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فاعلية برنامج أنشطة الرسم البياني يف تنمية بعط 
 مهارات فهم اخلريطة اجلغرافية واالنتماء لدى

 طفل الروظة
 

 إعــداد                                  
 د. حنان حممد عبد احلليم نصار                                            

 أستاذ مناهج الطفل ادلساعد ورئيس قسم رياض األطفال                                                   
             خالشي كفر جامعة –كلية الرتبية                                                                             

 
ِيدف البحث الحالُ إلٍ الكشف عن فاعمِة برناهج أنشطة الرسم البِانُ 
فُ تنهِة هيارات فيم الخِرطة، وأثرىا عمٍ اإلنتهاء لدى طفل الروضة، وتتكون 

سنوات، هجهوعة تجِربِة واحدة، وطبقت  6-5طفل وطفمة هن  03عِنة البحث هن 
الباحثة(، وهقِاس تقدِر  الباحثة اختبار هيارات فيم الخِرطة الهصور) هن إعداد

هفيوم االنتهاء لدى طفل ها قبل الهدرسة ) إعداد / عبد الفتاح غزال(، قبمُ / 
–بالحركة  –بعدي، وبرناهج أنشطة الرسم البِانُ ) الرسم البِانُ بالهجسهات 

أو بالتعبِر الخطُ(، ) هن إعداد الباحثة(، وتوضح  –بالرهوز الهصورة  –باأللوان 
تحسن فُ أداء األطفال عِنة البحث عمٍ اختبار هيارات فيم الخِرطة نتائج البحث 

الهصور، وعمٍ هقِاس تقدِر هفيوم االنتهاء لدى طفل ها قبل الهدرسة، وذلك فُ 
 التطبِق البعدي.
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The effectiveness of the graph activities program 
 in developing some skills of understanding 
 the geographical map and its impact and 
belongingness to the kindergarten child 

The current research aims to reveal the effectiveness of 
graph activities program in developing some skills of 
understanding the geographical map, and its impact on 
belongingness to the kindergarten child. The research sample 
consists of 30 children from 5-6 years old, one experimental 
group, and the researcher applied a test of understanding the 
map skills (prepared by the researcher) , and a measure of 
estimating the concept of belongingness to a preschool child 
(prepared by Abdel-Fattah Ghazal), pre / post , and the 
program of graph activities (graph of solids - in motion - in 
color - with symbolic symbols - or in linear expression) 
(prepared by the researcher), and the results of the research 
are clear Improvement in children's performance on  test of 
understanding the map skills, and on a measure of estimating 
the concept of belongingness to a preschool child, in the post 
application  
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 ةــــــدمـــالمق
الهبكرة هن أىم الهراحل فُ حِاة االنسان فِيا ِتم تتفتح همكاتو، وتبنٍ تعتبر هرحمة الطفولة 

شخصِتو ،وِتعمم هن خالل حواسو وحركتو فُ الهكان، وِتفاعل هع بِئتو الصغِرة فُ هنزل األسرة، وفُ 
الشارع، والحُ، والروضة، ِعرف هوقع هنزلو بالنسبة لمروضة أو بالنسبة لمهعالم الطبِعِة الياهة فُ 

كان هثل البحر، أو التل، أو البحِرة، أو الهعالم التُ هن صنع البشر، هثل هحطة القطار، أو هبنٍ اله
يتم بهعرفة الفروق بِنيا،  ركب وسائل الهواصالت الهختمفة هع والدِو، ِو الهستشفٍ، أو هكتب البِرد، ِو

قمد أصواتيا وحركاتيا، ِتأثر بتغِرات الطقس، فتأثر فُ همبسو وأنشطتو، ِ تعاهل هع الهوارد الهادِة ِو
الههِزة لبِئتو، ولذلك ِعد عمم الجغرافِا هن أىم العموم االجتهاعِة، وذلك ألىهِتو فُ بناء القدرات العقمِة 
واالجتهاعِة والشخصِة لألطفال، ألنو ِبحث فُ العالقة بِن اإلنسان والهكان بكل ها ِحتوِو هن هوارد 

 طبِعِة.

 ,Vermont State Board of Education)والِة كالِفورنِا  وقد أوضح )هجمس التعمِم فُ 
أن الهفاىِم الجغرافِة تعتبر هن أصعب الهفاىِم الهرتبطة بالعموم الطبِعِة التُ ِهكن أن ِدركيا  2000

الطفل، ألنيا تعتهد فُ إدراكيا عمٍ التخِل والداللة وأثر الشئ ولِس الشئ نفسو، فتخِل شكل األرض أو 
 الهدن هفاىِم صعب عمٍ الطفل الصغِر تخِميا. الهسافات بِن

فالجغرافِا تيتم بدراسة العهمِات الطبِعِة وها بِنيا هن عالقات هكانِة هعقدة إذ أنيا تركز عمٍ العالقات  
القائهة بِن الظواىر الهختمفة فُ الهكان، وال تأخذ ىذه الدراسة أىهِتيا ها لم تكن هقترنة باستخدام 

ِر العالقات الهتبادلة بِن اإلنسان الخِرطة حِث تعد الخِرطة أصدق صورة هرئِة تساعد فُ تحمِل، وتفس
 والبِئة تحمِال عمهًِا دقِقًا . 

والخِرطة ليا أىهِة كبِرة فُ تعمِم الجغرافِا، فيُ وسِمة عظِهة هن وسائل تسجِل الهعموهات 
وجهعيا فُ هكان واحد أهام األطفال لِقوهوا بدراستيا، وتستطِع الخرائط أن تحول ىذه الهعموهات إلٍ 

نها ىُ هِزج هن الرهوز هعموهات هرك زة أكثر وضوحا وأقرب إلٍ الفيم، فيُ لِست صورة هن الصور، وا 
سر. )برىم، نضال عبد  أو األلوان التُ تساعد ذىن الهتعمم عمٍ تخِل الواقع والتعرف عمِو بسيولة ِو

 ( 88-75: 6336المطِف، 

ر البصري لرسالة فالوظِفة الرئِسِة لمخِرطة، بل وربها تكون الوظِفة الوحِدة وىُ ال تصِو
تكون هحددة فُ هعظم الحاالت وىذه الرسالة تحتوي فُ الغالب عمٍ بعض العالقات التُ تتطمب هن 
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قارئ الخِرطة إدراكيا، كها أن لمخِرطة دورا أساسِا فُ اختزال الهعموهات الجغرافِة وبمورتيا فُ أفكار 
لنسبة لبعضيا البعض. )الشِرعُ، أحهد البدوي، رئِسة، وهن أىم ىذه األفكار تحدِد الهواقع الهكانِة با

6336 :62 ) 

وفُ إطار ىذا الهنظور فإن اكتساب هيارات الخِرطة عاهة وهيارات فيم الخِرطة خاصة لِست غاِة فُ 
حد ذاتيا بل ِنبغُ النظر إلِيا باعتبارىا وسائط لمتعمم ولجهع الهعموهات وحل الهشكالت الهكانِة وفُ 

 لعالم حولنا وفُ توجِو أنفسنا والحركة بذكاء فُ الحِز الهحِط بنا. إدراك هكاننا هن ا

وتعتهد الخِرطة الجغرافِة فُ وصفيا وتحمِميا لمظواىر البشِرة والطبِعِة عمٍ عمم اإلحصاء الذي ِيتم   
بجهع البِانات وترتِبيا وتمخِصيا ثم هحاولة إعطاء تفسِر ليا. وغالبا ها تكون ىذه البِانات كثِرة 

هشتتة، صعبة القراءة واإلستغالل اذا ها بقِت فُ شكل الجداول اإلحصائِة. ولتوضِحيا أكثر ِهكن و 
ميا إلٍ رسوم بِانِة حتٍ ِسيل التوصل إلٍ الخالصات واإلستنتاجات والتفسِرات، والتنبؤ بتطور  تحِو

 (  69: 6386؛ فاِد، ساهِة؛ ىِكل، 069:  6388الظاىرة هستقبال.)عبد الجبار، 

جد عالقة وثِقة بِن الخِرطة والعهل الكهُ بالرسم البِانُ، فالخِرطة بكل أنواعيا بشِرة، أو فتو 
طبِعِة تتضهن عمٍ الكثِر هن البِانات الكهِة. هثل أعداد السكان، وحركة النقل والهواصالت، 

قات بصور واحصاءات الحرارة واألهطار. وكل ىذه البِانات ِهكن تهثِميا بِانِا ، فتعرض الهعمهة عال
هحددة ودقِقة بحِث ِسيل عمٍ هن ِراىا أن ِفيم هضهون ىذه البِانات أو العالقات دون الدخول فُ 

 التفاصِل الفنِة الدقِقة التُ تصورىا ىذه الرسوم.

وتعتبر أنشطة الرسم البِانُ هن أىم األنشطة، ِتم فِيا ترجهة الهعموهات وتمخِصيا هن البِانات 
قة فيهيا واستِعاب خصائصيا واتجاىاتيا وعالقاتيا الهختمفة االحصائِة ووضعيا فُ ر  سوم بِانِة تسيل طِر

 والهتشابكة بالظواىر الجغرافِة. 

وتعتبر الرسوم البِانِة لغة ثانِة ِشرح بيا هوضوع ها، وتعد خِر وسِمة لمتعبِر وتوصِل الهعموهات 
تحهمو األرقام هن هعانُ فُ صورة رسم  هن خالل أشكال الرسوم البِانِة الهتعددة، فيُ تعبر وتمخص ها

بالخطوط، أو بالصور، أو بالهجسهات أو الحركات، ولذلك فأنشطة الرسم البِانُ ِهكن أن تساعد الطفل فُ 
 فيم الخِرطة وها فِيا هن هعموهات كثِرة.
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وهن أىم أىداف عمم الجغرافِا تنهِة االنتهاء لدى األطفال، والطفل بطبِعتو باحث عن ىوِة اجتهاعِو  
وطنِة وعن انتهاء ِبدأ باالسرة ثم الحٍ والهدِنة ثم الهحافظة ثم البمد ثم االقمِم وصواُل الٍ االهة.وىو 

نته ٍ الٍ أسرة كذلك ىو بحاجة ِحاول تعِرف نفسو عمٍ كل هن ىذه االصعده فكها انو ِحهل اسها ِو
ة هن خالل بناء شبكة  الٍ إنتهاء الٍ جهاعة وهجتهع والٍ وطن والبد هن جيود واضحو لتعِزز ىذه اليِو

 االنتهاءات ىذه. 

 ثـــبحكمة الـــــمش
 تتضح مشكمة البحث فيما يمي:

هات ِراض األطفال، ( هعمهة هن هعم53هن خالل دراسة استطالعِة، قاهت بيا الباحثة عمٍ )  -8 أواًل:
( هدارس، وقد تناول االستبِان ها األنشطة الهتعمقة بالخرائط الجغرافِة التُ تقدم لطفل الروضة، 83فُ )

وهاىُ الخرائط الهقدهة، وها االستراتِجِات واألسالِب التعمِهِة الهستخدهة فُ تقدِم تمك األنشطة، وكم 
 ر ، أو السنة كاهمة، وقد تبِن هن نتائج تمك الدراسة أن:نشاط هتعمق بالخرائط ِقدم فُ األسبوع، أو الشي

كتاب اكتشف ِحتوي عمٍ خِرتطتِن، والخِرطتِن لجهيوِرة هصر العربِة ككل خِرطة ضهن وحدة  -
العالم هن حولُ، داخل هوضوع أِن نجد الهاء، وهطموب هن الطفل أن ِمون أهاكن الهاء عمٍ 

األهاكن الشيِرة هثل نير النِل، هعبد حتسبشوت،...، وىذه الخِرطة، والخِرطة الثانِة بيا بعض 
 الوحدة فُ الهستوى األول فُ الترم األول، وتتكرر فُ الهستوى الثانُ فُ  الترم األول.

والهفروض، أن ِتم استغالل الخِرطتِن لتقدِم كثِر هن الهفاىِم، هثل هعرفة هدلول األلوان هثل األصفر  -
أو األهاكن الهزروعة واألزرق لمهاء، وهعرفة استخداهات تمك الخِرطة، إال أن لمصحراء واألخضر لمِابس 

% هن الهعمهات ِطمبون هن الطفل أداء الهيهة الهطموبة هثل تموِن أهاكن الهاء دون تفكِر، بل 83
% هن الهعمهات الِستخدهن إال صورة الخِرطة، إلٍ 93وبعضين الِذكر لمطفل أسهاء تمك األهاكن، فـ 

تمقِن الطفل بعض الهعموهات هرتبطة بالخِرطة، فتمك األنشطة الهقدهة ال تنهُ هيارات فيم الخِرطة جانب 
 لدى أطفال الروضة

والخِرطة الوحِدة التُ تقدم فُ األنشطة ىُ خِرطة جهيوِرة هصر العربِة ككل، أها خِرطة البِت،  -
تقدم، بل ِتم االكتفاء ببعض الهعموهات أو الروضة، أوالشارع، أو الهحافظة التُ ِعِش بيا الطفل فال 

 البسِطة عها تشتير بو الهحافظة هن زراعات أو صناعات، ِتم تمقِنيا لمطفل.
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 هن خالل اإلطالع عمٍ الدراسات السابقة وجد أن: ثانيًا:
فُ هجال تعمِم الجغرفِا لطفل الروضة اقتصرت هعظم الدراسات عمٍ تنهِة الهفاىِم الجغرافِة أو  -8

الحس الجغرافُ لطفل الروضة باستخدام طرق وهداخل هختمفة، هثل دراسة )عبد النبُ، تنهِة 
( التُ استخدهت برناهج أنشطة هقترحة قائم عمٍ الخبرة الهتكاهمة لتنهِة الهفاىِم الجغرافِة ، 6388

( والتُ استخدهت حقِبة تعمِهِة لتنهِة الهفاىِم الجغرافِة، ودراسة 6382ودراسة )رضوان ،أهل 
( والتُ صههت برناهج قائم عمٍ هصادر تعمم هتنوعة لتنهِة الهفاىِم 6382)الصاِغ، ِاسهِن ، 

( حِث استخدهت برناهج كهبِوتري تفاعمُ هتعدد الوسائط، 6385الجغرافِة، ودراسة )فكري، إِهان ، 
ثقافة ( والتُ ىدفت إلٍ تنهِة ال6388لتنهِة الهفاىِم الجغرافِة ، ودراسة )الهغاوري، شِهاء، 

الجغرافِة والحس الهكانُ لدى طفل هاقبل الهدرسة هن خالل األلعاب التعمِهِة، ودراسة )نجاتُ، 
( قدهت برناهج لتنهِة الحس الجغرافُ لطفل الروضة، وباإلطالع عمٍ تمك  6382شِهاء ، 

؛ و هيا ، )حنفُالدراسات وجد أنيا أغفمت هيارات فيم الخِرطة، ولكن دراسة واحدة وىُ  دراسة 
 لخدقائهة عمٍ ه حةرهقت افِةرجغ ةدفاعمِة ًح( ىدفت إلٍ الكشف عن 6387، ِارا ، دهحه
، وقراءة  ًضةرال لفطل ةطِرة الخءارهيارات ق ضًبع افُرالجغ سفُ تنهِة الح رَونتِسوه

 الخِرطة ىُ إحدى هيارات فيم الخِرطة.
تساىم فُ غرس هقوهات ( أن أنشطة الجغرافِا (Neuman, Susan,B., 2003: 11أوضحت  -6

عداد الفرد كهواطن صالح فُ الهجتهع، وأوصت دراسة )هنصور، حهِدة،  ة والوالء واالنتهاء وا  اليِو
ة تعرف الطفل بهحافظات بمده وجغرافِة كل هحافظة هن ىذه 6382 ( بضرورة إنتاج براهج تربِو

 الهحافظات.
وضح ) -0 لطفل ها قبل الهدرسة فُ تعمم  ( أىهِة أنشطة الرسم البِانDeborah J. S., 2011ُِو

الهفاىِم الِراضِة، والهصطمحات الخاصة بالِراضِات، كها أوضحت دراسة )فاِد، ساهِة ؛ وىِكل، 
( اىهِة ارتباط الرسم البِانُ بهيارات فيم الخِرطة حِث ِمخص الرسم البِانُ 6386إبراىِم ، 

 سط ِسيل قراءتو وتحمِمو.الهعموهات الهتضهنة فُ الخِرطة فُ شكل تهثِل حسُ بصري هب
وتتحدد الهشكمة فُ قصور فُ تقدِم أنشطة تساعد فُ تنهِة هيارات فيم الخِرطة لدى أطفال الروضة      

بشكل عام، وفيم خِرطة البِت، أو الروضة، أوالشارع، أو خِرطة الهحافظة التُ ِعِشون فِيا بشكل خاص، 
وها تتهِز بو هن صناعات وزراعات، هها ِؤثر بالسمب عمٍ  والتعرف عمٍ ثرواتيا وهعالهيا وآثارىا وسكانيا

 انتهاء الطفل لهحافظتو، والذي ِعتبر هرحمة تسبق وتدعم إنتهائو لوطنو األكبر وىو جهيوِرة هصر العربِة.
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 ثــــالبح ئمةــــأس
طة لدى  - 8  سنوات ؟ 6-5طفل الروضة هن  ها فاعمِة برناهج أنشطة الرسم البِانُ الهقترح فُ تنهِة بعض هيارات فيم الخِر
 سنوات ؟ 6-5ها فاعمِة برناهج أنشطة الرسم البِانُ الهقترح فُ تنهِة االنتهاء لدى طفل الروضة هن  -6
طة الهصور ، ودرجاتيم عمٍ هقِاس  -0 ها طبِعة العالقة االرتباطِة بِن درجات األطفال عمٍ اختبار هيارات فيم الخِر

 االنتهاء الوطنُ؟
 ثـــلبحدف اــــى

الكشف عن فاعمِة برناهج أنشطة الرسم البِانُ الهقترح فُ تنهِة بعض هيارات فيم الخِرطة، وتنهِة 
سنوات ، والكشف عن طبِعة العالقة االرتباطِة بِن أداء األطفال  6-5االنتهاء لدى طفل الروضة هن 

 فُ فيم خِرطة الهحافظة، وبِن نهو االنتهاء الوطنُ لدِيم.
 ثـــالبحية ىـــمـأ

توجِو نظر القائهِن عمٍ تخطِط هناىج وبراهج ِراض األطفال إلٍ أىهِة تنهِة هيارات فيم  -8
 الخِرطة، إلٍ جانب الهفاىِم الجغرافِة، لوضع أساس عمم الجغرافِا لدى األطفال.

توجِو نظر القائهِن عمٍ تخطِط هناىج وبراهج ِراض األطفال إلٍ أىهِة أنشطة الرسم البِانُ فُ  -6
 تنهِة العدِد هن الهفاىِم، والهيارات الجغرافِة إلٍ جانب الِراضِة والعمهِة.

تقدِم نهاذج هن أنشطة الرسم البِانُ ، تسترشد بيا هعمهات ِراض األطفال، لتنفِذىا هع األطفال ،  -0
عداد أنشطة رسم بِانُ لتنهِة هفاىِم أخرى.  وا 

، وهنطقة السكن، و لمروضة، لموطن األصغر التركِز عمٍ االنتهاء لمبِت الذي ِعِش فِو، لمشارع -2
وىو الهحافظة، ثم ِنتقل إلٍ االنتهاء إلٍ الوطن األكبر وىو جهيوِرة هصر العربِة، ولفت أنظار 
القائهِن عمٍ وضع الهناىج فُ ِراض األطفال والقائهِن عمٍ تنفِذىا إلٍ ِزادة البراهج واألنشطة 

 عِش فِيا الطفل.التُ تنهُ االنتهاء إلٍ الهحافظة التُ ِ
 ثــــدود البحــــح

تم إجراء الجانب التطبِقُ لمبحث الحالُ )األدوات والبرناهج( عمٍ هدى شيِرن فُ  الحدود الزمنية:
 . 6389/6363الفصل الدراسُ األول هن العام 

بِة  الحدود المكانية: تم إجراء الجانب التطبِقُ لمبحث الحالُ عمٍ أطفال الهستوى الثانُ بروضة هدرسة المغات التجِر
 ، فُ نفس القاعة. Data Showبكفر الشِخ، وذلك لتوفر قاعة هصادر الهعرفة، هع وجود كهبِوتر ، وجياز 

بِة واحدة ذات التطبِق القبمُ/ البعدي. 03بمغ عدد األطفال  الحدود البشرية:  طفال وطفمة، هجهوعة تجِر
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 هيارة قراءة الخِرطة وهيارة تحمِل الخِرطة هن هيارات فيم الخِرطة الحدود الموضوعية:
 ثـــات البحـــمصطمح

 the graph activities   :أنشطة الرسم البياني
لمتعبِر عن الحقائق الكهِة فُ صورة هرتبة توضح الحقائق، وليا أنواع هتعددة الرسوم بِانِة: ىُ وسِمة 

هنيا الرسم البِانُ الدائري والهربعات البِانِة واألعهدة البِانِة والرسوم البِانِة 
  (882: 6330الهصورة.)المقانُ ؛ والجهل، 

 وتعرف أنشطة الرسم البياني إجرائيا في البحث الحالي بأنيا
مجموعة من الممارسات واإلجراءات، تعتمد عمى التمثيل البياني البصري لمحقائق الكمية المتضمنة "  

دراك العالقات، مستخدمة  في الخريطة الجغرافية، لتسييل عممية المالحظة، والمقارنة، والتحميل، وا 
 الخطوط، والرموز البصرية، والمجسمات، والحركات".

 Map Understanding Skillsميارات فيم الخريطة: 
قصد بيا قدرة الهتعمم عمٍ قراءة الخِرطة وتحمِل ها بيا هن ظواىر حالِة وهستقبمِة وتفسِرىا، والخروج  ِو

 (889: 6330)المقانُ ؛ والجهل، بنتائج خاصة بيا.
تعرف ميارات فيم الخريطة إجرائيا: "بأنيا قدرة الطفل عمى قراءة الخريطة، وتحميل ما بيا من ظاىرات، 

 ن خالل أنشطة الرسم البياني، وما تشتمل عميو من توجيو، وتدريب، وممارسة، واستمرارية".م
 Belongingnessاالنتماء: 

ف االنتهاء فُ قاهوس هصطمحات العموم االجتهاعِة  "ِشِر ىذا الهصطمح إلٍ رغبة الفرد فُ االنتهاء  -الشاهل –تعِر
 (65: 8999لنادي أو الشركة أو الهصنع...إلخ" )الصالح،إلٍ جهاعة قوِة ِتوحد هعيا كجهاعة األسرة أو ا

 (.8، 6386واالنتهاء ىو شعور بالترابط والتكاهل هع الهحِط. )هعيد اإلهارات التعمِهُ، 

لى محافظتو  والمقصود باالنتماء في البحث الحالي ىو: "انتماء الطفل إلى المحيط الذي يعيش فيو، وا 
 باالنتساب إلييا". التي يسكن بيا، وشعوره باالعتزاز
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 ة ــات السابقــري والدراســار النظــاإلط

 المحور األول: الرسم البياني:

 تعريف الرسم البياني:

ىو ها  .Graphics( الرسم البِانُ أو التهثِل البِانُ 8996ِوضح )الكِالنُ؛ والكِالنُ،
ري لمهعموهات أي استخدام الرهوز الهكتوبة والعروض البصِرة )الهرئِة( لمحصول  ِسهٍ بالعرض التصِو

رتبط بيذا الهفيوم هفيوم الحل البِانُ لهشكمة أو هعادلة ها    Graphics solutionعمٍ الهعموهات، ِو
 بدال هن طباعة األرقام. وىو ها ِعرف بطِرقة حل الهشكمة بواسطة الرسوهات البِانِة أو الهخططات

تعِرف الرسم البِانُ )التهثِل البِانُ(: الرسوم البِانِة ىُ تهثِالت بصِرة هن البِانات. 
وتساعد الطفل عمٍ تنظِم بعض الهعارف والهفاىِم فُ هجاالت هختمفة هثل الِراضِات والعموم 

ستهتع األطفال الصغار بابتكارىا هن خالل الهحسوسات  أو الهجسهات أو بعض الرهوز والجغرافِا، ِو
 (  Jenae,2010,11البصِرة.)

وفُ تعِرف آخر لمرسم البِانُ فُ هجال الجغرافِا : ىو شكل هن أشكال التعبِر الجغرافُ، 
ة إلٍ هعموهات وحقائق واضحة وهشخصة تسيل عهمِة الهالحظة  بواسطتو تتحول األرقام والنسب الهئِو

ئج ، وىو ترجهة هرئِة لمجدول اإلحصائُ، ِهكن هن إبراز خاصِة أو والهقارنة والتحمِل واستخالص النتا
 ها والتُ ِصعب إستكشافيا عن طِرق الجدول فقط.  لظاىرةتطور 

(Elmsrwyacom.blogspot.com/2014/03/blog-post_6607.html ) 
 وبناءا عمى ما سبق فإنو يمكن تعريف أنشطة الرسم البياني إجرائيا في البحث الحالي بأنيا

" مجموعة من الممارسات واإلجراءات، تعتمد عمى التمثيل البياني البصري لمحقائق الكمية المتضمنة 
دراك العالقات ، مستخدمة في الخريطة الجغرافية، لتسييل عممية المالحظة، والمقارنة، والتحميل، وا 

 الخطوط، والرموز البصرية، والمجسمات، والحركات". 

 أىمية الرسم البياني:
 وأوضحت بعض الدراسات أىمية الرسم البياني في تعمم الطفل:

( بدراسة ىدفت إلٍ استقصاء فاعمِة برناهج تدِربُ قائم عمٍ التهثِالت 6339فقام )الخطِب ،

http://www.mostajad.com/2014/03/blog-post_1586.html
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اإلبداعُ فُ ضوء نهط التعمم لدى الطمبة الهوىوبِن، تكونت عِنة البصِرة فُ تنهِة هيارات التفكِر 
بِة وهجهوعة ضابطة، قوام كل هجهوعة  02الدراسة هن   9طالب، هنيم  87طالبا، قسهوا هجهوعة تجِر

طالب هن ذوي نهط التعمم السهعُ، استخدم هقِاس فارك  8طالب هن ذوي نهط التعمم البصري، و
أنهاط التعمم، وطبق اختبار تورانس الشكمُ الصورة )ب( قبمِا وبعدِا عمٍ لألنهاط التعمِهِة لتحدِد 

الهجهوعتِن، واعد وطبق برناهج تدِربُ قائم عمٍ التهثِالت البصِرةعمٍ الهجهوعة التجِربِة، وبتحمِل 
تنُ واختبار ولكوكسون، وهن نتائج الدراسة تفوق الهجهوعة التجِربِة عمٍ  البِانات باختبار هان ِو

ابطة فُ اختبار تورانس ككل، والتساوي فُ هيارة األصالة، وتفوق ذوي النهط البصري عمٍ ذوي الض
 النهط السهعُ، والتساوي فُ هياراة األصالة.

( براسة تيدف إلٍ كِفِة استخدام النهاذج الوصفِة Ferrara, Francesca, 2014وقاهت  )
انُ الحركُ لألطفال الصغار، وتعرف األطفال الهتعددة فُ أنشطة الِراضِات : هن خالل التهثِل البِ

طبِعة الوصف التخطِطُ الهتعدد لمهعرفة) الرسم البِانُ ( هن خالل وضع الطرق تغطُ جوانب هن 
تم تجاوز حقِقة أن الوصف  ستغل فِيا الهتعمهون لمِراضِات الوصف التخطِطُ الهتعد. ِو التفكِر ِو

كِفِة حدوثو، هع إِالء اىتهام خاص االنتباه إلٍ شبكة التخطِطُ الهتعد ِحدث، وتركز الدراسة عمٍ 
حمقة هختارة هن  6هعقدة هن اإلدراك الحسُ، الجسدي والخبرات والتخِل لدى األطفال. هن خالل تحمِل 

طفل فُ الهدارس االبتدائِة تعمم حركة الرسم البِانُ ، تظير الدراسة كِف أن فكرة هزج  8أعهال 
 اسُ لفيم آلِة الوصف التخطِطُ الهتعد.الهساحات)األهاكن( أهر أس

 7-2( بدراسة طولِة تبحث النهو الفنُ لألطفال هن (Louis, Linda, 2013كها قاهت 
طفال صغِرا، هن خالل هتابعة الرسم التخطِطُ البِانُ الفنُ فُ ثالث أبعاد  66سنوات عمٍ عِنة هن 

لرهِزة أو التُ ِقوم الطفل بتهثِميا بِانِا فُ تسِر بشكل هتوازي ولكن لكل بعد وظِفة هستقمة: األىداف ا
ِرة أو الفنِة فُ الرسوم، قدرة الطفل عمٍ التعبِر باستخدام الهواد أواأللوان، وقد  رسوهو، الهفاىِم التصِو
تم وصف سموكِات األطفال ورسوهيم فُ األبعاد الثالثة وتفسِرىا وفقا األدبِات والبحوث السابقة فُ 

ة وعمم نفس المنهو بيدف الوصول إلٍ فيم لتطور رسوم األطفال بطرق حدِثة ونهوذج هجال التربِة الفنِ
 حدِث أكثر هرونة

( بدراسة، وكان اليدف هنيا تنهِة Chumark, Ch.; Puncreobutr, V., 2016وقام )
الهيارات الِراضِة األساسِة لدى األطفال قبل سن الهدرسة باستخدام العجائن فُ أنشطة فنِة هنيا 
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 2-0طفال قبل سن الهدرسة هن  85تهثِل البِانُ بقطع العجائن الهمونة، تكونت عِنة البحث هن ال
سنوات هن العهر، وقد تم تطبِق اختبار الهيارات الِراضِة األساسِة هن إعداد الباحثان قبمُ / بعدي. 

أنشطة فُ الهيارة.  0أسابِع، بواقع  6وقد أجِرت التجربة باستخدام العجائن فُ األنشطة الفنِة لهدة 
وتغطُ الدراسة جهِع الهيارات األساسِة الستة، هعنٍ الِراضِات: الهالحظة، التصنِف، الهقارنة 
والترتِب والتسمسل والقِاس ، وأوضحت النتائج بعد هعالجتيا احصائِا باستخدام اختبار )ت(، هستوى 

 طة.أعمٍ لدى األطفال فُ الهيارات الِراضِة بعد الهشاركة فُ األنش

( الرسم البِانُ وسِمة لتشخِص التعبِر الخطُ (Louis, Linda, 2013اعتبرت دراسة 
 ;.Ferrara, Francesca, 2014( ،)Chumark, Ch(، )6339لألطفال، بِنها دراسات )الخطِب ،

Puncreobutr, V., 2016 اىتهت باستخدام الرسم أو التهثِل البِانُ فُ تنهِة هيارات التفكِر ،)
 ، والهيارات الِراضِة األساسِة. االبداعُ

 وهن الدراسات السابقة  تتمخص أىهِة الرسم البِانُ فُ: 

 ترجهة الهعموهات والبِانات االحصائِة الهتضهنة فُ الخِرطة ووضعيا فُ شكل رسوم تمخصيا. -8
تسيِل فيم واستِعاب تمك الهعموهات التُ تعبر عن خصائص واتجاىات وعالقات هتداخمة بِن  -6

 (73، 6386الجغرافِة. )فاِد، ساهِة ؛ وىِكل ،  الظواىر
 تِسر الرسوم البِانِة عهمِة تفسِر البِانات. وذلك نتِجة تقدِم البِانات فُ صورة هنظهة وهرتبة. -0
تساعد الرسوم البِانِة عمٍ استبصار الطفل لمعالقات بسرعة، وىو األهر الذي ِصعب تحقِقو هن خالل البِانات  -2

 العددِة.
ن. تسيم الرسوم -5 ن هعا، وشكل واتجاه العالقة بِن ىذِن الهتغِِر  البِانِة فُ إبراز الكِفِة التُ ترتبط بيا قِم هتغِِر
ري لمبِانات بدرجة أكبر هن تذكره لنفس البِانات  -6 هن السيل عمٍ الطفل تذكر عهمِات التهثِل التصِو

 ;.Chumark, Ch) ,(Ferrara, Francesca, 2014:918) قدهت هن خالل صورة أخرى
Puncreobutr, V., 2016:182) 
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 أنواع الرسوم البيانية:
 ( كها ِمُ: 02 -06: 6335ِوضحيا )القبِالت، 

الخطوط البِانِة : وىُ أدق الرسوم البِانِة وقد تكون هنحنِة أو هنكسرة.وتستخدم لتهثِل التغِر هن فترة إلٍ أخرى فُ  -أ
 الظاىرة الواحدة.

ن.تستخدم لمهقارنة بِن الكهِات لظاىرة واحدة أو عدة األعهدة البِانِة: وىُ  -ب تصمح لمتعبِر عن هقارنات الهتغِِر
 ظواىر.

التعبِر عن طِرق الهسافات: لمتعبِر عن الهسافات األصمِة أو الهساحات لتوضِح حقائق هعِنة  -جـ
تيا وفيهيا وتختمف الخرائط حسب الهساحة، وتختمف أِضا حسب الهستوى هنيا  الخرائط لتسيِل رِؤ

جب أال تحتوي الخِرطة العادِة سوى البِانات الالزهة قدر  الصهاء لمهساعدة عمٍ تتبع الشروح ِو
 اإلهكان.

( أنو ِوجد العدِد هن أنواع الرسوم البِانِة التُ ِهكن أن Deborah J. S., 2011** كها أظير )     
ِرة، الرسوم البِانِة الخطِة، والرسوم البِانِة تستخدم هع هرحمة ها قبل الهدرسة هنيا، الرسوم البِانِة الدائ

 بالصور، وبالهجسهات.

 ( نوع آخر وىوالتهثِل البِانُ الحركُ لألطفال الصغار.(Ferrara, Francesca, 2014وتضِف   

 أنشطة الرسم البياني:  

 اىتهت بعض الدراسات الهيتهة بأنشطة الرسم البِانُ، بكِفِة التعاهل هع الرسوم البِانِة
إلٍ أن أنشطة هعالجة البِانات الهتعمقة  (Gall, 2002)الهختمفة، بالقراءة والتحمِل والنقد، فقد أشار 

بالرسوم البِانِة، قد تحدث فُ نوعِن رئِسِِن هن السِاقات: "االستفسار" و "القراءة". وفُ سِاقات 
همون "كهحممِن لمبِانات" ، ثم االستقصاء، ِنخرط التالهِذ فُ التحقِق التجِربُ لمبِانات الفعمِة. فِع

قدهون تقِررا عن استنتاجاتيم   ِقدهون استنتاجات، وعادة ها ِفسرون بِاناتيم ونتائجيم، ِو
(Monteiro, C. & Ainley, Janet, 2003:61) 

( فُ كِفِة تعاهل الهتعمهِن هع الرسوم (Monteiro, C. & Ainley, Janet, 2003وبحث 
هن الطالب الهعمهِن لمهرحمة االبتدائِة بيدف التعرف عمٍ قدرتيم  83بدراسة عمٍ  البِانِة، حِث قاها

عمٍ التعاهل هع الرسوم البِانِة فُ الصحافة، قراءتيا وتحمِميا ونقدىا، واستنتاج الهعموهات هنيا، 
ر الحس الناقد، كها أوضحت الدراسة أن هن التحدِات التُ  أوضحت الدراسة حاجة الطالب إلٍ تطِو
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واجو هعمهوا الهدارس االبتدائِة عند تدِرس الرسوم البِانِة، الربط بِن القضاِا البِئِة فُ الهجتهع ت
 والهدرسة، والقدرة عمٍ استخدام الكهبِوتر كأداة تعمِهِة، وتنهِة الحس النقدي. 

كها اىتهت بعض الدراسات بعالقة أنشطة الرسم البِانُ بتسيِل فيم هفاىِم هرتبطة 
( بدراسة تيدف إلٍ تقِِم تفسِر التالهِذ MARS Shell Center, 2011أو العموم، وقام ) بالِراضِات

لمرسم البِانُ فُ الِراضِات عن بعد، وقد استخدهت استراتِجِة تعمم تعاونُ جِث قسم التالهِذ إلٍ 
هجهوعات ِعرض الهوضوع فُ ىِئة قصة هثل رحمة قام بيا شخص وتحسب الهسافة التُ استغرقيا 

عهل التالهِذ فُ هجهوعات صغِرة عمٍ هيهة هناقشة تعاونِة، حِث تعطٍ كل وال زهن والسرعة، ِو
: التفسِرات وعمِيم B: الرسوم البِانِة الهسافة الزهنِة، وهجهوعة بطاقة Aهجهوعة هجهوعة بطاقة 

عة أخرى هن هطابقة التفسِرات المفظِة هع الرسوم البِانِة، داخل كل هجهوعة، ثم ِشرحون تعمِميم لهجهو 
رسهون الرسوم البِانِة بها ِتفق هع تفسِراتيم، ثم تناقش هع الهجهوعات األخرى، والنتِجة أن  التالهِذ، ِو

 ىذه األنشطة نجحت فُ جعل التالهِذ ِحاولون تعدِل استجاباتيم الفردِة.
بِان أثر ( بدراسة ل6388وعن عالقة الرسم البِانُ بالخِرطة وبالجغرافِا فقد قام )عبد الجبار،

استخدام الخرائط والرسوم البِانِة فُ تحصِل طمبة الصف الثانُ الهتوسط لهادة الجغرافِة، وقد أوضحت 
 نتائج الدراسة فاعمِة استخدام الخرائط والرسوم البِانِة فُ تعمم هادة الجغرافِة.  

فيم ( عالقة الرسم البِانُ بهيارات 6386كها أوضحت دراسة )فاِد، ساهِة ؛ وىِكل،  
الخِرطة، حِث درست أثر استخدام استراتِجِة التدِرس التبادلُ فُ تدِرس الجغرافِا عمٍ تنهِة بعض 

 هيارات فيم الخِرطة والتهثِل البِانُ لهحتواىا لدى تالهِذ الصف الثانُ اإلعدادي.
 ( أن أنشطة الرسم البياني تتم في الخطوات التالية:Deborah J. S., 2011وأوضح ) 

السهاح لألطفال استكشاف الهواد أو الصور وهعرفة الفروق بِنيا، وأفضل أنشطة الرسم البِانُ أوال  -
ها تكون نابعة هن خبرات األطفال أنفسيم واألشِاء الهفضمة لدِيم، فاألطفال قادِرن عمٍ تذكر 

 تجاربيم وهن ثم ترجهتيا إلٍ شكل رسم بِانُ.
 هوز البصِرة، أو الهجسهات أو الحركات.هرحمة الرسم البِانُ سواء بالتخطِط، أو الر  -
 هراجعة الرسم البِانُ وذلك هن خالل عد األطفال لمنقاط أو الصور أو األسهاء فُ كل خانة -
طرح األسئمة: حِث تطرح الهعمهة أسئمة هثل أِيها أفضل؟، أو أِيا حصل أكثر عدد هن النقاط؟ أو  -

 أِيا حصل عمٍ أقل عدد هن النقاط؟
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سبق، فإن الدراسات التُ تناولت أنشطة الرسم البِانُ، كانت تقدم رسوم بِانِة لمهتعمهِن وهها 
تعاهمون هعيا بالقراءة والتحمِل والنقد، أها دراسة )فاِد، ساهِة ؛ وىِكل،  ( فقد ربطت الرسم 6386ِو

ات الخِرطة فُ  فيم هدلوليا، البِانُ بالخِرطة الجغرافِة، وأوضحت كِف ِساىم الرسم البِانُ لهحتِو
( استخدام األسموب القصصُ، والتعمم التعاونُ MARS Shell Center, 2011وأضافت دراسة  )

 .Deborah Jوالحوار والهناقشة، فُ قراءة وتحمِل الرسوم البِانِة ونقدىا، أها الخطوات التُ عرضيا ) 
S., 2011 نات هن خبرات األطفال، ثم ( ألنشطة الرسم البِانُ فتقوم عمٍ تشجِع األطفال عمٍ عقد هقار

ِقوهون بتنفِذ الرسم البِانُ سواء بالخطوط أو بالصور أو بالهجسهات أو بالحركات، ثم ِراجعيا، ثم 
 هرحمة طرح األسئمة الستخالص النتائج هن تمك الهقارنات. 

تبع البحث الحالُ نفس الخطوات، ولكن هع االستفادة هن تمك الدراسات السابقة فُ:  ِو
 ام األسموب القصصُ وخبرات األطفال.استخد -
 ثم عرض الخِرطة وهحاولة قراءتيا وفيم رهوزىا. -
 ثم قِام األطفال بعهل رسم بِانُ ليا، وهراجعة الرسم البِانُ. -
ره فُ الخِرطة الجغرافِة.  -  وطرح األسئمة وعقد الهقارنات لموصول إلٍ فيم ها تم تصِو

 يةالمحور الثاني: فيم الخريطة الجغراف

ِعتبر عمم الجغرافِا هن العموم االجتهاعِة الهنبثقة هن الدراسات االجتهاعِة، التُ تسيم إسياها فعاال 
وأساسِا فُ بناء الهواطن الصالح فُ جهِع جوانبو وهجاالتو، كها أنيا هن العموم ذات الدور الكبِر فُ 

ن الثقافُ والعمهُ لألطفال سواء عمٍ الهستوى الوطنُ أو ال  (68: 6338عربُ)عاِل، التكِو

 أىميتيا: –مفيوميا • 

تعد الخِرطة هن الهصادر األساسِة فُ تعمِم وتعمم الدراسات االجتهاعِة بصفة عاهة 
والجغرافِا خاصة فيُ عبارة عن تهثِل لظاىرات سطح األرض أو جزء هنو عمٍ سطح هستو بهقِاس 

لظاىرات طبِعِة أو بشِرة أو كالىها هعا.  رسم هعِن وهسقط هعِن ورهوز هعِنو، وقد ِكون ىذا التهثِل
 (665: 6338)هحهد، 

( هفيوم شاهل لمخِرطة حِث ذكر أنيا عبارة عن رسم تخطِطُ ِهثل سطح 6338وقد حدد)سعادة ،
األرض كمو أو جزء هنو بحِث ِتم فِو توضِح الحجم النسبُ والهوقع لذلك الجزء بناء عمٍ استخدام 
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هاد هسقط خِرطة هحددة هن الهساقط الهعروفة هها ِساعد عمٍ توضِح هقِاس رسم هعِن لمتصغِر واعت
  الظواىر الطبِعِة أو األنشطة البشِرة الهتعددة لمهنطقة الجغرافِة الهرسوهة.

وتعرف الخِرطة أِضا بأنيا رسم توضِحُ لتفاصِل أي جزء هن سطح األرض باستخدام 
 (.067، 6388هحدد.) عبد الجبار، هجهوعة هن الرهوز واأللوان والخطوط، وبهقِاس رسم 

هكن ، هن 6339وتشِر)جهعة، ثناء،  ( أن الخِرطة ىٍ الهسرح الهكانٍ لهحوادث الجغرافِة ِو
خالليا توضِح العالقات بِن الظواىر الجغرافِة والبشِرة ، وتعد هقوها أساسِا هن هقوهات الدراسة 

 الحقائق والهفاىِم.الهِدانِة فٍ الجغرافِا وىٍ هصدر هن هصادر الهعموهات و 

كها تعد هيارة فيم الخِرطة هن الهيارات الياهة لكل هن الهعمم والهتعمم عمٍ حد سواء لذا فقد 
 تعددت التعِرفات التُ تناولت توضِح هفيوم هيارات فيم الخِرطة:  

ن ( عمٍ أنيا هيارات تراكهِة هتسمسمة فُ دراستيا، أي أنيا ترتقُ ه629: 6339فقد عرفيا )عطوة، 
البسِط إلٍ الهعقد أو الهركب، وتشهل هيارات فرعِة كقراءة الخِرطة، تحمِل الخِرطة، تفسِر الخِرطة، 

 االستنتاج هن الخِرطة. 

عرفيا )هحهد،  و هن ظاىرات 6338ِو ( عمٍ أنيا القدرة عمٍ قراءة الخِرطة وتحمِل ها تحتِو
رات الهرور بخبرات هربِة تتوافر فِيا عناصر وتفسِرىا واستنتاج الهعموهات هنيا وتتطمب تنهِة ىذه الهيا

( إلٍ هفيوم هيارة فيم الخِرطة 6383التوجِو واإلرشاد والتدِرب والههارسة واالستهراِرة. وأشار )إدِرس، 
و هن ظاىرات وتفسِرىا وتحمِميا واختصار الوقت وبأقل جيد  عمٍ أنيا القدرة عمٍ قراءة وتحمِل ها تحتِو

ارة الهرور بخبرات هِربة تتوافر فِيا عناصر التوجِو واإلرشاد والتدِرب والههارسة وتتطمب تنهِة ىذه الهي
 واالستهراِرة.

وهها سبق، اتفقت التعِرفات السابقة عمٍ هيارات فيم الخِرطة أنيا تشتهل عمٍ هيارات فرعِة وىُ، 
(، و)إدِرس، 6338قراءة الخِرطة، وتحمِميا، وتفسِرىا، واستنتاج الهعموهات هنيا، واتفق )هحهد، 

بخبرات هِربة تتوافر فِيا  ( عمٍ أن تمك الهيارات لكُ تنهو لدى الطفل تحتاج إلٍ الهرور6383
 عناصر التوجِو واإلرشاد والتدِرب والههارسة واالستهراِرة. 
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وتعرف ميارات فيم الخريطة إجرائيا: بأنيا قدرة الطفل عمى قراءة الخريطة، وتحميل ما بيا من ظاىرات، 
 من خالل أنشطة الرسم البياني، وما تشتمل عميو من توجيو، وتدريب، وممارسة، واستمرارية. 

 -أىمية تنمية ميارة فيم الخريطة:• 

(عمٍ بعض النقاط تهثل أىهِة تنهِة هيارة 668-663: 6339(، و)عطوة، 668: 6338اتفق )هحهد،  
 فيم الخِرطة:  

 هساعدة األطفال عمٍ تمخِص الهعموهات باالستعانة بهفتاح الخِرطة. -
طة واحدة، أو بِن  - ة سواء كان عمٍ خِر تساعد األطفال عمٍ إدراك العالقات بِن الظاىرات الهختمفة الطبِعِة والبشِر

 خِرطتِن.
ُ اكتساب هيارات ِهكن استخداهيا فُ الحِاة الِوهِة كالطرق الهحمِة واتجاىاتيا، هساعدة األطفال ف -

 وهواقع بعض الهؤسسات، وحالة الطقس وغِرىا هن الظواىر الطبِعِة والبشِرة.
 تعهل عمٍ تنهِة هيارات عقمِة هيهة كالتحمِل والتفسِر والتفكِر الناقد. -
 الهوقع، الحجم، الهساحة بها ِسيل دراستيا.تساعد عمٍ توضِح حقائق وهعموهات تتعمق ب -
 تساعد األطفال عمٍ التعمم والفيم حِث تهكنو هن تخطٍ حدود الزهان والهكان. -
م ها تعمهو األطفال هن هعموهات وهعارف وهفاىِم فُ هِدان الجغرافِة. -  تساىم فُ تقِو
ِثار هن هناقشات حول هوضوع تساىم الخِرطة فُ إثارة انتباه األطفال واىتهاهيم، هن خالل ها  -

 الخِرطة.
 تساعد األطفال عمٍ التصور والهالحظة عن قرب. -
 تشجع األطفال عمٍ فيم طبِعة بِئتيم الهحمِة والبِئات الهجاورة. -
 تشجع األطفال عمٍ هتابعة األحداث الجاِرة وفيهيا.  -

رى بِاجِو أن الطفل فُ هرحمة ها قبل العهمِات هن بدأ سنوات،  7-6***ِو تنهو لدِو هيارات التهثِل، ِو
بتكوِن بعض الهفاىِم وتصنِف األشِاء، حِث ِطغٍ اإلدراك البصري عمُ تفكِر الطفل فُ ىذه 

 (.27: 6336الهرحمة. )ىنداوي، 
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 ميارات فيم الخريطة:•

ة فُ هجال تدِرس 65، 6386أوضح )فاِد، ساهِة ؛ وىِكل، (أنو وفقا لمدراسات والبحوث التربِو
 الجغرافِا، تتمخص هيارات فيم الخِرطة  إلٍ أربعة هيارات أساسِة ِتبع كال هنيا هيارات فرعِة:

 هيارة قراءة الخِرطة : وىُ أساس فيم الخِرطة، وتتكون هن هيارات فرعِة: -8
تحدِد هوضوع الخِرطة، تحدِد الهوقع، استخدام هفتاح الخِرطة فُ ترجهة رهوزىا، تحدِد االتجاه، 

ة. استخدام  هقِاس الرسم، تحدِد هسقط الخِرطة، تحدِد اهكانِة الرِؤ
رى ) ( أنو بالنسبة لطفل الروضة، تقتصر هيارة قراءة الخِرطة عمٍ تحدِد Carol, S., 2000, 14ِو

هوضوع الخِرطة وها ِتعمق بو هن هعموهات، فقد تكون خِرطة لشكل فصل أو هنزل أو هوقع بمد عمٍ 
تِح الخِرطة، وىُ هجهوعة هن الرهوز واأللوان داخل الخِرطة، والتُ تدل خِرطة لمكرة األرضِة، وهفا

حِث  كل هنيا عمٍ شُء هعِن، تساعد فُ قراءة الخِرطة، وتحدِد الهوقع النسبُ ، وتحدِد االتجاىات،
رسم فُ أحد أركان الخِرطة وبالتالُ ِسيل تحدِد باقُ  ِحدد عن طِرق سيم ِشِر دائهًا إلٍ الشهال، ِو

 اىات فِها بعد.االتج
قصد بيا توِزع الظواىر الههثمة عمٍ الخِرطة، ووصفيا، إدراك العالقات بِنيا،  -6 تحمِل الخِرطة: ِو

 وعقد الهقارنات بِن الظواىر عمٍ خِرطة واحدة، أو بِن خِرطتِن.
قد بيا القدرة عمٍ تفسِر الظواىر الههثمة عمٍ الخِرطة، إها بإبدا -0 ء األسباب هيارة تفسِر الخِرطة: ِو

الهسئولة عن بروزىا بالصورة التُ عمِيا، لبِان توِزعيا، أو بإبداء األسباب الهسئولة عن وجود 
 ترابط، أو عدم ترابط بِن الظواىر عمٍ الخِرطة، بغرض تفسِر العالقات الهوجودة بِن الظواىر.

نطقة التُ تهثميا هيارة االستنتاج هن الخِرطة: وىُ تعنُ الوصول إلٍ نتائج هحددة، هن اله -2
الخِرطة، بدراسة الحقائق والهعموهات التُ تحتوي عمِيا الخِرطة، سواء كانت ىذه النتائج حالِة، أم 

 حدثت فُ الهاضُ، أم ترتبط بالتنبؤ بإهكان وجودىا فُ الهستقبل.
( أنو ِهكن تحدِد هيارات فيم الخِرطة التُ اتفقت عمِيا 75، 6388وقد أوضح ) عطِة، 

ة فُ الهيارات التالِة:هعظم اّ  -هيارة تحمِل الخِرطة  -)هيارة قراءة الخِرطة  -راء والكتابات التربِو
 هيارة تفسِر الخِرطة(.

ويقتصر البحث الحالي عمى مياراتين ) ميارة قراءة الخريطة، ميارة تحميل الخريطة( إلتفاق 
و تشمل قراءة الخريطة: تحديد موضوع الخريطة،  الكتابات التربوية عمييا ولمناسبتيا لطفل الروضة.
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تحديد الموقع، استخدام مفتاح الخريطة في ترجمة رموزىا، تحديد االتجاه، وتشمل ميارة تحميل 
الخريطة: ويقصد بيا توزيع الظواىر الممثمة عمى الخريطة، ووصفيا، إدراك العالقات بينيا، وعقد 

دراك  المقارنات بين الظواىر، حيث يساعد الرسم البياني في قراءة الخريطة، وعقد تمك المقارنات، وا 
 العالقات بين الظواىر.  

 تنمية ميارات فيم الخريطة: •

 ، اىتمت بعض الدراسات بتنمية بعض ميارات فيم الخريطة لألطفال منيا

وتر ( وتيدف الكشف عن فاعمِة برناهج باستخدام الكهب6386ِدراسة )برغوث، رحاب ؛ وهغازي، هنال ، 
طفال وطفمة قسهوا إلٍ  03فُ اكتساب طفل الروضة بعض الهفاىِم الجغرافِة، وتكونت عِنة الدراسة هن 

بِة، وهجهوعة ضابطة قوام كال هنيا  طفال، وقد أعدت وطبقت الباحثتان  85هجهوعتِن هجهوعة تجِر
تنهِة بعض الهفاىِم هقِاس خاص ببعض الهفاىِم الجغرافِة ،قبمُ/ بعدي، و برناهج هصهم إلكترونًِا ل

الطقس(، وباستخدام اختبار)ت( وهعاهل حجم التأثِر أوضحت النتائج  -الخِرطة –الجغرافِة)الهوقع 
تحسن أداء أطفال الهجهوعة التجِربِة عن الهجهوعة الضابطة فُ التطبِق البعدي وذلك فُ هفاىِم 

 الهوقع والخِرطة والطقس، هوضع الدراسة.

بتنهِة بعض هيارات فيم الخِرطة ألطفال الروضة: فأجرت  كها اىتهت بعض الدراسات
 مًنِة فُ تنهِة هفاىِراأللعاب التعمِهِة اإللكت انداستخ رأث( دراسة لبِان 6380،ىنادَ ، ازر)الخ
، وقد اعدت تِوفُ دًلة الك ًضةرال لفط ٌدل، وهنيا بعض الهفاىِم الجغرافِة، االجتهاعِة  راساتدال

وطبقت اختبار هفاىِم الدراسات االجتهاعِة قبمُ/ بعدي ، والبرناهج القائم عمٍ استخدام األلعاب 
بِة، وهجهوعة  اإللكترونِة، عمٍ عِنة هن أطفال ِراض األطفال بالكوِت، قسهوا هجهوعتِن هجهوعة تجِر

بِة عمٍ الضابطة فُ التطبِق البعدي وت حسن أداء الهجهوعة التجِربِة ضابطة، تفوق الهجهوعة التجِر
 فُ البعدي عنو فُ القبمُ. 

( بدراسة ىدفت إلٍ الكشف عن  فاعمِة 6382وقام )عبد اليادي ؛ وأبوىشِهة، هنٍ ،  
القصص الحركِة فُ تنهِة بعض الهفاىِم الجغرافِة لدى طفل ها قبل الهدرسة، وتكونت العِنة هن 

بِة وهجهوعة ضابطة، قوام كال  طفال وطفمة، وتم تطبِق البرناهج، وتم تطبِق  03هنيها هجهوعة تجِر
هقِاس الهفاىِم الجغرافِة ألطفال ها قبل الهدرسة، عمٍ أطفال عِنة الهجهوعتِن قبمُ/ بعدي، وتوصمت 
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نتائج البحث إلٍ أن برناهج تنهِة الهفاىِم الجغرافِة القائم عمٍ استخدام القصص الحركِة هع األطفال لو 
وىذه درجة  3.66إكساب ىؤالء األطفال لمهفاىِم الجغرافِة وان قوة تأثِرا تصل إلٍ  فاعمِة جِدة فُ

 هقبولة جدا. وانو ال توجد فروق بِن البنِن والبنات فُ ىذه الهرحمة العهِرة.

( دراسة، تيدف إلٍ تبسِط ودهج أنشطة الدراسات 6382كها قاهت )هنصور، حهِدة،  
ِاض األطفال فُ ضوء الهعاِِر القوهِة لتعمِم الطفل، وبِان فاعمِة ذلك االجتهاعِة فُ البرناهج الِوهُ لر 

طفال وطفمة  05فُ اكتساب أطفال الروضة لبعض هفاىِم الدراسات االجتهاعِة، وتكونت عِنة الدراسة هن 
بِة واحدة، وتم تطبِق اختبار الدراسات االجتهاعِة، وبطاقة هالحظة  6-5هن  سنوات، هجهوعة تجِر

األطفال لهفاىِم الدراسات االجتهاعِة، قبمُ/بعدي، وتطبِق األنشطة الهقترحة فُ صورة ثالث الكتساب 
طة، وحدة االقتصاد(، هن إعداد الباحثة حهِدة،  خ، وحدة الجغرفِا وهنيا فيم الخِر وحدات) وحدة التاِر

اسات االجتهاعِة وتوصمت الدراسة إلٍ أن األنشطة الهقترحة ثبتت فاعمِتيا فُ اكساب بعض هفاىِم الدر 
خ، الجغرفِا، االقتصاد(، اتضح ذلك فُ تحسن أداء األطفال فُ التطبِق البعدي لمهقِاس وبطاقة  )التاِر

 الهالحظة. 

( بدراسة، كان اليدف هنيا تنهِة بعض الهفاىِم الجغرافِة لدى 6385وقاهت )فكري، إِهان ، 
قائم عمٍ فنِة دي بونو واستخدهت هجهوعة طفل الروضة، باستخدام برناهج كهبِوتري هتعدد الوسائط و 

هن األدوات وىُ استهارة استطالع رأي هعمهات ِراض األطفال قائهة بالهفاىِم الجغرافِة، وتتهثل فُ 
هفاىِم)الهوقع، العالقات الهكانِة، الخِرطة، الخصائص الطبِعِة والبشِرة، الطقس، الهواصالت( وتكونت 

وضحت نتائج الدراسة، تحسن أداء الهجهوعة التجِربِة فُ التطبِق طفل وطفمة. أ 63عِنة الدراسة هن 
 البعدي،عن الهجهوعة الضابطة، وعن نفسيا فُ التطبِق القبمُ فُ اختبار الهفاىِم الجغرافِة الهصور. 

( بدراسة كان اليدف هنيا الكشف عن فاعمِة برناهج حركُ لتنهِة بعض 6386كها قاهت )السِد، رشا ، 
( 63غرافِة لدى الطفل الهعاق عمقِا باستخدام هنيج هونتِسوري، تكونت عِنة الدراسة هن )الهفاىِم الج

طفال عقمِا هن هرحمة ِراض األطفال، بعد أن تهت هجانستيم هن حِث العهر الزهنُ وهعاهل الذكاء، 
بِة، وهجهوعة ضابط ة، والهستوى االجتهاعُ االقتصادي ألسرىم، قسهوا إلٍ هجهوعتِن، هجهوعة تجِر

أطفال، وقد اعدت وطبقت البرناهج الحركُ الهقترح عمٍ الهجهوعة التجِربِة  83قوام كل هجهوعة 
واستخدهت أدوات هنتسوري، واعدت وطبقت هقِاس الهفاىِم الجغرافِة، قبمُ/ بعدي عمٍ الهجهوعتِن، 

هِة بعض الهفاىِم وتشِر النتائج بوجو عام إلٍ فاعمِة البرناهج التدِربُ الهستخدم فُ الدراسة فُ تن
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 الجغرافِة لدى عِنة هن األطفال ذوي اإلعاقة العقمِة باستخدام هنيج هونتِسوري.

 ةدفاعمِة ًح( بدراسة ، اليدف هنيا الكشف عن 6387، ِارا ، دهحه؛ و هيا ، )حنفُوقاهت 
ة ءارهيارات ق ضًبع افُرالجغ سفُ تنهِة الح رَونتِسوه لخدقائهة عمٍ ه حةرِة هقتافرجغ
، وأعدت وطبقت الباحثتان اختبار الحس الجغرافُ الهصور، واختبار هيارات ًضةرال لفطل ةطِرخال

طفال وطفمة، وأوضحت  08قراءة الخِرطة، والوحدة الهقترحة فُ ضوء هدخل هنتسوري، عمٍ عِنة هن 
 النتائج فاعمِة الوحدة الهقترحة.

بدراسة كان اليدف هنيا ىو تقِِم ( ;.Yıldız, G., 2019   &Atiye, A. Ö.; Esin, Dقام )
فتٍ( ،  868فتاة و  828طفاًل ) 666هيارة األطفال فُ استخدام خِرطة بسِطة. أجِرت الدراسة عمٍ 

، لفُ اسطنبو  عاهة تهيِدِة هدارس 2 ِحضرون ،( شيًرا 78شيًرا )هتوسط  78-68تتراوح أعهارىم بِن 
ُ تتطمب الدوران العقمُ وفيم العالقة الهكانِة( لمهشاركِن تركِا. تم اختبار هيارات الخِرطة البسِطة )الت

هن خالل خهس تجارب تجِربِة هختمفة. تم تحمِل هيارات األطفال فُ استخدام الخرائط البسِطة حسب 
العهر والجنس وأداء األطفال فُ ظروف تجِربِة هختمفة. تم تحمِل البِانات باستخدام تحمِل االنحدار. 

ألطفال فُ التجارب لم ِختمف حسب الجنس. وبالهثل ، لم ِختمف أدائيم حسب العهر. وقد وجد أن أداء ا
وهع ذلك ، كانت ىناك اختالفات كبِرة فُ أداء األطفال فُ الظروف التجِربِة الخهسة الهختمفة. وفًقا 

ارنة بالتجربة لمنتائج ، كان األطفال أكثر نجاًحا فُ التجربة األولٍ التُ تتطمب فيم العالقات الهكانِة هق
 التُ تتطمب الدوران العقمُ.  0و  6

( تقِِها ;.Yıldız, G., 2019   &Atiye, A. Ö.; Esin, Dهها سبق، تناولت دراسة )
لهيارات فيم الخِرطة لدى طفل الروضة فُ أكثر هن هعالجة تجِربِة، وتناولت بعض الدراسات تنهِة 

ُ هيارة قراءة الخِرطة، هثل دراسة )برغوث، رحاب ؛ الهيارة األولٍ فقط هن هيارات فيم الخِرطة، وى
(، حِث تشتهل هيارة قراءة 6387، ِارا ، دهحه؛ و هيا ، )حنفُ( ، ودراسة 6386وهغازي، هنال ، 

الخِرطة عمٍ هيارات أخرى فرعِة، وهن الهالحظ أن الدراسات استخدهت أنشطة هثل القصص الحركِة، 
هداخل حسِة هثل هدخل هنتسوري لتنهِة هيارات فيم الخِرطة لمطفل، واأللعاب التعمِهِة االلكترونِة، و 

فنجد أن تمك الدراسات استخدهت هداخل حسِة وبصِرة لتنهِة هيارات فيم الخِرطة، وأنشطة الرسم 
 البِانُ فُ البحث الحالُ تعتهد عمٍ التهثِل الحسُ والبصري، هها قد بسيل تنهِة هيارات فيم الخِرطة.  
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  Belongingness :االنتماء

ِعرف االنتهاء بأنو شعور بالترابط والتكاهل هع الهحِط. )هعيد اإلهارات التعمِهُ،    مفيوم االنتماء:
6386 :8.) 

كها ِعرف االنتهاء بأنو االهتثال لهعاِِر الجهاعة، وأنو دافع ِدفع الفرد لمبحث عن هواقف اجتهاعِة دافئة 
اجة الفرد الن ِكون عضوًا فُ جهاعتو هتوحدًا هعيا وهقبواًل فِيا ووثِقة وعن التقبل وحب اّخِرن وىو ح

عتز بوالئو ليا .) السمِحات، فواز ،  عهل هن أجل خِرىا ِو حس بالفخر بيا واألهان فِيا ِو  ( 6380ِو

والهقصود باالنتهاء فُ البحث الحالُ ىو انتهاء الطفل إلٍ الهحِط الذي ِعِش فِو، إلٍ هحافظتو التُ 
 ، وشعوره باالعتزاز باالنتساب إلِيا.ِسكن بيا

 تنمية االنتماء: 

 & ;.De Cremer, Dفدراسة )  اىتمت بعض الدراسات بتنمية االنتماء لدى طفل الروضة: 
Leonardelli, G., 2003 بحثت فُ العالقة بِن الحاجة لالنتهاء وسموك التعاون رابطًا إِاه بحجم )

يرت نتائج الدراسة أن األفراد ذوي الحاجة الهرتفعة لالنتهاء أظيروا الجهاعة التُ ِنتهُ إلِيا الفرد. وأظ
تعاونًا أكبر، كها أن ِزادة االنتهاء تتنبأ بقدر أكبر هن التعاون لِس فقط فُ الجهاعات الصغِرة، بل وفُ 

 الكبِرة العدد أِضًا.

ة انتهاء طفل ( بدراسة هقارنة لبِان أثر بعض الهتغِرات فُ ت6386وقاهت )زىران، سهاح ،    شكِل ىِو
الروضة لموطن بعصر العولهة، تيدف الدراسة الحالِة إلٍ التعرف عمٍ طبِعة االنتهاء لموطن عند طفل 

 85( طفاًل هن الذكور واإلناث )25الروضة، هقارنة إِاه بعِنة هن الهراىقِن، وتكونت عِنة الدراسة هن )
بِق هقِاس االنتهاء لموطن عمٍ كال العِنتِن ( عاهًا(، تم تط88 -86عهر ) 03( سنوات، 6 -5عهر )

لمهقارنة بِنيها. واستخدام تحمِل التباِن الثنائُ. وأوضحت نتائج الدراسة: عدم وجود تأثِر دال لكل هن النوع 
لخبرة التنقل أو السفر فُ الطفولة الهبكرة،  3.325والعهر فُ االنتهاء لموطن، وجود تأثِر دال عند هستوى 

بالنسبة لهتغِر االتصاالت االجتهاعِة فُ تأثِره فُ االنتهاء  3.38دال عند هستوى أقل هن ووجود تأثِر 
لموطن، وأوضحت أنو كمها اتسعت دائرة عالقات الفرد هن األسرة فالهجتهع اإلنسانُ كمو، كمها زاد هجال 

 انتهائو هن األسرة لموطن األم لمهجتهع اإلنسانُ ككل. 
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( بدراسة كان اليدف هنيا الكشف عن فاعمِة برناهج قائم عمٍ 6385كها قاهت )بيجات، ِرم،
األنشطة الهتكاهمة فُ تدعِم قِم االنتهاء والهواطنة لدى طفل الروضة. اعتهدت الدراسة عمٍ الهنيج شبو 

( بطاقة هالحظة لقِم االنتهاء والهواطنة لدى طفل 8التجِربُ لهناسبتو لطبِعتيا. وكانت األدوات: 
تبار هصّور لقِاس قِم االنتهاء والهواطنة لدى طفل الروضة. تكونت عِّنة الدراسة هن ( اخ6الروضة، 

ة 03سنوات، وبمغ حجهيا  6-5أطفال الروضة هن   -طفاًل وطفمة هن الهمتحقِن بروضة القاعدة الجِو
فُ هحافظة الطائف، الههمكة العربِة السعودِة. بعد تحمِل البِانات توصمت النتائج إلٍ: وجود تحسن 

أداء الهجهوعة التجِربِة عِنة البحث عمٍ االختبار الهصور لقِم االنتهاء والهواطنة وأبعادىا، وعمٍ عمٍ 
بطاقة هالحظة أبعاد قِم االنتهاء والهواطنة فُ القِاسِن القبمُ والبعدي، هها ِدل عمٍ فاعمِة البرناهج 

 الهقترح. 

فاعمِة برناهج هتنوع االنشطة لتنهِة ( بدراسة تيدف لبِان 6387وقاهت )الهمِجُ، ِريام، 
، ف ببمدان الوطن العربُاالنتهاء العربُ لدى طفل الروضة، هن خالل إعداد برناهج هتنوع األنشطة لمتعِر

وتنهِة االنتهاء العربُ لدى أطفال الروضة. وقد تم تطبِق األداتِن عمٍ هجهوعة هن أطفال الروضة 
طفاًل وطفمة ، هجهوعة تجِربِة واحدة ، وأوضحت النتائج  03بمغ عددىم  KG2الهقِدِن بالهستوى الثانُ 

أن الفرق بِن هتوسطُ درجات هجهوعة البحث فٍ التطبِقِن القبمُ والبعدى عمٍ هقِاس االنتهاء العربُ 
كان دااًل إحصائًِا ولصالح التطبِق البعدى، و بِنت نتائج استخدام هعادلة هربع إِتا فاعمِة البرناهج 

 لهقترح فٍ تعِرف األطفال ببمدان الوطن العربُ وتنهِة االنتهاء العربُ لدِيم .ا

هها سبق، ِتضح أن تمك الدراسات قدهت براهج أنشطة هتكاهمة لتنهِة االنتهاء لدى طفل الروضة، وقد 
 ( الخِرطة فُ بعض األنشطة لتنهِة االنتهاء لموطن.6386استخدهت )زىران، سهاح ،

 ثــــروض البحــــف
توجد فروق دالة إحصائِا بِن هتوسطٍ درجات الهجهوعة التجِربِة ) قبمُ/ بعدي ( عمٍ اختبار فيم  -8

 الخِرطة الجغرافِة الهصور لطفل الروضة، لصالح التطبِق البعدي .
توجد فروق دالة إحصائِا بِن هتوسطٍ درجات الهجهوعة التجِربِة ) قبمُ/ بعدي ( عمٍ هقِاس  -6

 االنتهاء الوطنُ لدى طفل ها قبل الهدرسة ، لصالح التطبِق البعدي .تقدِر هفيوم 
توجد عالقة إرتباطِة دالة إحصائًِا بِن درجات أطفال الهجهوعة التجِربِة )فُ القِاس البعدي(عمٍ  -0

 اختبار فيم الخِرطة الجغرافِة الهصور لطفل الروضة ، ودرجاتيم عمٍ هقِاس االنتهاء الوطنُ.
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 ثـــلبحراءات اــــإج
 منيج البحث :

ُاستخدم الهنيج شبو التجِربُ، ذي الهجهوعة الواحدة، وذلك لتجِرب برناهج أنشطة الرسم البِانُ الهقترح، 
هدى فعالِتو وصالحِتو فُ تحقِق األىداف الهوضوعة هن أجمو، واتبعت االجراءات  والوقوف عمٍ

  التالِة:
عداد مواد وأدوات البحث :  أوال : تصميم وا 

)من  لدى طفل الروضة:الرسم البياني في تنمية بعض المفاىيم الجغرافية ( إعداد برنامج أنشطة 4)
 إعداد الباحثة(

 (4وصف البرنامج: ممحق ) -أ
تقوم فمسفة البرناهج عمٍ تنهِة هيارات فيم الخِرطة الجغرافِة واالنتهاء لدى طفل الروضة ،  فمسفة البرنامج:

هن هن خالل استغالل هِل الطفل الطبِعُ إلٍ المعب، فِتعمم عن طِرق المعب سواء بالهجسهات، بالحركة، 
فُ قراءة الخِرطة، ثم التعبِر أوبالصور، واستغالل قدرة الطفل عمٍ االستبصار وقراءة الصورة قبل قراءة الكمهة 

 عنيا بالتهثِل البِانُ .
 أسس بناء البرنامج:

 صِاغة أىداف البرناهج بحِث تكون واضحة، هحددة وقابمة لمقِاس. -8
 ِتهِز هحتوى البرناهج بصحة الهادة العمهِة الهقدهة. -6
شبع احتاجاتيم،  -0  ِتناسب هحتوى البرناهج هع خصائص نهو أطفال الروضة، ِو
ق والهتعة، لهناسبتيا الىتهاهات األطفال وهِوليم.تتهِز أن -2  شطة البرناهج بالتشِو
 استخدام أسالِب تعمم هناسبة لطفل الروضة -5
 اختِار وسائل تعمِهِة جِدة تسيم فُ تحقِق أىداف البرناهج -6
م هناسبة وهتنوعة   -7  استخدام أسالِب تقِو

 اليدف العام لمبرنامج:
طة الجغرافِة   طة وتحمِميا(، وتنهِة االنتهاء تقدِم أنشطة الرسم البِانُ لتنهِة هيارات فيم الخِر لدى طفل )قراءة الخِر

 الروضة. 
تفرع هن ىذا اليدف:  ِو

 تسهِة بعض الهفاىِم أو الظواىر الجغرافِة.  -8



 فاعمية برنامج أنشطة الرسم البياني
 

 - 7: - 

 حنان محمد عبدالحميم نصارد/ 

 تحدِد الهوقع النسبُ ) قِرب هن/ بعِد عن ، بجوار، أهام / خمف(.  -6
 ة الطفل بالهحافظة التُ ِعِش فِيا سكانيا، ثرواتيا و تراثيا وحضارتيا.تنهِة هعرف -0
 تحدِد العالقات وعقد الهقارنات بِن الخصائص البشِرة والخصائص الطبِعِة لمهحافظة .   -2
 تنهِة إحساسو باالنتهاء لهحافظتو واالعتزاز بتراثيا وحضارتيا. -5
 تنهِة هعرفة الطفل لحقوقو والتهسك بيا، واحترام الطفل لحقوق الغِر : الحِرة، العدل والهساواة.  -6
تنهِة هعرفة الطفل بواجباتو وقِاهو بيا، وتحهمو هسؤولِاتو : ِحترم النظام ، ِقبل الحِاة هع اّخِرن ،  -7

 ة، ِحافظ عمٍ آثار هحافظتو.ِحافظ عمٍ الهرافق العاهة ، ِحافظ عمٍ الههتمكات الخاصة والعاه
 محتوى برنامج أنشطة الرسم البياني المقترح : 

 أختيار محتوى البرنامج : 
وقد تم تحدِد الهحتوى التعمِهُ لمبرناهج فُ ضوء األىداف العاهة ، وذلك هن خالل االطالع عمٍ        
 ,Ferrara) ودراسة (، Monteiro, C. & Ainley, Janet, 2003) السابقة ، هثل دراسة الدراسات

Francesca, 2014(  ودراسة ،)Chumark, Ch.; Puncreobutr, V., 2016 ودراسة ، )
(،  6386(، ودراسة )زىران، ىناء حاهد، وشمبُ، أحهد، السنباطُ، هنٍ رأفت، 6382)هنصور، حهِدة، 

تُ تناولت هجال ِراض (، والدراسات النظِرة ال6387، اىِهرِارا اب، دهحه؛ و هيا كهال، )حنفُودراسة 
( 6338األطفال ، والرسوم البِانِة، واالنتهاء، ووثِقة الهعاِِر القوهِة القوهِة لِراض األطفال فُ هصر )

وتحتوي عمٍ الهفاىِم األساسِة اّتِة: الهوقع الجغرافُ النسبُ بهعنٍ هوضع الهكان نسبِا بالنسبة 
 كان وتعنُ الخصائص الطبِعِة والبشِرة لمهكان.لإلنسان، أو بالنسبة لهكان آخر، ، وجغرافِة اله

 وحدات البرنامج:
 :-الباحثة إعداد –ِتضهن هحتوى البرناهج وحدتِن      

) قريب من/ بعيد عن ، بجوار، أمام / خمف(بالنسبة لمطفل وحدة الموقع النسبي وتحديد االتجاىات  -4
واألشياء واألماكن، وتتضمن خرائط مثل خريطة البيت، خريطة قاعة الروضة، خريطة الشارع، ومنطقة 

 السكن، خريطة الحديقة. 
 جغرافية المكان )محافظة كفر الشيخ : سكانيا، ثرواتيا و تراثيا وحضارتيا(. -4

وتتسم أنشطة الرسم البِانُ التضهنة فُ وحدتُ البرناهج ل وحدتي البرنامج: األنشطة المتضمنة داخ
األنشطة الفردِة والجهاعِة، وهنيا ها ِهارس فُ قاعة الروضة، أو فُ حجرة هناىل بالتنوع ، هن حِث 
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الهعرفة حِث توجد أجيزة الكهبِوتر والداتا شو، أِضا فُ الفناء، وفُ الطبِعة، وتتضهن أنشطة فنِة، 
 قصصِة، وعقمِة ، وحركِة.و 

) العروض البصِرة والحسِة التُ تخاطب أكثر هن حاسة، الهناقشة والحوار،  وتتضمن أساليب التعمم:
غمب عمِيا األسموب القصصُ، واأللعاب التعمِهِة، واالستكشاف، ولعب األدوار، و البِان العهمُ  ِو

 والهحاكاة (
النهاذج والعِنات، الصور والموحات ،بطاقات هصورة،  الوسائل التعميمية المستخدمة في البرنامج:

نت،  تعرض هن خالل جياز الكهبِوتر والداتا ألعاب، هجسهات عرائس  ، خرائط هصورة وعروض بوربِو
 شو ، فقد راعت الباحثة أن تخاطب الوسائل التعمِهِة حواس الطفل الهختمفة.

 تم هن خالل:  التقويم:
 الهصور ) هن إعداد الباحثة( اختبار هيارات فيم الخِرطة -8
 هقِاس تقدِر هفيوم االنتهاء لدى طفل ها قبل الهدرسة . إعداد : عبد الفتاح غزال -6

 عرض البرنامج عمى المحكمين :
تم عرض البرناهج عمٍ هجهوعة هن الهحكهِن هن ذوي الخبرة واالختصاص فُ هجال التربِة وعمم 

 رأي حول النفس ، ِراض األطفال ، وذلك إلبداء ال
 . هدى ارتباط أىداف البرناهج اإلجرائِة باليدف العام .أ 

 ب. هدى هالئهة هحتوى البرناهج ، وأنشطتو لتحقِق األىداف الهوضوعة لو.
 جـ. هدى هالئهة الهادة العمهِة ، وأسموب عرضيا ألطفال الروضة.

 وقد أبدى السادة الهحكهون بعض الهالحظات ، وتتمخص فِها ِمُ : 
 تعدِل صِاغة بعض األىداف اإلجرائِة.  -
 حذف بعض األجزاء التُ بيا إسياب فُ األنشطة . -

وبعد إجراء التعدِالت وفقًا ّراء الهحكهِن أصبح البرناهج الهقترح هعدًا فُ صورتو النيائِة صالحًا 
 لمتطبِق.

 
 (4ق )إعداد الباحثة : ممح -( اختبار ميارات فيم الخريطة المصور لطفل الروضة 4)

 بناء االختبار:
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دراسة  )هنصور، حهِدة، قاهت الباحثة باالطالع عمٍ بعض االختبارات فُ دراسات سابقة ، هثل 
؛ و هيا ، )حنفُ(، ودراسة  6386(، ودراسة )زىران، ىناء؛ وشمبُ، أحهد؛ السنباطُ، هنٍ ، 6382
فِيا، وتم اإلسترشاد بخطوات بناء  ، واستفادت هن طِرقة تصهِم االختبار (6387، ِارا ، دهحه

 (.86:6337والتربوي )هوسٍ ، االختبارات والهقاِِس هن كتاب فُ القِاس النفسُ
 ىدف االختبار: 

لدى  )قراءة الخِرطة وتحمِميا(قِاس فاعمِة أنشطة الرسم البِانُ الهقترحة فُ تنهِة هيارات فيم الخِرطة  
تفرع هن ىذا اليدف:  طفل الروضة.  ِو

تعرف وتسهِة بعض قِاس درجة أداء الطفل فُ هيارة قراءة الخِرطة :  تحدِد هوضوع الخِرطة ) -8
الهتضهنة فُ خرائط برناهج أنشطة الرسم البِانُ(، تحدِد الهوقع الهفاىِم أو الظواىر الجغرافِة 

 ، استخدام هفتاح الخِرطة فُ ترجهة) قِرب هن/ بعِد عن ، بجوار، أهام / خمف،....(النسبُ
 رهوزىا، تحدِد االتجاىات .

قصد بيا وصف توِزع الظواىر الههثمة عمٍ  -6 قِاس درجة أداء الطفل فُ هيارة تحمِل الخِرطة: ِو
الخِرطة، وعقد الهقارنات بِن الظواىر، وتحدِد العالقات بِن الخصائص البشِرة والخصائص 

  الطبِعِة لمهحافظة. 
 ( (4وصف االختبار : )ممحق )

( أسئمة خاصة بالهوقع 85هنيم )، ( سؤال03أدائٍ هصور )هن إعداد الباحثة(، هكون هن )وىو اختبار 
الهتضهنة تعرف وتسهِة بعض الهفاىِم أو الظواىر الجغرافِة ( خاصة ب85النسبُ وتحدِد االتجاىات، و)

ة فُ الخرائط، و خاصة بجغرافِة الهكان )الهقارنات بِن الظواىر، وتحدِد العالقات بِن الخصائ ص البشِر
 والخصائص الطبِعِة لمهحافظة(. 

 تصحيح االختبار:
ِتم تسجِل االستجابات كل طفل فٍ استهارة تقِِم خاصة بو تحتوى عمٍ الخانات التالِة: رقم  

ات األداء: -السؤال: رهز الفقرة أقل  -درجتِن( 6الحد األدنٍ) -درجات( 0أعمٍ هن الحد األدنٍ)( هستِو
 درجة واحدة((. 8هن الحد األدنٍ )

 ( درجة93 – 03*الدرجة الكمِة لالختبار )هن  
 صدق االختبار:
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هحكهِن فٍ  83االختبار عمٍ هجهوعة هن الهحكهِن، هكونة هن  قاهت الباحثة بعرض
، هن كمِات التربِة بجاهعة طنطاتخصص ِراض األطفال وتخصص هناىج وطرق تدِرس وسائل تعمِهِة 

أكد هن صدق الهحتوى، واجتهعت آراء الهحكهِن عمٍ هناسبة صور وجاهعة كفر الشِخ ، بيدف الت
سنوات ، وكانت نسبة االتفاق 6 –5االختبار وأسئمتو لقِاس هيارات فيم الخِرطة لدى طفل الروضة هن 

 (876:  6337) هوسٍ ،%.93بِن الهحكهِن 
 ثبات االختبار:

عادة التطبِق )هوسٍ ، طفل هن  03عمٍ عِنة هن ( 826:  6337تم حساب ثبات االختبار بالتطبِق وا 
أطفال روضة هدرسة عمٍ عبد الشكوراالبتدائِة لمغات التابعة لوزارة التربِة والتعمِم بكفر الشِخ ، وبحساب 

 %.88هعاهل االرتباط بِن التطبِق األول والثانٍ كان 

 (: 4444يوم االنتماء لدى طفل ما قبل المدرسة إعداد : عبد الفتاح عمي غزال )( مقياس تقدير مف5) 
 (5ممحق )       

  ىدف المقياس :
ِيدف ىذا الهقِاس إلٍ تحدِد درجة انتهاء طفل ها قبل الهدرسة ؛ وذلك هن خالل قربو أو بعده عن  

، ةالعواهل الهرتبطة بتشكِل هفيوم االنتهاء ، وقد تم اختِار ىذا الهقِاس بعد استعراض عدة هقاِِس )لفظِ
لُ ؛ وذلك الرتباط أىداف غِر لفظِة( قد رأت الباحثة هناسبة ىذا الهقِاس الستخداهو فُ البحث الحا

البرناهج اإلجرائِة باليدف العام لمهقِاس،  فِصمح هقِاس تقدِر هفيوم االنتهاء لقِاس هدى أداء طفل 
الروضة لمههارسات الدالة عمُ الهواطنة ، وكذلك لهناسبتو هع العهر الزهنُ ألفراد العِنة ، باإلضافة 

 لسيولة تطبِقو عن طِرق الهعمهة .
 اس :محتوى المقي

 ( عاهاًل باإلضافةإلٍ بضع عبارات ، وىذه العواهل ىُ :88ِتكون ىذا الهقِاس هن ) 
التداول والهعاهالت الخاصة،  -2األغانُ الشعبِة،  -0هساعدة الضعفاء،  -6االرتباط بالجهاعة،  -8)
 -9 االنتهاء لو، -8حب الوطن،  -7الهحافظة عمٍ فيم هشكالت الوطن،  -6األفكار الدِنِة،  -5

ة بالعربِة الفصحٍ،   التفاعل االجتهاعُ ( -88المعب،  -83الهفردات المغِو
 عبارة( .27( عبارات هكهمة لتصبح العبارات )0( عبارة ، و)22وقد تم التعبِر عنيم فُ )

 
 صدق المقياس :
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استخدم اختبار القمق لألطفال إعداد : عبد الرقِب إبراىِم كهحك لبِان صدق الهقِاس ، حِث ِتهتع  
%( )لمبنات( ، وقد تراوحت قِهة الصدق بِن 87%( )لمبنِن( ، )86بدرجة عالِة هن الثبات تتراوح بِن )

 ( .3038%( ، وىٍ قِم دالة إحصائِا عند هستوى داللة )%75( ، )60)
 اس :ثبات المقي

سنوات( بالسنة الثانِة بالروضات  6-5( طفاًل هن سن )866تم تطبِق الهقِاس عمٍ عِنة تجِربِة هن )
( ِوهًا ، وقد أتضح ثبات الهقِاس هن 85الحكوهِة فُ وسط وشرق اإلسكندِرة ، وأعِد الهقِاس بعد )

 هعاهالت االرتباط ، واالنحراف الهعِاري .
 لتجريبي:ثانيا : عينة البحث  والتصميم ا

بِة واحدة،  قواهيا  طفال وطفمة هن الهستوى الثانُ  03تتكون عِنة البحث هن هجهوعة تجِر
هن روضة هدرسة المغات التجِربِة التابعة اختِرت عشوائِا سنوات،  6-5هرحمة ِراض األطفال، هن 

 لوزارة التربِة والتعمِم بكفر الشِخ.  
 ثالثا: إجراءات تطبيق البرنامج : 

تم تطبِق التجربة عمٍ هدى شيِرن فُ الفصل الدراسُ األول هن العام  زمن تطبيق البرنامج:تحديد 
، بواقع ثالث أِام أسبوعًِا ِتم فِيا التطبِق برناهج األنشطة الهتحفِة، وكل نشاط استغرق 6363/ 6389
ُ لطفل ها قبل دقِقة تقِربًا، وتم تطبِق اختبار الهواطنة الهصور وهقِاس انتهاء الوطن 25 – 03هن 

 الهدرسة.
تم تطبِق التجربة عمٍ أطفال الهستوى الثانُ بروضة هدرسة المغات تحديد مكان تطبيق البرنامج: 

التجِربِة بكفر الشِخ، وذلك لتوفر قاعات واسعة، وهمعب واسع، وقاعة هصادر الهعرفة، هع وجود 
 ، فُ نفس القاعة . Data Showكهبِوتر ، وجياز 

 البرنامج:تطبيق 
تطبِق هقِاس تقدِر هفيوم االنتهاء الوطنُ لدى طفل ها قبل الهدرسة )إعداد : عبد الفتاح غزال(  - أ

 تطبِقا قبمِا، عمٍ أطفال الهجهوعة التجِربِة عِنة البحث)عمٍ كل طفل بشكل فردى(.
الهصور لطفل الروضة )إعداد : الباحثة( تطبِقًا قبمًِا عمٍ تطبِق اختبار هيارات فيم الخِرطة  - ب

 أطفال الهجهوعة التجِربِة عِنة البحث )عمٍ كل طفل بشكل فردى(. 
تطبِق برناهج أنشطة الرسم البِانُ الهقترح )إعداد : الباحثة(عمٍ أطفال الهجهوعة التجِربِة بصورة   -جـ

ثالث هجهوعات صغِرة كل هجهوعة عشرة أطفال  جهاعِة ، بحِث قسهت الهجهوعة التجِربِة إلٍ
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تم تطبِق نفس األنشطة عمٍ كل هجهوعة عمٍ حدى، حتٍ ِتِسر لكل هجهوعة التعاهل هع الخرائط 
واستكشافيا وتطبِق أنشطة الرسم البِانُ بالخطوط وبالرهوز البصِرة والصور وبالهجسهات 

األسالِب . )وقد عاون الباحثة فٍ  وبالحركات، ولكن تطبق عمِيم جهِعا نفس األنشطة وبنفس
 (.كمِةطالبات بالفرقة الرابعة بال 0تطبِق البرناهج : الهعِدة / شِهاء الحداد بقسم ِراض األطفال ، و

تطبِق اختبار هيارات فيم الخِرطة الهصور لطفل الروضة )إعداد : الباحثة( تطبِقًا بعدًِا عمٍ   - د
 ٍ كل طفل بشكل فردى(.أطفال الهجهوعة التجِربِة عِنة البحث)عم

تطبِق هقِاس تقدِر هفيوم االنتهاء الوطنُ لدى طفل ها قبل الهدرسة )إعداد : عبد الفتاح غزال(   -ىـ
 تطبِقًا بعدًِا ، عمٍ أطفال الهجهوعة التجِربِة عِنة البحث)عمٍ كل طفل بشكل فردى(.

 يــحصائة في التحميل اإلـــة المستخدمــاليب االحصائيــاألس
لداللة الفرق لهتوسطِن t. Test تم تحمِل البِانات إحصائِا باستخدام: " باستخدام اختبار 

هرتبطِن ، لمهقارنة بِن األداء القبمُ والبعدي لمهجهوعة التجِربِة، بالنسبة لالختبار والهقِاس أدوات 
طِة بِن األداء عمٍ البحث، وهعاهل ارتباط بِرسون باستخدام الدرجات الخام لمكشف عن العالقة االرتبا

 (.6330)عبد الرحهن، االختبار والهقِاس أدوات البحث
 اـــث وتفسيرىــج البحــــائنت

 أوال: نتائج التحقق من صحة الفرض الذي يجيب عن السؤال األول من أسئمة البحث ونصو:
ما فاعمية برنامج أنشطة الرسم البياني المقترح في تنمية بعض ميارات فيم الخريطة لدى  – 4س 

 سنوات ؟ 8-7طفل الروضة من 
 الفرض الذي يجيب عن السؤال األول :

 الفرض األول ونصو كاّتٍ: "توجد فروق دالة إحصائِا بِن هتوسطٍ درجات الهجهوعة التجِربِة  -8
اختبار فيم الخِرطة الجغرافِة الهصور لطفل الروضة، لصالح التطبِق ) قبمُ/ بعدي ( عمٍ 

 البعدي"
 
 
 

 (4جدول )
 الفروق بين متوسط درجات القياس القبمي/بعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار ميارات فيم الخريطة المصور 
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 لطفل الروضة

 

 المجموعة
 ع م ن التطبيق

درجة 
 قيم )ت( الحرية

 

 مستوى الداللة

 المجموعة 

 التجريبية

 ;4 46.65 85.4 54 تطبيق قبمي

 
4.59;7 

 دالة

 5:.46 4.49: 54 تطبيق بعدي 4,47عند مستوى

 حِث: ن = عدد أفراد الهجهوعة،    م = الهتوسط،    ع = االنحراف الهعِاري             
      

 ( أن : 8ِتضح هن جدول )
بِة ) قبمُ/ بعدي ( عمٍ اختبارهيارات فيم  -8 قِهة "ت" الهحسوبة لمفروق بِن هتوسطٍ درجات الهجهوعة التجِر

طة الهصور لطفل الروضة ) ( عند هستوى داللة 80699( وىٍ أكبر هن قِهة " ت " الجدولِة وىُ )6.0795الخِر
(3035 . ) 

وق ذات داللة إحصائِة عند هستوى داللة وبذلك تكون "ت" الهحسوبة دالة إحصائًِا ، أي أن ىناك فر 
( بِن هتوسطٍ درجات الهجهوعة التجِربِة ) قبمُ/ بعدي ( عمٍ اختبارالهواطنة الهصور لطفل 3035)

 الروضة ، لصالح التطبِق البعدي . وعمٍ ذلك ِتم قبول الفرض األول.

 يمكن تفسير نتائج التحقق من صحة الفرض األول كما يمي :
لبِانُ تعتبر هدخال هتهِزا، حِث تثِر أنشطة الرسم البِانُ حواس الطفل وهِمو أنشطة الرسم ا-

 لإلستكشاف والمعب، وتتفق هع اىتهاهاتو.
كها أن برناهج أنشطة الرسم البِانُ الهقترح عهل عمٍ تنهِة هيارتِن هن هيارات فيم الخِرطة، وىُ  -

 طفل فُ هرحمة العهمِات الهحسوسة.قراءة الخِرطة وتحمِل الخِرطة، بها ِتناسب هع قدرات ال
   كها تنوعت أسالِب التعمم الهستخدهة فُ برناهج األنشطة الهتحفِة الهقترح فُ البحث الحالُ هثل: -

) العروض البصِرة والحسِة التُ تخاطب أكثر هن حاسة، الهناقشة والحوار، األلعاب التعمِهِة، 
 لبِان العهمُ والهحاكاة (. االستكشاف، لعب األدوار، األسموب القصصُ، و ا
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كها أن ههارسة أنشطة هتنوعة هثل األنشطة فنِة، والقصصِة، والعقمِة ، والهوسِقِة، والحركِة ؛ جعل  -
 األطفال ِقبمون عمٍ ههارسة تمك األنشطة بدافعِة، ورغبة فُ اإلستكشاف والتعمم.

النهاذج والعِنات، الصور والموحات ،بطاقات كها تنوعت الوسائل التعمِهِة الهستخدهة فُ البرناهج:  -
هصورة، ألعاب، هجسهات عرائس ، خرائط هصورة وعروض بوربوِنت،  تعرض هن خالل جياز 
الكهبِوتر والداتا شو، جياز تسجِل، فقد راعت الباحثة أن تخاطب الوسائل التعمِهِة حواس الطفل 

 الهختمفة.
سنوات، تنهو  7-6أن الطفل فُ هرحمة ها قبل العهمِات هن وتتفق تمك النتِجة هع ها ِراه بِاجِو هن -

ن بعض الهفاىِم وتصنِف األشِاء، حِث ِطغٍ اإلدراك البصري  بدأ بتكِو لدِو هيارات التهثِل، ِو
 (.27: 6336عمُ تفكِر الطفل فُ ىذه الهرحمة. )ىنداوي، 

بِانُ فُ تنهِة  هفاىِم، وقدرات وتتفق تمك النتِجة هع الدراسات التُ أوضحت فاعمِة أنشطة الرسم ال -
( حِث اعتبرت الرسم البِانُ وسِمة لتشخِص (Louis, Linda, 2013عقمِة هختمفة ، هثل دراسة 

، (Ferrara, Francesca, 2014)(، 6339التعبِر الخطُ لألطفال، بِنها دراسات )الخطِب ،
(Chumark, Ch.; Puncreobutr, V., 2016)  أو التهثِل البِانُ فُ ، اىتهت باستخدام الرسم

 تنهِة هيارات التفكِر االبداعُ ، والهيارات الِراضِة األساسِة.
كها تتفق تمك النتِجة هع الدراسات التُ قدهت براهج وأنشطة لتنهِة بعض هيارات فيم الخِرطة  -

وري، لألطفال ، باستخدام هداخل وأسالِب هختمفة كالقصص الرقهِة واأللعاب التعمِهِة وألعاب هنتس
(، 6380،ىنادَ، زار)الخ(، ودراسة 6386هثل دراسة )برغوث، رحاب صالح؛ وهغازي، هنال سعدي، 

ودراسة )هنصور، حهِدة،  (،6382)عبد اليادي، ِاسر هحهد؛ وأبوىشِهة، هنٍ ساهح، ودراسة 
 ،)حنفُ(، ودراسة 6386(، ودراسة)السِد، رشا إبراىِم،6385(، ودراسة )فكري، إِهان جهال، 6382
 ;.Yıldız, G., 2019   &Atiye, A. Ö)، كها تتفق هع دراسة (6387، ِارا ، دهحه؛ و هيا 

Esin, D.;) ٍالتُ قِهت هيارات فيم الخِرطة لدى طفل الروضة وأوضحت أنو لدِو القدرة عم ،
 ههارسة تمك الهيارات، ولدِو قدرة عمٍ استخدام الخرائط.

هيارات فيم الخِرطة لدى طفل الروضة، والهيم ىو استخدام فتمك الدراسات توضح إهكانِة تنهِة بعض 
 هدخال جِدا وأنشطة شِقة، وذلك ِنطبق بشكل كبِر عمٍ أنشطة الرسم البِانُ.

 ثانيا: نتائج التحقق من صحة الفرض الذي يجيب عن السؤال الثاني من أسئمة البحث ونصو:
 8-7تنمية االنتماء لدى طفل الروضة من ما فاعمية برنامج أنشطة الرسم البياني المقترح في  -4س
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 سنوات ؟:
 الفرض الثانُ ونصو كاّتٍ:" توجد فروق دالة إحصائِا بِن هتوسطٍ درجات الهجهوعة التجِربِة  -6

) قبمُ/ بعدي ( عمٍ هقِاس تقدِر هفيوم االنتهاء الوطنُ لدى طفل ها قبل الهدرسة ، لصالح 
 التطبِق البعدي .

 (4جدول )
 متوسط درجات القياس القبمي/بعدي لممجموعة التجريبية عمىالفروق بين 

 لدى طفل ما قبل المدرسةمقياس االنتماء الوطني 
 

 المجموعة
 ع م ن التطبيق

درجة 
 الحرية

 قيم )ت(
 مستوى الداللة

 المجموعة 

 التجريبية

 ;4 44,954 8,44; 54 تطبيق قبمي

 
;,;4444 

 دالة

 44,644 444,44 54 تطبيق بعدي 4,47عند مستوى

 حِث: ن = عدد أفراد الهجهوعة،    م = الهتوسط،    ع = االنحراف الهعِاري           
 

 ( أن :6ِتضح هن جدول )
بِة ) قبمُ/ بعدي ( عمٍ هقِاس االنتهاء الوطنُ  - 8 قِهة "ت" الهحسوبة لمفروق بِن هتوسطٍ درجات الهجهوعة التجِر

 ( . 3035( عند هستوى داللة )80699( وىٍ أكبر هن قِهة " ت " الجدولِة وىُ )9096386لطفل الروضة )
داللة إحصائِة عند هستوى داللة  وبذلك تكون "ت" الهحسوبة دالة إحصائًِا ، أي أن ىناك فروق ذات

( بِن هتوسطٍ درجات الهجهوعة التجِربِة ) قبمُ/ بعدي ( عمٍ هقِاس االنتهاء الوطنُ لطفل 3035)
 الروضة ، لصالح التطبِق البعدي . وعمٍ ذلك ِتم قبول الفرض الثانُ.

نهِة بعض هيارات أي أن الهجهوعة التجِربِة التُ تمقت برناهج أنشطة الرسم البِانُ الهقترح لت
سنوات، حِث تحسنت درجاتيا  6-5فيم الخِرطة، أدت لتنهِة االنتهاء الوطنُ لدى أطفال الروضة هن 

 عمٍ هقِاس االنتهاء الوطنُ لطفل الروضة، بعد تطبِق برناهج األنشطة الهقترح.
 يمكن تفسير نتائج التحقق من صحة الفرض الثالث والرابع كما يمي :
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الفرض الثالث والرابع، بنفس التفسِر السابق لمفرض األول ، والثانُ، إال أن  ِهكن تفسِر نتائج
التُ تالحظيا  هدى أداء طفل الروضة لمههارسات الدالة عمُ الهواطنة الهقِاس ِقِس الجانب السموكُ أو

أداء طفل تعنُ تحسن فُ  هقِاس االنتهاء الوطنُ لطفل الروضةالهعمهة ، وتحسن درجة الطفل عمٍ 
، أها اختبار الهواطنة الهصور، فِقِس الجانب الهعرفُ أكثر هن  روضة لمههارسات الدالة عمُ الهواطنةال

 الجانب السموكُ.
نفس الهقِاس، ، حِث استخدهت (6337نتائج دراسة )الهشرفُ، إنشراح ،وتتفق تمك النتِجة أِضا هع  -

، لقِاس الهواطنة لدى : عبد الفتاح غزالهقِاس تقدِر هفيوم االنتهاء لدى طفل ها قبل الهدرسة إعداد 
بعد تطبِق برناهج أنشطة هتنوعة وقد أوضحت تحسن أداء األطفال عِنة الدراسة، طفل الروضة، 

(، ودراسة 6385(، دراسة  )بيجات، ِرم،6386قاهت بتطبِقو عمِيم، دراسة )زىران، سهاح ،
 (.  6387)الهمِجُ، ِريام، 

  
 الفرض الذي يجيب عن السؤال الثالث من أسئمة البحث ونصو: ثالثا: نتائج التحقق من صحة

ما طبيعة العالقة االرتباطية بين درجات األطفال عمى اختبار ميارات فيم الخريطة المصور ،  -5س
 ودرجاتيم عمى مقياس االنتماء الوطني؟

بِة )فُ :" توجد عالقة إرتباطِة دالة إحصائًِا بِن درجات الفرض الثالث ونصو كاّتٍ -0 أطفال الهجهوعة التجِر
طة الجغرافِة الهصور لطفل الروضة ، ودرجاتيم عمٍ هقِاس االنتهاء  القِاس البعدي(عمٍ اختبار هيارات فيم الخِر

 الوطنُ".
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 (5جدول )
 يوضح نتيجة معامل االرتباط بين أداء أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى

 ميارات فيم الخريطة المصور لطفل الروضة ، ودرجاتيم عمى مقياس االنتماء الوطنيالختبار 
 
 مقياس االنتماء الوطني 

 4,95 الختبار المواطنة المصور لطفل الروضة

 3.35دالة عند هستوى داللة 

 
بِن  3.35( وجود عالقة ارتباطِة هوجبة ودالة إحصائًِا عند هستوى 0ِتبِن هن الجدول السابق رقم )

بِة عمٍ  ، ودرجاتيم  هيارات فيم الخِرطة الهصور لطفل الروضة اختباردرجات أطفال الهجهوعة التجِر
لك ِهكن قبول فُ التطبِق البعدي، وعمٍ ذ هقِاس االنتهاء الوطنُ لدى طفل ها قبل الهدرسةعمٍ 

هيارات فيم  اختبارالفرض الخاهس ، وذلك ِعنٍ أن التحسن فٍ أداء أطفال الهجهوعة التجِربِة عمٍ 
هقِاس االنتهاء الوطنُ لدى ، ِرتبط بشكل إِجابُ هع  درجاتيم عمٍ  الخِرطة الهصور لطفل الروضة

 . طفل ها قبل الهدرسة
بنفس التفسِر السابق ذكره فٍ نتائج  الثالثويمكن تفسير نتائج التحقق من صحة الفرض   

 الفرض األول والثانُ، والتفسِر السابق ذكره فُ نتائج الفرض الثانُ.
 اتــــات والمقترحــــالتوصي

 التوصيات: 
 فُ ضوء النتائج التُ أسفر عنيا البحث، فإن توصِات البحث تتهثل فُ اّتُ:

 لمعممات الروضة:
 هيارات فيم الخِرطة هن خالل أنشطة عهمِة، وتقدم بصفة هستهرة وكافِة. تقدِم براهج وأنشطة لتنهِة -
تقدِم براهج وأنشطة لتنهِة إنتهاء لهدِنتو ولهحافظتو ولوطنو هن خالل أنشطة عهمِة، وتقدم بصفة هستهرة  -

 وكافِة.
 إقاهة رحالت لمهعالم السِاحِة الههِزة لمبمد ولمهحافظة.  -
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 األطفال:  لمقائمين عمى تطوير مناىج رياض
 االستفادة هن برناهج األنشطة فُ البحث الحالُ فُ هنيج ِراض األطفال -
أِضا  وضع أنشطة تتضهن تفعِل لمهجاالت التُ بِنيا ارتباط هثل هجال الجغرافِا والتاِرخ واالنتهاء  -

 الوطنُ.
 إنتاج برهجِات لتنهِة هيارات فيم الخِرطة لألطفال. -

 ختمفة:لممسئولين عن وسائل اإلعالم الم
 تقدِم براهج وأعهال دراهِة لتوعِة اّباء وهعمهات الروضة، وإلرشادىم بكِفِة تنهِة االنتهاء الوطنُ لدى األطفال. -

  ةــــات مقترحـــوث ودراســبح
 برناهج أنشطة الرسم البِانُ  لتنهِة الهفاىِم العمهِة لدى طفل الروضة. -
كِفِة استخدام أنشطة الرسم البِانُ فُ تنهِة الهفاىِم برناهج تدِربُ لهعمهات ِراض األطفال عمٍ  -

 الجغرافِة.
 برناهج ِستخدم الرحالت لتنهِة االنتهاء الوطنُ لدى طفل الروضة. -
 برناهج ِستخدم التعمم التعاونُ لتنهِة بعض هيارات فيم الخِرطة لدى طفل الروضة . -
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 عــــــــــالمراج

 أوال : المراجع العربية:  

 (. هيارات الخِرطة6383سمطان صالح)إدِرس   -
htm. on 15/4/2019     http://histgeo.hisforum.com/montada.f4, topic- 145- 

 راساتدال مفُ تنهِة هفاىِ ًنِةراأللعاب التعمِهِة اإللكت انداستخ ر(: أث6380)ردىنادَ ب، ازرالخ -
 - سشه نجاهعة عِ، فةرًالهعة ءارهجمة الق. تِوفُ دًلة الك ًضةرال لفط    ٌداالجتهاعِة ل

 .876-860(، 807، )فةرة ًالهعءارلمق ِةرالجهعِة الهص - بِةركمِة الت
(. فاعمِة برناهج تدِربُ قائم عمٍ التهثِالت البصِرة فُ تنهِة 6339الخطِب، رائد سعد الدِن )  -

،  كمِة الدراسات دكتوراه()رسالة هيارات التفكِر اإلبداعُ فُ ضوء نهط التعمم لدى الطمبة الهوىوبِن. 
ة والنفسِة العمِا، جاهعة عهان العربِة، األردن.  التربِو

(. كِفِة غرس االنتهاء لدى األطفال فُ هرحمة ها قبل الهدرسة. 6380السمِحات، فواز ناِل ) -
www.almadenahnews.com › article on 21/5/2019    › 

ج حركُ لتنهِة بعض الهفاىِم الجغرافِة لدى الطفل الهعاق (. فاعمِة برناه6386السِد، رشا إبراىِم ) -
، هركز االرشاد النفسُ -هجمة االرشاد النفسُ جاهعة عِن شهسعمقِا باستخدام هنيج هونتِسوري. 

(26 ،)560- 575. 
 . القاىرة، دار الفكر العربُ.الخرائط الجغرافِة، تصهِم وقراءة وتفسِر(. 6336الشِرعُ، أحهد البدوي ) -
. الِراض، دار عالم قاهوس هصطمحات العموم االجتهاعِة –الشاهل (. 8999الصالح، هصمح أحهد)  -

 الكتب.
(. فاعمِة برناهج قائم عمٍ هصادر تعمِهِة هتنوعة فُ تنهِة بعض 6382الصاِغ، ِاسهِن فتحُ ) -

اض األطفال، ، كمِة ِر.)رسالة دكتوراه(الهفاىِم الجغرافِة لطفل الروضة فُ ضوء هعاِِر الجودة
 جاهعة القاىرة.

اض األطفال(. 6335القبِالت، عِسٍ راجُ) - س العموم فُ الهرحمة األساسِة الدنِا وهرحمة ِر ، عهان، أسالِب تدِر
 دار الثقافة.

، هكتبة هعجم الكِالنُ لهصطمحات الحاسب اإللكترونُ(. 8996الكِالنُ، تِسِر ؛ والكِالنُ، هازن ) -
 لبنان، بِروت. 
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ة الهعرفة فُ الهناىج وطرق (: 6330المقانُ، أحهد حسِن؛ والجهل، عمُ) - هعجم الهصطمحات التربِو
 ، القاىرة: عالم الكتب.6. طالتدِرس

(: فاعمِة برناهج التربِة عمٍ الهواطنة وحقوق االنسان لدى الطفل الِتِم،           6337الهشرفُ، إنشراح ) -
uqu.edu.sa/page/ar/103643,on ,on2/7/2019. 

(. فاعمِة استخدام  األلعاب األكادِهِة لتنهِة الثقافة الجغرافِة والحس 6388الهغاوري، شِهاء أحهد) -
 ، كمِة التربِة، جاهعة طنطا.)رسالة هاجستِر(الهكانُ لطفل ها قبل الهدرسة. 

ربُ لدى طفل (. فاعمِة برناهج هتنوع االنشطة لتنهِة االنتهاء الع6387الهمِجُ، ِريام رفعت) -
 ،   www.amazon.fr. › Noor Publishing on 15/8/2019الروضة. 

(. برناهج قائم عمٍ استخدام الكهبِوتر لتنهِة 6386برغوث، رحاب صالح؛ وهغازي، هنال سعدي) -
كمِة ِراض األطفال جاهعة  -هجمة الطفولة والتربِةبعض الهفاىِم الجغرافِة لدى طفل الِراض. 

 .682 -600(، 86)2، االسكندِرة
 ، عهان، هكتبة الخمِج العربُ.8. ططرق تدِرس الجغرافِا(. 6336برىم، نضال عبد المطِف ) -
(. فاعمِة برناهج قائم عمٍ األنشطة الهتكاهمة فُ تنهِة قِم االنتهاء 6385بيجات، ِرم هحهد بيِج) -

(، 68، جاهعة األسكندِرة، ) الهجمة الطفولة والتربِة، كمِة ِراض األطفوالهواطنة لدى طفل الروضة. 
080-258. 

، العربِة لمهناىج إستراتِجِات التعمم النشط و تدِرس الدراسات االجتهاعِة(: 6339جهعة، ثناء أحهد ) -
 الهتطورة والبرهجِات.

فُ  رَوِسنتوه لخدقائهة عمٍ ه حةرهقت افِةرجغ ةد(: فاعمِة ًح6387اىِه )رِارا اب، دهحه؛ و هيا كهال، حنفُ -
(، 6)00، هجمة كمِة التربِة، جاهعة أسِوط. ًضةرال لفطل ةطِرة الخءارهيارات ق ضافُ ًبعرالجغ ستنهِة الح

620-570 . 
(. فعالِة حقِبة تعمِهِة فُ تنهِة بعض الهفاىِم الجغرافِة لدى طفل 6382رضوان ،أهل عزت ) -

،كمِة ِراض األطفال، ة هاجستِر()رسالالروضة فُ ضوء الهعاِِر القوهِة لِراض األطفال فُ هصر. 
 جاهعة بورسعِد.

(. دراسة هقارنة ألثر بعض الهتغِرات فُ تشكِل ىوِة انتهاء طفل 6386زىران، سهاح خالد عبدالقوي) -
هجمة دراسات الطفولة، كمِة الدراسات العمِا لمطفولة، جاهعة عِن الروضة لموطن بعصر العولهة. 

 .53-08(، 55)85،شهس
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، األسكندِرة، دار الهعرفة قواعد الجغرافِا العاهة الطبِعِة والبشِرة(. 6338د جودت )سعادة، أحه -
 الجاهعِة.

(. طبِعة العالقة وحجهيا بِن تعمِم الجغرافِا فُ هراحل التعمِم العاهوالتعمِم 6338عاِل، حسن)  -
ة، كمِة الهعمهِن الجاهعُ.  بهحافظة جدة، جاهعة هجمة البحوث والدراسات فُ اّداب والعموم التربِو

 .67-8(، 2، )الهمك عبد العِزز، الههمكة العربِة السعودِة
(. أثر استخدام الخرائط والرسوم البِانِة فُ تحصِل طمبة الصف 6388عبد الجبار، حسِن سالم ) -

 . 233 -066(، 2) 83، هجمة أبحاث كمِة التربِة األساسِةالثانُ لهادة الجغرافِا. 
 ،القاىرة ، دار الفكر العربُ.2، طالقِاس النفسُ )النظِرة والتطبِق ((. 6330) عبد الرحهن، سعد -
(. فاعمِة دلِل هقترح الستخدام الخرائط ونهاذج األشكال التوضِحِة 6388عبد النبُ، ىشام أحهد ) -

صف لهقرر الجغرافِا بإسموب االستكشاف الهوجو فُ تنهِة التفكِر االستداللُ والتحصِل لدى تالهِذ ال
 ، كمِة التربِة، جاهعة االسكندِرة.)رسالة هاجستِر(األول الثانوي. 

(. فاعمِة برناهج هقترح قائم عمٍ القصص 6382عبد اليادي، ِاسر هحهد؛ وأبوىشِهة، هنٍ ساهح ) -
-دراسات عربِة فُ التربِة وعمم النفسالحركِة لتنهِة بعض الهفاىِم الجغرافِة لطفل ها قبل الهدرسة. 

ِن العربرابطة ا  .286 -090(، 50، )-لتربِو
ة هعاصرة(. 6339عطوة، هحهد أهِن) - ة والتطبِق، رِؤ ، القاىرة، تدِرس الدراسات االجتهاعِة النظِر

 دار السحاب.
الهكانُ فُ  َرر البصوعمٍ التص مقائ رِسُدت لخده اند(. فاعمِة استخ6388عطِة، عمُ حسِن) -

، ائِةدة االبتحمراله ذتالهِ ٌدالهادة ل وً االتجاه نح ةطِرلخا مفي مافِا لتنهِة هفاىِرالجغ سرِدت
ة لمدراسات االجتهاعِة  .97-52(،00،)هجمة الجهعِة التربِو

االنتهاء لدى أطفال هدارس المغات ، دراسات فُ عمم النفس (:  6338غزال، عبد الفتاح عمٍ ) -
 اإلسكندِرة، هؤسسة حورس الدولِة .. الكتاب الثانُ ، الهشكالت السموكِة لمطفل، اإلكمِنِكُ

(. أثر استخدام استراتِجِة التدِرس التبادلُ فُ 6386فاِد، ساهِة الهحهدي؛ وىِكل، إبراىِم هحهد ) -
تدِرس الجغرافِا عمٍ تنهِة بعض هيارات فيم الخِرطة والتهثِل البِانُ لهحتواىا لدى تالهِذ الصف 

 .838-63(، 68، )هعة طنطاهجمة كمِة التربِة، جاالثانُ اإلعدادي. 
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(. فعالِة برناهج كهبِوتري تفاعمُ هتعدد الوسائط قائم عمٍ فنِة "دي بونو" 6385فكري، إِهان جهال) -
، كمِة )رسالة دكتوراه(لقبعات التفكِر الستة فُ تنهِة بعض الهفاىِم الجغرافِة لدى طفل الروضة. 

 ِراض أطفال، جاهعة بورسعِد.
. القاىرة، دار الفكر الدراسات االجتهاعِة طرق التدِرس واالستراتِجِات(. 6338هحهد ،عاطف سعِد ) -

 العربُ.
: بحث دافع االنتهاء وتأثِره فُ الهجتهع. 6386هعيد اإلهارات التعمِهُ،  -

http://www.uae7.com/vb/t29688.html on 15/8/2019 
(: تبسِط ودهج أنشطة الدراسات االجتهاعِة فُ البرناهج الِوهُ لِراض 6382ر، حهِدة )هنصو  -

 ، كمِة التربِة، جاهعة طنطا..) رسالة هاجستِر(األطفال فُ ضوء هعاِِر تعمِم الطفل
اء والهعوقِن(. 6337هوسٍ، فاروق عبد الفتاح ) - . القاىرة، هكتبة زىراء  القِاس النفسُ والتربوي لألسِو

 الشرق.
، كمِة التربِة، )رسالة هاجستِر((. برناهج لتنهِة الحس الجغرافُ لطفل الروضة. 6382نجاتُ، شِهاء هحهد) -

 جاهعة طنطا.
 . العِن، األهارات، دار الكتاب الجاهعُ.عمم نفس النهو الطفولة والهراىقة(: 6336ىنداوي، عمُ ) -
وثِقة الهعاِِر القوهِة القوهِة لِراض األطفال فُ هصر، (.6338ِم، ج.م.ع. )وزارة التربِة والتعم -

 . القاىرة،هطابع روزالِوسف.هشروع تحسِن التعمِم فُ هرحمة الطفولة الهبكرة
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