دا  0.01 0.77 16 السؤا 

 دا  0.01 0.88 17 السؤا 

 دا  0.01 0.90 18 السؤا 

 دا  0.028 0.69 19 السؤا 

 دا  0.01 0.93 20 السؤا 

 دا  0.021 0.71 21 السؤا 

 دا  0.01 0.93 22 السؤا 

 دا  0.018 0.72 23 السؤا 

 دا  0.01 0.88 24 السؤا 

 دا  0.01 0.87 25 السؤا 

 ( يوضح معامالت االرتباط بين درجات ك  سؤا  والدرجات الكلية للبُعد الذم ينتمى كليه السؤا 7جدو  )تابع 
 

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة معام  االرتباط السؤا  المكونات

 

 دا  0.021 0.71 26 السؤا 

 دا  0.01 0.83 27 السؤا 

 دا  0.021 0.71 28 ا السؤ

 دا  0.01 0.93 29 السؤا 

 دا  0.018 0.72 30 السؤا 

ى
ان
جد
و
 ال
ن
كو
لم
ا

 

 دا  0.01 0.90 1 السؤا 

 دا  0.01 0.88 2 السؤا 

 دا  0.028 0.69 3 السؤا 

 دا  0.01 0.87 4 السؤا 

 دا  0.01 0.88 5 السؤا 

 دا  0.01 0.90 6 السؤا 

 دا  0.01 0.81 7 السؤا 

 دا  0.01 0.94 8 السؤا 

 دا  0.035 0.67 9 السؤا 

 دا  0.01 0.94 10 السؤا 

 دا  0.035 0.67 11 السؤا 

 دا  0.01 0.88 12 السؤا 

 دا  0.01 0.88 13 السؤا 

 دا  0.035 0.67 14 السؤا 

 دا  0.01 0.88 15 السؤا 

 دا  0.035 0.67 16 السؤا 
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 دا  0.01 0.94 17 السؤا 

 دا  0.01 0.87 18 السؤا 

 دا  0.01 0.88 19 السؤا 

 دا  0.01 0.90 20 السؤا 

 

( معددامالش االرت دداط بددين 7ي ددين الجدددول )

درجددداش كدددل سدددؤال والددددرجاش البليدددة للمبدددور 

الدددذى ينتمدددى إليددد  السدددؤال فدددى مقيددداس الدددوعى 

بمفهدددوم جدددودة الحيددداة حيددد  تراوحدددن مدددا بدددين 

( وجميعهدا دالددة إحصددائيا  عنددد 0.96  –  0.67)

أسددددئلة المقيدددداس  د( وبددددذلك تعدددد0.05مسددددتوى )

 ،ادق  لما و عن لقياس .

 لمكونات المقيا  ىنتائد الصدك البنائ: 

وللتحقل من الصدق ال نائى ابعداد المقيداس 

االرت داط بدين الددرجاش البليدة حساد معامدل تم 

مبددور والدددرجاش البليددة للمقيدداس وجددا ش  لبددل

(:8هددددو مو ددددح فددددى الجدددددول ) كمددددا النتددددائج

 
 ( يوضح معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لك  مكون والدرجات الكلية للمقيا 8جدو  )

 

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة معام  االرتباط المكونات

 دا  0.01 0.89 المكون المعرفى

 دا  0.01 0.93 المكون السلوكى

 دا  0.01 0.91 المكون الوجدانى

 

( معددامالش االرت دداط بددين 8ي ددين الجدددول )

الدددرجاش البليددة لبددل مبددور والدددرجاش البليددة 

 0.89لال ت ار للمقياس حي  تراوحن ما بدين )

( وجميعهدا دالددة إحصدائيا  عندد مسددتوى 0.93 –

مبو ددداش المقيددداس  د( وبدددذلك تعددد0.05معنويدددة )

 ،ادق  لما و عن لقياس .

  ثبات المقيا حساب معام  نتائد: 

ث دداش المقيدداس مددن معامددل مددن تددم التحقددل 

 دددالل طريقدددة معامدددل ألفدددا كرو  دددا  وجدددا ش 

(.9الجددددددول ) ىم يندددددة فددددد ىالنتدددددائج كمدددددا هددددد

 

 ( يوضح معام  ألفا كرونباخ لمقيا  الوعى بمفهوم جودة الحياة9جدو  )

 معام  ألفا كرونباخ عدد السئلة أداة البحث

 0.93 75 مقيا  الوعى بمفهوم جودة الحياة

 

( معامدددل ال  ددداش لمقيددداس 9ي دددين الجددددول )

الددوعى بمفهددوم جددودة الحيدداة حيدد  بلغددن قيمتدد  

 .وهى  س ة ث اش مرتفعة (0.93)

   الىىوع  القىىدرة التمييليىىة لعبىىارات مقيىىا

 :بمفهوم جودة الحياة

 

 الدرجات ( يوضح نتائد المقارنة بين مجموعة التالميذ مرتفعى الدرجات ومجموعة التالميذ منخفضى10جدو  )

 السؤا  البعاد
 اختبار "مان ويتنى" (5)ن =  منخفضى الدرجات (5)ن =  مرتفعى الدرجات

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة Z مجموع الرتل متوسط الرتل مجموع الرتل الرتل متوسط

ى
رف
مع
 ال
ن
كو
لم
ا

 

 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 1 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 2 السؤا 

 دا  0.014 2.45 17.500 3.50 37.500 7.50 3 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 4 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 5 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 6 السؤا 
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 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 7 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 8 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 9 السؤا 

 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 10 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 11 السؤا 

 ا د 0.050 1.96 20.000 4.00 35.000 7.00 12 السؤا 

 دا  0.014 2.45 17.500 3.50 37.500 7.50 13 السؤا 

 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 14 السؤا 

 ( يوضح نتائد المقارنة بين مجموعة التالميذ مرتفعى الدرجات ومجموعة التالميذ منخفضى الدرجات10جدو  )تابع 

 السؤا  البعاد
 اختبار "مان ويتنى" (5)ن =  اتمنخفضى الدرج (5)ن =  مرتفعى الدرجات

 اإلحصائيةالداللة  مستوم الداللة Z مجموع الرتل متوسط الرتل مجموع الرتل الرتل متوسط

 

 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 15 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 16 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 17 السؤا 

 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 18 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 19 السؤا 

 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 20 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 21 السؤا 

 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 22 السؤا 

 دا  0.014 2.45 17.50 3.50 37.50 7.50 23 ؤا الس

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 24 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.000 4.00 35.000 7.00 25 السؤا 

اد
بع
ل
ا

 

 دا  0.014 2.46 16.500 3.30 38.500 7.70 1 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 2 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 3  السؤا

 دا  0.050 1.96 20.000 4.00 35.000 7.00 4 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.000 3.60 37.000 7.40 5 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 6 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 7 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 8 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 9 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 10 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 11 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 12 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.500 3.30 38.500 7.70 13 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 14 السؤا 

 دا  0.042 2.03 19.00 3.80 36.00 7.20 15 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 16 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.000 3.60 37.000 7.40 17 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 18 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 19 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 20 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 21 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 22 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 23 السؤا 

 ( يوضح نتائد المقارنة بين مجموعة التالميذ مرتفعى الدرجات ومجموعة التالميذ منخفضى الدرجات10جدو  )تابع 
 

 السؤا  البعاد
 اختبار "مان ويتنى" (5)ن =  منخفضى الدرجات (5)ن =  مرتفعى الدرجات

 اإلحصائيةة الدالل مستوم الداللة Z مجموع الرتل متوسط الرتل مجموع الرتل الرتل متوسط

 

 دا  0.031 2.15 18.000 3.60 37.000 7.40 24 السؤا 

 دا  0.042 2.03 19.00 3.80 36.00 7.20 25 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 26 السؤا 



 

 =250 = 

 2019ديسمبر  - الثانى العدد -المجلد السابع  – ةالمجلة العلمية المحكم

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمى

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 27 السؤا 

 ا د 0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 28 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 29 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 30 السؤا 

مك
ال

ـ
ج
لو
 ا
ن
و

ـ
ان
د

ـ
ى

 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 1 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 2 السؤا 

 دا  0.042 2.03 19.000 3.80 36.000 7.20 3 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 4 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 5 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.500 3.30 38.500 7.70 6 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 7 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 8السؤا  

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 9 ؤا الس

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 10 السؤا 

 دا  0.050 1.96 20.00 4.00 35.00 7.00 11 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 12 السؤا 

 دا  0.042 2.03 19.00 3.80 36.00 7.20 13 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 14 السؤا 

 دا  0.042 2.03 19.000 3.80 36.000 7.20 15 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.000 3.60 37.000 7.40 16 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.50 3.30 38.50 7.70 17 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.00 3.60 37.00 7.40 18 السؤا 

 دا  0.031 2.15 18.000 3.60 37.000 7.40 19 السؤا 

 دا  0.014 2.46 16.500 3.30 38.500 7.70 20 السؤا 

 

(  تدددائج ا ت دددار "مددددار 10ي دددين الجددددول )

ويتنى" للمقار ة بين متوسزاش التالميذ مرتفعى 

الددددرجاش والتالميدددذ مندفضدددى الددددرجاش فددددى 

، حيد  بمفهوم جدودة الحيداة ىالوعأسئلة مقياس 

بددين مرتفعددى  إحصددائياة ت ددين وجددود فددروق دالدد

الدرجاش ومندفضدى الددرجاش فدى جميد  أسدئلة 

المقياس، مما يددل علدى القددرة التميي يدة اسدئلة 

 المقياس.
 

بمفهدوم جدودة  ىوبذلك أ،د ح مقيداس الدوع

 .(،**) ،ورت  النهائية ىالحياة ف

ا  : "خيىىىىرات وطننىىىىا : اختيىىىىار وحىىىىدتىخامسىىىىا

مدن مدنهج  ثروات وطننا العربىى""  و"العربى

الدراساش االجتماعيدة بالصد  ال دا ى اإلعددادى 

لتدريسددهما باسددتددام الوسددائط التفاعليددة لتالميددذ 

معتدادة المجموعة التجري ية وباستددام الزدرق ال

 .لتالميذ المجموعة الضابزة
 

                                                
() ( مقياس الوعي بمفهوم جودة الحياة.6ملحل  ) 
(*) ( مقياس الوعي بمفهوم جودة الحياة7ملحل  ) .بلغة اإلشارة 

 : تيار الوحدتين للم رراش التاليةويرج  ا
 

  تنوع المفاهيم والتعميماش الجغرافية

 .بهماوالتاريدية 

  إثرا  مو وعاش الوحدتين بالصور يمبن

المتحركة والفيديوهاش باستددام بر امج 

 .(Course Labالبورس الد )

ا  : كعداد وحىدتى: خيىرات وطننىا العربىى  سادسا

  ببرنىامد الكىور  الب وثروات وطننىا العربىى

(Course Labويتضمن الموضوعات التالية ): 

التد م ال حد  : تعريف برنامد الكىور  الب (1)

هدو مجموعدة مدن الد دراش ا تى: " بالمعنى

قدددددم لمعلمددددى الدراسدددداش التعليميددددة التددددى ت  

،  ددددالل فتددددرة زمنيددددة محددددددة االجتماعيددددة

رر الدراساش ـن بمقـلتصميم دروس الوحدتي

، ماعية، ويمبددن  شددره علددى اإل تر ددنـاالجتد

اقددددراص المدمجددددة وكددددذلك  شددددره علددددى ا

 .والمشغالش اا رى
 

   امد ـبرنىتم تصىميم الىدرو  وكنتاجهىا وفى
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 :(1) "كور  الب" على النحو التالى

 :: خيرات وطننا العربىالوحدة الولى *
 

 :الدر  الو : اللراعة فى وطننا العربى

المحا،ددديل ال راعيدددة، والح دددود الغذائيدددة، 

وااشددددددجار الم مددددددرة والفاكهددددددة، والقمددددددح 

والشعير والدذرة الشدامية والرفيعدة، وقصدج 

 .السبر

  9وبلغ إجمالى العدد (Slide Name). 

 :: المحاصي  اللراعيةىالثان الدر 

والعنج والموالح  والتمرال ن باليمن،  وتضم

وال يتدددددور، والح دددددود الغذائيدددددة ، وبنجدددددر 

 السبر والقزن، وااشجار الم مرة.

 7إجمالى العدد  وبلغ (Slide Name). 
 

الثالث: الثروة الحيوانية والسىمكية  الدر 

 :فى الوطن العربى

لحيوا يدددددة: المددددداع  فدددددى ال دددددروة ا وتضدددددم

الصدومال والسددودار، وااغنددام وتتركدد  فددى 

السددودار والمغددرد والج ائددر، واابقددار فددى 

مصدددددر والسدددددودار والمغدددددرد، والديدددددول 

العربيددددـة اا،دددديلة واإلبددددل، كمددددا تتضددددمن 

 ريزددة تو ددح ال ددروة الحيوا يددة والسددمبية 

 .ىللوطن العرب

تربيددددة الدددددواجن، وال ددددروة  نـتتضمددددكمددددا 

شروعاش تصني  حفد  وتعليدج السمبية، وم

ااسمام، والمصايد ال حرية وال حيراش فدى 

، كمددددا تتضدددددمن  ريزدددددة ىالددددوطن العربددددد

 المصائد النهرية والم ارع السمبية.

 24إجمالى العدد  وبلغ (Slide Name). 

 40تضمنن الوحدة ااولى حدوالى  وبذلك 

(Slide Name). 
 

 .ى: ثروات وطننا العربالثانية الوحدة *
 

 لو : المعادن ومصادر الطاقةا الدر 

ى، والحديدددد المعددادر بددالوطن العربدد وتضددم

                                                
 مرفل القرص المدمج بمالحل ال ح  . (1)

، و ريزدددددة للدددددوطن والنحددددداس والمنجنيددددد 

العربى ت ين توزي  المعادر. وتضم مصدادر 

الزاقدددة بدددالوطن العربدددى وال تدددرول والغددداز 

 الز يعى وأهميت .

 24إجمالى العدد  وبلغ (Slide Name). 

 : الصىىىناعة والتجىىىارة فىىىىالثىىىانى الىىىدر 

 :الوطن العربى

عوامددددل قيددددام الصددددناعة، وأهميددددة  وتضددددم

الصدددددناعة، ومشدددددبالش الصدددددناعة، وأهدددددم 

 الصناعاش بالوطن العربى.

وتضدم الدوارداش العربيدة مدن العدالم  التجارة

، وأسدددد اد ى، والت ددددادل التجددددارىالدددددارج

  ع  التجارة.

 27إجمالى العدد  وبلغ (Slide Name). 

 :لعربى: السياحة فى وطننا االثالث الدر 

، ىالجددذد السددياحى العربدد مقومدداشوتضددم 

وأ واع السياحة، وأهمية السياحة فى الدوطن 

، وجهددددود الدددددول العربيددددة لتحقيددددل ىالعربددد

 التنمية السياحية.

 16إجمالى العدد  وبلغ (Slide Name). 

 :: التكام  االقتصادم العربىالرابعالدر  

، ىالتبامددددددل االقتصدددددداد مقومدددددداشوتضددددددم 

ربدى م دين عليهدا أعدالم و ريزة للدوطن الع

الدول العربية واا شدزة والمدوارد العربيدة، 

، ودور ىوكيفيدددددة تحقيدددددل التبامدددددل العربددددد

 الجامعة العربية فى هذا المجال.

  20وبلغ إجمالى العدد (Slide Name). 

  87وبذلك تضمنن الوحدة ال ا يدة (Slide 

Name). 
 

 لهدددددذا: مميىىىىىلات برنىىىىىامد الكىىىىىور  الب (2)

 :ش هىال ر امج عدة ممي ا

د ال رمجيددددداش الحدددددرة مفتوحدددددة يعدددددد أحددددد -
، وكمدددا يعدددد مدددن أقدددوى ال دددرامج المصددددر

 إل شا  الدروس اإللبترو ية.

 ،كمدددددا يسدددددمح بتز يدددددل بدددددرامج المحاكددددداة -

 .والتدريج القائم على البوم يوتر
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ي عددد المحتددوى التعليمددى وفددل معيددار قددوى  -
 شددا  المددواد التعليميددة وسددهل االسددتددام إل

 .التفاعلية

جعل المدواد التعليميدة التفاعليدة  يساعد على -
 .احة لالستددام على ش بة اإل تر نمت

يسمح ب  شا  مصادر تعلم متنوعة وأ شدزة  -
ليميدددة مصددداح ة )مندددددور ع دددد السددددالم، تع

 & Arthus: )عدددن(  قدددال  146، 2014

Sussat, 2006). 

 

امد كىور  الب فىى مبىررات اسىتخدام برنى (3)

 :هىالبحث الراهن 
ة مجا يددة هددى بر ددامج يحتددوى علددى  سددد (1

(Course Lab 2.4 ويمبددددن تحميلهددددا )
بدددور أيددة تبددالي  ماديددة متاحددة بسددهولة و

 :ع ر
- http://emag.mans.edu.eg/index.php? Pag 

-e=news&task=show&id=271&session 
ID=25 

يمبن تعميم  على جمي  معلمى الدراساش  (2
ة السددددتددام  علددددى أجهدددد تهم االجتماعيدددد
 .الشدصية

المستددمة لهدذا ال ر دامج قد وفرش الجهة  (3
لجميددددد  منشدددددئين المقدددددرراش تدددددرا يف 
 .الم تدئين

واجهة البورس الد قري ة جددا  مدن  يدام  (4
بوينددددددن المعدددددددروا لددددددددى جميددددددد  ال ور

ا ،عوبة ك يرة فى ، ولذا ال يجدوالمعلمين
، 2014اسدددتددام  )منددددور ع دددد السدددالم، 

147). 
ل ر ددامج اللغددة العربيددة بشددبل يدددعم هددذا ا (5

فة إلددددى التعريدددد  البامددددل ، باإل دددداك يددددر
 .(Help Lifeللملفاش المساعدة )

تقدددم أحددد الشددركاش العربيددة المتدصصددة  (6
عربدى لحدل المشداكل وت دادل الدعم الفندى ال

 .الد راش
لتعاور يساعد على دعم العمل الجماعى وا (7

 .فى تألي  المقرر التعليمى

 

مراجعىىة الدراسىىات التىىى اهتمىىت ببرنىىامد  (4)

 :المثا  الكور  الب منها على سبي 
( 2012وكما اهتمن )دراسة أميدرة عزدا،  (1

باسددتددام بر ددامج البددورس الد كددأدواش 
 .للتألي  وإ شا  المحتوى التعليمى

( التددى 2013المددولى، السدديد ع ددد دراسددة ) (2
اهتمن باستددام هدذا ال ر دامج القدائم علدى 
يددة التدددريس اإللبترو ددى عددن بعددد فددى تنم

 .بع  مهاراش التعلم اإللبترو ى
ة )زهيددددر  دددداجى وجميددددل أحمددددد، ودراسدددد (3

( التددى اسددتددمن بر ددامج البددورس 2013
اإللبترو دددى الد لتوظيددد  أسددداليج الدددتعلم 

 .ولتع ي  عملية التعلم
سددددتهدفن دراسددددة )مندددددور ع دددددد وكمددددا ا (4

( فاعليددددددددددة التدددددددددددريج 2014السدددددددددالم، 
اإللبترو ددى الفدددردى والتعددداو ى باسدددتددام 

رس الد فدددى تنميدددة مهددداراش بر دددامج كدددو
 .المعلمين

( 2014هتمن دراسة )مصدزفى أحمدد، وا (5
 ب نا  بر امج لنشر الدتعلم اإللبترو دى وفدل

 .بر امج البورس الد بمبة المبرمة
كمددددا تددددم اإلطددددالع علددددى شددددرح بر ددددامج  (6

ل منتدددى كدددورس البددورس الد مددن  دددال
 :الد، والمتاح ع ر

- http://hewar.kacnd.org/vb/showthread.p hp? t=4394 
 

يسدتددمها ( 1)ط وأعدش ال اح ة كراسدة  شدا

فددددددى دراسددددددة  تالميددددددذ المجموعددددددة التجري يددددددة

، وتددددم عددددرن مو ددددوعاش دروس الوحدددددتين

الوحدددددتين مدددد  كراسددددة النشدددداط علددددى السددددادة 

 المحبمين وتعديلهم على  و   رائهم.
 

ا: كعداد دلي  المعلم لتدريس الوحدتين 2)سابعا


)  

 وضم المكونات التالية:
 

 .مقدمة الدليل( 1)

 .لفلسفة الدلي (2)

                                                
 .( كراسة النشاط لدروس الوحدتين8): ملحل (1)
 .دتين( دليل المعلم لتدريس الوح9: )ملحل (2)
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ل منيددة لتدددريس وحدددتى  يددراش ( الدزددة ا3)

 .بلد ا، وثرواش بلد ا

دتين مصدددددداغتى باسددددددتددام ( دروس الوحدددددد4)

 .البورس الد
 

ا   :: اختيار مجموعة البحثثامنا

تم ا تيار مجموعة ال ح  مدن بدين التالميدذ 

اامددل الصددم بالصدد  ال ددا ى اإلعدددادى بمدرسددة 

 ، وتقسددديمها إلدددىللصدددم بمديندددة دميددداط الجديددددة

 .مجموعتين، تجري ية و ابزة
 

ا علىىىىىى  ا: تطبيىىىىى  أداتىىىىىى البحىىىىىث قبليىىىىىا تاسىىىىىعا

وهمددددددا: مقيدددددداس الحددددددس مجمىىىىىوعتى البحىىىىىىث 

 .ومقياس الوعى بمفهوم جودة الحياة، الجغرافى
 

قددام معلددم الفصددل : تىىدريس الوحىىدتينعاشىىراا : 

بتددريس الوحددتين لتالميدذ المجموعدة التجري يددة 

، بينمدا فاعليةسائط التبلغة اإلشارة وباستددام الو

قام معلم المجموعة الضابزة بتددريس الوحددتين 

 .بالزريقة المعتادة وبلغة اإلشارة
 

ا   بعىىد حىىادم عشىىر: تطبيىى  أداتىىى البحىىث بعىىديا

 .تدريس الوحدتين للمجموعتين
 

 :الساليل اإلحصائية المستخدمة
 

اسددتددمن ال اح ددة فددي هددذا ال حدد  الرزمددة 

 ى( فدSPSS 25اإلحصائية للعلوم االجتماعيدة )

ئية وااسدددددداليج إجددددددرا  التحلدددددديالش اإلحصددددددا

 :المستددمة من  الل

 معامل ارت اط بيرسور لحساد معامالش (1

 .االتساق الدا لى والصدق ال نائى

 ا  إليجاد معامل ث اش معامل ألفا كرو  (2

 .المقياسين

 ."مار ويتنى" للعيناش المستقلة ا ت ار (3

 .مستقلةا ت ار "ش" للعيناش ال (4

 .لعيناش المرت زة )الم دوجة(ا ت ار "ش" ل (5

وجيار للتأكد من فاعلية  س ة الفعالية لمام ج (6

 .الوحدتين

 :وتفسيرها البحثنتائد 
 

 :للبحثنتائد الفرض الو  
 

وجددد فددرق ي ددف الفددرن ااول علددى أ دد  "

( بدددددين 0.05 ≤دال إحصدددددائيا  عندددددد مسدددددتوى )

درجاش تالميذ المجموعتين التجري يدة  ىمتوسز

لمقيدداس الحددس  ى يددل ال عدددالتز ىوالضددابزة فدد

الجغرافى كبل ولبل بعد من اابعاد التى يقيسها 

 لصالح تالميذ المجموعة التجري ية".

ا ت دار "مدار ويتندى" للعينداش وتم اسدتددام 

رتددج درجدداش  ىالمسددتقلة للمقار ددة بددين متوسددز

 ىتالميدددذ المجمدددوعتين التجري يدددة والضدددابزة فددد

كبددل لمقيدداس الحددس الجغرافددى  ىالتز يددل ال عددد

، وجدددا ش لبدددل ب عدددد مدددن اابعددداد التدددى يقيسدددهاو

  النتائج كالتالى:

 

( يوضح داللة الفروك بين متوسطى رتل درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبي  البعدم لمقيا  11جدو  )

 مهارات الحس الجغرافى كك  ولك  بعد من البعاد التى يقيسها

 مجموعات الدراسة البعاد
 اختبار "مان ويتنى"

 اإلحصائيةالداللة 
 الداللة مستوم Z مجموع الرتل متوسط الرتل

 االستمتاع
 153.00 15.30 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.71
 57.00 5.70 المجموعة الضابطة

 حل االستطالع
 152.50 15.25 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.72
 57.50 5.75 المجموعة الضابطة

 المثابرة
 152.00 15.20 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.79
 58.00 5.80 المجموعة الضابطة

 الطالقة الفكرية
 155.00 15.50 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.83
 55.00 5.50 المجموعة الضابطة

 التواص  بلغة جغرافية علمية
 155.00 15.50 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.86
 55.00 5.50 المجموعة الضابطة
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 االستشعار
 155.00 15.50 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.83
 55.00 5.50 المجموعة الضابطة

 التمثي 
 155.00 15.50 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.83
 55.00 5.50 المجموعة الضابطة

 مقيا  الحس الجغرافى
 155.00 15.50 عة التجريبيةالمجمو

 دا  0.001 3.78
 55.00 5.50 المجموعة الضابطة

 

(  تدددددائج ا ت دددددار "ش" 11ي دددددين جددددددول )

للمقار دددة بدددين متوسدددزى رتدددج درجددداش تالميدددذ 

المجمددوعتين التجري يددة والضددابزة فددى التز يددل 

ال عدى لمقياس الحس الجغرافى كبدل ولبدل بعدد 

جدددا ش جميددد  مددن اابعددداد التدددى يقيسددها، حيددد  

متوسدددزاش رتددددج درجدددداش تالميددددذ المجموعددددة 

التجري يدة فدى أبعداد المقيدداس أعلدى منهدا لتالميددذ 

" ابعداد Zالمجموعة الضابزة، وتراوحن قيم "

( وجميعهدا دالدة 3.86 – 3.71المقياس ما بدين )

اد ـى أبعدـ، مما يدل على وجود فدروق فدإحصائيا  

 اس لصددالح تالميددذ المجموعددة التجري يددة،ـالمقيدد

وللمقياس كبل بلغ متوسط رتدج درجداش تالميدذ 

( ومتوسددط رتددج 15.50المجموعددة التجري يددة )

( 5.50درجددداش تالميدددذ المجموعدددة الضدددابزة )

( ومسددددتوى الداللددددة 3.78" )Zوبلغددددن قيمددددة "

(، ممدددا يددددل علدددى وجدددود فدددروق فدددى 0.001)

المقيددددداس كبدددددل لصددددددالح تالميدددددذ المجموعددددددة 

 التجري ية.

وسددددددزاش والجدددددددول التددددددالى يو ددددددح المت

واال حرافدددددداش المعياريدددددددة لدددددددرجاش تالميدددددددذ 

المجمددوعتين التجري يددة والضددابزة فددى التز يددل 

ال عدددددى لمقيدددداس الحددددس الجغرافددددى وأبعدددداده:
 

 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين فى التطبي  البعدم لمقيا  الحس الجغرافى وأبعاده12جدو  )

 البعاد
 لمجموعة الضابطةا المجموعة التجريبية

 االنحرا  المعيارم متوسط الدرجات ن االنحرا  المعيارم متوسط الدرجات ن

 0.74 1.90 10 0.82 4.30 10 االستمتاع

 0.53 1.50 10 0.63 3.20 10 حل االستطالع

 0.42 1.20 10 0.97 3.40 10 المثابرة

 1.14 6.20 10 2.15 18.20 10 الطالقة الفكرية

 0.67 3.00 10 0.88 6.90 10 جغرافية علمية التواص  بلغة

 0.74 2.90 10 1.16 6.70 10 االستشعار

 1.45 8.10 10 1.36 17.70 10 التمثي 

 2.18 24.80 10 4.48 60.40 10 مقيا  الحس الجغرافى

( أر متوسددددزاش 12يت ددددين مددددن الجدددددول )

درجدداش تالميددذ المجموعددة التجري يددة فددى أبعدداد 

لتالميذ للمجموعة الضابزة، المقياس أعلى منها 

 وكذلك للمقياس كبل:
 

ويمبدددن تو ددديح ذلدددك مدددن  دددالل الشدددبلين 

 ال يا يين التاليين:

 

( متوسزاش درجاش تالميذ المجموعتين 2شبل )

التجري ية والضابزة فى التز يل ال عدى ابعاد مقياس 

 الحس الجغرافى

 
( متوسط الدرجاش البلية لتالميذ المجموعتين 3شبل )

تجري ية والضابزة فى التز يل ال عدى لمقياس الحس ال

 الجغرافى
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( و تائجهمدددددا 12( و )11مدددددن الجددددددولين )

( يت دددددين تحقدددددل 3( و)2والشدددددبلين ال يدددددا يين )

 الفرن ااول لل ح .
 

 جموعىىىىىىة التجريبيىىىىىىة ويرجىىىىىىع تفىىىىىىوك الم

 :لألسباب التالية
 

تحمددل التالميددذ الصددم مسددئولية تعلمهددم مددن  (1

للمصددددددادر  ددددددالل   ددددددراتهم ورجددددددوعهم 

ة عنددددددد دراسددددددتهم لمو ددددددوعاش المدتلفدددددد

 .الوحدتين

ممارسدددددة اا شدددددزة باسدددددتددام الوسددددددائط  (2

ى سدداعدش علددى تنميددة الحددس التفاعليددة التدد

 .الجغرافى

تماعيدددة عمليدددة تق دددل معلدددم الدراسددداش االج (3

حبددم ، وتأجيددل اللجميدد   را  التالميددذ الصددم

، وقددد سدداعد علددى إيجدداد بيئددة تعليميددة عليهددا

اعدتهم علددى اكتسدداد  منددة ومشددوقة قددد سدد

 .الحس الجغرافى

ع ددددر جميدددد  التالميددددذ الصددددم بالمجموعددددة  (4

ة عدددن أفبدددارهم لددددى المعلدددم دور التجري يددد

 . وا

باسددددتددام لغددددة تحقيددددل التوا،ددددل الفعددددال  (5

 .اإلشارة فيما بينهم

ع ر ددن مو ددوعاش الوحدددتين ممددا سددمح  (6

 .هم بتنمية الحس الجغرافىل

ش وتتفل  تدائج هدذا ال حد  مد   تدائج الدراسدا *

السددددابقة التددددى تو،ددددلن إلددددى تنميددددة الحددددس 

 :الجغرافى منها على س يل الم ال

( التددددددى 2015دراسددددددة )سددددددحر حمدددددددى،  (أ

تو،لن إلى فاعلية كل مدن المدد ل الجددلى 

لمنيددومى فددى تنميددة بعدد  أبعدداد والمددد ل ا

 .الحس

( التدددى 2014أبدددو الي يدددد، فتحيدددة دراسدددة ) (د

تو،ددلن إلددى تنميددة بعدد  مهدداراش الحددس 

الميددددددذ الصدددددد  ااول لدددددددى ت الجغرافددددددى

 .اإلعدادى

دراسدددة )سدددها حمددددى و جدددال  إسدددماعيل،  (ج

( التدددى تو،دددلن إلدددى فاعليدددة وحددددة 2016

مقترحدددة لتنميدددة مهددداراش التفسدددير والحدددس 

لدددددى تالميددددذ الصدددد   العلمددددى والجغرافددددى

 .ااول اإلعدادى
 

 :للبحثنتائد الفرض الثانى 
 

وجددد فددرق ي دف الفددرن ال دا ى علددى أ د  "

( بدددددين 0.05 ≤سدددددتوى )دال إحصدددددائيا  عندددددد م

درجاش تالميذ المجموعتين التجري يدة  ىمتوسز

لمقيدداس الددوعى  ىالتز يددل ال عددد ىوالضددابزة فدد

بمفهدددوم جدددودة الحيددداة كبدددل ولبدددل مبدددور مدددن 

المبو اش التى يقيسدها لصدالح تالميدذ المجموعدة 

 التجري ية".
 

ا ت ددار "مددار ويتنددى" للعيندداش  تددم اسددتددام

رتددج درجدداش  ىالمسددتقلة للمقار ددة بددين متوسددز

 ىتالميدددذ المجمدددوعتين التجري يدددة والضدددابزة فددد

لمقيدداس الددوعى بمفهددوم جددودة  ىالتز يددل ال عددد

بدددل مبدددور مدددن المبو ددداش التدددى الحيددداة كبدددل ول

 ، وجا ش النتائج كالتالى:يقيسها

 

بي  البعدم لمقيا  ( يوضح داللة الفروك بين متوسطى رتل درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التط13جدو  )

 الوعى بمفهوم جودة الحياة كك  ولك  مكون من المكونات التى يقيسها

 مجموعات الدراسة المكونات
 اختبار "مان ويتنى"

 اإلحصائيةالداللة 
 الداللة مستوم Z مجموع الرتل متوسط الرتل

 المكون المعرفى
 155.0 15.5 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.82
 55.0 5.5 عة الضابطةالمجمو

 المكون السلوكى
 155.0 15.5 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.79
 55.0 5.5 المجموعة الضابطة

 المكون الوجدانى
 155.0 15.5 المجموعة التجريبية

 دا  0.001 3.79
 55.0 5.5 المجموعة الضابطة
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 مقيا  الوعى بمفهوم جودة الحياة
 155.0 15.5 يةالمجموعة التجريب

 دا  0.001 3.79
 55.0 5.5 المجموعة الضابطة

 

(  تدددددائج ا ت دددددار "ش" 13ي دددددين جددددددول )

للمقار دددة بدددين متوسدددزى رتدددج درجددداش طدددالد 

المجمددوعتين التجري يددة والضددابزة فددى التز يددل 

ال عدى لمقياس الوعى بمفهوم جودة الحيداة كبدل 

ولبددل مبددور مددن المبو دداش التددى يقيسددها، حيدد  

ش جميدد  متوسددزاش رتددج درجدداش تالميددذ جددا 

المجموعة التجري ية فى مبو اش المقيداس أعلدى 

منها لتالميذ المجموعة الضابزة، وتراوحن قيم 

"Z( 3.82 – 3.79" ابعددداد المقيددداس مدددا بدددين )

، ممددا يدددل علددى وجددود إحصددائيا  وجميعهددا دالددة 

فدددروق فدددى مبو ددداش المقيددداس لصدددالح تالميدددذ 

مقيدددداس كبدددددل بلدددددغ المجموعددددة التجري يدددددة، ولل

متوسدددددط رتدددددج درجددددداش تالميدددددذ المجموعدددددة 

( ومتوسددددط رتددددج درجدددداش 15.50التجري يددددة )

( وبلغن قيمة 5.50تالميذ المجموعة الضابزة )

"Z( "3.79( ومسددتوى الداللددة )ممدددا 0.001 ،)

يدل على وجود فروق فى المقيداس كبدل لصدالح 

 تالميذ المجموعة التجري ية.
 

اش والجدددددددول التددددددالى يو ددددددح المتوسددددددز

واال حرافدددددداش المعياريدددددددة لدددددددرجاش تالميدددددددذ 

المجمددوعتين التجري يددة والضددابزة فددى التز يددل 

ال عددددى لمقيددداس الدددوعى بمفهدددوم جدددودة الحيددداة 

 ومبو ات :

 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبي  البعدم لمقيا  14جدو  )

 ودة الحياة ومكوناتهالوعى بمفهوم ج

 المكونات
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 االنحرا  المعيارم متوسط الدرجات ن االنحرا  المعيارم متوسط الدرجات ن

 2.81 14.10 10 1.03 24.20 10 المكون المعرفى

 8.54 38.40 10 11.25 89.10 10 المكون السلوكى

 2.13 30.90 10 12.30 76.70 10 المكون الوجدانى

 10.37 83.40 10 21.83 190.00 10 مقيا  الوعى بمفهوم جودة الحياة

( أر متوسددددزاش 14يت ددددين مددددن الجدددددول )

درجاش تالميذ المجموعة التجري ية فى مبو داش 

المقياس أعلى منها لتالميذ للمجموعة الضابزة، 

 كبل: وكذلك للمقياس
 

ويمبدددن تو ددديح ذلدددك مدددن  دددالل الشدددبلين 

 ين التاليين:ال يا ي

 

( متوسزاش درجاش تالميذ المجموعتين التجري ية 4شبل )

والضابزة فى التز يل ال عدى لمبو اش مقياس الوعى 

 بمفهوم جودة الحياة

 
( متوسط الدرجاش البلية لتالميذ المجموعتين 5شبل )

التجري ية والضابزة فى التز يل ال عدى لمقياس الوعى 

 بمفهوم جودة الحياة
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( و تائجهمدددددا 13( و )12جددددددولين )مدددددن ال

( يت دددددين تحقدددددل 5( و)4والشدددددبلين ال يدددددا يين )

 الفرن ال ا ى لل ح .
 

  ويرجىىىع تفىىىوك المجموعىىىة التجريبيىىىة فىىىى

جىىىىىودة الحيىىىىىاة مقيىىىىىا  الىىىىىوعى بمفهىىىىىوم 

 :لألسباب التالية
 

تندددوع مصدددادر الوسدددائط التفاعليدددة التدددى  (1

الصددددددم أر أتاحددددددن الفددددددرص للتالميددددددذ 

ى ، مما ساعد علايدتاروا ما يناس هم منه

 .تنمية مفهوم جودة الحياة لديهم

زيادة اهتمام تالميذ المجموعة التجري يدة  (2

بمو ددوعاش الوحدددتين ممددا سدداعد علددى 

 تحقيل ااهداا المرجوة.

إتاحدددة الفدددرن المتنوعدددة أمدددام التالميدددذ  (3

إلمبا يددة الحصددول علددى الد ددراش التددى 

مبو ددداش الدددوعى بمفهدددوم جدددودة تددرت ط ب

 .الحياة

الفعال بدين التالميدذ الصدم بلغدة التوا،ل  (4

اإلشدددارة بيددددنهم وبددددين معلددددم الدراسدددداش 

، قد جتماعية الذى ي درس بلغة اإلشارةاال

ساعد ذلك على تو يح ك ير من مفداهيم 

مو دددددددوعاش الوحددددددددتين والمرت زدددددددة 

بمبو اش مفهدوم جدودة الحيداة ممدا سداعد 

ة علددى تنميددة الددوعى بمفهددوم جددودة الحيددا

 .جري يةلدى تالميذ المجموعة الت

 وتتفل  تائج الفدرن ال دا ى مد   تدائج دراسدة *

،دددافى (، ودراسدددة )2015الرشددديد، أحمدددد )

 .(2016محسن، 
 

 :للبحثنتائد الفرض الثالث 
 

وجدد فدرق ي ف الفدرن ال الد  علدى أ د  "

( بدددددين 0.05 ≤دال إحصدددددائيا  عندددددد مسدددددتوى )

درجدداش تالميددذ المجموعددة التجري يددة  ىمتوسددز

لمقيددداس الحدددس  ىعددددالتز يقدددين الق لدددى وال  ىفددد

الجغرافى كبل ولبل بعد من اابعاد التى يقيسها 

 لصالح التز يل ال عدى".
 

واسدددتددمن ال اح دددة ا ت دددار "ولبوكسدددن" 

رتددج  ىللعينداش المرت زددة للمقار ددة بدين متوسددز

 ىدرجددددداش تالميدددددذ المجموعدددددة التجري يدددددة فددددد

لمقيددددداس الحدددددس  ىالتز يقدددددين الق لدددددى وال عدددددد

ن اابعددداد التدددى الجغرافدددى كبدددل ولبدددل ب عدددد مددد

 يقيسها، وجا ش النتائج كالتالى:

 

لمقيا   م( يوضح داللة الفروك بين متوسطى رتل درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعد15جدو  )

 الحس الجغرافى كك  ولك  بعد من البعاد التى يقيسها

 اإلحصائيةالداللة  ا ت ار "ولبوكسن" الرتج اابعاد
 الداللة مستوى Z مجموع الرتج متوسط الرتج ر

 االستمتاع

 0.00 0.00 0 الرتج الموج ة

 دال 0.0046 2.831
 55.00 5.50 10 الرتج السال ة

     0 المتعادلة

     10 المجموع

 حج االستزالع

 0.00 0.00 0 الرتج الموج ة

 دال 0.0042 2.859
 55.00 5.50 10 الرتج السال ة

     0 المتعادلة

     10 المجموع

 الم ابرة

 0.00 0.00 0 الرتج الموج ة

 دال 0.0071 2.694
 45.00 5.00 9 الرتج السال ة

     1 المتعادلة

     10 المجموع

 الزالقة الفبرية
 0.00 0.00 0 الرتج الموج ة

 دال 0.0049 2.814
 55.00 5.50 10 الرتج السال ة
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     0 المتعادلة

     10 المجموع

التوا،ل بلغة جغرافية 
 علمية

 0.00 0.00 0 الرتج الموج ة

 دال 0.0046 2.831
 55.00 5.50 10 الرتج السال ة

     0 المتعادلة

     10 المجموع

 االستشعار

 0.00 0.00 0 الرتج الموج ة

 دال 0.0047 2.827
 55.00 5.50 10 لرتج السال ةا

     0 المتعادلة

     10 المجموع

 التم يل

 0.00 0.00 0 الرتج الموج ة

 دال 0.0048 2.820
 55.00 5.50 10 الرتج السال ة

     0 المتعادلة

     10 المجموع

 مقياس الحس الجغرافى

 0.00 0.00 0 الرتج الموج ة

 دال 0.005 2.807
 55.00 5.50 10 الرتج السال ة

     0 المتعادلة

     10 المجموع

 

(  تدددددائج ا ت دددددار "ش" 15ي دددددين جددددددول )
للمقار دددة بدددين متوسدددزى رتدددج درجددداش تالميدددذ 
المجموعددددة التجري يددددة فدددددى التز يقددددين الق لدددددى 
وال عدى لمقياس الحس الجغرافى كبل ولبل بعد 

حيدد  تراوحددن قدديم ى يقيسددها، ـمددن اابعدداد التدد
"Z( 2.694" ابعدددددداد المقيدددددداس مددددددا بددددددين – 

( وتدددددراوح مسدددددتوى الداللدددددة مدددددا بدددددين 2.859
(، وللمقيدداس كبددل بلغدددن 0.0042 – 0.0071)

( ومسددددددددددتوى الداللددددددددددة 2.807" )Zقيمددددددددددة "
(، ممدددا يددددل علدددى وجدددود فدددروق دالدددة 0.005)

فددى المقيدداس وأبعدداده لصددالح التز يددل  إحصددائيا  
 ال عدى.

و ددددددح المتوسددددددزاش والجدددددددول التددددددالى ي
واال حرافدددددداش المعياريدددددددة لدددددددرجاش تالميدددددددذ 
المجموعددددة التجري يددددة فدددددى التز يقددددين الق لدددددى 

 وال عدى لمقياس الحس الجغرافى وأبعاده:
 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية 16)جدو  

 عادهفى التطبيقين القبلى والبعدم لمقيا  الحس الجغرافى وأب

 ن البعاد
 التطبي  البعدم التطبي  القبلى

 االنحرا  المعيارم المتوسط االنحرا  المعيارم المتوسط

 0.82 4.30 0.63 1.20 10 االستمتاع

 0.63 3.20 0.57 0.90 10 حل االستطالع

 0.97 3.40 0.74 0.90 10 المثابرة

 2.15 18.20 1.35 4.50 10 الطالقة الفكرية

 0.88 6.90 0.74 1.90 10 غة جغرافية علميةالتواص  بل

 1.16 6.70 0.82 2.30 10 االستشعار

 1.36 17.70 1.31 4.65 10 التمثي 

 4.48 60.40 2.59 16.35 10 مقيا  الحس الجغرافى

 

( أر متوسددددزاش 16يت ددددين مددددن الجدددددول )

درجددددداش تالميدددددذ المجموعدددددة التجري يدددددة فدددددى 

لحدددددس التز يقدددددين الق لدددددى وال عددددددى لمقيددددداس ا

 الجغرافى وأبعاده أعلى منها فى التز يل الق لى:
 

ويمبدددن تو ددديح ذلدددك مدددن  دددالل الشدددبلين 

 ال يا يين التاليين:
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( متوسزاش درجاش تالميذ المجموعة التجري ية فى 6شبل )

 التز يقين الق لى وال عدى ابعاد مقياس الحس الجغرافى

 
التجري ية فى ( متوسط الدرجاش البلية لتالميذ المجموعة 7شبل )

 التز يقين الق لى وال عدى لمقياس الحس الجغرافى
 

( و تائجهمدددددا 16( و )15مدددددن الجددددددولين )

( يت دددددين تحقدددددل 7( و)6والشدددددبلين ال يدددددا يين )

 الفرن ال ال  لل ح .

 يمكن كرجاع تفوك المجموعة التجريبية فى 

 :التطبي  البعدم لألسباب التالية

يم ، كدددار تعلدددق ددل إجدددرا  تز يدددل الوحدددتين (1

االجتماعيددة يددتم بددالزرق  وتعلددم الدراسدداش

، واالعتمدداد علددى المعلددم فقددط دور المعتددادة

 .توا،ل م  التالميذ الصم

يعدددددود تفدددددوق المجموعدددددة التجري يدددددة فدددددى  (2

التز يل ال عدى فى مقياس الحس الجغرافى 

الميدذ إلى التوا،دل اإليجدابى الفعدال بدين الت

 .ومعلم الدراساش االجتماعية

لدراسداش االجتماعيدة علدى تم تدريج معلم ا (3

استددام الوسائط التفاعليدة ممدا سداعد علدى 

 يدددل تفدددوق المجموعدددة التجري يدددة فدددى التز

 .ال عدى لمقياس الحس الجغرافى

 :للبحثنتائد الفرض الرابع 

وجدد فدرق ي ف الفدرن الرابد  علدى أ د  "

( بدددددين 0.05 ≤دال إحصدددددائيا  عندددددد مسدددددتوى )

ي يددة درجدداش تالميددذ المجموعددة التجر ىمتوسددز

لمقيدداس الدددوعى  ىالتز يقددين الق لددى وال عددد ىفدد

بمفهدددوم جدددودة الحيددداة كبدددل ولبدددل مبدددور مدددن 

 المبو اش التى يقيسها لصالح التز يل ال عدى".

واسدددتددمن ال اح دددة ا ت دددار "ولبوكسدددن" 

رتددج  ىللعينداش المرت زددة للمقار ددة بدين متوسددز

 ىدرجددددداش تالميدددددذ المجموعدددددة التجري يدددددة فددددد

لمقياس الدوعى بمفهدوم  ى عدالتز يقين الق لى وال

بددل مبددور مددن المبو دداش جددودة الحيدداة كبددل ول

  ، وجا ش النتائج كالتالى:التى يقيسها

 

( يوضح داللة الفروك بين متوسطى رتل درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدم لمقيا  17جدو  )

 مكونات التى يقيسهاالوعى بمفهوم جودة الحياة كك  ولك  مكون من ال

 الرتل المكونات
الداللة  اختبار "ولكوكسن"

 الداللة مستوم Z مجموع الرتل متوسط الرتل ن اإلحصائية

 المكون المعرفى

 0.00 0.00 0 الرتل الموجبة

 دا  0.0048 2.818
 55.00 5.50 10 الرتل السالبة

     0 المتعادلة

     10 المجموع

 السلوكىالمكون 

 0.00 0.00 0 الرتل الموجبة

 دا  0.0049 2.810
 55.00 5.50 10 الرتل السالبة

     0 المتعادلة

     10 المجموع

 المكون الوجدانى

 0.00 0.00 0 الرتل الموجبة

 دا  0.005 2.807
 55.00 5.50 10 الرتل السالبة

     0 المتعادلة

     10 المجموع

مقيا  الوعى بمفهوم جودة 

 الحياة

 0.00 0.00 0 الرتل الموجبة
 دا  0.005 2.807

 55.00 5.50 10 الرتل السالبة
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     0 المتعادلة

     10 المجموع

 

(  تدددددائج ا ت دددددار "ش" 17ي دددددين جددددددول )

للمقار دددة بدددين متوسدددزى رتدددج درجددداش تالميدددذ 

ق لدددددى المجموعددددة التجري يددددة فدددددى التز يقددددين ال

وال عدددى لمقيدداس الددوعى بمفهددوم جددودة الحيدداة 

كبددل ولبددل مبددور مددن المبو دداش التددى يقيسددها، 

" لمبو دداش المقيدداس مددا Zحيدد  تراوحددن قدديم "

( وتددددددراوح مسددددددتوى 2.818 – 2.807بددددددين )

(، وللمقيداس 0.0048 – 0.005الداللة ما بدين )

( ومستوى الداللة 2.807" )Zكبل بلغن قيمة "

علدددى وجدددود فدددروق دالدددة ، ممددا يددددل  (0.005)

حصائيا  فى المقيداس ومبو اتد  لصدالح التز يدل إ

 ال عدى.
 

والجدددددددول التددددددالى يو ددددددح المتوسددددددزاش 

واال حرافدددددداش المعياريدددددددة لدددددددرجاش تالميدددددددذ 

المجموعددددة التجري يددددة فدددددى التز يقددددين الق لدددددى 

وال عدددى لمقيدداس الددوعى بمفهددوم جددودة الحيدداة 

  ومبو ات :

 

افات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدم لمقيا  الوعى ( المتوسطات واالنحر18جدو  )

 بمفهوم جودة الحياة ومكوناته

 ن المكونات
 التطبي  البعدم التطبي  القبلى

 المعيارم االنحرا  الدرجات المتوسط المعيارم االنحرا  الدرجات متوسط

 2.81 14.10 1.16 6.30 10 المكون المعرفى

 8.54 38.40 3.78 26.40 10 المكون السلوكى

 2.13 30.90 1.32 21.20 10 المكون الوجدانى

 10.37 83.40 3.21 53.90 10 مقيا  الوعى بمفهوم جودة الحياة

 

( أر متوسددددزاش 18يت ددددين مددددن الجدددددول )

درجاش تالميذ المجموعة التجري ية فى التز يدل 

جدددودة الحيددداة  ال عددددى لمقيددداس الدددوعى بمفهدددوم

 ومبو ات  أعلى منها فى التز يل الق لى:

 

ويمبدددن تو ددديح ذلدددك مدددن  دددالل الشدددبلين 

 ال يا يين التاليين:

 
( متوسزاش درجاش تالميذ المجموعة التجري ية فى 8شبل )

التز يقين الق لى وال عدى لمبو اش مقياس الوعى بمفهوم 
 جودة الحياة

  
ميذ المجموعة ( متوسط الدرجاش البلية لتال9شبل )

التجري ية فى التز يقين الق لى وال عدى لمقياس الوعى بمفهوم 
 جودة الحياة

 

( و تائجهمدددددا 17( و )16مدددددن الجددددددولين )

( يت دددددين تحقدددددل 9( و)8والشدددددبلين ال يدددددا يين )

 الفرن الراب  لل ح .
 

 :للبحثنتائد الفرض الخامس 

 دددف الفدددرن الددددامس علدددى أ ددد  "يحقدددل 

علية فى تدريس الدراساش استددام الوسائط التفا

االجتماعية حجم تأثير مناسج على تنميدة الحدس 

 الجغرافى لدى تالميذ المجموعة التجري ية".
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وللتحقل من ،دحة هدذا الفدرن اسدتددمن 

(، وقدددد أعزدددى rال اح دددة معادلدددة حجدددم التدددأثير )

كوهن تفسيرا  لقيمدة  "حجدم التدأثير" حيد  حجدم 

r (0.1 ،) التددأثير يبددور ،ددغيرا  إذا بلغددن قيمددة

(، وك يدددرا  إذا 0.3ومتوسدددزا  إذا بلغدددن قيمتددد  )

 (.0.5بلغن قيمت  )
 

 (:19وجا ش النتائج كما هو م ين فى الجدول )

 

 ( يوضح تحثير استخدام الوسائط التفاعلية فى تدريس الدراسات االجتماعية 19جدو  )

 على تنمية الحس الجغرافى لدم تالميذ المجموعة التجريبية

 (rحجم التاثير ) Z ن البعاد

 كبير 0.633 2.831 10 االستمتاع

 كبير 0.639 2.859 10 حل االستطالع

 كبير 0.602 2.694 10 المثابرة

 كبير 0.629 2.814 10 الطالقة الفكرية

 كبير 0.633 2.831 10 التواص  بلغة جغرافية علمية

 كبير 0.632 2.827 10 االستشعار

 يركب 0.631 2.820 10 التمثي 

 كبير 0.628 2.807 10 مقيا  الحس الجغرافى

 

( r( ي ين قيم حجم التأثير )19الجدول رقم )

( 0.639 – 0.602والتددددى تراوحددددن مددددا بددددين )

( للمقيداس كبدل، وهدى 0.628ابعاد المقياس و)

، ممدا يددل علدى أر حجدم تدأثير 0.5قيم أك ر من 

الوسدائط التفاعليدة والتددى اسدتددمتها ال اح دة فددى 

س الدراسداش االجتماعيدة كدار ك يدرا  وأدش تددري

إلدددددى تنميدددددة الحدددددس الجغرافدددددى لددددددى طدددددالد 

 المجموعة التجري ية.

 

ويمبدددن تو ددديح ذلدددك مدددن  دددالل الشدددبل 

ال يددددا ى التددددالى: حيدددد  يعلددددو منحنددددى درجدددداش 

التز يددل ال عدددى لمقيدداس الحددس الجغرافددى لدددى 

تالميذ المجموعة التجري ية منحنى درجداتهم فدى 

 :التز يل الق لى

 

( تأثير استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس 10شبل )

الدراساش االجتماعية على تنمية الحس الجغرافى لدى تالميذ 

 المجموعة التجري ية
 

( و تائجد  والشدبل ال يدا ى 19مدن الجددول )

 ( يت ين تحقل الفرن الدامس لل ح .10)

 ن كرجاع الك كلى السباب التاليةيمك: 

ج البددورس الد أحددد يعددد اسددتددام بر ددام (1

، قدد ال رمجياش الحدرة المفتوحدة المصددر

سدداعد علددى تنميددة الحددس الجغرافددى لدددى 

 .تالميذ الصم بالمجموعة التجري يةال

سددددددمح هددددددذا ال ر ددددددامج ب  شددددددا  دروس  (2

اة ممدددا الوحددددتين بتز يدددل بدددرامج المحاكددد

 .ساعد التالميذ على التفوق

تسددلم جميدد  تالميددذ المجموعددة التجري يددة  (3

 .جةلمدمااقراص ا

فددل هددذه النتددائج مدد   تددائج دراسددة )مندددور تت *

بر دامج ( التدى اسدتددمن 2014ع د السالم، 

 .البورس الد لتصميم الدروس
 

 :للبحثنتائد الفرض الساد  
 

 دددف الفدددرن السدددادس علدددى أ ددد  "يحقدددل 

استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس الدراساش 

ة حجدددم تدددأثير مناسدددج علدددى تنميدددة ـاالجتماعيددد

بمفهدددددوم جدددددودة الحيددددداة لددددددى تالميدددددذ  الدددددوعى

 المجموعة التجري ية".
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وللتحقل من ،دحة هدذا الفدرن اسدتددمن 

(، وقدددد أعزدددى rال اح دددة معادلدددة حجدددم التدددأثير )

كدوهن تفسدديرا  لقيمدة "حجددم التدأثير" حيدد  حجددم 

r (0.1 ،)التددأثير يبددور ،ددغيرا  إذا بلغددن قيمددة 

(، وك يدددرا  إذا 0.3ومتوسدددزا  إذا بلغدددن قيمتددد  )

 (.0.5غن قيمت  )بل
 

 (:20وجا ش النتائج كما هو م ين فى الجدول )

 

( يوضح تحثير استخدام الوسائط التفاعلية فى تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية الوعى بمفهوم جودة الحياة 20جدو  )

 لدم تالميذ المجموعة التجريبية

 حجم التاثير Z ن المكونات

 كبير 0.630 2.818 10 المكون المعرفى

 كبير 0.628 2.810 10 المكون السلوكى

 كبير 0.628 2.807 10 المكون الوجدانى

 كبير 0.628 2.807 10 مقيا  الوعى بمفهوم جودة الحياة

 

( r( ي ين قيم حجم التأثير )20الجدول رقم )

( 0.630 – 0.628والتددددى تراوحددددن مددددا بددددين )

( للمقيددداس كبدددل، 0.628لمبو ددداش المقيددداس و)

، ممدا يددل علدى أر حجدم 0.5م أك ر من وهى قي

تأثير الوسائط التفاعلية والتى استددمتها ال اح دة 

فددى تدددريس الدراسدداش االجتماعيددة كددار ك يددرا  

وأدش إلى تنمية الوعى بمفهوم جودة الحياة لددى 

 طالد المجموعة التجري ية.

ويمبدددن تو ددديح ذلدددك مدددن  دددالل الشدددبل 

ش ال يددددا ى التددددالى: حيدددد  يعلددددو منحنددددى درجددددا

التز يددل ال عدددى لمقيدداس الحددس الجغرافددى لدددى 

تالميذ المجموعة التجري ية منحنى درجداتهم فدى 

 التز يل الق لى:

 

( تأثير استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس 11شبل )
الدراساش االجتماعية على تنمية الوعى بمفهوم جودة الحياة 

 لدى طالد المجموعة التجري ية
 

ئجد  والشدبل ال يدا ى ( و تا20مدن الجددول )

 ( يت ين تحقل الفرن السادس لل ح .11)
 

 ن كرجاع الك كلى السباب التاليةيمك: 
 

ليددة متم لددة فددى ار اسددتددام الوسددائط التفاع (1

، حيدد  أمبددن للمعلددم بر ددامج البددورس الد

اعد علدى إكسداد تحميل  ببل سهولة ممدا سد

 .مفهوم جودة الحياة

عيددة اسدتزاع معلددم الصددم للدراسدداش االجتما (2

أر يسددتددم ببددل بسدداطة ممددا سدداعده علددى 

 .إكساد تالميذه مفهوم جودة الحياة

فددل هددذه النتددائج مددن  تددائج دراسددة )أمددا ى وتت *

( والتددى اهتمددن 2016علددى وتهددا ى عزيددة، 

بفاعليدددة الددددرائط الذهنيدددة وال يدددن الددددائرى 

المددددعمتار بالوسدددائط المتعدددددة فدددى إكسددداد 

التالميددذ لدددى  المفدداهيم الجغرافيددة والتاريديددة

 .المتأ رين دراسيا  
 

 :للبحثنتائد الفرض السابع 
 

 ددددف الفددددرن السدددداب  علددددى أ دددد  "يحقددددل 

استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس الدراساش 

فددددى تنميددددة الحددددس  0.6≤ االجتماعيددددة فعاليددددة 

 الجغرافى لدى تالميذ المجموعة التجري ية".
 

وللتحقل من ،حة هذا الفرن تدم اسدتددام 

ة الفعالية لمام جوجيار والتى حدددها معادلة  س 

( للحبدددددم علدددددى فعاليدددددة ال ر دددددامج 0.6بنسددددد ة )

  (:21وجا ش النتائج كما هى م ينة فى الجدول )
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( يوضح فعالية استخدام الوسائط التفاعلية فى تدريس الدراسات االجتماعية فى تنمية الحس الجغرافى لدم تالميذ 21جدو  )

 المجموعة التجريبية

 التطبي  البعاد
متوسط 

 الدرجات

الدرجة 

 النهائية
 نسبة الفعالية

 االستمتاع
 1.20 التطبي  القبـلى

5 0.82 
 4.30 التطبي  البعدم

 حل االستطالع
 0.90 التطبي  القبـلى

4 0.74 
 3.20 التطبي  البعدم

 المثابرة
 0.90 التطبي  القبـلى

4 0.81 
 3.40 التطبي  البعدم

 كريةالطالقة الف
 4.50 التطبي  القبـلى

20 0.88 
 18.20 التطبي  البعدم

 التواص  بلغة جغرافية علمية
 1.90 التطبي  القبـلى

8 0.82 
 6.90 التطبي  البعدم

 االستشعار
 2.30 التطبي  القبـلى

8 0.77 
 6.70 التطبي  البعدم

 التمثي 
 4.65 التطبي  القبـلى

21 0.80 
 17.70 التطبي  البعدم

 مقيا  الحس الجغرافى
 16.35 التطبي  القبـلى

70 0.82 
 60.40 التطبي  البعدم

 

( ي دددين  سدددج الفعاليدددة حيددد  21الجددددول )

( ابعدددددداد 0.88 – 0.74تراوحدددددن مددددددا بدددددين )

( للمقيدداس كبددل، وهددى  سددج 0.82المقيدداس، و)

ا مام جوجيار للحبدم ( التى حدده0.6أك ر من )

دل علددددى أر الوسددددائط ، ممددددا يددددعلددددى الفعاليددددة

التفاعليددة والتددى اسددتددمتها ال اح ددة فددى تدددريس 

الدراسددداش االجتماعيدددة كا دددن فعالدددة وأدى إلدددى 

تنميددة الحددس الجغرافددى لدددى تالميددذ المجموعددة 

 التجري ية.
 

( و تائجددد  يت دددين تحقدددل 21مدددن الجددددول )

 الفرن الساب  لل ح .
 

 ن كرجاع الك كلى السباب التاليةويمك: 
 

د قري دة جددا  ر امج البورس الإر واجهة ب (1

، ممددا سدداعد المعلددم مددن  يددام ال وربوينددن

علددى توظيفدد  فددى التدددريس ولددذا سدداهم هددذا 

الحددس الجغرافددى لدددى ال ر ددامج فددى تنميددة 

 .التالميذ الصم

أعزدى ال ر ددامج المسدتددم المرو ددة البافيددة  (2

للمعلدددم فدددى عدددرن الفيدددديوهاش والصدددور 

عية المتعلقة بمو وعاش الدراساش االجتما

الميذ الصددم فددى ـوق التددـممددا سدداعد فددى تفدد

 اكتساد الحس الجغرافى.

لنتائج الحالية م   تدائج دراسدة )منددور تتفل ا *

( ودراسددة )سددها حمدددى 2014ع ددد السددالم، 

 .(2016و جال  إسماعيل، 
 

 :للبحثنتائد الفرض الثامن 
 

 ددددف الفددددرن ال ددددامن علددددى أ دددد  "يحقددددل 

الدراساش استددام الوسائط التفاعلية فى تدريس 

فى تنميدة الدوعى (  0.6≤  ) ةـماعية فعاليـاالجت

بمفهدددوم جدددودة الحيددداة لددددى تالميدددذ المجموعدددة 

 التجري ية".
 

 وللتحقل من ،حة هذا الفرن تدم اسدتددام

معادلة  س ة الفعالية لمام جوجيار والتى حدددها 

( للحبدددددم علدددددى فعاليدددددة ال ر دددددامج 0.6بنسددددد ة )

  (:22لجدول )وجا ش النتائج كما هى م ينة فى ا

 

 ( يوضح فعالية استخدام الوسائط التفاعلية فى تدريس الدراسات االجتماعية 22جدو  )

 فى تنمية الوعى بمفهوم جودة الحياة لدم تالميذ المجموعة التجريبية
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 نسبة الفعالية الدرجة النهائية متوسط الدرجات التطبي  المكونات

 المكون المعرفى
 6.90 التطبي  القبـلى

25 0.96 
 24.20 التطبي  البعدم

 المكون السلوكى
 27.50 التطبي  القبـلى

120 0.67 
 89.10 التطبي  البعدم

 المكون الوجدانى
 20.00 التطبي  القبـلى

100 0.71 
 76.70 التطبي  البعدم

 مقيا  الوعى بمفهوم جودة الحياة
 54.40 التطبي  القبـلى

245 0.71 
 190.00 التطبي  البعدم

 

( ي دددين  سدددج الفعاليدددة حيددد  22الجددددول )

( لمبو دددداش 0.96 – 0.67تراوحددددن مددددا بددددين )

( للمقيدداس كبددل، وهددى  سددج 0.71المقيدداس، و)

ا مام جوجيار للحبدم ( التى حدده0.6أك ر من )

، ممددددا يدددددل علددددى أر الوسددددائط علددددى الفعاليددددة

التفاعلية والتى استددمن فى تددريس الدراسداش 

ن فعالد  وأدى إلدى تنميدة الدوعى االجتماعية كا د

بمفهدددوم جدددودة الحيددداة لددددى تالميدددذ المجموعدددة 

 التجري ية.
 

( و تائجددد  يت دددين تحقدددل 22مدددن الجددددول )

 الفرن ال امن لل ح .

 ن كرجاع الك كلى السباب التاليةيمك: 
 

إر اسددتددام الوسددائط التفاعليددة متم لددة فددى  (1

بر امج البدورس الد قدد دعدم لغدة اإلشدارة 

ا معلددددم الصددددم للدراسدددداش دمهالتددددى اسددددتد

 .االجتماعية

التعريدددج لمعيدددم الملفددداش المسددداعدة ، قدددد  (2

سدددداعد المعلددددم بدرجددددة ك يددددرة فددددى كيفيددددة 

التوا،ددل بلغددة اإلشددارة مدد  التالميددذ الصددم 

التجري يدددة ممدددا سددداعدهم علدددى بالمجموعدددة 

 .التفوق

 

مددة التددى تتضددمنها  سدددة إر اادواش المتقد (3

طريقة ، قد ساعدش المعلم فى البورس الد

الفددرن التفدداعلى مدد  التالميددذ الصددم، فقددد 

 .ساهم ذلك فى تفوقهم

متابعددة المعلددم لأل شددزة المصدداح ة وتقيدديم  (4

ل اادواش المتدددوفرة فدددى التالميدددذ مدددن  دددال

 .ال ر امج

اسددددتددام الملفدددداش المدعومددددة مددددن  ددددالل  (5

ـم م ددل دعددم: م الصددـال ر ددامج مددن ق ددل معلدد

ااشبال، الصور، الفيديوهاش، الصدوتياش، 

، كددل ذلددك سدداعد أ مدداط اا شددزة المسدداعدة

 ية على على تفوق تالميذ المجموعة التجري

 .تالميذ المجموعة الضابزة

قدددددد أبددددددى معلمدددددو ومعلمددددداش الدراسددددداش  (6

االجتماعيدة بمدرسددة الصدم مشدداعر إيجابيددة 

 ى حو استددام الدروس التي تم تصميمها ف

 تدريس الدراساش االجتماعية.
 

النتددائج التددى تددم فددى  ددو  توصىىيات البحىىث : 

 التو،ل إليها يمبن تقديم التو،ياش التالية :
 

 ددددددددرورة إعددددددددداد معلمددددددددى الدراسدددددددداش  (1

االجتماعيددة ق ددل وأثنددا  الددمددة علددى كيفيددة 

تناول مفهوم جودة الحياة والحس الجغرافدى 

لتنميتهددا لدددى تالميددذ فئدداش التربيددة الدا،ددة 

 . رىاا

بنددا  مندداهج الدراسدداش االجتماعيددة بمرحلددة  (2

يم ااساسى بحيد  تتناسدج مد  التالميدذ التعل

 .التربية الدا،ة الصم وفئاش

تدريج معلمى الدراساش االجتماعيدة بصدفة  (3

عامدددددة ومعلمدددددى الدراسددددداش االجتماعيدددددة 

م علددددى اسددددتددام الوسددددائط بمدددددارس الصدددد

 .التفاعلية

 ددرورة تزددوير مقددرراش طددرق التدددريس  (4

للتربية الدا،ة والمقدمة للزالد تدصدف 

وغيدرهم ببليداش التربيدة  دراساش اجتماعيدة

لتضددددمينها علددددى مهدددداراش توظيدددد  أدواش 

اعليدددة فدددى تددددريس وإمبا ددداش الوسدددائط التف
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 .مناهجهم مستق ال  

يددة ومشددوقة بالنسدد ة تددوفير بيئددة تعليميددة ثر (5

، ممدددددا يجعدددددل مدددددن تعلدددددم للتالميدددددذ الصدددددم

الدراساش االجتماعية عملية ممتعة ومجديدة 

 لهم.

 ددددرورة تنددددوع اا شددددزة التددددى يمارسددددها  (6

التالميدددذ الصدددم سدددوا  كا دددن تبنولوجيدددة أو 

جغرافدددى وجدددودة فنيدددة بمدددا ينمدددى الحدددس ال

 .مفهوم الحياة لديهم

يجددج تدددوفير اادواش التبنولوجيدددة الحدي دددة  (7

وشدد باش اإل تر ددن فددى مدددارس الصددم بمددا 

ش االجتماعيدددة ييسددر علدددى معلمددى الدراسدددا

 .استددامها وتوظيفها
 

فددددى  ددددو   :البحىىىىوب المسىىىىتقبلية المقترحىىىىة

يمبددددن غيددددراش ال حدددد  وإجرا اتدددد  و تائجدددد  مت

 :اقتراح إجرا  بحوة أ رى م ل
 

أثدددر اسدددتددام بر دددامج البدددورس الد علدددى  -

تنمية مهاراش التفبيدر الجغرافدى والتداريدى 

 .لتالميذ الصم بالمرحلة اإلعداديةلدى ا

استددام التعلم المدمج فى تدريس الدراساش  -

االجتماعيددددة وأثددددره علددددى تنميددددة مهدددداراش 

ل االجتمددداعى واللغدددوى وبقدددا  أثدددر التوا،ددد

لتالميددددددذ الصددددددم بالمرحلددددددة الدددددتعلم لدددددددى ا

 .اإلعدادية

فاعلية استددام الوسائط التفاعلية فى التغلج  -

اش االجتماعيددة علددى ،ددعوباش تعلددم الدراسدد

 .لدى التالميذ الصم

اتجاهاش معلمى الدراسداش االجتماعيدة  حدو  -

استددام الدروس التى تم تصدميمها ب ر دامج 

( فددى العمليددة Course Labالد ) البددورس

 .التدريسية
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