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 إال أن الطرق، تعترب اجلغرافيا من أه��م امل �واد الدراسية ال�تي تعىن بدراسة الوسط واحمليط ال��ذي نعيش فيه:ملخص
 يف ظل التطور الكبري الذي تعرفه،والوسائل الديداكتيكية التقليدية للتدريس مل تعد قادرة على جذب اهتمام املتعلمني
 حيث ظهرت وسائل ديداكتيكية حديثة بدأت حتل،الوسائل والطرق احلديثة واملتمثلة يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 يف هذا اإلطار ظهرت اخلريطة التفاعلية اليت. نظرا لفعاليتها وقدرهتا على حتقيق األهداف املرجوة،حمل الطرق التقليدية
 يف هذا.سامهت يف تطوير درس اجلغرافيا وتنمية قدرات ومهارات املتعلمني املتعلقة بإدراك اجملال والوسط اجلغرافيني
اإلطار مت إجناز حبث ميداين مت من خالله حتديد مدى قدرة اخلريطة التفاعلية على تطوير قدرات املتعلمني على إدراك
. هذا املقال يعرض نتائج هذه الدراسة.اجملال مقارنة مع الطرق التقليدية خاصة اخلريطة الورقية
.اجلغرافيا- اخلريطة التفاعلية – اإلدراك – اجملال-  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:مفاتيح

لكامت

Résumé: La géographie est une matière qui s’intéresse à l’étude de l’espace et de l’environnement
dans lequel nous vivons. Par contre, il s’avère que les méthodes et les moyens didactiques
traditionnelles d’enseignement ne parviennent pas à attirer l’attention des apprenants, au moment
du grand développement que connaît les méthodes modernes au sein de la technologie de
l’information et de la communication, où les méthodes didactiques modernes ont remplacé les
méthodes traditionnelles, en raison de leurs efficacités et leurs capacités à atteindre les objectifs
souhaités. Dans ce contexte, la carte interactive est apparue, en contribuant à l’élaboration d’une
leçon de géographie et au développement des capacités et des compétences des apprenants pour
apercevoir l’espace géographique. On a réalisé une recherche sur le terrain pour mesurer la capacité
de la carte interactive à développer les capacités des apprenants à reconnaître l’espace par rapport
aux méthodes traditionnelles, en particulier la carte classique du livre scolaire. Cet article présente
les résultats de cette étude.

Mots clés: Technologie de l’information et de la communication - Carte interactive- perception
- espace - géographie.
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مقدمة:
ال تزال اجلغرافيا من أكثر املواد الدراسية إدراكا ملا جيري
يف اجملتمع واحمليط من ظواهر ،كما تعترب األكثر ارتباطا
بالوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ،وهي اليت تزود التالميذ
بآليات ومناهج وطرق تساعد على فهم الظواهر املختلفة.
ونظرا الهتمام اجلغرايف بالبعد املكاين وخمتلف التحوالت اليت
تشهدها عناصر اجملال وكذا العالقات فيما بينها ،فإن االعتماد
على املعارف اجملردة يبقى أمرا صعبا ،لذلك جاءت اخلريطة
لتوضيح هذه املعلومات والعالقات .ويف إطار التطور املعريف
والبيداغوجي واالنفتاح على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
وتنويع طرائق ووسائط التدريس ،نص امليثاق الوطين للرتبية
والتكوين يف دعامته العاشرة على إدراج التكنولوجيات احلديثة
1
يف املؤسسات التعليمية.
ويف ظل الصعوبات اليت يعانيها التالميذ من أجل إدراك
اجملال اجلغرايف ،ونظرا لضعف قدرهتم على متثله ذهنيا ،وحبكم
أمهية هذين العنصرين (اإلدراك والتمثل) يف الدراسة اجلغرافية،
جاء توظيف اخلريطة التفاعلية يف درس اجلغرافيا للرفع من
مستوى إدراك التلميذ جملاله وحتسني متثالته حوله ،والدفع
به إىل املشاركة فيه والتعامل معه ،ملا ختوله لكل من التلميذ
واألستاذ من فوائد تتمثل يف تسهيل احلصول على املعلومة،
واستيعاهبا ،وتدبري إنتاج املعرفة ،وبالتايل حتقيق القدرات
واملهارات والكفايات املطلوبة ،خاصة تلك املرتبطة باجملال.
ملعاجلة هذه اإلشكالية نطرح التساؤالت التالية:
كيف تساعد اخلريطة التفاعلية التلميذ على إدراك وفهم
ومتثل اجملال؟ وماهي درجة فعاليتها يف ذلك؟ وما هو أثرها
على مستوى حتسني العملية التعليمية التعلمية؟ وكيف تنمي
عملية بناء املعارف؟
لإلجابة على هذه التساؤالت نطرح الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :إن من شأن توظيف اخلريطة التفاعلية
مساعدة التلميذ على إدراك وفهم ومتثل اجملال؛

الفرضية الثانية :للخريطة التفاعلية أثر وفعالية مهمني
على مستوى حتسني وجتويد العملية التعليمية التعلمية.
لإلجابة على تلك التساؤالت والتأكد من صحة هذه
الفرضيات ،أجنزنا حبثا ميدانيا بإحدى مؤسسات التعليم
الثانوي التأهيلي ،ومت اختيار مستوى السنة األوىل باكالوريا
علوم ،درس «العامل العريب :مشكل املاء وظاهرة التصحر»،
وقد اقتضت طبيعة العمل التجرييب املعتمد أن جنري اختبارين،
أحدمها قبلي واآلخر بعدي على جمموعتني «ضابطة»
وأخرى «جتريبية» :األوىل قدم هلا الدرس اعتمادا على الوثائق
والدعامات املوجودة يف الكتاب املدرسي وضمنها جمموعة
من اخلرائط الورقية؛ أما الثانية وهي اجملموعة التجريبية ،فقد
قدم هلا درس مبين على أساس خرائط منشطة مت إجنازها
اعتمادا على برنامج ماب أنفو [ ]MapInfoوبرنامج
2
باوربوانت [.]PowerPoint
 -1تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ودورها في إدراك
المجال
يف البداية وقبل املرور إىل تقدمي نتائج هذه الدراسة
البد من إبراز دور اخلريطة يف العمل اجلغرايف عموما وتدريس
مادة اجلغرافيا على اخلصوص ،وكذا مسامهة التكنولوجيات
احلديثة يف املساعدة على إدراك اجملال اجلغرايف وتطوير متثالت
التالميذ حول األوساط اجلغرافية املختلفة.
 -1.1الخريطة كوثيقة تعبر عن المجال
تعترب اخلريطة من أقدم الوثائق املستعملة يف الفكر
اجلغرايف ،إال أهنا مل تعرف انتشارها الواسع إال مع بزوغ
األزمنة احلديثة لتصبح علما قائما بذاته حتت مسمى
«الكارطوغرافيا» 3.وتعترب اخلريطة وسيلة تعليمية جد فعالة
يف تدريس اجلغرافيا ،وتساعد على تقريب األماكن وتكوين
الصور الذهنية وبناء التمثالت لكثري من املفاهيم واألفكار
وترمجتها إىل واقع عملي ،وهي من أهم الوسائل الديداكتيكية
املستعملة يف درس اجلغرافيا .فاخلريطة عبارة عن صورة مصغرة

66

البيداغوجي  /العدد ،2ماي 2015
LE PÉDAGOGUE / Numéro 2, Mai 2015

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال (اخلريطة التفاعلية) ودورها
في إدراك اجملال اجلغرافي وتنشيط درس اجلغرافيا

هذه األخرية ،عكس اخلريطة الورقية معلوماهتا متحركة،
يتم التحكم يف عرضها وعرض عناصرها ورموزها تدرجييا،
كما ميكن إرفاقها مبؤثرات صوتية معربة ،تُنتج بواسطة برامج
خاصة ،مثل :ماب أنفو وأركجيس [ ]ArcGisاخلاصني
بنظم املعلومات اجلغرافية ،وباوربوانت اخلاص بالعرض.
تتجلى أمهية تدريس الظواهر اجملالية باستعمال اخلريطة
التفاعلية ،يف كوهنا تساعد املتعلم على متثل األماكن وتكوين
الصور الذهنية لكثري من املفاهيم واألفكار ،وترمجتها إىل واقع
عملي خيفف من مساوئ التعلم اللفظي اجملرد ،كما متكن
اخلريطة التفاعلية من عرض اجلزء الذي خيدم كل هدف أو
مرحلة من الدرس .وميكن حصر أمهية اخلريطة التفاعلية يف
تدريس اجلغرافيا يف العناصر التالية:
جذب وإثارة انتباه التالميذ واملساعدة على يقظةحواسهم كالسمع والبصر ملا حتتوي عليه من رموز وألوان
تساعد على ختيل الواقع ومتثله؛
تساعد على تسجيل املعلومات ومجعها بكيفيةتطبيقية بدل تقدميها بكيفية سرعان ما تنمحي من الذاكرة؛
تسهل فهم العديد من العالقات اليت يصعب علىالتالميذ إدراكها باستعمال وسائل تعليمية تقليدية كاخلرائط
الورقية؛
تساعد على إدراك مفهومي الزمن واجملال والعالقاتبني الظواهر اجلغرافية املمثلة يف اخلريطة؛
تسهل عملية التواصل واحلوار الرتبوي بني أطرافالعملية التعليمية-التعلمية؛
مصدر مهم للمعلومات واملعارف؛تنمي املهارات والقدرات الفكرية اجلغرافية كالوصفوالفهم والتطبيق والتفسري والتحليل والرتكيب والتعميم والتقومي؛
جتعل من دراسة مادة اجلغرافيا مادة حيوية وفعالةوذات معىن ،وتوفر أساسا ماديا حمسوسا للمعرفة التجريدية؛
-تعزز قوة املالحظة لدى املتعلم عن طريق اإلحساس

لسطح األرض أو جزء منه كما يراه اإلنسان من أعلى،
رمست مبقياس معني ،وعرب استعمال جمموعة من الرموز
4
االصطالحية ملختلف عناصر السطح املشمولة بالدراسة.
من هذا املنطلق نستشف أن اخلريطة حتتل أمهية كربى يف
جمال تدريس اجلغرافيا ،فهي تعطي رؤية واسعة ملساحات
كبرية ومتباعدة ،وتساعد املتعلم على فهم العالقات وتكوين
متثالت حوهلا ،وتوضح له االرتفاعات واالخنفاضات
والتباينات وخمتلف أشكال استغالل اجملال ،وتثري ميوهلم حنو
املوضوعات املدروسة ،وتساعدهم على اكتساب املعارف من
رموزها وربطها بالواقع.
كما تفيد اخلريطة يف تقريب البعد املكاين ،حيث متكن
5
من متثيل ظواهر بعيدة يصعب الوصول إليها ورؤيتها مباشرة،
وحىت لو متكن من ذلك فإنه ال ميكنه تصورها تصورا شامال
ودقيقا نظرا الختالف أحجام الظواهر الطبيعية وامتدادها
الكبري كالصحاري واجلبال واألهنار ...وتوزيعها اجلغرايف
كاجملال احلضري وتوزيع األحياء الصناعية...
ومع التقدم التقين احلديث ظهرت أنواع جديدة من
اخلرائط ،كاخلرائط الرقمية واالفرتاضية والتفاعلية ،وكلها
خرائط تعتمد على التكنولوجيات احلديثة والربامج املعلوماتية
املتطورة.
 -2.1الخريطة التفاعلية ودورها في تدريس مادة
الجغرافيا
ما زالت غالبية األدوات الديداكتيكية تعتمد اآلليات
التقليدية ،املتمثلة يف دعامة الكتاب املدرسي ،الذي يظل
الوسيلة الوحيدة يف التناول الديداكتيكي لدرس اجلغرافيا ،يف
الوقت الذي نعثر فيه على إقبال املتعلم خارج الفصل على
تكنولوجيا املعلوميات ،مما جيعله يهمش دروسه لروتينيتها،
يف وقت يعمل جمموعة من األساتذة على تطوير الدرس
اجلغرايف ،من خالل توظيف نظام املعلومات اجلغرافية
6
واخلرائط التفاعلية.
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باملوضوع املدروس والتفكري فيه؛
تساعد املتعلم على اإلدراك ،حيث يصبح قادراعلى التمييز والتنظيم والتبويب حسب خصائص املوضوع
املدرك ،من حيث احلجم والعمق والكثافة والفراغ واحليز
والوقت واحلركة...
كما أن اخلريطة التفاعلية تنمي احلس اجلغرايف لدى
املتعلم ألهنا تكون ذات إخراج جيد وتناسق مجيل يف الشكل
واللون .وهذا عكس اخلريطة الورقية أو اإللقاء اللفظي اللذيْن
ال يعطيان نظرة كاملة وواضحة عن موضوع الدراسة ،ألهنا ال
تستطيع اإلحاطة به مثلما تفعل اخلريطة التفاعلية.
 -3.1مواطن استعمال الخريطة التفاعلية بدرس
الجغرافيا
تستخدم اخلرائط التفاعلية عموما ،كما هو احلال بالنسبة
للخرائط الورقية يف عدة مواقع من الدرس ،فقد يتم اعتمادها
كوسيلة لالنطالق والتمهيد ،كما ميكن اعتمادها كوسيلة
للتوطني وشرح ورصد الظواهر اجلغرافية وتفسريها ،كما ميكن
استغالهلا أثناء التقومي.
أوال :اعتماد اخلريطة التفاعلية كوسيلة للتمهيد:
استعماهلا يف هذه املرحلة يساعد على الرتكيز املبكر للتالميذ.
وحىت حيقق توظيف اخلريطة األهداف واملهارات املنتظرة،
ينبغي هتييئ األسئلة مسبقا مع احلرص على أن تكون دقيقة
وواضحة وهادفة.
ثانيا :اعتماد اخلريطة كأداة لتوطني الظواهر اجلغرافية
وحتليلها وتفسريها :هذه احلالة تتطلب عرض اخلريطة بشكل
تدرجيي يساير خطوات ومراحل الدرس بشكل تشاركي ما
بني األستاذ والتالميذ ،مع احلرص على دقة التوطني وجتنب
التشويه ،وذلك من خالل طبع اإلطار يف دفاتر التالميذ
باستعمال الطوابع املطاطية ،أو تكليف التالميذ بإجناز إطار
فارغ باملنزل ،وهنا تتم تعبئة اخلريطة بالتدريج حسب مراحل
الدرس وكذلك حسب عناصر النهج اجلغرايف ،خاصة أن

اخلريطة التفاعلية تسمح بذلك .وخالل اإلجناز يتعني على
األستاذ تقدمي توجيهات للمتعلمني هتم كيفية استعمال األلوان
والرموز وطريقة تبويب املعطيات يف املفتاح .وهذا يسهل على
التالميذ اكتساب املعارف خاصة تلك املرتبطة باجملال ومهارة
التوطني وتفسري الظواهر.
ثالثا :اعتماد اخلريطة التفاعلية كوسيلة للتقومي :هنا
تستعمل كوسيلة لقياس وتقومي التعلمات والتأكد من مدى
بلوغ املتعلمني للمعارف واملهارات والقدرات اجلغرافية املطلوبة
عند هناية الوحدة الدراسية أو هناية اجملزوءة ككل.
 -4.1كيف تساعد الخريطة التفاعلية المتعلم على
إدراك المجال؟
ميكن تعريف اإلدراك بكونه وعي اإلنسان مبا حوله من
األشياء واألحداث باستخدام احلواس ،واحلدث املدرك عبارة
عن عدد من الرسائل احملسوسة اليت ترتبط وتتشابك وتتالحم
فيما بينها لتشكل أساس معارف اإلنسان؛ واإلنسان بدوره
يتفاعل مع بيئته وينتقي احلدث الذي جيذب انتباهه .من
هذا املنطلق جيب على كل مدرس أثناء تصميمه لوسائله
الديداكتيكية أن يكون على وعي هبذه اخلاصية يف اختيار
الوسيلة التعليمية التعلمية املناسبة وفق املبادئ التالية:
إن إدراك اإلنسان نسيب وليس مطلقا؛ هلذا فعلىاملدرس أن حيدد األهداف املراد إدراكها من خالل استخدام
تقنيات ووسائل تعليمية حمددة.
إن إدراك اإلنسان انتقائي ،حيث يعمل على انتقاءما جيذب انتباهه ودافعيته؛ وبذلك جيب على املدرس أن
يركز على اختيار الوسائل التعليمية اليت تساهم يف تركيز انتباه
املتعلمني وعدم التشويش على أفكارهم.
جيب إبراز عناصر االنتباه واجلذب يف الوسيلةالتعليمية من خالل استخدام العناوين ،الكلمات ،الالفتات،
األسهم ،وضع دائرة حول الشيء املراد التأكيد عليه أو إعطاء
العنصر املراد إبرازه لونا مميزا وغريها من األمور.

68

البيداغوجي  /العدد ،2ماي 2015
LE PÉDAGOGUE / Numéro 2, Mai 2015

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال (اخلريطة التفاعلية) ودورها
في إدراك اجملال اجلغرافي وتنشيط درس اجلغرافيا

 -2أثر استخدام الخريطة التفاعلية في إدراك المجال
تقتضي طبيعة العمل الذي حنن بصدده أن نقوم
بإجراء اختبار قبلي واختبار بعدي على جمموعة ضابطة
وأخرى جتريبية.
وقد أثبت االختبار القبلي الذي مت إجنازه أن أزيد
من  80%من املتعلمني جيدون صعوبة يف إدراك االجتاهات
اجلغرافية ،وأن  70%ال يستطيعون التمييز بني املقاييس
اجلغرافية املختلفة ،مما شكل عائقا أمامهم إلدراك اجملال
املدروس ،وعائقا أمام األساتذة يف إيصال املعلومة وبناء
املعارف .هذا الوضع املختل يعزى باألساس إىل الطرق
والوسائل التقليدية املعتمدة يف التدريس ،واليت تقتصر على
الدعامات الكالسيكية املتواجدة يف الكتاب املدرسي أو
اجلداريات املتوفرة يف خمتربات املؤسسة.
هذا اخللل دفع بنا إىل اقرتاح اخلريطة التفاعلية
كوسيلة من الوسائل التكنولوجية احلديثة لتسهيل عملية إدراك
اجملال اجلغرايف.
 -1.2مواصفات العينة المدروسة
تكونت عينة الدراسة من تالميذ مستوى السنة
األوىل ثانوي تأهيلي شعبة العلوم التجريبية بثانوية موالي عبد
اهلل أمغار بنيابة اجلديدة ،املوسم الدراسي ،2013/2014
وقد مت اختيار  6أقسام هلذا االختبار( ،حوايل  40تلميذ يف
كل قسم ،قسمني كعينة ضابطة و 4أقسام كعينة جتريبية).
ومن أجل حتقيق نتائج أكثر واقعية للتجريب ،قمنا بإعداد
العينة ملدة شهرين قبل تنفيذ التجريب ،وذلك من خالل
توحيد طرق التدريس اليت يعتمدها األستاذان املنفذان للتجربة
ولو بشكل نسيب 9.كما قمنا باالطالع على نتائج الدورة
األوىل ألقسام العينة واليت أكدت لنا إىل حد كبري تقارب
املستوى بشكل عام ،مع وجود بعض االختالفات اجلزئية فيما
بني عناصر العينة ،واليت حاولنا االنتباه هلا قدر اإلمكان تفاديا
ألي انعكاسات سلبية على النتائج النهائية للبحث.

وقد أثبتت األحباث أمهية اإلمكانات اليت توفرهاتكنولوجيا التعليم للمدرسة ومدى فعاليتها يف عملية التعليم
والتعلم ،حيث مت التوصل إىل أن استخدام التكنولوجيا يف
التعليم يساعد على حتقيق األهداف التعليمية 7،وتشويق
التالميذ ،وجذب انتباههم حنو الدرس ،وتقريب موضوع
الدرس إىل مستوى إدراكهم ،وحتسني اجتاههم حنو موضوع
الدرس.
إدراك اإلنسان منظم ،فكلما كانت الوسيلةالتعليمية أكثر تنظيما كانت أفضل إلدراك املتعلمني ،وكان
فهم حمتواها أسهل وأيسر على املتعلم.
يتأثر اإلدراك باالستعداد ،فكلما كان املتعلممستعدا يستطيع إدراك األشياء بسهولة وبسرعة أكرب.
يتأثر اإلدراك بالعمر ،جيب مراعاة اخلصائصالعمرية للفئة املستهدفة ومراعاة القدرات العقلية واملستوى
8
اإلدراكي للتالميذ.
كما أن املوقف التعليمي موقف إدراكي حبد ذاته ،فعلى
املدرس أن يكون واعيا بعملية اإلدراك وشروط حدوثها،
وأن يراعي العوامل الداخلية للمتعلم من استعدادات وميول
وخربات بنفس درجة مراعاته للعوامل اخلارجية للمتعلم،
كتهيئة البيئة التعليمية مثل التلخيص على السبورة وحسن
استخدام األجهزة واألدوات والوسائل التوضيحية ،ويبدو
من عملية اإلدراك أن كل متعلم يدرك الشيء أو احلادثة أو
الظاهرة املدروسة بطريقته اخلاصة ،مما يساعدهم على تعلم
ما يدركون وحيسون ويشعرون به ،كما أن العرض املرئي.
واحلديث عن اخلريطة التفاعلية ميكن أن تكون هلما تأثريات
إجيابية على سلوك املتعلم ،هلذا ،فعند تصميم اخلريطة
التفاعلية جيب مراعاة تزويدها خبربات حمسوسة ومدركة وذات
عالقة باألهداف املتوخاة من الدرس ،خاصة أن اإلدراك
احلسي لدى الفرد يساهم يف فهم وتفسري الظواهر اجلغرافية،
وهلا عالقة باملعارف واملهارات والقدرات السابقة للمتعلمني.
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مقاييسه وأبعاده احمللية واجلهوية والوطنية والعاملية.
 -3.2نتائج التجريب
وبتحليل نتائج شبكة املالحظة سجلنا ما يلي:
أوال :بالنسبة للعينة الضابطة:
ضعف كبري على مستوى االنتباه واالنضباط؛غياب التفاعل اإلجيايب واالهتمام والدافعية وضعفالرتكيز؛
تذبذب التواصل واحلوار مما انعكس سلبا على درجةاالستيعاب وإنتاج املعرفة...
ثانيا :بالنسبة للعينة التجريبية:
تفاعل جيد مع ارتفاع درجة االنتباه واالنضباطواإلنصات؛
تزايد معدل التواصل واحلوار؛ارتفاع معدل اإلنتاج املعريف الصادر عن التالميذ؛إدراك جيد حملتوى الدرس خاصة فيما يتعلقبالتموقع يف اجملال وتوطني الظواهر املدروسة...
انطالقا من نتائج هاتني الشبكتني ،اتضح أن االعتماد
على الطرق الكالسيكية يف التدريس يشكل عائقا أمام التفاعل
اجليد للمتعلمني داخل الفصل الدراسي ،حيث الحظنا قلة
اهتمام التالميذ بالدرس واالخنراط اجليد يف خمتلف مراحله
ومكوناته .هذا الوضع ناتج عن الرتابة اليت تؤثر على درجة
االنتباه يف ظل غياب مؤثرات حتفيزية ،مما ينعكس على درجة
اإلملام باجملال املدروس وحتديد موقعه ومتثله متثال صحيحا مما
ينعكس سلبا على إدراكهم له.
يف املقابل ،جند أن التكنولوجيات احلديثة خاصة اخلريطة
التفاعلية ،تساهم بشكل كبري يف إثارة انتباه التالميذ ،وجذب
اهتمامهم لالخنراط يف بناء الدرس ،ألهنا تساعد املدرس
واملتعلمني على حد سواء ،وتوفر هلم ظروفا جيدة إلنتاج
املعرفة ،كما توفر هلم األساس املادي ،امللموس واملرئي الذي
جيسد واقع اجملال ،وتعطي صورة شاملة عن إدراكه ،سواء

لتحديد مدى جناعة اخلريطة التفاعلية يف إدراك
املتعلم للمجال مت إجناز منوذجني من الوحدة اخلامسة من
مقرر السنة األوىل باكالوريا علوم واملعنون بـــ«العامل العريب:
مشكل املاء وظاهرة التصحر».
النموذج األول ،أُلقي على العينة الضابطة ،ومت
خالله االعتماد على الدعامات الديداكتيكية املوجودة يف
الكتاب املدرسي؛
النموذج الثاين ،أُلقي على لعينة التجريبية اعتمادا
على التكنولوجيات احلديثة مع توظيف اخلريطة التفاعلية.
وباملوازاة مع إجناز الدرس ،مت القيام بتعبئة شبكتني
للمالحظة تضمنتا جمموعة من املؤشرات من قبيل :االنتباه،
اإلنصات ،التفاعل ،املشاركة ،االهتمام ،الدافعية ،احلس
النقدي ،التواصل ،احلوار ،االستيعاب ،الرتكيز...
 -2.2أثر استخدام الخريطة المنشطة على مستوى
تفاعالت التالميذ
أكدت الدراسة أن استعمال الوسائل التكنولوجية
احلديثة عموما ،واخلريطة التفاعلية على اخلصوص ،ساهم يف
حتفيز التالميذ وشجعهم على املشاركة الفعالة يف الدرس،
واملسامهة يف بناء التعلمات مع األستاذ ،حيث صرح 93%
من أفراد العينة التجريبية أن اخلريطة التفاعلية سامهت يف
الرفع من درجة تفاعلهم 53% ،منهم كانت درجة تفاعلهم
جيدة ،و 40%درجة تفاعلهم متوسطة إىل ال بأس هبا.
هذه النتيجة تربز أمهية توظيف اخلريطة التفاعلية يف
استيعاب درس اجلغرافيا ،كما أكد أفراد العينة التجريبية على
وجود دروس ومواضيع ال ميكن فهمها واستيعاهبا بالشكل
املطلوب إال من خالل توظيف اخلريطة التفاعلية اليت تساعد
على متثل اجملال املدروس والتعرف عليه بشكل صحيح،
حيث أكد  90%من تالميذ العينة التجريبية أن اخلريطة
التفاعلية تقرب هلم اجملال أكثر ،وتساعدهم على متثله بشكل
جيد ،وحتديد موقعه اجلغرايف بالنسبة للكيانات اجملاورة وإدراك
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تعلق األمر باملوقع اجلغرايف أو االجتاهات أو املقاييس ،إضافة
إىل التفاعالت احلاصلة بني خمتلف مكونات هذا اجملال سوء
كانت طبيعية أو بشرية.
وقد مت تعزيز هذه املالحظات بتوزيع رائز سعينا من
خالله إىل قياس مدى متكن التالميذ من املفاهيم اجملالية،
ومقارنة النتائج باستعمال مؤشرات إحصائية ذات داللة
معربة على تالميذ العينتني معا هناية الوحدة ،مت الرتكيز فيه
على إشكالية إدراك اجملال لدى املتعلمني ،من قبيل التوطني
على اخلريطة واالجتاه واملقياس وحتديد جمال انتشار الظواهر
املدروسة ،وتفسري العوامل املرتبطة هبا ،واستخالص النتائج.
وقد أثبتت نتائج العينة الضابطة أن الطريقة
الكالسيكية أقل فعالية ،حيث وجد التالميذ صعوبات يف
حتديد جماالت انتشار ظاهرة التصحر ،وكذا التمييز بني
اجملاالت املتصحرة واجملاالت املهددة بالتصحر ،واجتاهات
زحف الظاهرة سواء بالنسبة للوطن العريب أو بالنسبة
للمغرب؛ واملبيانان التاليان يربزان أمهية الفرق يف النتائج ما
بني العينة الضابطة والعينة التجريبية.
نتائج تالميذ العينة الضابطة

نتائج تالميذ العينة التجريبية

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال (اخلريطة التفاعلية) ودورها
في إدراك اجملال اجلغرافي وتنشيط درس اجلغرافيا

فاستنادا إىل سلم التنقيط الذي مت وضعه لتصحيح الروائز
تبني أن  48%فقط من تالميذ العينة الضابطة حصلوا على
نقطة تفوق  10على .20
أما فيما خيص العينة التجريبية فقد تراوحت نسب
اإلجابات الصحيحة ما بني  80%و ،100%ومتكن
 87%من التالميذ من احلصول على نقطة تساوى أو تفوق
 10على .20
خالصــة
لقد أكدت نتائج هذه الدراسة ما يلي:
تساهم الوسائل التكنولوجية احلديثة يف حتفيز املتعلمعلى البذل والعطاء ،من خالل التشجيع على التعلم الذايت،
وذلك انطالقا من البحث عن املعلومات ،واملساعدة على
اكتساب مواقف واجتاهات إجيابية جتاه القضايا املدروسة،
وتنمية ملكة حب االستطالع؛
الدعامات الديداكتيكية خاصة اخلرائط الورقية،حتول دون اإلدراك اجليد للمجال املدروس من طرف املتعلم،
ألنه جيد صعوبة يف تعرف اجملال املدروس واإلحاطة به وفهم
متغرياته؛
اخلريطة التفاعلية تساعد املتعلم على االخنراط يفبناء الدرس وتركيب التعلمات والتفاعل معها بشكل إجيايب؛
اخلريطة التفاعلية تساعد املدرس يف حتقيق أهدافالدرس بشكل سريع وسهل وسلس؛
اخلريطة التفاعلية جتسد اجملال بشكل جيد ممايسهل على املتعلم إدراكه بشكل سريع وفعال.
ويف األخري ،نذكر بأن هذه الدراسة جاءت بعد معاينتنا
للضعف الكبري الذي يعاين منه التالميذ على مستوى إدراك
اجملال اجلغرايف مبختلف أبعاده ومكوناته ،هلذا مت االشتغال
على هذا املوضوع مبعية جمموعة من األساتذة املتدربني
بالثانوي التأهيلي ختصص تاريخ وجغرافيا ،وقد أكدت
النتائج كما بيناها على أمهية استخدام التكنولوجيات احلديثة
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يف جمال التدريس عموما وتدريس مادة التاريخ واجلغرافيا على
اخلصوص .كما أكد لنا أن استخدام املوارد الرقمية ،من
قبيل اخلريطة التفاعلية ،من شأنه أن يساعد على تقدمي مادة
اجلغرافيا يف حلة جيدة ومشوقة ويساعد التلميذ على إدراك
وفهم ومتثل اجملال .كما أبان لنا أن للخريطة التفاعلية أثرا
وفعالية مهمني على مستوى حتسني وجتويد العملية التعليمية
التعلمية .هذا األمر يدعونا إىل االستمرار يف البحث يف
هذا اجملال ملا له من أمهية اسرتاتيجية يف اجملال الرتبوي،
ولدوره احلاسم يف ترقية مستوى التعلمات ،وألمهية نتائجه
يف املطالبة بتجهيز املؤسسات التعليمية بالوسائل الضرورية
هلذا الغرض ،وإخضاع أساتذة املادة لدورات تكوينية دورية
من أجل مسايرة ركب التطور التكنولوجي السريع ،وحتفيز
األساتذة على االستمرار يف البحث يف كيفية توظيف التقدم
اهلائل الذي تعرفه الوسائل احلديثة وخمتلف تقنيات التواصل
واإلعالم يف اجملال الرتبوي.
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التعليم عىل تنمية مهارات التحصيل لدى طالب املدرسة االبتدائية ،رسالة
ماجستري غري منشورة كلية الرتبية ،جامعة بريوت ،ص.265 :
 showthread/vb/net.sciencesway.www//:http - 8تاريخ آخر اطالع
.12-01-2015
 -9لقد عمل األساتذة عىل االشتغال عىل نفس الدروس وبنفس الجذاذة ،مع
تهيئ سيناريوهات موحدة بشكل مسبق ،بهدف إعداد العينة ،لكن تبقى
بعض الفوارق البسيطة التي يصعب التغلب عليها كاختالف طرق التواصل
واملستوى املعريف لكل أستاذ ،لكن مل يكن لها كبري األثر عىل نتائج الجريب.

الئحة المراجع:
جمعة ،محمد داوود ،2012 ،مدخل إىل الخرائط الرقمية،الطبعة األوىل ،مكة املكرمة.
الخياط ،عيل محمد؛ العجمي ،أحمد كامل ،2001 ،أثر استخدامتكنولوجيا التعليم عىل تنمية مهارات التحصيل لدى طالب املدرسة
االبتدائية ،رسالة ماجستري غري منشورة كلية الرتبية ،جامعة بريوت.
الربجاوي ،مصطفى ،2012 ،إشكالية تدريسالجغرافيا بالتعليم الثانوي وفق مدخل الكفايات ،مجلة
اإللكرتونية ،رابط املوضوع http://www.alukah.net/
األلوكة
 culture/0/43659/#ixzz3OekKxiDSتاريخ آخر اطالع .12-01-2015
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،2000 ،منشورات صدىالتضامن ،النصوص التنظيمية والقانونية الخاصة بالتعليم.
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