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 املستخلص

الكشؼ عف تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف ىدفت الدراسة إلى 
سعود اإلسالمية لدرجة الصعوبات التي تواجييـ في دراسة مقرر الخرائط التضاريسية 

( عبارًة مقسمًة عمى 46، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ أعد الباحث استبانة تكونت مف )والجيولوجية
الصعوبات ( عبارة، 31أىداؼ المقرر )المرتبطة بالصعوبات الت رئيسة ىي: خمسة مجا
( 31طرؽ تدريس المقرر )ب المرتبطةالصعوبات ( عبارة، 31محتوى المقرر )بالمرتبطة 
 المرتبطةالصعوبات ( عبارة، 31تقنيات ومصادر تعميـ المقرر )ب المرتبطةالصعوبات عبارة، 

، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي، وتمثؿ مجتمع ( عبارة31أساليب تقويـ المقرر)ب
الدراسة في جميع طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية البالغ عددىـ 

تقديرات طالب قسـ الجغرافيا لأف المستوى العاـ  إلى ( طالبًا، وقد أشارت نتائج الدراسة361)
مية لدرجة الصعوبات التي تواجييـ في دراسة مقرر بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسال

، كانت بدرجة موافقة كبيرة في إجمالي مجاالت الدراسة الخرائط التضاريسية والجيولوجية
بتقنيات ومصادر تعميـ المقرر في المرتبة  المرتبطةالخمسة، وقد جاء مجاؿ الصعوبات 

المرتبة األخيرة جاء مجاؿ  ( وبدرجة موافقة كبيرة، وفي19,1األولى بمتوسط حسابي )
( وبدرجة موافقة 1911بأساليب تقويـ المقرر بمتوسط حسابي ) المرتبطةالصعوبات 

متوسطة، وكاف مف أىـ التوصيات: ضرورة توفير األدوات والتجييزات ومصادر التعمـ الالزمة 
يئة لتدريس المقرر وتوظيفيا في تدريسو، وعقد برامج تدريبية لتنمية ميارات أعضاء ى

 التدريس الذيف يدرسوف المقررات التي تتعمؽ بالخرائط الجغرافية بأنواعيا.

 . التضاريسية والجيولوجية الخرائط-الصعوباتالكممات المفتاحية: 
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Estimates of students of the Geography Department at Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University to the degree of difficulties 

they face in studying topographic and geological maps course 

Abstract 

 
The study aimed to reveal the estimates of students of the Geography 

Department at Imam Muhammad bin Saud Islamic University to the degree of 

difficulties they face in studying topographic and geological maps course. The 

researcher prepared a questionnaire containing (64) phrases including five 

main areas: The difficulties related to objectives of the course (13), difficulties 

related to course content (15), difficulties related to methods of teaching the 

course (12), difficulties related to techniques and resources for teaching (12), 

difficulties related to methods of course evaluation (12). The descriptive survey 

approach used in this study and the study community represented students of 

the geography department whose number reached (140) students. The findings 

of the study indicated that the general standard of difficulties in teaching 

topographic and geological maps course according to students of the geography 

department were highly agreed with the five fields of study. The difficulties of 

the techniques and sources of teaching the course came first with an average 

(3.95). Lastly, came the field of difficulties of the methods of evaluating the 

course with average (3.33) and with medium degree of agreement. The 

important recommendations of the study: The necessity of providing tools, 

equipment and learning resources essential to teach the course, and giving 

training to develop the skills of the teachers who study courses of geographical 

maps. 

Key words:  difficulties - topographic and geological maps 
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 :واخللفية اليظرية كدمةامل

نتيجة لمتقدـ العممي والتقني، وقد نتج عف  ؛يتسـ العصر الحالي بالتطورات المتسارعة
ولكي  ،ذلؾ متغيرات جديدة أثرت عمى مجاؿ التربية والتعميـ والمناىج والمقررات الدراسية

في األنشطة ، ينبغي تحقيؽ التفاعؿ النشط بيف عناصرىا تكوف عممية التدريس ذات فعالية
الدافعية في البحث عف  لدييـ تتوفروأف دوف صعوبات أو عوائؽ،  المختمفة، األكاديمية

 درىا المختمفة. االمعرفة مف مص
غيرات التي تؤثر عمى إف نجاح تدريس المقرر يعتمد عمى معرفو دقيقة بكؿ العوامؿ والمت

والتخفيؼ أو القضاء عمى  اإليجابية،والعمؿ عمى تعزيز الجوانب  ،التدريسيةمنظومة العممية 
 الفعاؿ يسيـ بدور كبير في تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة، فالتدريس الجوانب السمبية

 .(1111 )بكار،
 ،ناوليا بالبحث والدراسةنتف الت الميمة التي ينبغي أامف المج الدراسيةصعوبات التعد و 

 التدريسيةمف الطالب قد يكوف لدييـ صعوبات ترتبط بأحد عناصر العممية  اف عددً أل ذلؾ و 
ومصادر تعميـ المقرر،  تقنياتو  ،وطرؽ تدريسو ،ومحتواه المقررالتي تتضمف أىداؼ 

طالب انفعالية تجعؿ ال وضغوط ،في مستوى التحصيؿ انخفاضينتج عنيا تقييمو، ووسائؿ 
  .(1111تيوـ ومعمة، والتوتر )يشعر بالقمؽ 

المقرر الدراسي تؤثر عمى مستواىـ  دراسة وفي معظـ األحياف يواجو الطالب صعوبات في
 ، مع طريقة تقديمو لمطالب ال تتفؽومحتواه وقد يعود ذلؾ إلى أف أىداؼ المقرر  التحصيمي،

تقويـ ال تناسب الوأساليب  ،تعمميةالوسائؿ التقنيات و الو  ،تدريسالوأساليب  أف الطرؽ أو
)حميد،  وطبيعة المتعمميف في ىذه المرحمة مف جية أخرى ،جيةطبيعة المادة العممية مف 

1111.) 
منيا ما يتصؿ ف ،ممقررات الجامعيةلتتعدد الصعوبات التي تواجو الطالب في دراستيـ و 

محتوى الذي يتطمب معايير في ومنيا ما يتعمؽ بال االنطالؽ،بأىداؼ المقرر التي تعد نقطة 
لمنا المعاصر اوالتقنية التي يشيدىا ع العممية التطورات لموكبو ؛وتنظيمو وتحديثو اختياره
التي تعد مف العناصر الميمة في تقريب ومصادر تعميـ المقرر ومنيا ما يتعمؽ بتقنيات ، اليـو

في فيـ المادة  المتعمـساعد سمع ويشاىد وي  قرأ وي  وىي تشمؿ كؿ ما ي   ،تيسيرىاو المعمومات 
 ،بالتقويـ المرتبطة الصعوبات وىنالؾ .ثارة والتشويؽمف عناصر اإل ر أنيا عنص اكم ،العممية
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ويساعد عمى تقديـ  ،ووسيمة لمتحقؽ مف تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة ةإذ يعد أدا
دارة سميمةويتطمب عممي ،ومعرفة جوانب القوة والضعؼ في األداء ،التغذية الراجعة  ة تخطيط وا 

 .(1134 )المعمري والناصري،
وتفاعمو المتبادؿ مع  ،نسافالجغرافيا عممًا وظيفيًا يستعاف بو في دراسة اإل  تأصبحوقد 

ف تكوف الجغرافيا أساسية في أمما أدى إلى  ؛بيئتو الطبيعية بمالمحيا الطبيعية والبشرية
االجتماعية  المقرراتحد أالجغرافيا  مقررو  (،3,11 )الحسف، عمميات التنمية بمختمؼ أنوعيا

التي ليا أىمية كبيرة لدورىا الفعاؿ في تنمية قدرات المتعمميف العقمية، وتوليد االتجاىات 
أدؽ لمبيئة التي يعيشوف  ةصور بلى فيـ أعمؽ و إوتؤدي  ،اإليجابية نحو البيئة والمجتمع

)حميد،  وأىمية المحافظة عمييا ،ثروات بالدىـ الطبيعية والبشرية استغالؿوطرؽ  ،فييا
1111) . 
كونيا تتضمف حقائؽ ومعمومات  ،الجغرافيا عف المقررات األخرى دراسةختمؼ تو 

لى تمكف مف ميارات رسـ وقراءة وفيـ وتحميؿ إوتحتاج  شائعة،ومصطمحات كثيرة وغير 
فيي جزء  تعتمد دراسة الجغرافيا عمى الخرائطو  .(1133)عبد،  الخرائط الجغرافية وتفسير

مما أدى  ؛والحقميةوىي األداة الرئيسية في الدراسة الميدانية  ،أصيؿ في الدراسة الجغرافية
 استخداـوبالتالي التركيز عمى تعميـ ميارات  ،إلى زيادة االىتماـ بقدرات مستخدـ الخريطة

 .(3,11 )الحسف،ط لدارس الجغرافيا ائوقراءة وتحميؿ وتفسير ورسـ الخر 
رسـ وتحميؿ و وميارات في قراءة  ،الخرائط الجغرافية خمفية عممية دقيقة وتتطمب دراسة

وقدرة عمى استخداـ التقنيات والوسائؿ الحديثة  ،وتفسير الخريطة الجغرافية بأنواعيا المتعددة
د التي تجعؿ الموقؼ يضافة إلى ميارات التدريس الجإ ،المرتبطة بتدريس الخرائط الجغرافية

وتختمؼ أنواع الخرائط عمى أساس  (،1111 والجنابي، ،وناصر ،حمد)م التعميمي فعاالً 
 ،حيث نجد الخرائط الطبيعية مثؿ خرائط التضاريس والمناخ والنبات ؛محتواىا ووظيفتيا

طؽ اإلنتاج والمواصالت والسكاف اوالخرائط البشرية التي توضح من ،والخرائط الجيولوجية
 .(3,11 )الحسف،والمدف 

تي يدرسيا طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ومف المقررات ال
كساب الطالب ميارات متنوعة إ إلىالذي ييدؼ  ،مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية

المرتبطة  لدراسيةصعوبات االالوعي التاـ ب أستاذ المقررويتطمب مف  ،دائيةأمعرفية وميارية و 
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وربطيا  ،وتحميؿ الخرائط الجيولوجية دراستيـ كقراءةو الطالب أثناء التي قد تواج، بيذا المقرر
تعريؼ الطالب بخصائص بخرائط التضاريس وغيرىا مف الخرائط، كما ييدؼ المقرر إلى 

الخرائط التضاريسية والجيولوجية، وتنمية قدرتو عمى ممارسة استخداـ وتحميؿ خرائط 
ر وتحميؿ الخرائط الجيولوجية واستخداميا التضاريس وطرؽ إعدادىا ورسميا، وكذلؾ تفسي

األىداؼ فقد اشتمؿ المقرر عمى  تمؾومف أجؿ تحقيؽ  ،في األبحاث والدراسات الجغرافية
أىميتيا وفائدتيا في الدراسات واألبحاث الجغرافية  :الخرائط التضاريسية" :تضمنتموضوعات 
واالنحدارات مف خالؿ خطوط  التعرؼ عمى األشكاؿ التضاريسية ،طرؽ تمثيمياو  ،والحياتية
طرؽ تمثيؿ التكوينات  ؛تعريفيا أنواعيا، أىميتيا، فوائدىا :الخرائط الجيولوجية ،الكنتور

 رسـ القطاعات الجيولوجية والتضاريسية واالستفادة منيا ،الجيولوجية وخصائصيا البنيوية
 .(1111 الخرائط التضاريسية والجيولوجية، )توصيؼ مقرر

مثؿ: دراسة  ،المقررات الجغرافية دراسةصعوبات مف الدراسات السابقة  وقد تناوؿ عدد
الصعوبات التي تواجو طمبة المرحمة األولى في أقساـ تعرؼ إلى  التي ىدفت( 1111)إبراىيـ 

ضعؼ الترابط بيف محتوى  وأظيرت نتائجيا ،الجغرافية في مادة الخرائط والصور الجوية
 .ليب التقويـ المستخدمةاعدـ مالئمة أسو عميمية المناسبة، قمة توافر الوسائؿ التو المقرر، 
ة المدف مف وجية نظر ( صعوبات تدريس جغرافي  1111) تناولت دراسة حميدفيما 

لى وجود إ الدراسةنتائج وقد توصمت  ،طالبات المرحمة الثالثة في كميات التربية لمبنات
وأساليب التقويـ  ،سائؿ التعميميةصعوبات تتعمؽ بالمحتوى وطرؽ التدريس والتقنيات والو 

 .المستخدمة في المقرر
، جالستراند، بمسجو،تناولت دراسة و   ,Ljungblom)الرس  الجنجوبموـو

Gullstrand, Pilesjo and Lars, 2002)،  التعامؿ مع تقنية تطبيؽ نظـ المعمومات
 ،ر في أوغندابتطبيقيا في قسـ الجغرافيا في جامعة ماك المرتبطةالجغرافية والصعوبات 

نقص المعرفة والتدريب، ونقص األجيزة  :أف مف أبرز الصعوبات في ىذا الصددإلى  توصمتو 
 .والمعدات
إلى معرفة مدى تطبيؽ نظـ  فقد ىدفت ،(Johansson, 2003) جوىانسوف دراسةأما 

التي  والصعوباتالمعمومات الجغرافية في المدارس الثانوية في فمندا مف قبؿ المعمميف 
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تدني مستوى معممي الجغرافيا  التي توصمت ليا الدراسة وكاف مف أبرز الصعوباتاجييـ، تو 
 .الجغرافية المعموماتفي ميارات نظـ 

في دراسة  الطمبةجو االصعوبات التي تو  دراسة تناولت (1111) لمسعوديا وأجرى
برز الصعوبات وأظيرت نتائجيا أف مف أ ،التربية ومقترحات لعالجيا كميةالتاريخ القديـ في 
قمة الخرائط والصور و عدد الساعات،  ال تناسبكثرة الموضوعات التي  التي تواجو الطمبة

 .في الوقت المحدد المفرداتعدـ القدرة عمى تكممة و التوضيحية، 
 بعض في المستخدمة التعمـ لتعرؼ عمى مصادرإلى ا (1112) الفقيوسعت دراسة كما 
والطالبات،  الطالب يراىا كما والصعوبات الفوائد سعود مؾالم بجامعة الجغرافيا قسـ مقررات

صعوبة ، لممقررات كثافة المادة العممية :وكاف مف أبرز الصعوبات التي توصمت ليا الدراسة
 .لغة المواقع الجغرافية

 قسـ الثانية المرحمة طمبة تواجو التي المشكالتالتي تناولت ( 1133) عبد أما دراسة
 نظر وجية مف مورفولوجيو الجي مادة في بابؿ جامعةب التربية األساسية كمية في الجغرافية
 ،لممقررقمة كفاية األىداؼ المحددة  :فكانت أبرز الصعوبات التي توصمت ليا ،الطمبة

االعتماد و لدراسة المقرر،  الالزمةقمة توافر المراجع و  طرؽ تدريس غير مناسبة، واستخداـ
 .في تقويـ الطالب في المقرر التحريريةعمى أسموب االختبارات 
( المعيقات التعميمية التي تواجو طمبة أقساـ 1111) تيوـ ومعمةوتناولت دراسة 

الجغرافية في كميات التربية لمعمـو اإلنسانية في فيـ موضوعات منيج الحاسوب وتطبيقات 
ثمت وقد توصمت الدراسة إلى وجود صعوبات تم ،ر أساتذتيا وطمبتيـظالتربوية مف وجية ن

 .التقنية استخداـنقص اإلمكانات واألجيزة، وتدني ميارات  :في
الجوانب الميارية لدى بضرورة تنمية  العديد مف الدراسات تأوص ومف جانب آخر 

المعمري كدراسة  ،القائميف عمى تدريس مقررات الجغرافيا في التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي
 والتقنيات الجغرافيا كتاب معممي تقديراتعمى  التعرؼإلى  ىدفت ( التي1134) والناصري
 التي تواجييـ الصعوبات لدرجة عماف بسمطنة عشر الثاني الصؼ عمى طمبة المقرر الحديثة

درجة ممارسة طمبة التي استيدفت التعرؼ عمى ( 1111) عبود ومرزوؾ ودراسة ؛تدريسو في
 فلمعاصرة وانطباعاتيـ التربوية عقساـ الجغرافيا في كميات التربية لموسائؿ التكنولوجية اأ

  .مستواىـ العممي
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نيا وسيمة فعالة في فيـ الظواىر إإذ  ،الجغرافيا دراسةوتعد الخرائط ركنًا أساسيا في 
أو  بقراءتيا،الخرائط كثير مف الصعوبات التي ترتبط  بدراسةالطبيعية والبشرية، ويرتبط 

العديد مف الرموز االصطالحية التي توضح إذ تحتوي عمى  ،أو تفسيرىا ،أو تحميميا ،رسميا
وتحتاج إلى التمكف مف بعض الميارات مثؿ ميارة مراعاة النسب واألبعاد بيف  ،العالـ الحقيقي

تفاصيؿ الخريطة، وتحديد المواقع واالتجاىات، وقراءة دالالت مقياس رسـ الخريطة، ووصؼ 
  (,3,1 عبد المنعـ،وتفسير وتحميؿ الظواىر الطبيعية والبشرية الجغرافية )

أشارت إلى انخفاض مستوى تمكف الطالب عمى اختالؼ التي مف الدراسات  اً عدد لكف  
أدت إلى دراسة الصعوبات التي بأوصت  ؛مستوياتيـ مف الميارات المرتبطة بالخرائط الجغرافية

 باتصعو  تقويـالتي تناولت  (,3,1)عبد المنعـ كدراسة الميارات  تمؾ تنمية ذلؾ، وأىمية
 ،تشخيصية دراسةة: الثانوي المدرسة الخرائط في قراءة بميارات المرتبطة الجغرافيا تعمـ

صعوبات تنفيذ الميارات العممية التعرؼ عمى إلى التي ىدفت ( 1111) خزمياألودراسة 
 بارعيدة، ودراسة المتضمنة في كتب الجغرافيا بالمرحمة الثانوية مف وجية نظر المعمميف

 تعميـ في المعزز الواقع تقنية استخداـ أثرلتعرؼ عمى ا إلى ىدفتالتي ( ,113) والحازمي
ودراسة  ،االبتدائيالخامس  الصؼ تمميذات لدى البيانية الرسـو ميارة تنمية عمى الجغرافيا
 الوسائط عمى قائـ برنامج فاعمية مدى قياس التعرؼ عمىإلى التي ىدفت  (1111) الطيب

 مدرسة في اإلعدادي الرابع الصؼ طالبات لدى الجغرافية الخرائط ميارات تنمية في المتعددة
 .لمبنات االنتصار ثانوية

 مشكلة الدراسة:

مف خالؿ ما اتضح لمباحث مف نتائج الدراسات السابقة، يتبّيف أف ىناؾ تدنيًا في 
ي الصعوبات الت ، وربما يعزى ذلؾ إلىلدى الطالب الميارات المرتبطة بالخرائط الجغرافية

الشخصية لعدد  خالؿ المقابمة فمف ،مقررات الخرائط الجغرافية بأنواعياتواجييـ في دراسة 
لذا فإف  ؛دراستوفي أشاروا إلى أف ىناؾ صعوبات  مف طالب القسـ الذيف درسوا ىذا المقرر

مستواىـ في تحسيف سيـ في ييمكف أف  ؛وتحديد درجة وجودىا التعرؼ عمى تمؾ الصعوبات
الكشؼ عف تقديرات  إلجراء ىذه الدراسة التي تسعى إلى وىذا ما دفع الباحث .تمؾ الميارات

طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية لدرجة الصعوبات التي تواجييـ 
  في دراسة مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية.
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 أسئلة الدراسة: 

 يس اآلتي:السؤاؿ الرئ عفسعت الدراسة إلى اإلجابة 
ما تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية لدرجة الصعوبات 

 التي تواجييـ في دراسة مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية؟ 
 وتفرعت منو األسئمة الفرعية اآلتية: 

لدرجة الصعوبات  ما تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية-3
 والجيولوجية؟المرتبطة بأىداؼ مقرر الخرائط التضاريسية 

ما تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية لدرجة الصعوبات -1
 والجيولوجية؟مقرر الخرائط التضاريسية  بمحتوىالمرتبطة 

بف سعود اإلسالمية لدرجة الصعوبات  ما تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد-1
 المرتبطة بطرؽ تدريس مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية؟ 

ما تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية لدرجة الصعوبات -6
 المرتبطة بتقنيات ومصادر تعميـ مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية؟

طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية لدرجة الصعوبات ما تقديرات -1
 المرتبطة بأساليب تقويـ مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية؟

 أهداف الدراسة:

إلى الكشؼ عف تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف  الدراسة ىدفت
تي تواجييـ في دراسة مقرر الخرائط التضاريسية لدرجة الصعوبات ال سعود اإلسالمية،

الصعوبات  –أىداؼ المقرر ب المرتبطةالصعوبات ) :وفؽ المجاالت اآلتية والجيولوجية
 المرتبطةالصعوبات -طرؽ تدريس المقرر ب المرتبطةالصعوبات -محتوى المقرر ب المرتبطة

 قويـ المقرر(. أساليب تب المرتبطةالصعوبات -تقنيات ومصادر تعميـ المقرر ب
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 أهنية الدراسة:

في الدراسة  ركٌف أساسي   تعد ؛ إذ أنياالخريطةأىمية  الدراسة مف أىمية تنبع-3
 الجغرافية.
في دراسة مقرر الخرائط  توجو الطالبدرجة الصعوبات التي  يساعد تحديد قد-1

يجاد ا مقرر عمىالالقائميف عمى تطوير  ،التضاريسية والجيولوجية لحموؿ الممكنة تفادييا وا 
 ليا.

مقرر الخرائط لمباحثيف في مجاؿ تطوير  جديدةً  بحثيةً  تفتح الدراسة مجاالتٍ  قد-1
 التضاريسية والجيولوجية.

توجو الصعوبات التي تقدـ الدراسة بعض التوصيات التي يمكف أف تسيـ في معالجة -6
 . في دراسة مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية الطالب

 راسة:حدود الد

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدود التالية:
تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود  الحدود الموضوعية:  -

اإلسالمية لدرجة الصعوبات التي تواجييـ في دراسة مقرر الخرائط التضاريسية 
الصعوبات  –بأىداؼ المقرر  المرتبطةالصعوبات ) :اآلتيةوالجيولوجية وفؽ المجاالت 

الصعوبات -بطرؽ تدريس المقرر  المرتبطةالصعوبات -بمحتوى المقرر  المرتبطة
 بأساليب تقويـ المقرر(.  المرتبطةالصعوبات -بتقنيات ومصادر تعميـ المقرر  المرتبطة

 طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية. الحدود المكانية: -
 ىػ.3661لعاـ الجامعي مف ا الثانيالدراسي  نية: الفصؿاالحدود الزم -

 مصطلحات الدراسة:

أو ارتباؾ  حالة اىتماـ"( الصعوبة بأنيا: (Good, 1973, 438يعرؼ قود  صعوبات:ال
  ."حقيقي أو اصطناعي وحميا يتطمب تفكيرًا تأممياً 

تشكؿ اصر العممية التعميمية والتي نبأنيا تمؾ العوامؿ المرتبطة بع"صعوبات: الوتعرؼ 
)اليعقوبي،  "تعمؿ عمى الحد مف تحقيؽ األىداؼ المنشودةو تدريس، العوائؽ في عممية 

 .(14ـ، ص 1111
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مجموعة العوائؽ التي تواجو طالب قسـ الجغرافيا بأنيا:  صعوبات إجرائياً الويعرؼ الباحث 
في دراستيـ لمقرر الخرائط التضاريسية  بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية

في ىذه  وتقاس ،ودراستو تحقيؽ أىداؼ المقررعمى القدرة  فيمما يؤثر  ،يولوجيةوالج
 الدراسة بدرجة تقديرات العينة عمى أداة الدراسة.

قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد : أحد مقررات الخرائط التضاريسية والجيولوجيةمقرر 
الطالب ميارات متنوعة  ابإكسويستيدؼ  ،ويدرس في المستوى الثالث ،بف سعود اإلسالمية

تعريؼ الطالب بخصائص و  ،التضاريسية والجيولوجية تتعمؽ بالخرائط معرفية وميارية وأدائية
الخرائط التضاريسية والجيولوجية، وتنمية قدرتو عمى ممارسة استخداـ وتحميؿ خرائط 

خداميا التضاريس وطرؽ إعدادىا ورسميا، وكذلؾ تفسير وتحميؿ الخرائط الجيولوجية واست
 (.1111)توصيؼ مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية،  في األبحاث والدراسات الجغرافية

 ميهج الدراسة:

لمناسبتو لطبيعة الدراسة وتساؤالتيا، المنيج الوصفي المسحي؛ استخدـ الباحث  
يعتمد عمى رصد الظاىرة في الوقت الحاضر، ىذا المنيج  ( أف1114)حيث أشار العساؼ 

ثـ تصنيفيا وتحميميا واستخراج  نات عنيا مف الميداف،اىي في الواقع، وجمع البي وكما
تقديرات طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود  لتعرؼ عمىبيدؼ ا النتائج منيا،

  .اإلسالمية لدرجة الصعوبات التي تواجييـ في دراسة مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية
 ة:جمتنع الدراس

جميع طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود تكوف مجتمػع الدِّراسة مف 
اإلسالمية الذيف درسوا مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية والزالوا في الكمية لـ يتخرجوا 

-قسـ الجغرافياحسب المعمومات التي حصؿ عمييا الباحث مف -طالبًا ( 361) منيا، وعددىـ
 عينة لمدراسة. مد مجتمع الدراسة كامالً ، وقد اعت

 إجراءات الدراسة:

 تسير الدراسة وفؽ االجراءات التالية:
 الصعوبات التي تواجومراجعة األدبيات التربوية، والدراسات والبحوث المتصمة ب -

مقررات الجغرافيا بشكؿ عاـ، ومقررات الخرائط عمى وجو في دراسة الطالب 
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 مقررشخصية لعدد مف طالب القسـ الذيف درسوا وكذلؾ المقابمة ال الخصوص.
  .، حيث تكونت لديو صورة عف أبرز الصعوباتالخرائط التضاريسية والجيولوجية

التي تواجو طالب قسـ الجغرافيا بجامعة اإلماـ محمد  تإعداد قائمة مبدئية بالصعوبا -
 بف سعود اإلسالمية في دراسة مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية

ض االستبانة في صورتيا المبدئية عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في عر  -
جراء التعديالت  المناىج وطرؽ التدريس، وكذلؾ مف قسـ الجغرافيا، لضبطيا وا 

 الالزمة عمييا.
 تعديؿ االستبانة في ضوء آراء المحكميف ثـ وضعيا في صورتيا النيائية. -
طالب قسـ الجغرافيا  عف تقديرات تطبيؽ االستبانة عمى مجتمع الدراسة لمكشؼ -

بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية لدرجة الصعوبات التي تواجييـ في دراسة 
 .مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية

 إحصائيًا، وتحميؿ النتائج ومناقشتيا. ارصد البيانات، ومعالجتي -
 تقديـ بعض التوصيات والمقترحات. -

 أداة الدراسة:

( عبارة مقسمة 23وتكونت مف ) ،في صورتيا األولية أداة الدراسة )االستبانة(تـ إعداد 
في دراسة  و الطالبالتي تواج صعوباتالعمى خمسة مجاالت رئيسية تتضمف مجموعة مف 

وقد تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ االطالع عمى األدبيات  ،مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية
ات والبحوث ذات العالقة، وكذلؾ المقابمة الشخصية لعدد مف طالب ومراجعة الدراس ،التربوية

حيث تكونت لديو  ،وقد استفاد الباحث مف ىذه المقابالتالقسـ الذيف درسوا ىذا المقرر، 
وقد بنيت االستبانة بحيث تتـ االستجابة عمى مفرداتيا باستخداـ صورة عف أبرز الصعوبات، 

موافؽ، غير متأكد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة(  مقياس ليكرت الخماسي )موافؽ بشدة،
وقد تـ استخداـ التدريج  وذلؾ لتحديد درجة الموافقة. (3،1،1،6،1وتأخذ التقديرات )

-1) أي: تقديرأدنى  -تقدير )أعمى  اإلحصائي اآلتي لتوزيع المتوسطات الحسابية كما يمي:
، وعميو تتوزع (191 = 1÷6)( أي: 1عدد البدائؿ ) عمى (6) الناتج نقسـ ـث ،(6=3

 كاآلتي:التقديرات 
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 درجة تقدير ضعيفة جداً  3913أقؿ مف -3.11 -3
 درجة تقدير ضعيفة 1943أقؿ مف -3913 -1
 درجة تقدير متوسطة 1963أقؿ مف -1943 -1
 درجة تقدير كبيرة 6913أقؿ مف -1963 -6
 درجة تقدير كبيرة جداً  6913-1.11 -1

 صدق االستباىة:

عمى مجموعة مف المتخصصيف في المناىج  ياعرضـ لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة ت
وقد أسفر ذلؾ عف بعض الممحوظات  ،-(1ممحؽ رقـ )- ، وعمـ الجغرافياوطرؽ التدريس

التي أجريت في ضوئيا بعض التعديالت، فقد حذفت العبارات التي قمت نسبة االتفاؽ عمييا 
( عبارة موزعة 46انة )عبارات، وبذلؾ أصبح مجموع عبارات االستبسبع وعددىا  %،1,عف 

كما تـ األخذ بمالحظاتيـ واقتراحاتيـ مف حيث ، (3)رقـ  كما في الجدوؿ عمى خمسة مجاالت
حتى وصمت االستبانة لصورتيا  ،ةيالرئيس جاالتوانتماء العبارات لمم ،الصياغة المغوية
 (.3) رقـ النيائية ممحؽ

 ( 6خذول )

 نالعزجبَخرىصَغ ػجبساد انًدبالد انشئُغُخ 

 ػذد انؼجبساد انًدبل و

 66 ثأهذاف انًمشس انًشرجطخانصؼىثبد  6

 61 ثًسزىي انًمشس  انًشرجطخانصؼىثبد  1

 61 ثطشق رذسَظ انًمشس انًشرجطخانصؼىثبد  6

 61 ثزمُُبد ويصبدس رؼهُى انًمشس انًشرجطخانصؼىثبد  1

 61 ثأعبنُت رمىَى انًمشس  انًشرجطخانصؼىثبد  1

 11 انًدًىع

تأكد مف الصدؽ اإلحصائي لالستبانة قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانة عمى عينة لمو 
، وذلؾ لحساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف اً ( طالب11) عددىـ الطالباستطالعية مف 
وحساب  ،والمجموع الكمي لالستبانة ،الخمس لالستبانة المجاالتمف مجاؿ مجموع كؿ 

 ضح مف خالؿ استعراض نتائج الجدوؿ اآلتي: وىذا يت ،مستوى الداللة اإلحصائية
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 (1) خذول

 َىضر لًُخ يؼبيم اسرجبط ثُشعىٌ ويغزىي انذالنخ اإلزصبئُخ 

لًُخ اسرجبط  انًدبل و

 ثُشعىٌ

يغزىي 

 انذالنخ

 1016 1911 ثأهذاف انًمشس انًشرجطخانصؼىثبد  6

 1016 1011 ثًسزىي انًمشس  انًشرجطخانصؼىثبد  1

 1016 1016 ثطشق رذسَظ انًمشس طخانًشرجانصؼىثبد  6

 1016 1011 ثزمُُبد ويصبدس رؼهُى انًمشس انًشرجطخانصؼىثبد  1

 1016 1011 ثأعبنُت رمىَى انًمشس  انًشرجطخانصؼىثبد  1

( أف جميع قيـ معامالت ارتباط بيرسوف بيف 1يتضح مف خالؿ استعراض نتائج جدوؿ )
 (.1.13لة اإلحصائية )المحور والمدى الكمي داؿ عند مستوى الدال 

 ثبات االستباىة:

االختبار طريقة إعادة  مف خالؿ معامؿ الثباتالباحث بحساب  األداة قاـثبات  لتحديد
(Test-Re-Test حيث تـ تطبيؽ األداة عمى عينة )وتـ طالباً ( 11)عددىا  استطالعية ،

معامؿ ارتباط بيرسوف تـ حساب و ، إعادة تطبيؽ األداة عمى العينة نفسيا بعد مرور أسبوعيف
( وىو معامؿ مقبوؿ تربوًيا، كما تـ ,191بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني حيث بمغ )

حيث بمغ معامؿ الثبات الكمي لألداة كرونباخ،  -حساب معامؿ الثبات باستخداـ طريقة ألفا
(19,1.) 

 اإلحصائية املستخدمة: املعاجلات

 تية:استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية اآل
 معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة. -
 كرونباخ لحساب ثبات أداة الدراسة.-معادلة ألفا -
 .المتوسطات الحسابيةالتكرارات و  -
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 حتليل اليتائج ومياقشتها:

 السؤاؿ الرئيس اآلتي: عفسعت الدراسة إلى اإلجابة 
لدرجة  فيا جبامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالميةطالب قسه اجلغراما تكديرات  الرئيس:السؤال 

  ؟مكرر اخلرائط التضاريسية واجليولوجيةالصعوبات اليت تواجههه يف دراسة 

 وتفرعت منو األسئمة الفرعية اآلتية: 
ما تكديرات طالب قسه اجلغرافيا جبامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالمية لدرجة  السؤال األول:

 ؟بأهداف مكرر اخلرائط التضاريسية واجليولوجية الصعوبات املرتبطة

 ،واالنحراؼ المعياري ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابيو 
أىداؼ بالصعوبات المرتبطة ) المجاؿ األوؿوالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات  ،ودرجة الموافقة

 ( وتتضح النتائج في الجدوؿ اآلتي:المقرر
 (6خذول )

انصؼىثبد ودسخخ انًىافمخ نفمشاد انًدبل األول )انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ 

 رجؼب نهًزىعطبد انسغبثُخ انًمشس( يشرجخ رُبصنُب انًشرجطخ ثأهذاف

 انفمشح انشلى
انًزىعظ 

 انسغبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انًىافمخ

انزشرُت فٍ 

 االعزجبَخ

 6 كجُشح خذا   1911 1911 انًمشس0َدهم يؼظى انطالة أهذاف  6

 1 كجُشح خذا   1911 1911 هُبن صؼىثخ فٍ رسمُك ثؼض أهذاف انًمشس0 1

6 
رهًم أهذاف انًمشس رًُُخ يهبساد سعى انخشائظ 

 انزضبسَغُخ واندُىنىخُخ
 66 كجُشح خذا   1911 1911

1 
رهًم أهذاف انًمشس رًُُخ يهبساد رسهُم انخشائظ 

 ُخانزضبسَغُخ واندُىنىخ
 66 كجُشح خذا   1916 191

 1 كجُشح 1911 1 رشكض أهذاف انًمشس ػهً انًدبل انًؼشف0ٍ 1

1 
هُبن ضؼف فٍ اسرجبط أهذاف انًمشس ثسبخبد 

 انطالة0
 1 كجُشح 1916 691

 1 كجُشح 1911 6911 رهًم أهذاف انًمشس انًدبل انًهبس0ٌ 1

 6 كجُشح 1916 6911 أهذاف انًمشس ال رجشص أهًُزه فٍ زُبح انطالة0 1

 1 كجُشح 1911 6916 رهًم أهذاف انًمشس رًُُخ يهبساد انزفكُش ثأَىاػه0 1

61 
رهًم أهذاف انًمشس رًُُخ يهبساد رفغُش انخشائظ 

 انزضبسَغُخ واندُىنىخُخ
 61 يزىعطخ 1911 6966

 1 ضؼُفخ 1911 1911 هُبن ضؼف فٍ اسرجبط األهذاف ثًسزىي انًمشس 66

61 
رغبػذ ػهً رطىَش يهبساد لشاءح  أهذاف انًمشس ال

 انخشَطخ نذي انطالة0
 61 ضؼُفخ 1911 1916

 1 ضؼُفخ 1911 1966 رهًم أهذاف انًمشس زبخبد انًدزًغ ورطهؼبره0 66

 كجُشح 1911 6911 يدبل األهذاف ككم
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لدرجة الموافقة لمجاؿ ( أف المتوسط العاـ 1مف خالؿ استعراض نتائج جدوؿ )يظير 
بذلؾ  احتؿو ، كبيرةودرجة موافقة ( 1911قد بمغ ) المقرر( أىداؼتبطة ب)الصعوبات المر 

 بالنسبة لمجاالت الدراسة الخمسة. الرابعةرتبة مال
 6.42أما المتوسطات الحسابية لكؿ عبارة مف عبارات مجاؿ األىداؼ فقد تراوحت بيف )

الترتيب األوؿ " في يجيؿ معظـ الطالب أىداؼ المقرر " األولىالعبارة ( وجاءت  1.33و 
ىناؾ " الرابعةوجاءت العبارة ، كبيرة جداً ودرجة موافقة ( 6.42بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )

" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بمغت قيمتو صعوبة في تحقيؽ بعض أىداؼ المقرر
تيمؿ أىداؼ المقرر " عشرة ، بينما جاءت العبارة الثالثةكبيرة جداً ودرجة موافقة ( 6.41)

" في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي تنمية ميارات رسـ الخرائط التضاريسية والجيولوجية
تيمؿ أىداؼ " الثامنةجاءت العبارة في حيف ، كبيرة جداً  موافقة ودرجة( ,6.1بمغت قيمتو )

 ( 1.33بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )  األخير" في الترتيب المقرر حاجات المجتمع وتطمعاتو
 .ضعيفةة ودرجة موافق

لدرجة  طالب قسه اجلغرافيا جبامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالميةما تكديرات  الجاىي:السؤال 

 واجليولوجية؟مكرر اخلرائط التضاريسية  مبحتوىاملرتبطة الصعوبات 

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 
محتوى بالصعوبات المرتبطة ) الثانيالمجاؿ  ب لكؿ فقرة مف فقراتوالترتي ودرجة الموافقة

 وتتضح النتائج في الجدوؿ اآلتي:المقرر( 
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 (1خذول )

)انصؼىثبد  انثبٍَانًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ ودسخخ انًىافمخ نفمشاد انًدبل  

  انًمشس( يشرجخ رُبصنُب رجؼب نهًزىعطبد انسغبثُخ ًسزىيانًشرجطخ ث

 انفمشح انشلى
انًزىعظ 

 انسغبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انًىافمخ

انزشرُت فٍ 

 االعزجبَخ

6 
انزطجُمبد انؼًهُخ فٍ يسزىي انًمشس غُش 

 كبفُخ0
 1 كجُشح خذا   1916 1911

1 
انضيٍ انًخصص نذساعخ انًمشس ال َزُبعت يغ 

 زدى انًسزىي0
 1 كجُشح خذا   1911 1916

6 
هُى وانًصطهسبد صؼىثخ اعزُؼبة انًفب

 اندغشافُخ انًزضًُخ فٍ يسزىي انًمشس0
 1 كجُشح خذا   1911 1916

1 
هُبن ضؼف فٍ انزشاثظ األفمٍ ثٍُ فشوع 

 ويىضىػبد انًمشس0
 1 كجُشح خذا   1911 1966

1 
َهًم يسزىي انًمشس رًُُخ يهبساد رسهُم 

 انخشائظ انزضبسَغُخ واندُىنىخُخ
 61 كجُشح خذا   1911 1911

1 
يسزىي يمشس انخشائظ انزضبسَغُخ  طجُؼخ

 واندُىنىخُخ خبف وغُش يشىق
 61 كجُشح خذا   1911 1911

1 
هُبن ضؼف فٍ انزشاثظ انشأعٍ ثٍُ فشوع 

 ويىضىػبد انًمشس0
 6 كجُشح خذا   1911 1916

1 
َهًم يسزىي انًمشس رًُُخ يهبساد رفغُش 

 انخشائظ انزضبسَغُخ واندُىنىخُخ  
 66 كجُشح 1911 6911

1 
هًم يسزىي انًمشس رًُُخ يهبساد انزفكُش َ

 ثأَىاػه0
 1 كجُشح 1916 6911

61 
َهًم يسزىي انًمشس رًُُخ يهبساد سعى 

 انخشائظ انزضبسَغُخ واندُىنىخُخ
 61 كجُشح 1911 6911

66 
لهخ انخشائظ واألشكبل انزىضُسُخ فٍ يسزىي 

 انًمشس0
 66 كجُشح 1911 6911

61 
ؼهًُخ وانزمُُخ انًسزىي ال َىكت انزطىساد ان

 انًؼبصشح0
 1 كجُشح 1911 6911

66 
َشكض انًسزىي ػهً اندبَت انًؼشفٍ أكثش يٍ 

 اندبَت انًهبسٌ
 1 يزىعطخ 1916 6916

61 
ثؼض األفكبس انىاسدح فٍ يسزىي انًمشس غُش 

 واضسخ0
 61 يزىعطخ 1911 1916

61 
هُبن ضؼف فٍ اسرجبط يسزىي انًمشس 

 ثبألهذاف0
 6 ضؼُفخ 1911 1911

 كجُشح 1911 6911 يدبل انًسزىي ككم

( أف المتوسط العاـ لدرجة الموافقة لمجاؿ 6يتضح مف خالؿ استعراض نتائج جدوؿ )
بذلؾ  احتؿ، و كبيرة( ودرجة موافقة 1914قد بمغ ) (المقرر محتوىالصعوبات المرتبطة ب)
 بالنسبة لمجاالت الدراسة الخمسة. نيةرتبة الثامال
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 6.11فقد تراوحت بيف ) المحتوىية لكؿ عبارة مف عبارات مجاؿ أما المتوسطات الحساب
" في التطبيقات العممية في محتوى المقرر غير كافية" الثامنة( وجاءت العبارة 1.11و 

، وجاءت العبارة كبيرة جداً  موافقة ( ودرجة6.11الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )
" في الترتيب الثاني ال يتناسب مع حجـ المحتوىالزمف المخصص لدراسة المقرر " السادسة

 السابعة، بينما جاءت العبارة كبيرة جداً ( ودرجة موافقة 6.23بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )
" في الترتيب صعوبة استيعاب المفاىيـ والمصطمحات الجغرافية المتضمنة في محتوى المقرر"

العبارة في حيف جاءت ، كبيرة جداً فقة ( ودرجة موا6.11الثالث بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )
بمتوسط حسابي  األخير" في الترتيب ىناؾ ضعؼ في ارتباط محتوى المقرر باألىداؼاألولى "

 .ضعيفة( ودرجة موافقة 1.11بمغت قيمتو )
لدرجة  طالب قسه اجلغرافيا جبامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالميةما تكديرات  الجالح:السؤال 

 ؟مكرر اخلرائط التضاريسية واجليولوجية بطرق تدريستبطة املرالصعوبات 

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 
طرؽ تدريس بالصعوبات المرتبطة فقرات المجاؿ األوؿ ) والترتيب لكؿ فقرة مف ودرجة الموافقة

 وتتضح النتائج في الجدوؿ اآلتي:المقرر( 
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 (1) خذول

انصؼىثبد ) انثبنثانًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ ودسخخ انًىافمخ نفمشاد انًدبل  

 انًمشس( يشرجخ رُبصنُب رجؼب نهًزىعطبد انسغبثُخطشق رذسَظ انًشرجطخ ث

 انفمشح انشلى
انًزىعظ 

 انسغبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انًىافمخ

انزشرُت فٍ 

 االعزجبَخ

6 
ألعبنُت انسذَثخ انزٍ رشركض ػهً لهخ اعزخذاو ا

 َشبط انطبنت0
 1 كجُشح خذا   1911 1911

1 
ضؼف رُىع طشق انزذسَظ والزصبسهب ػهً 

 انطشَمخ اإلنمبئُخ0
 1 كجُشح خذا   1911 1911

6 
افزمبس طشق انزذسَظ انًغزخذيخ ػُصش 

 انزشىَك واإلثبسح0
 61 كجُشح خذا   1911 1911

1 
ق انفشدَخ ثٍُ رهًم طشق رذسَظ انًمشس انفشو

 انطالة0
 1 كجُشح خذا   1911 1911

 1 كجُشح 1911 6911 رشكُض أعزبر انًمشس ػهً انسفظ واالعزظهبس0 1

1 
طشق رذسَظ انًمشس ال رغبػذ ػهً اكزغبة 

 انًهبساد0
 1 كجُشح 1916 6911

1 
اعزخذاو طشق رذسَغُخ ال رُبعت ثؼض 

 انًىضىػبد0
 1 كجُشح 1911 6916

1 
زذسَظ ػهً عشد انسمبئك دوٌ اػزًبد طشق ان

 انزشكُض ػهً اندبَت انزطجُم0ٍ
 66 كجُشح 1916 6911

 1 يزىعطخ 1916 6961 لهخ يشبسكخ انطالة فٍ انُمبػ وانسىاس0 1

61 
رهًم طشق انزذسَظ اعزثبسح ػمىل انطالة 

 وزثهى ػهً انجسث وانزمص0ٍ
 61 يزىعطخ 1911 1916

66 
غبة طشق رذسَظ انًمشس ال رغبػذ ػهً اكز

 انًفبهُى0
 6 ضؼُفخ 1911 1911

61 
رهًم طشق رذسَظ انًمشس انًغزىي انؼهًٍ 

 نهطالة0
6916 1916 

ضؼُفخ 

 خذا  
6 

 كجُشح 1911 6911 يدبل طشق رذسَظ انًمشس ككم

توسط العاـ لدرجة الموافقة ( أف الم1يتبيف مف خالؿ استعراض نتائج جدوؿ )
، كبيرة( ودرجة موافقة 1941قد بمغ ) رر(طرؽ تدريس المق)الصعوبات المرتبطة بلمجاؿ

 رتبة الثالثة بالنسبة لمجاالت الدراسة الخمسة.مبذلؾ ال احتؿو 
فقد تراوحت بيف  طرؽ التدريسبية لكؿ عبارة مف عبارات مجاؿ أما المتوسطات الحسا

قمة استخداـ األساليب الحديثة التي ترتكز عمى  ( وجاءت العبارة الرابعة "3.11 و 6.11)
كبيرة ( ودرجة موافقة 6.11" في الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )اط الطالبنش
" ضعؼ تنوع طرؽ التدريس واقتصارىا عمى الطريقة اإللقائية" التاسعة، وجاءت العبارة جداً 

، بينما كبيرة جداً ( ودرجة موافقة 6.24في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )
" في الترتيب "افتقار طرؽ التدريس المستخدمة عنصر التشويؽ واإلثارة عاشرةالجاءت العبارة 
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جاءت العبارة في حيف ، كبيرة جداً ( ودرجة موافقة 6.41الثالث بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )
بمتوسط  األخير" في الترتيب تيمؿ طرؽ تدريس المقرر المستوى العممي لمطالب" الثالثة

  ضعيفة جدًا.ودرجة موافقة ( 3.11حسابي بمغت قيمتو )
لدرجة  طالب قسه اجلغرافيا جبامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالميةما تكديرات  الرابع:السؤال 

 ؟مكرر اخلرائط التضاريسية واجليولوجية تعليهاملرتبطة بتكييات ومصادر الصعوبات 

المعياري لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ  
تقنيات ومصادر بالصعوبات المرتبطة ) الرابعفقرات المجاؿ والترتيب لكؿ فقرة ودرجة الموافقة 
 وتتضح النتائج في الجدوؿ اآلتي:تعميـ المقرر( 

 ( 1خذول )

انصؼىثبد ) انشاثغانًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ ودسخخ انًىافمخ نفمشاد انًدبل 

 ( يشرجخ رُبصنُب رجؼب نهًزىعطبد انسغبثُخ ويصبدس رؼهُى انًمشس زمُُبدانًشرجطخ ث

 انفمشح انشلى
انًزىعظ 

 انسغبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انًىافمخ

انزشرُت فٍ 

 االعزجبَخ

6 
ػذو كفبَخ انًؼبيم انًزخصصخ نشعى انخشائظ 

 انزضبسَغُخ واندُىنىخُخ0
 1 كجُشح خذا   1916 1911

1 
ألدواد انزؼهًُُخ انالصيخ لهخ رىافش األخهضح وا

 نًمشس0انذساعخ 
 6 كجُشح خذا   1911 1911

6 
لهخ رىافش األيبكٍ انًخصصخ إلػذاد وإَزبج 

 وزفظ انخشائظ اندغشافُخ0
 1 كجُشح خذا   1916 1916

1 
لهخ انجشايح انزمُُخ انًغبػذح فٍ سعى 

 انخشائظ0
 61 كجُشح خذا   1911 1911

 1 كجُشح خذا   1911 1916 فٍ انششذ0 االلزصبس ػهً اعزخذاو انغجىسح 1

1 
لهخ رُىع رمُُبد ووعبئم انزؼهُى انالصيخ 

 نذساعخ انًمشس0
 6 كجُشح 1911 6911

1 
لهخ رىافش انخشائظ وانًُبرج واألطبنظ 

 اندغشافُخ0
 1 كجُشح 1911 6916

 1 كجُشح 1911 6916 ثؼض رمُُبد ووعبئم رؼهُى انًمشس غُش دلُمخ0 1

1 
انًمشس ػهً انكزبة كًصذس وزُذ اػزًبد أعزبر 

 نهزؼهى0
 61 كجُشح 1911 6911

61 
رمُُبد ووعبئم رؼهُى انًمشس ال رغهى فٍ رًُُخ 

 يهبساد انزؼهى انزار0ٍ
 1 كجُشح 1911 6911

66 
وخىد ثؼض انصؼىثبد أثُبء رُفُز انشزالد 

 انًُذاَُخ0
 1 يزىعطخ 1911 6

61 
هً لهخ انًصبدس وانًشاخغ انزٍ رؼٍُ انطبنت ػ

 فهى يفشداد يسزىي انًمشس
 66 يزىعطخ 1911 1911

 كجُشح 1916 6911 يدبل رمُُبد ويصبدس رؼهُى انًمشس ككم
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( أف المتوسط العاـ لدرجة الموافقة لمجاؿ 4مف خالؿ استعراض نتائج جدوؿ )يظير 
 ،كبيرة( ودرجة موافقة 19,1قد بمغ ) تقنيات ومصادر تعميـ المقرر(الصعوبات المرتبطة ب)
 بالنسبة لمجاالت الدراسة الخمسة. األولىرتبة مبذلؾ ال احتؿو 

قد فتقنيات ومصادر تعميـ المقرر أما المتوسطات الحسابية لكؿ عبارة مف عبارات مجاؿ 
عدـ كفاية المعامؿ المتخصصة لرسـ "التاسعة ( وجاءت العبارة 1,.1و  6,.6تراوحت بيف )

( 6,.6رتيب األوؿ بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )" في التالخرائط التضاريسية والجيولوجية
قمة توافر األجيزة واألدوات التعميمية الالزمة " األولى، وجاءت العبارة كبيرة جداً ودرجة موافقة 
كبيرة ( ودرجة موافقة 6.11" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )لدراسة المقرر

نتاج وحفظ الخرائط "قمة ت الثانية، بينما جاءت العبارة جداً  وافر األماكف المخصصة إلعداد وا 
( ودرجة موافقة متوسطة، 6.43في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بمغت قيمتو ) الجغرافية"
قمة المصادر والمراجع التي تعيف الطالب عمى فيـ " الحادية عشرةجاءت العبارة في حيف 

( ودرجة 1,.1)سابي بمغت قيمتو بمتوسط ح األخير" في الترتيب مفردات محتوى المقرر
  .موافقة متوسطة
لدرجة  طالب قسه اجلغرافيا جبامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالميةما تكديرات  السؤال اخلامس:

  ؟ املرتبطة بأساليب تكويه مكرر اخلرائط التضاريسية واجليولوجيةالصعوبات 

ابي واالنحراؼ المعياري لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحس 
أساليب الصعوبات المرتبطة بفقرات المجاؿ األوؿ ) والترتيب لكؿ فقرة مفودرجة الموافقة 

 النتائج في الجدوؿ اآلتي: تقويـ المقرر( وتتضح
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 ( 1خذول )

انصؼىثبد ) انخبيظانًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ ودسخخ انًىافمخ نفمشاد انًدبل 

 أعبنُت رمىَى انًمشس( يشرجخ رُبصنُب رجؼب نهًزىعطبد انسغبثُخ ثانًشرجطخ 

 انفمشح انشلى
انًزىعظ 

 انسغبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انًىافمخ

انزشرُت فٍ 

 االعزجبَخ

 6 كجُشح خذا   1911 1961 لهخ رُىع أعبنُت رمىَى انًمشس0 6

1 
رشكض أعبنُت انزمىَى ػهً االخزجبساد 

 انزسشَشَخ0
 1 كجُشح خذا   1911 1911

6 
لهخ اهزًبو أعبنُت انزمىَى ثبالخزجبساد 

 انؼًهُخ0
 1 كجُشح 1911 1

1 
أعئهخ االخزجبساد غُش شبيهخ نًسزىي 

 انًمشس انذساع0ٍ
 1 كجُشح 1911 6911

1 
رشكض أعبنُت انزمىَى ػهً لُبط اندبَت 

 انًؼشف0ٍ
 66 كجُشح 1911 6911

1 
رهًم أعبنُت انزمىَى لُبط اندبَت 

 هبس0ٌانً
 61 كجُشح 1911 6911

 61 يزىعطخ 1911 6966 االػزًبد ػهً انزمىَى انُهبئٍ نهًمشس0 1

1 
انىلذ انًخصص نزمىَى انطبنت غُش 

 كبٍف0
 1 يزىعطخ 1911 6

 1 يزىعطخ 1911 1911 أعئهخ االخزجبساد غُش واضسخ0 1

61 
يؼظى أعئهخ االخزجبساد ال رمُظ انمذساد 

 رمىَى(-رشكُت–انؼمهُخ انؼهُب )رسهُم 
 1 يزىعطخ 1911 1916

 6 ضؼُفخ 1911 1911 أعئهخ االخزجبس ال رشرجظ ثأهذاف انًمشس0 66

 1 ضؼُفخ 1911 1911 لهخ اعزخذاو األعئهخ انًىضىػُخ0 61

 يزىعطخ 1911 6966 يدبل أعبنُت رمىَى انًمشس ككم

وافقة لمجاؿ ( أف المتوسط العاـ لدرجة الم2يتضح مف خالؿ استعراض نتائج جدوؿ )
 احتؿ( ودرجة موافقة متوسطة، و 1911قد بمغ ) أساليب تقويـ المقرر(الصعوبات المرتبطة )

 بالنسبة لمجاالت الدراسة الخمسة. الخامسةرتبة مبذلؾ ال
فقد تراوحت  أساليب تقويـ المقررأما المتوسطات الحسابية لكؿ عبارة مف عبارات مجاؿ 

" في الترتيب قمة تنوع أساليب تقويـ المقرر" الثالثة ( وجاءت العبارة1.11 و 6.12بيف )
، وجاءت العبارة كبيرة جداً ( ودرجة موافقة 6.12األوؿ بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )

" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي تركز أساليب التقويـ عمى االختبارات التحريرية" الخامسة
"قمة اىتماـ  السادسةبينما جاءت العبارة ، كبيرة جداً ( ودرجة موافقة 6.11بمغت قيمتو )

( 6.11" في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )أساليب التقويـ باالختبارات العممية
في  "قمة استخداـ األسئمة الموضوعية" التاسعةالعبارة في حيف جاءت ، كبيرةودرجة موافقة 

 .ضعيفةجة موافقة ( ودر 1.11بمتوسط حسابي بمغت قيمتو ) األخيرالترتيب 
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 مياقشة ىتائج الدراسة:

طالب قسـ الجغرافيا تقديرات أنو عمى المستوى العاـ فإف  إلى نتائج الدراسةتشير 
مقرر لدرجة الصعوبات التي تواجييـ في دراسة  بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية

الي مجاالت الدراسة في إجمكبيرة موافقة بدرجة  ، كانتالخرائط التضاريسية والجيولوجية
وقد يعود ذلؾ إلى طبيعة المقرر ، (1944الت )االخمسة؛ حيث بمغ المتوسط الحسابي لممج

قمة الدورات التدريبية النوعية كذلؾ و  ، مستوى متقدـ ذاتميارات و  ،أعمؽ اً فيم التي تتطمب
جييزات في مجاؿ الخرائط لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس، وقمة توافر األدوات والت

أما المتوسطات الحسابية لكؿ مجاؿ مف مجاالت  ومصادر التعمـ الالزمة لتدريس المقرر،
بمجاؿ  المرتبطةالصعوبات  توقد جاء ،(1911-19,1فقد تراوحت بيف ) الخمسة الدراسة

( وبدرجة موافقة 19,1) بمتوسط حسابي األولىفي المرتبة  (تقنيات ومصادر تعميـ المقرر)
لعدـ توفر  ؛تدني توظيؼ تقنيات ومصادر التعمـ في تدريس المقررإلى ود ذلؾ وقد يع ،كبيرة

، وقمة البرامج التقنية ليا بعضيا أو االكتفاء بالشرح النظري بداًل عف االستخداـ الفعمي
في المرتبة  المقرر( محتوى)مجاؿ ب المرتبطةالصعوبات  تالمساعدة في رسـ الخرائط. وجاء

( وبدرجة موافقة كبيرة، وقد يعود ذلؾ إلى طبيعة محتوى 1914) الثانية بمتوسط حسابي
المقرر الذي يتطمب تطبيقات عممية قد ال يكوف الزمف المخصص ليا كافيًا، وكذلؾ الحاجة 

وقمة تنوع الخرائط واألشكاؿ التوضيحية في  ،إلى مراعاة التنظيـ المنطقي والسيكولوجي
في المرتبة الثالثة  (طرؽ التدريسبمجاؿ ) المرتبطةالصعوبات  توجاء .محتوى المقرر
قمة توظيؼ الطرؽ  ( وبدرجة موافقة كبيرة، وقد يعود ذلؾ إلى1941) بمتوسط حسابي

حاجة أعضاء ىيئة التدريس إلى برامج و  ،واألساليب التدريسية الحديثة في تدريس المقرر
في المرتبة  (قررأىداؼ الم)مجاؿ ب المرتبطةالصعوبات  ت، وجاءفي ىذا المجاؿتدريبية 
 طالعإبقمة االىتماـ  إلى وقد يعود ذلؾ، ( وبدرجة موافقة كبيرة1911) بمتوسط حسابي الرابعة

شراكيـ في وضع خطة لتحقيقيا خالؿ الفصؿ  ،الطالب عمى أىداؼ المقرر كما أف  ،الدراسيوا 
الوقت المخصص لتحقيؽ بعض األىداؼ مثؿ تنمية ميارات رسـ الخرائط التضاريسية 

 المرتبطةجاءت الصعوبات وفي المرتبة األخيرة  الجيولوجية ال يكفي وفقًا لقدرات الطالب،و 
، وقد يعود ذلؾ متوسطة( وبدرجة موافقة 1911) بمتوسط حسابي (أساليب التقويـ)مجاؿ ب

الجوانب  ؿىماا  و  ،والتركيز عمى تقييـ الجانب النظري ،عدـ كفاية أساليب التقويـ الحالية إلى
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج التي كشفت عنيا مجموعة مف الدراسات التي تناولت  ،العممية
،  :مقررات قسـ الجغرافيا في المرحمة الجامعية كدراسة دراسةدراسة صعوبات  الجنجوبموـو

 (Ljungblom, Gullstrand, Pilesjo and Lars, 2002)الرس  جالستراند، بمسجو،
 ،ـ(1112)الفقيو،و  (Shin,2006) ـ(،1111 ،)الدباغوـ(، 1111 )إبراىيـ،و
 .ـ(1111)تيـو ومعمة، وـ(، 1131 )حميد،وـ(، 1133)عبد،و

 توصيات الدراسة:

 في ضوء ما أسفرت عنة نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
توفير األدوات والتجييزات ومصادر التعمـ الالزمة لتدريس المقرر وتوظيفيا في تدريسو،  -3

راسة الحالية أنيا مف أكثر صعوبات تدريس مقرر الخرائط التضاريسية حيث أثبتت الد
 والجيولوجية 

عقد برامج تدريبية لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس الذيف يدرسوف المقررات التي  -1
 .تتعمؽ بالخرائط الجغرافية بأنواعيا

كف تحقيقيا لى أىداؼ سموكية إجرائية يمإوترجمتيا  ،طالع الطالب عمى أىداؼ المقررإ -1
 وقياسيا.  

وتدعيمو بالصور  ،لمقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية ضرورة تنوع المحتوى العممي -6
بحيث تسيـ في تنمية ميارات التفكير المختمفة  ،والرسوـ واألشكاؿ والخرائط المتنوعة

 لدى الطالب.
بما  تدريسوتـ حتى ي ؛مقررالإعادة النظر في الخطة الزمنية المحددة لتدريس مفردات  -1

 .يحقؽ أىدافو
 .مفردات المقررإعادة تنظيـ محتوى مقرر بما يحقؽ االستمرارية والتتابع بيف  -4
عقد برامج تدريبية لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ طرؽ التدريس  -2

 التي تسيـ في جعؿ الطالب فاعاًل ومحورًا أساسيًا في العممية التعميمية. 
 .متنوعة لتقويـ المقرر توظيؼ أساليب -1
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 مكرتحات الدراسة: 

 يقترح الباحث إجراء بعض الدراسات مثؿ:
مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية وأثره عمى لصعوبات تعمـ  عالجيبرنامج بناء  -3

 الطالب.
االحتياجات التدريبة ألعضاء ىيئة التدريس بقسـ الجغرافيا في مجاؿ استخداـ  -1

 ريس الخرائط الجغرافية.التقنيات الحديثة في تد
األخرى ودراسة المقررات في  صعوبات التدريسإجراء مزيد مف الدراسات في مجاؿ  -1

 عالقتو بمتغيرات أخرى. 
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 املراجع

 :العربية املراجعأواًل: 

الصعوبات التي تواجه طمبة المرحمة األولى في أقسام الجغرافية في م(. 2002إبراهيم، أسماء أحمد )
 كمية التربية، جامعة بغداد، العراق. (،ماجستير غير منشورة )رسالة الجويةوالصور مادة الخرائط 

صعوبات تنفيذ المهارات العممية المتضمنة في كتب الجغرافيا بالمرحمة م(. 2002األخزمي، سعيد سالم )
، كمية التربية، جامعة السمطان )رسالة ماجستير غير منشورة(الثانوية من وجهة نظر المعممين

 ابوس، ُعمان.ق
م(. أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تعميم 2002دخيل اهلل ) ةبارعيدة، إيمان سالم؛ والحازمي، آمن

 .962-922(، 002) 00، جامعة بنها،مجمة كمية التربيةالجغرافيا، 
ية م(. ممارسة الطالبات المعممات لمعايير التدريس الحقيقي )األصيل( بكم2000بكار، نادية أحمد )

 .070-27(، 57) 20،مجمة رسالة الخميج العربيالتربية جامعة الممك سعود، 
م(. المعيقات التعميمية التي تواجه طمبة أقسام الجغرافية 2020تهوم، جميل رشيد؛ ومعمة، أمل رشيد )

في كميات التربية لمعموم اإلنسانية في فهم موضوعات منهج الحاسوب والتطبيقات التربوية من 
 .265-205(، 07) 9،المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسيةر أساتذتها وطمبتهم، وجهة نط

. قسم الجغرافيا ونظم المعمومات الجغرافية، م(2020توصيف مقرر الخرائط التضاريسية والجيولوجية )
 كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

م(. صعوبات استخدام التقنيات التعميمية في 2000عبيد عمي ) ،نزيالجعافرة، خضراء أرشود؛ والع
مؤتة لمبحوث  ،تدريس الجغرافيا من وجهة نظر معممي ومشرفي المرحمة المتوسطة في السعودية

 060-007( 2) 26 ،. األردنوالدراسات العموم اإلنسانية واالجتماعية
بعض مهارات استخدام الخرائط لدى تالميذ صعوبات تعمم م(. 0211الحسن، عبد المنعم عبد الرحيم )

، كمية )رسالة ماجستير غير منشورة( الصف الثاني الثانوي بالسودان ووضع برنامج عالجي لها
 التربية، جامعة عين شمس، مصر. 

م(. صعوبات تدريس جغرافية المدن من وجهة نظر طالبات المرحمة الثالثة 2002حميد، ابتسام محمد )
 .901-019(، 17، )مجمة البحوث التربوية والنفسيةة لمبنات، في كميات التربي

مشكالت تدريس المنهج اإلقميمي لطمبة الصف الثاني في أقسام (. 2002الدباغ، أسيل حسن عبد )
، كمية )رسالة ماجستير غير منشورة(الجغرافية لكميات التربية من وجهة نظر التدريسيين والطمبة

 .التربية لمبنات، جامعة بغداد
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م(. قياس مدى فاعمية برنامج قائم عمى الوسائط المتعددة في تنمية 2020الطيب، محمد صالح )
مهارات الخرائط الجغرافية لدى طالبات الصف الرابع اإلعدادي في مدرسة ثانوية االنتصار 

 .997-900(، 95) 2،مجمة الجامعة العراقيةلمبنات، 
ه طمبة المرحمة الثانية قسم الجغرافية في كمية التربية م(. المشكالت التي تواج2000عبد، جنان محمد)

 ،مجمة العموم اإلنسانيةاألساسية جامعة بابل في مادة الجيمورفولوجي من وجهة نظر الطمبة، 
(6 ،)225-202. 

م(. تقويم صعوبات تعمم الجغرافيا المرتبطة بمهارات قراءة الخرائط 0212عبد المنعم، منصور أحمد )
 .207-057(، 002) 9، مصر،مجمة دراسات تربوية ،ثانوية: دراسة تشخيصيةفي المدرسة ال

م(. درجة ممارسة طمبة أقسام الجغرافيا في كميات 2020ان؛ ومرزوك، الحارث شاكر )حعبود، عمي مو 
المجمة العربية التربية لموسائل التكنولوجية المعاصرة وانطباعاتهم التربوية عمى مستواهم العممي، 

 .099-002(، 07)9، ربوية والنفسيةلمعموم الت
 :(، الرياض9، الطبعة )المدخل إلى البحث في العموم السموكيةم(. 2006العساف، صالح بن حمد )

 مكتبة العبيكان.
م(. مصادر التعمم المستخدمة في بعض مقررات قسم الجغرافيا بجامعة 2005الفقيه، أحمد بن حسين، )

(، 21، )رسالة التربية وعمم النفسيراها الطالب والطالبات،  الممك سعود: الفوائد والصعوبات كما
00-00. 

م(. قياس مدى فاعمية 2020محمد، صالح الطيب؛ وناصر، األمين صالح؛ والجنابي، ياسر صاحب )
برنامج قائم عمى الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الخرائط الجغرافية لدى طالبات الصف 

-900(، 95)2، مجمة الجامعة العراقيةانوية االنتصار لمبنات، الرابع اإلعدادي في مدرسة ث
997. 

ت االصعوبات التي توجه الطمبة في دراسة التاريخ القديم في كميم(. 2007) المسعودي، محمد حمزة
، كمية التربية، الجامعة المستنصرية، )رسالة ماجستير غير منشورة( التربية ومقترحات لعالجها

 العراق.
م(. تقديرات معممي كتاب الجغرافيا 2006ف بن ناصر والناصري، خمفان صالح )المعمري، سي

والتقنيات الحديثة المقرر عمى طمبة الصف الثاني عشر بسمطنة عمان لدرجة الصعوبات التي 
 .060-000(، 062)92، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربيةتواجههم في تدريسه، 
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