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في مادة الخرائط الجغرافية برنامج تدريبي في تنمية مهارات الخرائط الجغرافية في التحصيل واالستبقاء واالتجاه لدى طلبة اقسام الجغرافية في الجامعات العراقية اثر 
. 

 

الخرائط الجغرافية في التحصيل واالستبقاء واالتجاه  نحو  يهدف البحث الحالي الى التعرف على اثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات   
اعد الباحث اختبارا تحصيلياَ على وفق خطوات الخارطة    . مادة الخرائط الجغرافية لدى طلبة اقسام الجغرافية في الجامعات العراقية

( فقرة اختبارية من 05من اجل قياسها إذ تكونت من )االختبارية لتحديد عدد األهداف السلوكية الالزمة لصياغة فقرات االختبار المطلوبة 

( Bloomنوع االختيار من متعدد والفقرات االدائية  . وزعت فقراته في ضوء الخريطة االختبارية على المستويات الستة من تصنيف )

تفوق المجموعة التجريبية التي درست رة . ( فق43للمجال المعرفي ,كما تم اعداد فقرات لقياس اتجاهات الطلبة  نحو المادة بلغ عدد فقراته )
داللة إحصائية عند مستوى  واتباستعمال البرنامج التدريبي عمى الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية ". إذ كانت الفروق بين نتائجيا ذ

( في التحصيل واالستبقاء وفي ضوء نتائج الدراسة. استنتج الباحث أن استعمال البرنامج التدريبي مناسب  لتنمية ميارات الخرائط 0,0,)
مقياس االتجاه المطبق  ىم نحو المادة وىذا ما اثبتواالجغرافية وكذلك في استبقائيا في اذىان الطمبة لمدة اطول مما يؤدي الى زيادة اتجاى

 .عمى البحث. وأوصى الباحث باعتماد  البرنامج التدريبي  )في تنمية ميارات الطمبة لمتعامل مع الخرائط الجغرافية 
معاىد وكميات الجامعات وفي مواد الخرى في  ألمدراسة الحالية اقترح الباحث إجراء دراسة مماثمة عمى عينات من طمبة مراحل  واستكماالً 

 .أخرى اسية در 
 

 

 

  The Effect of a Training Program of Developing Skills in Geographical Maps in the 

Achievement, Retention, and Attitude  of the Students of Geography Departments in 

the Iraqi Universities in the Subject of Geographical Maps 

 

     The present study aims at knowing the effect of a training program of developing skills in geographical maps in 

the achievement, retention, and attitude of the students of geography departments in the Iraqi Universities in the 

subject of geographical maps , The researcher designated an achievement test according to the steps of the 

experimental map to identify number of behavioral aims that are needed to design the required items of the test in 

order to measure them. It composed of 50 multiple choice items and the performative items. The items distributed 

on the light of the experimental maps according to Bloom’s classification which composed of six levels of 

knowledge domain. The items of the test were designated to measure the attitudes of the students towards this 

subject. The items of this test were 34 items. The study concluded the following: 

Thepreponderance of the experimental group, which studied through using the experimental program, on the 

control group which studied through using the traditional method. The difference between their results was 

statistically significant at (0,05) in on the achievement and the retention in the light of the results of the study. The 

researcher concluded that the usage of this program is suitable to develop the skills of the student in geographical 

maps, as well as retention them. As a result, this will lead to raise the students’ motivation towards this subject. 

The researcher recommended the adoption of this program. Also, in order to complete this study, the researcher 

suggests to conduct a similar study on samples of students from other grades as well as other Universities and in 

other subjects.  

 


