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الملخص
هدف البحث إلى توضيييييو ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة ر مية باسييييتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية )GIS
ل يالبيال التعليا النيا وو ،و يد ا تميد المن ج الوويييييي ي ،ولتح يد ذليا تا إ داد اتمة بالم ارال ال

مة

تاي اليري ة

الر مية باسييييتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية  ،)GISودليل إرشييييادو لتوضيييييو ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة
ر مية باسيتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية ) ، (GISوتا رض ال اتمة والدليل لى مجمو ة من المتيصصين في
مجيا المنياهج وطرق التيدريس ومجيا وا المعلوميال الجغرافيية ) (GISألتي مواف ت ا لى وييييييحية اتمة الم ارال
وت وال إ تياي تري ية ر ميية باسييييييتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية  ،وبلغا سييييييبة مواف ت ا  ،%89وأووييييييا
الباحنتان بضرورة تضمين م ارال إ تاي اليري ة الر مية في محتوى كتاب الجغرافيا وان م ررال) بالتعليا النا وو،
وتدريب ال البال لى م ارة إ تاي اليري ة الر مية من أجل مسايرة مت لبال العصر الحالي.
الكلمات المفتاحية :م ارة ،تري ة ر مية ،وا المعلومال الجغرافية .)GIS
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Steps Teaching the Skill of Producing a Digital Map Using (GIS) Technology for
Secondary School Students

Abstract
The research aims to Steps to clarify teach the skill of producing a digital map using
geographic information systems (GIS) technology for secondary school students. To
achieve this goal, a descriptive method was used and a list of skills needed to produce a
digital map using (GIS) technology was prepared besides a guide for teaching the skill of
producing a digital map using (GIS) technology. The list and the guide were presented to a
group of specialists in the field of Curricula, teaching methods, and (GIS) to get their
approval on the validity of the list of skills and the steps for producing a digital map using
(GIS) technology. They approved them by 98%, and the two researchers have
recommended that the skills of digital map production should be included in the content of
the geography book (Credit System) in secondary education, and students should be trained
on the skill of producing digital maps in order to keep pace with the requirements of the
current era.

Keywords: Skill, Digital Map, Geographic Information Systems (GIS.

المقدمة
 إذ تا ابتكار أو حاسب آلي إلكترو ي بواس ة شركة أو بي أن) األمريكية في،ش د العالا ثورة المعلومال والت نيال
 ولا يكن الجغرافيون ببعيدين ن االسيييت ادة من ه ه،ق ثورة لمية وت نية هاتلة

 وكان ه ا التاريخ بداية ا،2891 ان

.)1122 ،األج زة والت نية الجديدة داوود
 منل ت نية،ل ا اهتا الجغرافيون في البحث ن اسييييتراتيجيال وبرامج وأسيييياليب تتناسييييب مي ثورة الت نيال الجغرافية
، والتصيييوير الجوو،)R.S  واالسيييتريييعار ن بعد،)GIS  و وا المعلومال الجغرافية،)GPS تحديد الموا ي العالمي
.)1112 ،بد الرحمن

لما ل ا من أهمية في جمي ومعالجة المعلومال والبيا ال وتحديد المرك ل وحل ا

 حيث ت ون لى اسييتيدان،وتعتبـييييييير ت نية وا المعلومال الجغرافية من أها ت بي ال ت نيال المعلومال واالتصيياالل
 وتتميـييييييييز بسييير ة العمل، والتحليل الواسييي للمعلومال المرتب ة بالمكان، والرسييا ايلي،برمجيال وية وبيا ال مكا ية
،)1129 ، ويس ل دمج ا مي الت نيال األترى الجبورو، والتنبؤ بالمست بل، واتياذ ال رار،ود ته

www.ajrsp.com

365

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

ومن ت بي ال وا المعلومال الجغرافية إ تاي اليراتط الر مية وهي تراتط متصييييييلة ب وا د بيا ال ابلة لتحديث وتوفر
سعال تيزينية ضيمة وآمنة للبيا ال ود ة تنويا وتحليل ه ه البيا ال وسر ة استرجا ا ند ال لب السيد.)1122 ،
ويعيد ال يدف الرتيسييييييي من ا تاي اليراتط الر مية هو اسييييييتيدان األج زة الحدينة
الحصو

داد سييييييخ ر مية من بيا ال تا

ليه من تراتط م بو ة أو مرتيال أو وور جوية او بيا ال تا ياس ا لى ال بيعة ثا تيزين ا ي بيئة ر مية

وإ داد اليراتط الر مية داوود.)1121 ،
وألهميية ت نيية وا المعلوميال الجغرافيية في تسيييييي ييل وت وير مليية التعليا وتنميية م يارة إ تياي اليري ية الر مية،
اهتمييا ب ييا كنيـيييييييييييير من الييدراسيييييييال ،ف ييد أكييدل دراسييييييية بيتس  ،)Pitts,2005ومييا يييا ،وكوملينوفكس ،ومييالينيييا
 )Manic,Komlenovics&Malinic,2013و رييييييرو  )1129لى دورها في تنمية م ارة إ تاي اليري ة ب ري ة
ر مية.

مشكلة البحث
تعتبـيير ت نية وا المعلومال الجغرافية  )GISمن الت نيال الجغرافية الحدينة والمسايرة للت دن العلمـييي والتكنولوجي،
حيث إن ل ا دوراً م ما ً في اتتصييييار من توفير المعلومال المكا ية وتحسييييين د ت ا ،ك لا درت ا لى دمج كا هاتل من
المعلومال أو البيا ال المكا ية وغير المكا ية في وان واحد ،والتـيييييييي تعالج بسيير ة كبيرة فتوفر الج د والو ا والتكل ة
و رض اليراتط بصورة ر مية وديي.)1129 ،
و د أشيييييارل تاتج دراسييييية األداي  ،)ALAdag,2010وأرت ينلي  )Artvinli,2010والح اب  ،)1122وما يا
وآترون  ،)Manicetal,2013وبار يده  ،)1129ووالو ووابر  ،)1122و ررو ،)1129
إلى فا لية ت نية وا المعلومال الجغرافية في تنمية م ارال اليري ة لدى المتعلمين ،كما أشييارل تاتج دراسيية سيينغ
وفيان بيرغن  ،)Singh and VanBergen,2013والتوبيال  )1122إلى أن هنيا اتجياهيا ً إيجابيا ً من المتعلمين حو
ت نية وا المعلومال الجغرافية.
وا

ا ً من ذلا ظ رل الحاجة لتوضييييييو ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة ر مية باسيييييتيدان ت نية وا المعلومال

الجغرافية  )GISل البال التعليا النا وو.

أسئلة البحث
س  .2ما الم ارال ال

مة

تاي تري ة ر مية باستيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية )GIS؟

س .1ميا ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة ر مية باسييييييتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية  )GISل البال التعليا
النا وو؟
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أهداف البحث
ي دف البحث الحالي إلى:
 .2تحديد الم ارال ال

مة

تاي اليري ة باسييييييتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية  )GISل البال الصيييييي

األو

النا وو.
 .1تحيدييد ت وال تعليا م يارة إ تياي تري ية ر ميية بياسييييييتييدان ت نية وا المعلومال الجغرافية  )GISل البال التعليا
النا وو.

أهمية البحث
تتضو أهمية البحث في التالي:
 .2مسايرة التوج ال العالمية التربوية الحدينة التـي تؤكد لى ضرورة استيدان الت نيال الجغرافية الحدينة في التعليا.
 .1مسيييييياهمية هي ا البحيث في جي ب ا تباه ال البال و يادة دافعيت ا للتعلا ند اسييييييتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية
).)GIS
 .2تو ية المتعلمين ب واتد استيدان الت نية في التعليا والحياة اليومية مما يسا دها لى تحسين جودة التعلا.
 .2توجيه أ وار المسييييؤولين في مراكز التدريب تاحة ال رويييية لتدريب المعلمال لى اسيييييتيدان ت نية وا المعلومال
الجغرافية  )GISفي التعليا.

مصطلحات البحث
مهارة (:)Skill
رف ا فليه والزكي  )1112بأ ا " األداء ال و ي ون به ال رد في سيييييي ولة ود ة ،سييييييواء كان ه ا األداء جسييييييميا أن
ليا" ص.)122
الخريطة الرقمية ):(Digital Map
رف ا اليولي والنرار  )1122بأ ا "تمنيل لما يوجد لى س و األرض من ظواهر جغرافية طبيعية وبررية وذلا
باسيييتيدان مجمو ة من النوا ايلية والبرامج اليرات ية المتيصيييصييية التي تسيييا د في إدتا البيا ال المكا ية والبيا ال
الووييي ة والبيا ال الكمية الياويية بتلا الوواهر ومعالجت ا وتحليل ا وح و ا وتيزين ا واسييترجا ا بواس ي ة الحاسييب
ايلي" ص.)2
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نظم المعلومات الجغرافية (:)Geographical Information Systems
رف يا زيز  )2889بيأ ا" مط ت بي ي لتكنولوجيا الحاسييييييب ايلي والتي ت تا بظ جا وظات

تاويييييية في مجا

معالجة وتحليل المعلومال بما يت د مي ال دف الت بي ي ل ا معتمدة لى ك اءة بررية والكترو ية متميزة" ص .)29
أدبيات البحث

أوالً -اإلطار النظري
 )1نشأة تقنية نظم المعلومات الجغرافية :GIS
يعيد ويان المعلوميال الجغرافي الكنيدو أو ظ ور لنوا المعلوميال الجغرافيية ،حيث اما الحكومة الكندية في ان
 2822بتحويل تراتط الموارد األرضية من الصورة الور ية إلى الر مية جراء ال ياسال وحساب المساحال ،وفي ان
 2821اما جامعة هارفارد بظ ريييييياء معمل الرسييييييا والتحليل بالكمبيوتر ،ب دف ت وير وا المعلومال الجغرافية ال و
ييدن دد من الت بي ال ،وفي ان  2822تا إ تاي أو تري ة جيولوجية ر مية بواس ة المساحة الجيولوجية البري ا ية،
ومن ذلا الو ا بدأل العديد من الج ال باالست ادة من ه ه الت نية الجديدة في إ تاي اليراتط الر مية داوود.)1122 ،
 )2مفهوم تقنية نظم المعلومات الجغرافية :GIS
تعددل تعري ال وا المعلومال الجغرافية حيث رف ا توملنسييون  )Tomlinson,1988بأ ا " وا ر مية لتحليل
وتناو البيا ال ،ويرتبط ب ا وا دتا البيا ال و رض مستيرجال الت بي ال"،
أما بريير  ) 1122رف ا بأ ا "مجمو ة من العتاد والبرمجيال واألشياص والبيا ال المرتب ة بالمو ي والتي تعمل
معيا بتكيامييل لتجميي وتيزين ومعييالجية و رض المعلومييال المرتب يية بييالمو ي" ،و رف ييا الييدليمي  )1122بييأ ييا " وا
يعتمد أسييياسيييا لى اسيييتيدان الحاسيييب في تجميي ومعالجة و رض وتحليل البيا ال المرتب ة بموا ي جغرافية السيييتنتاي
معلومال ذال اهمية كبيرة في اتياذ رارال ياسيييييية" ،و رف ا تريييييا غ) )Chang,2019بأ ا :وان حاسيييييوبي اللت اط
وتيزين واستع ن وتحليل و رض البيا ال الجغرافية المكا ية.
 )3العالقة بين نظم المعلومات الجغرافية وعلم الخرائط:
يعييد لا اليراتط من أها فروع لا وا المعلومييال الجغرافييية والي و ي تا بيياليري يية من حيييث المحتوى والتمنيييل
وا تاي ،والتي تريييييكل دوراً م ما في إ جا

وا المعلومال الجغرافية من ت

معالجة ضيييييية اتتيار م ياس الرسييييييا

المناسيييب وطرق رسيييمة وإتراجه ،واتتيار ورسيييا الرمو التي تسيييتند لى أسيييس لا اليراتط ،وت تا ب وا د ا تراي
ال ني برير.)1122 ،
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 )4أنواع الخرائط الرقمية:


األطيالس الر ميية رف يا بيد المنعا و بيد البياسييييييط  )1112بيأ يا :بارة ن كتب الكترو ية تحتوو لى
تراتط وبيا ال ترير إلى موا ي وجود الواهرال.



اليراتط لى محركييال البحييث منييل :و ييل األرض ،ووييييييور األرض ،وتراتط ييياهو ،وتراتط أمييا ون،
والكرة األرضية الر مية الر را ي.)1121 ،

 )5مهارات إنتاج خريطة باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (:)GIS
حدد المتيصييصييون م ارال إ تاي اليري ة باسييتيدان وا المعلومال الجغرافية في دة م ارال ،ف د حددها الزيدو
 )1112في  )2م ارال ،هي :إدراي تري ة األساس ،إ راء ا دة بيا ال ،إ راء ال ب ال ،طبا ة اليري ة.
أما بريير  )1122ف د حددها في  )2م ارال ،هي :بناء ا دة البيا ال ،إ راء جدو وتحديد وان ا حداثيال ،إ راء
ال ب ال ،الرسا ،ترميـز البيا ال االسمية والكمية ،طبا ة اليري ة.
وحددها داوود  )1121في  )9م ارال ،هي :ا رجاع الجغرافي ،إ رييييياء ال ب ال الر مية ،الرسيييييا ،إ رييييياء ا دة
بيا ال غير مكا ية ،ا تراي الن اتي لليري ة الر مية.
أما ال يب  )1122فحددها في ث ث ت وال هي :البيا ال المكا ية ،البيا ال الوو ية ،ناور اليري ة.

ثانيا -الدراسات السابقة
أجرى الجبورو  )1129دراسييييية هدفا التعرف لى درجة امت

معلمي الجغرافيا لك ايال ت نية وا المعلومال

الجغرافية  )GISوممارسيييت ا ل ا في المدارس النا وية في العراق ،واسيييتيدن الباحث المن ج الووييي ي المسيييحي ،وأ د
اسييييييتبا ة ،وطب ا لى ينة مكو ة من  )289معلما ً ومعلمة ،وأظ رل النتاتج أن درجة ممارسيييييية معلمي الجغرافيا في
المرحلة النا وية لك ايال ت نية وا المعلومال الجغرافية بركل ان كا ا ممارسة مني ضة.
أما رييرو  )1129ان بدراسيية هدفا إلى معرفة أثر اسيييتيدان وا المعلومال الجغرافية في تعليا الجغرافيا في
تنميية الم ياهيا الم يارال الكيارتوجرافيية وال يدرة لى اتيياذ ال رار ليدى ط ب سييييييا الجغرافييا بكلية ايداب بمصيييييير،
واسييييييتيدن المن ج شييييييبه تجريبي ،وأ د اتتبار م اهيا وب ا ة م حوة وم ياس اتياذ ال رار ،طبد لى ينة مكو ه من
 )91طالب تا ت سييم ا الى مجمو ة تجريبية  )21طالب ومجمو ه ضاب ة  )21طالب ،وأظ رل النتاتج أن استيدان
وا المعلومال الجغرافية كان ل ا تأثير في تنمية الم اهيا والم ارال واتياذ ال رار لدى ال

ب.

وأ د بده  )1129دراسيية هدفا إلى معرفة م اهيا وا المعلومال الجغرافية التي يكتسييب ا ط ب سييا الجغرافية
من دراسيت ا م رر الجغرافية بالعراق ،واسيتيدن الباحنتان المن ج الوو ي ،وأ دل اتتبار تحصيلي تا ت بي ه لى ينة
مكو ية من  )229طالبا ً وطالبة ،وأظ رل النتاتج أن دد م اهيا وا المعلومال الجغرافية المكتسييييييبة لدى ال

ب )9

م اهيا جغرافية بينما بلغ دد الم اهيا الغير مكتسبة  )21م ون.
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وهدفا دراسيييية ديجرمنسييييي  )Degirmenci,2018إلى معرفة رأو المعلمين في اسييييتيدان ت نية وا المعلومال
الجغرافية  )GISفي تدريسيييي ا الجغرافيا في تركيا ،اسييييتيدن الباحث المن ج الوويييي ي ،وأ د أداة الم ابلة ،وطب ا لى
ينة مكو ة من  )29معلماً ،وأظ رل النتاتج ضيرورة استيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية بنسبة  %211في دروس
الجغرافيا.
أميا اليد ييل  )1128ف ياميا بيدراسيييييية هيدفيا إلى معرفية فيا ليية وحيدة م ترحية تعليميية وفد ت نيية وا المعلومال
الجغرافيية) (GISلى التحصييييييييل وتنميية بع

م يارال الت كير الجغرافي بمكية ،واسييييييتييدميا البياحنة المن ج شييييييبة

التجريبـيييييي ،وأ دل اتتبار تحصيلي واتتبار م ارال الت كيـييييير الجغرافي ،وطب ا لى ينة مكو ة من  )21طالبة تا
ت سييييا إلى مجمو تين تجريبية وضييياب ة ،وأظ رل النتاتج وجود فروق ذال داللة إحصييياتية ند مسيييتوى  )1012بين
متوس ي درجال ال البال المجمو تين التجريبية والضاب ة في االتتبار التحصيلي وم ارال الت كيـيير الجغرافي لصالو
المجمو ة التجريبية.

وهدفا دراسيية أ سييعود  )1111التعرف لى فا لية بر امج تعليمي اتا لى ت بي ال وا المعلومال الجغرافية
التييارييييية في تنمييية م ييارال البحييث والتييييل الجغرافي التييارييي في م رر التيياريخ لييدى طييالبييال المرحليية النييا وييية في
المملكة العربية السييييعودية ،وتا اسييييتيدان المن ج شييييبة التجريبي ،وأ د ل اتتبار الموا

وب ا ة الم حوة ،تا ت بي ا

لى ينيية مكو ييه من  )11طييالبيية ،وأظ ر ل النتيياتج فييا لييية البر ييامج في تنمييية م ييارال البحييث والتييييل الجغرافي
والتارييي لدى ال البال.
أما دراسييييية الرضييييياو ة  )1111هدفا التعرف لى درجة اسيييييتيدان تكنولوجيا التعليا في بر امج وا المعلومال
الجغرافية  )GISمن بل معلمي الجغرافيا في تدريس اليراتط الجغرافية في مدارس لواء ا ور بمصييير ،وتا اسيييتيدان
المن ج الووي ي ،وأ د اسييتبا ة تا ت بي ا لى ينة مكو ة من  )211معلا ومعلمة ،وأظ رل النتاتج أن درجة اسييتيدان
معلمي الجغرافيا لتكنولوجيا التعليا وبرامج وا المعلومال الجغرافية في تدريس الجغرافيا بدرجة متوس ة.

منهج البحث
تا اسييتيدان المن ج الوو ي ي ،وه ا المن ج يعتمد لى دراسيية الوا ي ،أو الواهرة كما توجد في الوا ي ،وي تا بوو ي ا
وو ا ً د ي اً ،ويعبر ن ا تعبيرا كي يا أو كمياً.

نتائج البحث
نتائج إجابة السؤؤؤؤؤؤوا :ا و ::ما الم ارال ال

مة

تاي اليري ة الر مية باسييييييتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية

)GIS؟
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لإلجيابة ن ه ا السييييييؤا  :رجعا الباحنتان إلى دد من المراجي تنو ا بين كتب ومؤتمرال ودراسييييييال سيييييياب ة
وتوولا إلى اتمة بم ارال إ تاي اليري ة الر مية باستيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية ) (GISوهي:
أوال -بناء قاعدة البيانات:
 .2بناء ا دة البيا ال ن طريد بر امج Arc Catalog
 .1فتو مجلد في ذاكرة الج ا C
 .2تسمية المرروع.
 .2ذكر وع البيا ال.
 .9تر يا الواهرال حسب الصيغة الم تمة.
 .2وان ا حداثيال لل ب ال.
 .2جدو البيا ال الوو ية لل ب ال.
ثانيا -رسم الخريطة:
 .2تري ة األساس .Base Map
 .1ال ب ال . Layer
 .2شريط األدوال . Editor
 .2تر يا الواهرال الجغرافية.
ثالثا -تصميم الخريطة:
 .2تمنيل الواهرال الجغرافية برمو مناسبة.
 .1مناسبة حجا الرمز لحجا اليري ة.
 .2مناسبة حجا تط البيا ال لى اليري ة.
 .2إطار اليري ة.
 .9ترميز الواهرال الجغرافية.
رابعا -تحديد العناصر ا ساسية إلنتاج الخريطة
 .2إطار اليري ة.
.1

نوان اليري ة.

 .2إحداثيال اليري ة.
 .2م تا اليري ة.
 .9س ا الرما .
 .2م ياس الرسا.
خامسا -تصدير الخريطة:
 ح ظ اليري ة كصورة.
 طبا ة اليري ة.
371
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نتائج إجابة السؤوا :الثاني :ما ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة ر مية باسيتيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية )GIS
ل البال التعليا النا وو؟
لإلجيابية ن هي ا السييييييؤا  :رجعا الباحنتان إلى دد من المراجي تنو ا بين كتب ومؤتمرال ودراسييييييال سيييييياب ة
وتوولا إلى ت وال إ تاي اليري ة الر مية باستيدان ت نية وا المعلومال الجغرافية ) (GISلى النحو التالي:

الخطوة ا ولى :فتح برامج :Arc Map
أ ر لى إبدا

ثا أتتار من ال اتمة  Arc GISثا أتتار من ال اتمة المنسدلة ArcMap

الخطوة الثانية :فتح خريطة جديدة بأتباع ما يلي:
-2

ن طريد اف ة Getting Start> My Templates >Ok

ال ري ة األولى

-1

ن طريد File > Open

ال ري ة النا ية
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الخطوة الثالثة :شرح محتويات شاشة برنامج Arc Map

 .2شريط العنـــــوان

 .2شريط القوائم

 .2شريط ا ساسي

 .2شريط ا دوات

12

10 11

8 9

7

6

5

4

3

2

1

شرح أهم ا دوات المستخدمة من شريط ا دوات:
 -2األداة  :Zoom Inند الن ر فوق ه ه األداة ثا الن ر لى اليري ة يتا تكبير جزء من اليري ة ال و
تا تحديده والن ر لية.
 -1األداة  :Zoom Outند الن ر فوق ه ه األداة ثا الن ر لى اليري ة يتا تصيييييغير جزء من اليري ة
ال و تا تحديده والن ر لية.
 -2األداة  :Panتستيدن لتحريا اليري ة.
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 -2األداة  :Full Extentيو ر كافة البيا ال التي يحتوي ا لى .Data View
 -9األداة  :Fixed Zoom Inنيييد الن ر فوق هييي ه األداة تا تكبير اليري ييية مبييياشيييييير بحييييث يويييل
مركز Date Viewثابا.
 -2األداة  :Fixed Zoom Outنيد الن ر فوق هي ه األداة تا تصييييييغير اليري ية مبياشيييييير بحييث يول
مركز Date Viewثابا.
 -2األداة  :Go Back to Pervious Extentتعيد المر د السابد طار اليري ة.
 -9األداة  :Go to Next Extentتعيد المر د ال حد طار اليري ة.
 -8األداة  :Select Featuresتستيدن لتحديد ظاهر جغرافية من اليري ة.
 -21األداة  :Clear Select Featuresتستيدن لتحرير ظاهر جغرافية من اليري ة التي تا اتتيارها.
 -22األداة  :Select Elementsتستيدن كمؤشر ان.
 -21األداة  :Measureتستيدن ل ياس األطوا والمسافال.

 .1ترميز الظاهرات:
ت بيد الي وال التالية:
 )2الن ر لى  Propertiesثا اتتيار Symbology
 )1اتتار من اتمةShow<Quantities <Graduated Colors
 )2اتتار من اتمة : Fields
دد السكان
Value
none
Normalization
اتتيار لون مناسب
Color Ramp )2
ت سيا دد الواهرال الى )2
Classes )9
 )2ثا الضغط لى موافد.
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 .2مفتاح الخريطة:Legend
الن ر لى Legendتو ر يافي ه لتحديد الواهرال التي رغب بظظ ارها في م تا اليري ة منل تحديد مدن المملكة ،حدود المملكة،
مناطد المملكة).
اتتيار نوان م تا اليري ة وتط واللون والحجا المناسب.
-

-

اتتيار ا طار المناسب.
ثا الضغط لى موافد.
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 .3اتجاه الشما:North Arrow:
الن ر لى  North Arrowوتحديد الركل المناسب لس ا الرما .
الن ر لى  More Stylesالتتيار اللون والحجا المناسب لس ا الرما .
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 .4مقياس الرسم:Scale Bar
 الن ر لى  Scale Barواتتيار الركل المناسب. -الن ر لى  Propetiesلتغيير م ياس الى الكيلومتر.

ثا< موافد.
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أشرح طريقة إخراج الخريطة رقمية  Layout Viewوتطبيق الخطوات التالية:
الن ر لى  Insertمن شريط ال واتا.
-
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 .5إدراج العنوان:Title
الن ر لى  Titleيو ر مربي يكتب فيه العنوان منا  :تو يي السكان حسب المناطد ا دارية.

 .6إدراج إطار الخريطة :Neatline
الن ر لى  Neatlineثا اتتيار ا طار المناسب ثا موافد.
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 .7اإلحداثيات:
الن ر يمين لى  Layersثا  Propertiesت تو اف ه ثا ت بيد الي وال التالية:
 اتتيار  Gridsثا اتتيار .New Grid
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اتتيار ت سيا اليري ة إلى ت وط طو و رض متوا ية.
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اتتيار شكل وسما اليط ثا التالي ثا إ اء.

 .8إدراج صورة:Picture
الن ر لى  Pictureثا اتتار الصور المناسبة ثا موافد.
 اليري ة بعد إدراي جميي ناور اليري ة.



379

حفظ الخريطة من خال :تطبيق الخطوات التالية:
 .2الن ر لى  ،Fileثا اتتيار من ال اتمة المنسدلة Export Map
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380

.1

ت تو اف ة اتتيار المجلد ال و تا تسمية في  ) Cثا كتابة نوان اليري ة  ،ثا ح ظ بصيغة JPEGثا ح ظ.


-

طريقة طباعة الخريطة من خال :تطبيق الخطوات التالية:
الن ر لى  Fileثا  ،Printولمعاينة اليري ة بل ال با ة الن ر لى .Print Preview
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التوصيات
في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث نورد عدداً من التوصيات هي:
 .2ضرورة تضمين م ارال إ تاي اليري ة الر مية في محتوى كتاب الجغرافيا وان م ررال) بالتعليا النا وو.
 .1تدريب طالبال التعليا النا وو لى م ارة إ تاي اليري ة الر مية من أجل مسايرة مت لبال العصر الحالي.

المراجع
المراجع العربية:
أ سييييييعود ،سييييييارة ثنييان .)1111 .بناء بر امج تعليمي اتا لى ت بي ال وا المعلومال الجغرافية التارييية و ياس
فيا ليته في تنمية م ارال البحث والتييل الجغرافي التارييي في م رر التاريخ لدى طالبال العلون ا سييييييا ية
بالمرحلة النا وية في المملكة العربية السعودية ،مجلة جامعة فلس ين لألبحاث والدراسال222 -229 ،)1 2 ،
بار يده ،إيمان سيييييالا .)1129 .أثر بر امج تدريبي اتا لى وا المعلومال الجغرافية  )GISفي إكسييييياب المعارف

المرتب ية به وتنمية م ارة إ تاي اليري ة لدى طالبال سييييييا الجغرافيا بكلية ايداب والعلون ا سييييييا ية بجدة،
المجلة الدولية لألبحاث التربوية/جامعة ا مارال العربية المتحدة.222-212 ،)22 ،
برييير ،برييار كما  .)1122 .لا اليراتط و وا المعلومال الجغرافية ،الرياض ،النريير العلمي والم ابي جامعة الملا
سعود.

التوبال ،مجد فيصييييل .)1122 .ت وير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية للصيييي العاشيييير األسيييياسييييي في ضييييوء وا
المعلومال الجغرافية واتتبار أثرها في تحصيييل ال لبة واتجاهات ا حوها ،رسييالة دكتوره غير منرييورة ،كلية
التربية-جامعة اليرمو  ،االردن
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الجبورو ،مصيييييي ى محمد تل  .)1129 .درجة امت

مدرسييييييي الجغرافيا لك ايال ت نية وا المعلومال الجغرافية

) (GISوممارسييييت ا ل ا في المدارس النا وية في العراق ،رسييييالة ماجسييييتير غير منرييييورة ،جامعة آ البيا،
المملكة االرد ية ال اشمية.

الح اب ،فاطمة أحمد بده .)1122 .فا لية وحدة م ترحة في وا المعلومال الجغرافية وت بي ات ا المجتمعية في تنمية
الم اهيا المرتب ة ب ا وم ارال اتياذ ال رار في الجغرافيا لدى ط ب المرحلة النا وية ،رسيييالة ماجسيييتير غير
منرورة ،جامعة المنصورة ،مصر

اليولي ،جما إبراهيا ،والنرييييييار ،إيمان وييييييابر ،1122 .مايو) .إتاحة موا ي اليراتط الر مية لى شييييييبكة ا تر ا
وكي ية الووييييييو إلي ا :دراسيييييية وويييييي ية .بحث م دن في المؤتمر العلمي العاشيييييير ل سييييييا المكتبال والوثاتد
والمعلومال ،ال اهرة.
داوود ،جمعة حمد .)1121 .اليراتط الر مية ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
داوود ،جمعة حمد .)1122المدتل إلى اليراتط ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
الدليمي ،تل

حسييين لي .)1122 .وا المعلومال الجغرافية أسييس وت بي ال  ، GISط ،1مان :دار ويي اء للنريير

والتو يي.

الد يل ،وييييي ية أحمد .)1128 .فا لية وحدة تعليمية وفد ت نية وا المعلومال الجغرافية) (GISلى التحصييييييل وتنمية
بع

م ارال الت كير الجغرافي ،مجلة دراسال ربية في التربية و لا الن س.121-128 ،221 ،

الرضياو ة ،ماجد احمد .)1111 .درجة استيدان تكنولوجيا التعليا في بر امج وا المعلومال الجغرافية  )GISمن بل
معلمي الجغرافييا في تيدريس اليراتط الجغرافية في مدارس لواء ا ور ،المجلة العلمية لكلية التربية – جامعة
أسيوط.112-298 ، )12 1 ،
الزيدو ،جيب بدالرحمن .)1112 .وا المعلومال الجغرافية  ،GISمان :دار اليا ورو للنرر والتو يي.
السيييد ،يوسيي

العبيد .)1122 .اسييتيدان وا المعلومال الجغرافية في التوثيد ايثارو ،رسييالة دكتوراة غير منرييورة،

جامعة شندو ،السودان.

الري را ي ،مسعود محمد تومان .)1121 .أثر استيدان اليراتط ا لكترو ية من ت

الربكة العنكبوتية في تدريس مادة

الجغرافيا لى تحصييل ط ب الصي النا ي المتوسيط بمحافوة بيرة واتجاهات ا حوها ،رسالة غير منرورة،
جامعة أن ال رى ،المملكة العربية السعودية.
ويالو ،إدريس سيل ان ،وابر ،أشرف رشاد .)1122 .بر امج اتا لى وا المعلومال الجغرافية لتمية م ارال إ تاي
تراتط التو يعييال الكمييية واال يراط في التعلا لييدى ط ب كلييية ايداب ،مجليية دراسيييييييال في المنيياهج وطرق
التدريس.219-82 ،)111 ،
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رييييييرو ،أشييييييرف رشيييييياد.)1129 .أثر اسييييييتييدان وا المعلومال الجغرافية في تدريس الجغرافيا في تنمية الم اهيا
والم ارال الكارتوجرافية وال درة لى اتياذ ال رار لدى ط ب سييا الجغرافيا بكلية ايداب ،رسييالة ماجسييتير
غير منرورة ،جامعة جنوب الوادو ،مصر
زيز ،محمد اليزامي .)2889 .وا المعلومال الجغرافية أسيياسيييال وت بي ال للجغرافيين ،االسييكندرية :الناشيير منرييأة
المعارف

بده ،جنان محمد .)1129 .م اهيا وا المعلومال الجغرافية التي يكتسيييييب ا طلبة سيييييا الجغرافية من دراسيييييت ا مادة
الجغرافية ،مجلة العلون اال سا ية.912 -29 ،)1 19 ،

بد المنعا ،منصييور أحمد ،و بد الباسييط ،حسييين محمد .)1112 .تدريس الدراسييال االجتما ية واسييتيدان التكنولوجيا
المت دمة ،مصر :مكتبة اال جلو المصرية.
بد الرحمن ،شيييييادو موسيييييى .)1112 .وا المعلومال الجغرافية أسييييياسيييييييال وت بي ال للجغرافيين ،ال بعة النالنة،
ا سكندرية :الناشر منرأة المعارف.

فلية ،فاروق بده ،والزكي ،أحمد بدال تا  .)1112 .معجا مصيييي لحال التربية ل و ًا واويييي

ح ًا ،االسييييكندرية :دار

الوفاء لد يا ال با ة والنرر.
اليي ييييييب ،اليي ييييييب مييحييميييد أحييميييد .)1122 .ييوييا الييمييعييلييوميييال الييجييغييرافيييييية ميين األليي  ،مسييييييييتييرجييي ميين
https://m.mediafire.com/folder/4iy7qhba26ae3/Books_Ar

وديي ،لميس صييييييان.)1129 .توظي تكنولوجييا وا المعلوميال الجغرافية  )GISفي العملية – التعليمية ،مجلة كلية
التربية للبنال-العراق.129-282 ،)2 12 ،
المراجع ا جنبية:
Aladag، E. (2010).The effects of GIS on students' academic achievement and motivation in
seventh-grade social studies lessons in Turkey. International Research in
Geographical and Environmental Education. 19(1), 11-23.
Artvinli, E.(2010).The contribution of Geographic Information Systems (GIS)to Geography
Education and Secondary School Students Attitudes Related to GIS, Kuramve
Uygulamada EgitimBilimleri – Istanbul. 10 (3), 1277-1292.
Chang, k.(2019).Introduction to geographic information systems, (9rd ad)McGraw Hill
education

383

www.ajrsp.com

 م0202-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Degirmenci, Y.(2018).Use of Geographic in Formation (GIS) in Geography Lessons
according to Teacher`s Opinion, World Journal on Educational Technology: Current
Lssues, 10 (3), 186-196
Manic, E, Komlenovics, D, &Malinic, D. (2013). The Geographic Information System
(GIS) in secondary education in Serbia. Perspectives in Education, 31(1), 96-104.
Pitts, L. (2005). GIS in high schools: A case for teaching geography through technology.
California State University, Long Beach.
Singh, S., Kleeman, G, & Van Bergen, P. (2013). A Conceptual Framework for Assessing
the Impacts of GIS on the Motivation and Achievement in Geography among
Underachieving Students of Smart School in Sabah, Malaysia. Online
Submission, 3(2), 100-107.
Tomlinson, R. F. (1988).The impact of the transition from analogue to digital cartographic
representation. The American Cartographer, 15 (3), 249-262.

 المجلة، حنين يحيى أحمد الجحدلي/ الباحنة، إيمان سالا أحمد بار يده/ الدكتورة،© 2021 جميي الح وق مح وظة
(CC BY NC) .األكاديمية لألبحاث والنرر العلمي

www.ajrsp.com

384

