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 فاعلية استخذام الرؤوس املرقوة يف تنوية

 بعض املفاهين اجلغرافية لذي طفل الروضة
 

Effectiveness of using numbered heads 

 in developing some geographical concepts 

 of kindergarten children 
 
 

 إعــذاد                                  
 ناهذ حموذ شعباى علىد.                                             

 هذرس هناهج الطفل بقسن رياض األطفال                                             
 خالشي كفر جاهعة –كلية الرتبية                                                              

 ثـــتخمص البحـــمس

استخداـ ييدؼ البحث الى تنمية بعض المفاىيـ  الجغرافية مف خالؿ 
لدى طفؿ الروضة واستخدمت الباحثة المنيج التجريبى  استراتيجية الرؤوس المرقمة

تتكوف عينة البحث مف " طفؿ مف أطفاؿ الروضة و 03عمى عينة قواميا "
ومجموعة ضابطة، مف المستوى الثاني مرحمة رياض مجموعتيف، مجموعة تجريبية، 

 سنوات. 6-5األطفاؿ، مف 

وقد اعدت برنامج لالنشطة قائـ عمى استراتجية الرؤوس المرقمة لتنمية بعض 
المفاىيـ الجغرافية، وقائمة بالمفاىيـ الجغرافية لطفؿ الروضة واختبار المفاىيـ 

 الجغرافية المصور وبينت النتائج التالى :

( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 3.35وجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي داللة )ي -1
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  القياس البعدي الختبار المفاىيـ 
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 الجغرافية لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية.
( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 35,3يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي داللة ) -2

موعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ الجغرافية المج
 لصالح التطبيؽ البعدي. 

فاعمية استخداـ الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية لدى وىو ما يؤكد 
 .طفؿ الروضة
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 ةـــدمــــقـالم
تعد رياض األطفاؿ مؤسسة تربوية اجتماعية ، تعمؿ عمى زيادة خبرات 
الطفؿ وتنمية مفاىيمو ، وليا دور فعاؿ فى المساىمة بالنمو المتكامؿ لشخصية 
الطفؿ، باإلضافة إلى أف ليا أىدافيا وبرامجيا الخاصة، والتي مف خالليا تييئ 

 العمرية التى يصؿ إلييا.  األطفاؿ لموصوؿ إلى مرحمة متقدمة تتناسب مع المرحمة
 (*. 0: 2302) بغيدة وعبد الحميد، 

الجغرافية مف المفاىيـ المتطورة والمتغيرة والتي مف الميـ إلماـ  المفاىيـ
الطفؿ بيا بشكؿ مستمر بيا، فمفاىيـ مثؿ )األرض ، والوطف ، والزماف ، والمكاف ، 

، والعمراف، والظواىر الطبيعية  واإلنساف ، والثقافة ، والبيئة ، والمجتمع ، والسكاف
، والتربة ، والموقع ، والبشرية ، والحضارة ، والحيواف ، والمساحة ، واإلقميـ 

 ، والبقاء (والعالمية
 ومف اجؿ ذلؾ اىتمت الكثير مف الدراسات

( التي اكدت عمى فاعمية وحدة جغرافية مقترحة 2307دراسة حنفي، ومحمد )مثؿ 
في تنمية الحس الجغرافي وبعض ميارات القراءة  قائمة عمى مدخؿ منتسوري

 الخريطة لطفؿ الروضة.
 ( التي استخدمت برنامج قائـ عمى مصادر تعميمية متنوعة2302ودراسة الصايغ )
 بالمفاىيـ الجغرافية

( التي استخدمت 2302بغيدة وعبد الحميد.) وضرورة اكسابيا لالطفاؿ مثؿ دراسة 
التي تنشد التطور والتقدـ والتواصؿ مع الماضي  ، بما إف األمـاالنشطة الفنية

منو في الحاضر الستشراؽ آفاؽ المستقبؿ تيتـ دائمًا بأبنائيا المبدعيف  واإلفادة
 لتحقيؽ الفمسفة االجتماعية التي تنشدىا

 
 
 
 

 (*APA) 
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ومف خالؿ مراجعة الباحثة لنتائج كثير مف الدراسات والندوات والمؤتمرات التربوية 
اولت تعمـ عمـ الجغرافيا ومياراتيا،اتضح ػ أف األطفاؿ  في جميع المراحؿ التي تن

يعانوف مف صعوبة في اكتساب الميارات الجغرافية وخاصة في مرحمة رياض 
 (Catling . (2004األطفاؿ وىو ما أكدتو دراسة

لذا اىتمت الباحثة بالبحث عف استراتيجية لتنمية المفاىيـ الجغرافية لطفؿ 
الروضة وىي استراتيجية الرؤوس المرقمة، وتتشابو ىذه االستراتيجية بدرجة كبيرة مع 
التعمـ التعاوني، بؿ إف بعض الباحثيف يروا بأنيا إحدى استراتيجيات التعمـ التعاوني؛ 

طالب مف خالؿ مجموعات صغيرة غير متجانسة، وبتوجيو نظرا الف التعمـ يتـ بيف ال
رشاد مف المعمـ الذي يقود الموقؼ التعميمي .  وا 

وقد أثبتت الدراسات أف التعميـ يتقدـ وتزداد كفايتو في المواقؼ الجماعية الفردية 
فالمجموعات المتعاونة فيما بينيا تستثير سرعة التعمـ وتزيد كفايتو، كما أثبتت 

ف التعاوف بالمجموعات الصغيرة أفضؿ منو في المجموعات الكبيرة الدراسات أ
 (.066،  2335)الخطابية 

 مشكمة البحث:
 تتضح مشكمة البحث فيما يمي:

 - أواًل:

مف خالؿ دراسة استطالعية )*(  ميدانية قامت بيا الباحثة لمكشؼ عف مدي وعي 
االطفاؿ بالمفاىيـ الجغرافية المالئمة ليذة المرحمة،  ومدى تطبيؽ معممات رياض 
األطفاؿ لألنشطة التي تنمي المفاىيـ الجغرافية، وتمت الدراسة في ست روضات في 

ممة رياض أطفاؿ، وقد أوضحت نتائج مع 03مدينة كفر الشيخ، الستطالع آراء 
 % مايمى :  83الدراسة االستطالعية  بنسبة 

 قصور فى طرؽ تقويـ المفاىيـ الجعرافية لألطفاؿ -
 
(  استبانة استطالع رأي معممات رياض األطفال لتحديد مدى احتياجيم الستخدام الرؤوس  2ممحق )  *

 .طفل الروضةالمرقمة فى تنمية  بعض المفاىيم الجغرافية لدى 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Catling%2C+S
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كما أوضحت الدراسة االستطالعية أيضا أف تطبيؽ معممات رياض األطفاؿ ألنشطة 
حوؿ المفاىيـ الجفرافية يعتبرمحدود بالرغـ مف اىميتيا لطفؿ الروضة لدورىا الكبير 

 في مساعدة الطفؿ في التعرؼ عمى العالـ مف حولو

 -:ثانياً 

غرافية والتي اكدت عمى اىميتيا لطفؿ الدراسات السابقة التي تناولت المفاىيـ الج
(، دراسة 2306(،  دراسة النحاؿ )2307الروضة مثؿ دراسة كؿ مف دراسة محمد )

 Miaz (2015.)(، دراسة مايز 2305(، دراسة ابو غنيـ )2305أبو سميمة)

 ثالثا:

الدراسات السابقة التي تناولت استراتجية الرؤس المرقمة والتي اكدت عمى اىميتيا فى 
( 2307توصيؿ مفاىيـ مختمفة لطفؿ الروضة مثؿ دراسة كؿ مف محمد وحنفي،  )

(، وقد اكدت أف التعمـ التعاوني 2300ودراسة عطية )  (2302ودراسة الصايغ )
واستراتجية الرؤوس المرقمة كأحد اشكالو أسموب فعاؿ في تنمية المفاىيـ والقيـ في 

ير العممي والقيـ االجتماعية ، مما شجع في كافة المجاالت المغوية والرياضية والتفك
الباحثة عمى استخداـ استراتجية الرؤوس المرقمة  في تنمية المفاىيـ الجفرافية لدى 

 طفؿ الروضة.

ومن ىنا فمشكمة البحث تتحدد في وجود قصور في دور رياض األطفال في تقديم أنشطة لتنمية 
ضة لالنشطة التي تنمي ىذه المفاىيم لدى طفل المفاىيم الجغرافية، وقصور في تقديم معممات الرو 

 الروضة.

 تتحدد مشكمة البحث بالسؤال الرئيسي التالي :
فاعمية استخدام الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيم الجغرافية لدى طفل ما 

 ؟الروضة
 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية

  الروضة؟ما المفاىيـ الجغرافية التي يمكف اكسابيا لطفؿ 
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 فاعمية استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية  ما
 ؟لدى طفؿ الروضة

 ثـــروض البحـــــف
 في ضوء مشكمة البحث يمكف صياغة الفرض كالتالي:

 ( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 3.35يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي داللة )
والمجموعة الضابطة في  القياس البعدي الختبار المفاىيـ المجموعة التجريبية 

 الجغرافية لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية
 ( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 3.35يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي داللة )

المجموعة التجريبية  في القياسيف القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ الجغرافية 
 . لصالح التطبيؽ البعدي

 
 ثـــداف البحـــــأى

 ييدف البحث الحالي إلى :
 تحديد المفاىيـ الجغرافية التى يمكف اكسابيا لطفؿ الروضة . .0
فاعمية استخداـ الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية الكشؼ عف  .2

 .لدى طفؿ الروضة
 ثـــمية البحــــأى

 يمى :  البحث كما  أىميةتحديد   يمكن
  حوؿ استخداـ الرؤوس المرقمة في تنمية بعض  نظرًيا أدبا البحث الحالييقدـ

 .المفاىيـ الجغرافية لدى طفؿ الروضة
  قد تفيد البحث المشرفيف التربوييف في عقد دورات تدريبية لممعممات الروضة مف

 توظيؼ استراتيجية الرؤوس المرقمة في العممية التعميمية. أجؿ تدريبيـ عمى
 يمكف أف يسيـ ىذ البحث في تنمية المفاىيـ الجغرافية لدي طفؿ الروضة  دق اكم

باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط مما يدعـ الثقة بالنفس لدى الطفؿ ويجعمو 
ممما ببعض المعارؼ مثؿ معرفة الطفؿ االرض التي يعيش عمييا وموقع بمده 
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ط لمحتوى معرفي سيقدـ التي يعيش فييا عمى الخريطة كما تعد بمثابة تمييد بسي
 .لمطفؿ في المراحؿ التعميمية الالحقة

  يمكف أف يسيـ ىذا البحث في تحقيؽ بعض أىداؼ التعميـ في رياض األطفاؿ
 .في مصر وغيرىا مف الدوؿ العربية

 ثــــج البحــــمني
 :المنيج الوصفي -

محتوي لوصؼ وتحميؿ األدبيات والدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة، وتحميؿ 
عداد  الدراسة وكذلؾ وصؼ وبناء األدوات وتحميؿ النتائج وتفسيرىا في كتابة وا 

 االطار النظري.
 المنيج التَّجريبي -

فاعمية استخداـ الذي يبحث في أثر متغير مستقؿ عمى متغير تابع حيث يبحث 
 .الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية لدى طفؿ الروضة

  ثـــدود البحـــــح
 يقتصر البحث عمى الحدود التالية :

 الدراسي االوؿ مف سنة  الفصؿ في البحث ىذا تطبيؽ تـ :الزمنية الحدود
2309|2323 

 : ( سنوات.6-5تتمثؿ في عينة مف أطفاؿ المستوي الثاني) الحدود البشرية 
 : احدي الروضات بمدارس محافظة كفر الشيخ. الحدود المكانية 
 
 : الحدود الموضوعية      
 مفيوـ الخريطة ( -مفيوـ الطقس -المفاىيـ الجغرافية  )الحس الجغرافي -

  ثـــواد البحــــأدوات وم
 مف إعداد الباحثة :

 * قائمة بالمفاىيـ الجغرافية  المناسبة لطفؿ الروضة 
 *. استبانة تحديد المفاىيـ الجغرافية المناسبة لطفؿ الروضة* 
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 لممفاىيـ الجغرافية الستراتيجية الرؤوس المرقمة لعرض األنشطة  تعميمي برنامج
  .لتنمية بعض المفاىيـ الجغرافية لدى طفؿ الروضة

 اختبار المفاىيـ الجغرافية المصور لطفؿ الروضة 
 ثــــطمحات البحـــمص

 استراتيجية الرؤوس المرقمة
 (570، 2337( و) زيتوف،55، 2306)النحاؿ، عرفيا كؿ مف

استراتيجيات  التعمـ التعاوني يقوـ المعمـ فييا بتقسيـ المتعمميف بأنيا استراتيجية مف 
رقما، ثـ يقوـ بشرح المفيوـ ي المجموعة إلى مجموعات ويعطي لكؿ متعمـ ف

ثـ يطرح المعمـ سؤاؿ وعمى  ،االكاديمي باالستعانة بالسبورة وأوراؽ عمؿ معدة سمفا
ناقشتيا بشكؿ إيجابي حتي كؿ مجموعة البحث والدراسة لإلجابة عف ىذا السؤاؿ وم

يتقف كؿ فرد في المجموعة ىذه اإلجابة، ثـ يطمب المعمـ رقـ وعمي كؿ مف يحمؿ 
 الرقـ الوقوؼ واالستعداد لإلجابة.

 وتعرفيا الباحثة بأنيا :
احدى استراتيجيات التعمم التعاوني حيث تقسم المعممة األطفال إلى مجموعات 

ل وتعطي فرصة لمطفل لمتفكير بمفرده ثم صغيرة وتعطي لكل طفل رقم وتطرح سؤا
االشتراك مع باقي المجموعة لمبحث عن اجابة السؤال لموصول إلى إجابة نيائية 
يتقنيا جميع افراد المجموعة بحيث عندما تختار رقم يكون لدى جميع األفراد 
االستعداد لإلجابة وتستخدميا الباحثة لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية لطفل 

 .الروضة
 
 
 
 

 ( استبانة لتحديد المفاىيم الجغرافية المناسبة لطفل الروضة3ممحق )** 

 ( قائمة المفاىيم الجغرافية المناسبة لطفل الروضة4ممحق )* 
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 :المفاىيم الجغرافية 

 (22، 2337عرفيا )الدليمى ، 

 بأنيا عمـ ييتـ بدراسة سطح األرض مف حيث الشكؿ والتكويف، واإلنساف ونشاطاتو،
والتفاعؿ بيف اإلنساف والبيئة، حيث يؤثر ويتأثر كؿ منيما باآلخر، ونتائج تمؾ 

 التفاعالت.

 وعرفتيا الباحثة إجرائيا بأنيا :

قدرة الطفل عمى تصنيف الظواىر الجغرافية المختمفة المتشابية واستبعاد الظواىر 
 المختمفة عنيا . 

 ةـــات السابقـــري والدراســـار النظــــاإلط

 المحوراألول المفاىيم الجغرافية
 المقدمة: (1

الطفولة ىي لبنة المجتمع وغراسو والطفؿ مف بداية وجوده في ىذه الدنيا وىو يكتشؼ 
العالـ الذي يعيش فيو وبالتالي فيو يكتسب المفاىيـ التي مف حولو والتي تتكوف 

مفاىيـ لدى تدريجيا مف خالؿ عمميات عقميو وحسية معقدة، ومف ىنا نجد أف تنمية ال
الطفؿ تعد مف الركائز األساسية لنمو الطفؿ في الجوانب العقمية، والمعرفية، 

 ( 7: 2308عبد العزيز وأبوبكر،والمغوية، واالجتماعية. )

يعد عمـ الجغرافيا مف العموـ األساسية التي يعتمد عمييا في تكويف فكر وشخصية 
يبحث في العالقة مف تحديد  اإلنساف وسموكياتو وقيمة في أي مستوي دراسي، فيو

 شخصية المكاف، ومف حسف أو سوء استخدامو لمموارد الطبيعية.
أي أف المعرفة الجغرافية تنمو مف خالؿ مشاىدات الطفؿ داخؿ المنزؿ وخارجو، 
وليذا تيتـ الجغرافيا بخيرات األطفاؿ المباشرة وغير المباشرة ، وبوعي الطفؿ لمبيئة 
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تعمـ األطفاؿ الجغرافيا مف خالؿ ممارسة األنشطة التعميمية واألماكف المحيطة لو، في
اليومية في الروضة، ونتيجة لذلؾ يبدأ الطفؿ في معرفة االتجاىات الرئيسية وفي 

ىر الجغرافية )حنفي ومحمد،  تكويف الصور العقمية عف رؤيتو لألشياء والظوا
2307) 

 ماىية المفيوم الجغرافي (2
مفاىيـ الجغرافية ىي:" مجموعة مف األشياء أو ( أف ال25: 2335)عرفة ، عرؼ 

الرموز أو الحوادث الخاصة التي تـ تجميعيا معًا وفؽ وصؼ معيف وعمى أساس 
أما   الخصائص أو الصفات المشترؾ التي يمكف اإلشارة إلييا برمز أ سـ معيف،

( عمى أنو كممة أو فكرة أو تصور عقمي تجريدي أو تصور عقمي أو 2303صالح)
محسوس يشير إلى ظاىرة جغرافية سواء صنيعة بشرية ويمكف أف عميو برمز أو سمة 

 معينة، مثؿ تضاريس، إقميـ طبيعي، زراعة، سكاف،.....الخ. وبناء عمى سبؽ فاف
 : المفيوم الجغرافي تعريف (0

أو تصور عقمي يدؿ عمى ظاىرة جغرافية طبيعية أو بشرية ويتـ  ىو اسـ أو لفظ
 تكوينو ونموه لدى المتعمـ عف طريؽ الحقائؽ والخصائص ليذه العناصر المشتركة.

 مراحل نمو المفاىيم (4
 اربعة مراحؿ لنمو المفيوـ (36، 2889ذكر عطوة)

 وفييا يستمع الطفؿ أف يعرؼ ما يقصد بالمفيوـ.مرحمة التمييز : 
 وفييا يصنؼ الطفؿ المفاىيـ الى فئات خاصة وفرعية ترتبط مرحمة التصنيف :

 بالمفيوـ.
 وىي مرحمة التعريؼ والتجريد وفييا يعرؼ الطفؿ معنى مرحمة تشكيل المفيوم :

 المفيوـ، لكنو ال يستطيع التعبير عنو.
 وفييا يربط الطفؿ بيف المفيوـ وما يتوصؿ اليو مف تعميمات.مرحمة التعميم : 

( بعض العوامؿ التي تؤثر عمى نمو المفاىيـ الجفرافية عند 2332وقد حدد بطرس)
 االطفاؿ منيا

 وىي المثيرات التي تمر مف خالليا الخبرات في طريقيا لمدماغالحواس : 
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 :يمعب الذكاء دورا ىاما في تكويف المفاىيـ الطفؿ الذكي يدرؾ جوانب  الذكاء
 اءالمفيوـ بشكؿ افضؿ مف الطفؿ األقؿ ذك

 :كمما تعرض الطفؿ ألنشطة متعددة ومتنوعة كمما كاف ىناؾ  ممارسة األنشطة
فرصة افضؿ لنمو المفاىيـ فإكساب المفاىيـ الجغرافية يعتمد عمي العمر الزمني 

 والبيئة الريفية والحضرية
 :يعتمد نمو المفاىيـ في البداية عمي الخبرة المحسوسة المباشرة. نوع الخبرة 
 :لجغرافيخصائص المفيوم ا (5

 - :تشترؾ المفاىيـ الجغرافية في مجموعة مف الخصائص منيا
 المفاىيـ الجغرافية الحسية اسرع في التعمـ مف المفاىيـ المجردة 
  تختمؼ المفاىيـ تبعا لألبعاد الالزمة لتعريفيا فالمفاىيـ التي تقوـ عمي أبعاد كثيرة

 اكثر تعقيدا مف المفاىيـ التي أقوـ عمى أبعاد اقؿ
  تختمؼ المفاىيـ الجغرافية في عدد الظاىر المتشابية التي تمثميا أي مف حيث

 عدد وصفات التي يتضمنيا المفيوـ.
  ىناؾ مفاىيـ جغرافية ترتكز عمي صفة واحدة أو صفتيف في حيف ىناؾ مفاىيـ

 ترتكز عمى عدد كبير مف االبعاد وىذة الصفات ليا دور كبير في تعمـ المفيوـ.
 ـ الجغرافية مف البسيط الي المعقد ومف المحسوس الي المجرد.تتميز المفاىي 
  لكي يتعمـ الطفؿ مفيوـ جغرافي عاـ البد ولف يتعمـ بعض المفاىيـ الخاصة التي

 يتكوف منيا المفيوـ.
  بعض االصطالحات في الخريطة يمكف اعتبارىا مفاىيـ لكثرة استخداميا

 وشيوعيا.
  الفرد ذىنيا.تعد المفاىيـ تكوينات عقمية يكونيا 
 اىمية تعمم المفاىيم الجغرافية لدي طفل الروضة (6

 ( 2889(، وعطوة)2888( وصالح)2883( وعرفة)2883عقل) ذكر كؿ مف
تعد المفاىيـ الجفرافية الوسيمة اليامة التي يتعرؼ بيا الطفؿ عمى اشياء موجودة أن 

 في البيئة مف اشياء او مواقؼ.
  إلى زيادة اىتماـ األطفاؿ بمادة الجغرافيا.تؤدي دراسة المفاىيـ الجغرافية 
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  تزيد مف قدرات األطفاؿ عمي استخداـ األطفاؿ عمي استخداـ المعمومات في
 مواقؼ حؿ المشكالت.

  تمثؿ أساسيات العمـ فتتضمف ميارات عقمية مثؿ التنظيـ والربط وتحديد
 الخصائص المشتركة.

 ر المواقؼ واألحداث الجديدة يساعد الطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة عمي تفسي
 غير المألوفة والتي لـ يسبؽ تعمميا أو المرور بيا.

  تعمـ الطفؿ المفاىيـ الجغرافية الخاصة بالطقس يساعدىـ عمي التنبؤ باالحواؿ
 المناخية.

  تعمـ المفاىيـ الجفرافية يعد مفتاح لممعرفة والتي يستطيع الطفؿ مف خالليا أف
 لمختمفة.يعمؿ فكره وينمي قدراتو ا

  اكتساب المفاىيـ الجغرافية يزيد مف امكانية التاثير ايجابيا في ميولو واتجاىاتو
 حيث يزيد مف تحمسو واقبالو عمى التعمـ.

 الدراسات السابقة لممحوراألول:
 ( 2811دراسة عطية ) 

فاعمية برنامج مقترح بإستخداـ األلعاب التربوية في إكساب بعض المفاىيـ الجغرافية 
( سنوات، ىدؼ البرنامج إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج 6 – 5أطفاؿ الروضة)لدى 

قائـ عمي االلعمب التربوية)التمثيؿ المسرحي ولعب االدوار( في اكساب بعض 
المفاىيـ الجغرافية لدى طفؿ الروضة، وطبؽ الباحث البرنامج عمى عينة مف اطفاؿ 

اصة بشبيف الكوـ واستخدـ ( سنوات بمدرسة حسيف غراب الخ6-5الروضة مف سف)
الباحث اختبار تحصيمي معرفي لبعض المفاىيـ الجفرافية، واسفرت النتائج عمي 

 فاعمية البرنامج في اكساب طفؿ الروضة بعض المفاىيـ الجغرافية.
 (2814دراسة الصايغ )

التي تيدؼ إلى تحديد المفاىيـ الجغرافية التي تناسب طفؿ الروضة، بناء برنامج  
قائـ عمى مصادر تعميمية متنوعة لتنمية بعض المفاىيـ الجغرافية لطفؿ الروضة في 
ضوء معايير الجودة، قياس فاعمية برنامج قائـ عمى مصادر تعميمية متنوعة في 

لروضة في ضوء معايير الجودة استخدمت تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية لطفؿ ا
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خدـ الباحثة المنيج التجريبي والذي سوؼ يسير وفقا إلجراءات الدراسة، وتكونت 
( طفال وطفمة مف أطفاؿ المستوى الثاني مف رياض األطفاؿ 63عينة الدراسة مف )

( طفؿ وطفمة مف روضة 03مقسميف إلى مجموعتيف: المجموعة التجريبية وعددىا )
( طفؿ وطفمة مف روضة مدرسة 03إليماف، والمجموعة الضابطة وعددىا )مجمع ا

الحواؿ االبتدائية وكانت أدوات الدراسة كاالتي اختبار ذكاء األطفاؿ )إعداد. إجالؿ 
مقياس المفاىيـ الجغرافية المصور لطفؿ الروضة واسفرت النتائج  -(  0989سرى، 

 عمى فاعمية الدراسة .
 (2817دراسة حنفي، ومحمد )

فاعمية وحدة جغرافية مقترحة قائمة عمى مدخؿ منتسوري في تنمية الحس الجغرافي   
وبعض ميارات القراءة الخريطة لطفؿ الروضة التي ىدفت إلى تنمية الحس الجغرافي 
وبعض ميارات قراءة الخريطة لطفؿ الروضة باستخداـ وحدة جغرافية وتـ إعداد 

ات قراءة الخريطة لطفؿ الروضة المناسبة لطفؿ قائمة لميارات الحس الجغرافي وميار 
( طفال وطفمة مف أطفاؿ الروضة خديجة 08الروضة وتكونت عينة الدراسة مف) 

بنت خويمد بمدينة أسيوط وتوصمت النتائج إلي فاعمية البرنامج القائـ عمى مدخؿ 
 مونتيسوري في تنمية الحس الجغرافي وميارة قراءة الخريطة لطفؿ الروضة.

 :  ب عمى دراسات المحور األول تعقي
استخدمت الدراسات السابؽ لدراسات ىذا المحور يتضح مايمى :  العرضمف خالؿ 

  السابقة المفاىيـ الجغرافية  لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا :
 التحصيؿ ودافعية اتجاىات األطفاؿ نحو تعمـ المادة العممية،  -
 لروضة تنمية الجوانب الوجدانية والحركية لدى أطفاؿ ا  -

النتائج التى توصمت إلييا الدراسات السابقة فقد أشارت نتائج الدراسات إلى فعالية 
 المفاىيـ الجغرافية  فيما يمى : 

 التحصيؿ ودافعية إتجاىات األطفاؿ نحو تعمـ المادة العممية  -0
 تنمية الجوانب الوجدانية والحركية لدى أطفاؿ الروضة -2
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 أوجو اإلختالف بين البحث الحالى ودراسات المحوراألول : 
ىدفت إلى تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية باستخداـ الرؤوس  الحاليةالدراسة 

 المرقمة، وبذلؾ ىى تختمؼ عف الدراسات السابقة فيما يمى : 
  عمى عينة مف أطفاؿ الروضة فى بيئة مختمفة وىى مركز قميف  البحثتطبيؽ– 

 فرالشيخ . محافظة ك
  (  6-5عينة مف أطفاؿ المستوى الثانى مف الروضة )  عمىتطبيؽ البحث

 سنوات . 

 المحور الثاني استراتجية الرؤوس المرقمة:

 المقدمة: .1

مف  Together Heads Numbered استراتيجية الرؤوس المرقمة
استراتيجيات التدريس الحديثة التي تسيـ بشكؿ فاعؿ في تشجيع التعمـ النشط لدى 

عمى مستوى تحصيؿ األطفاؿ أو  األطفاؿ وتحقؽ نتائج تعميمية مرضية لممعمـ سواء
عمى انسيابية خطواتيا وانعكاس نتائجيا عمى مستوى أداء المعممة في الدرس. وىذه 
االستراتيجية تستند بشكؿ أساس عمى تقسيـ األطفاؿ إلى مجموعات متساوية في عدد 
أعضائيا، وتحمؿ ىذه المجموعات أرقاما متشابية، وكذلؾ أعضاء ىذه المجموعات 

يحمموف أرقاًما متشابية أي أنيا مكررة عمى جميع المجموعات، ويضع أفراد  ىـ أيًضا
المجموعة رؤوسيـ مًعا ليتأكدوا مف صحة الجواب لمسؤاؿ المطروح مف المعممة ويقدـ 

 ( 0: 2306)الياسري، .حاممو الرقـ المعني اإلجابة لمصؼ ككؿ
لمعاصرة ، والتي وتعد احدي تقنيات التعمـ التي جاءت بيا الحركة التربوية ا

أثبتت البحوث اثرىا اإليجابي مع األطفاؿ، وتقوـ عمي تقسيـ األطفاؿ إلي مجموعات 
صغيرة، وعمى األطفاؿ التعاوف لمبحث عف اإلجابة، مع مراعاة إتقاف كؿ منيـ 

 .لإلجابة
يعد أسموب التعمـ التعاوني النشط أحد االتجاىات الحديثة في مجاؿ التعمـ، و 

وقد ناؿ اىتماما كبيرا بسبب إمكانية استخدامو في الفصوؿ الدراسية كأسموب حديث 

https://www.teachervision.com/numbered-heads-together-cooperative-learning-strategy
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لمتعمـ يقوـ عمى التعاوف والعمؿ الجماعي لتحقيؽ أىداؼ مشتركة مف خالؿ األنشطة 
 .التعاونية التي يقوـ بيا المتعمموف

%مما نرى، 03%مما نسمع،03ووفقا لمخروط ادجارديؿ نحف نتذكر 
%مما نفيمو 93%مما نفيمو ونقوـ بعممو،73% مما نشاىد ونرى ونسمع، 53و

ونفعمو ونتمفظ بو. وكانت ىذه الزيادة في التذكر نتيجة النخراط المتعمميف في 
ز التواصؿ بينيـ. الممارسة الفورية لما تعمموه وقاموا بتعميمو لمتعمـ آخر، مما يعز 

 line,E, 2006 (Moore, KD,2005)((،)  2336)صالح، 
أف التعمـ التعاوني ىو أحد أنواع التعمـ الصفي الذي يتـ فيو تقسيـ المتعمميف 
إلي مجموعات تعاونية صغيرة، ويوظؼ أساسا لتنمية كؿ مف التحصيؿ األكاديمي 

ـ مختمؼ المجاالت الدراسية والميارات االجتماعية، ومف مميزاتو أنو صالح لتعمي
ويمكف تطبيقو في مختمؼ المراحؿ التعميمية بدءا مف رياض األطفاؿ. )زيتوف، 

2330.( 
وبذلؾ يصبح التعمـ التعاوني األسموب األكثر فعالية لتعمـ العموـ، حيث أف التعاوف 
ىو الميارة الحياتية األساسية التي يتـ استخداميا في جميع جوانب التفاعؿ 

ماعي، في المدرسة والعمؿ واألسرة، والعالقات االجتماعية، فالبشر يتعمموف االجت
بشكؿ أفضؿ عندما يتعاونوا مع اآلخريف و يعالجوا عمميات تعمميـ بصورة نشطة 
بأنفسيـ. حيث يعد التعمـ التعاوني ىو عنصر أساسي مف التعميـ، وىو السبيؿ 

ـ مشاركة المتعمميف، ويساعدىـ عمى األكثر فعالية لممتعمميف لتعمـ العموـ ألنو يدع
تطوير فيميـ لممفاىيـ العممية، وتطوير ميارات االتصاؿ وعمميات التفكير العممي 

 & .line,E, 2006 ،( Frank,L, 2004))(، 2335أبو ىوال، ( المرتبطة بيا
Sidney,M) ، Slavin,E.,2003).) 

تميز لمجميع.وكاف تركيز ( بالتعميـ لمتميز وال 2333وقد أوصى مؤتمر داكار عاـ )
ذلؾ المؤتمر عمى ضرورة األخذ بفمسفة التعمـ النشط، و أف يكوف المتعمـ ىو محور 
العممية التعميمية التي يجب أف تتـ في مناخ ديمقراطي، تشارؾ فيو جميع األطراؼ، 
وأف تركز المناىج التعميمية عمى المفاىيـ األساسية وا ألفكار المحورية التي ترتبط 

اة المتعمـ، و أف ييدؼ التعميـ إلى إحداث وتكويف الفيـ لدى المتعمـ مما يمكنو بحي
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مف التفكير اإلبداعي وحؿ المشكالت. وتأكد التربويات عمى أىمية التعمـ التعاوني 
  ).2300(، )قرني،  2333الغناـ،)النشط 

دي لممحتوى والواقع أف المتعمموف يتعمموف خالؿ التعمـ النشط أكثر مف التعمـ التقمي
المعرفي لمخبرات التعميمية، فيـ يتعمموف ميارات التفكير العميا كالتحميؿ واالستنتاج 
والتفسير واالستنباط وغيرىا، فضاًل عف أف مياراتيـ لمعمؿ في مجموعات تعززكثيرًا 

 (.9233)شحادة، 
لذلؾ، بدأ البحث عف استراتيجيات تعمـ خاصة تجعؿ المتعمـ عنصرًا فاعاًل في 

التي أصبحنا نعيش فييا، مف أجؿ تطوير إستراتيجيات معروفة ” القرية الصغيرة”
لتكوف أكثر فاعمية. وجاء التعمُّـ التعاوني بأشكالو المطورة والذي يعني ترتيب 
المتعمميف في مجموعات، وتكميفيـ بعمؿ أو نشاط يقوموف بو مجتمعيف متعاونيف، 

، ترتفع فييـ الدافعية إلى أقصى حد ممكف في أجواء مريحة خالية مف التوتر والقمؽ
 (.2332)ارشيد، 

 : مميزات استراتيجية الرؤوس المرقمة .2
أف إستراتيجية الرؤوس المرقمة ليا عدة  (Kagan, 2009, 9 ) يرى كاجاف

 مميزات،
 : تتمثؿ في أنيا

 تعد أداة تحث العقؿ عمى التفكير والتنظيـ الذىني . 
 ء آرائيـ المختمفة وىذا بدوره يؤدي إلى تعويدىـ تمنح المتعمميف الفرصة في إبدا

 . عمى احتراـ الرأي والرأي المقابؿ
  تتطمب مف المعمـ أف يختار بطريقة عشوائية الطمبة لالجابة مما يسيـ في توفر

 استجابة أكثر إنصافا لممتعمميف. فرص
  مستوىتساعد عمى رفع دافعية التعمـ وتحسيف نتائجو لمذيف يعانوف مف انخفاض 

االداء، وذلؾ مف خالؿ إتاحة العديد مف الفرص لمرد في الصؼ، حيث تشعرىـ 
 . بمستوى قدرة الطالب المتفوقيف بأنيـ
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 : أىداف استراتيجية الرؤوس المرقمة .3
 : ( أىداؼ اإلستراتيجية كما يمي007: 2339يذكر ) سعيدي والبموشي، 

 القضاء عمى الجمود الفكري . 
 واإلقناع المفظي تنمية قدرات التعبير . 
 تنمية التفكير اإلبداعي . 
 تاحة الفرصة لمجميع  . تفجير طاقات المتعمميف وا 
 تنمية ميارات التفكير العممي . 
 توفير مساحات أكبر لمتفكير . 

وترى الباحثة أن استراتيجية الرؤوس المرقمة تدرب الطالب عمى تحمل المسؤولية 
بقاء الميارات والمعارف عند المتعمم لفترة  الفردية والجماعية، كما أنيا تيدف إلى

ضفاء  أطول، باالضافة إلى أن التعمم باستخداميا يساعد في القضاء عمى الممل وا 
 جو نشط لمتعمم .

 : خطوات تنفيذ استراتيجية الرؤوس المرقمة .2
( مع إمكانية ترميز أو إعطاء اسـ 2-0تقسيـ المتعمميف إلى مجموعات مف ) -

 . أفراد المجموعاتمجموعة وترقيـ  لكؿ
 . يطرح المعمـ سؤاؿ أو مشكمة بصورة عامة لكؿ أفراد المجموعات -
 . يعطي وقتا محددا لممتعمميف لمتفكير بما فيو الكفاية بشكؿ فردي -
وضع المتعمميف في كؿ مجموعة رؤوسيـ معا لمتفكير في إجابة السؤاؿ واتفاؽ  -

 . الجميع عمى إجابة واحدة
داـ النرد مثاؿ ثـ يطرح السؤاؿ مرة ثانية بشكؿ خاص اختيار رقـ عشوائي باستخ -

 ,Lie,2010الطالب صاحب الرقـ الذي وقع عميو االختيار ليقدـ االجابة) عمى
64.) 

 الروؤس المرقمة و النظرية البنائية .5
تخرج البنائية مف طور التعمـ التقميدي القائـ عمي الحفظ والتكرار بؿ تؤكد عمي  -

أف كؿ متعمـ يجب أف يبني معارفو بنفسو وقواـ ىذه النظرية أف الطفؿ يكوف 
نشًطا في بناء أنماط التفكير لديو نتيجة تفاعؿ قدراتو الفطرية مع الخبرة المقدمة، 
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ح مدلوالتيا عف أف المعرفة تُبنى بصورة وتعبر البنائية في أبسط صورىا وأوض
نشطة عمى يد المتعمـ وال يستقبميا بصورة سمبية مف البيئة وىذا ما تتيحو 
استراتيجية الرؤوس المرقمة حيث ينشط المتعمـ لمبحث عف اإلجابة ثـ االشتراؾ 
لمبحث عف اإلجابة الصحيحة بالتالي فيو تعطي فرصة لمفرد إلثبات نفسو ثـ 

لتعاوف مع المجموعة لموصوؿ إلى اإلجابة الصحيحة ، ويتفؽ ذلؾ مع تتيح لو ا
 وجية نظر البنائييف في المعرفة والتعمـ فيـ يرووا :

أف التعمـ عممية نشطة يعني ذلؾ أف المتعمـ يبذؿ جيًدا عقمًيا لموصوؿ الكتشاؼ  -
المعرفػة بنفسػو، فعندما يواجو مشكمة يقترح فروض معينة لحميا، ويحاوؿ أف 

ختبر الفروض، حػتى يصؿ إلى نتيجة معينة. والتعمـ النشط يسمح لممتعمـ أف ي
يصؿ لمعرفة محددة مسبًقا داخػؿ ُأطػر البرنامج، ولكف عمى المتعمـ أف يبني 

 (.50، 2336المعرفة بنفسو. )زيتوف، وكماؿ 
كما يؤكد البنائيوف عمى اف التعمـ يكوف في أفضؿ حاالتو في عممية التفاوض  -

اعي، فالمناقشة بيف المجموعات تؤدي دوًرا ميًما في الػتعمـ عنػد إعطاء االجتم
المتعمميف وقًتا لمتفاعؿ مع أقرانيـ، حيث تعمؿ ىذه المناقشة عمى توليػد 
تسػاؤالت، وتوضيح المحتوى الدراسي، وتحديد االختالفات وحميا، وظيور 

الت بيف األقراف تساؤالت جديدة تمييًدا لحؿ مشكالت أخرى، كما تعطي التفاع
) المزاـ،  وسًطا لتفاوض المتعمميف فيو عند اختالؼ الرأي والبحث عف اتفاؽ

2332 ،28.) 

 ومن الدراسات التي تناولت استراتجية الرؤوس المرقمة:
 Miaz (2815)دراسة مايز 

ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمي اثر توظيؼ استراتجية الرؤوس المرقمة معا عمى 
تنمية تحصيؿ الطالب في مادة العموـ االجتماعية في المدارس االبتدائية، ولقد 

( طالبا بحيث الدراسة 25استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة )
والحركي، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار عمي ثالث المجاؿ المعرفي، والوجداني 

التحصيؿ االكاديمي ودليؿ المعمـ وتوصمت نتائج إلى فعالية استراتيجية الرؤوس 
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المرقمة معا في تدريس العموـ االجتماعية لطالب المدرسة الرؤوس معا والمجموعة 
 ( تالميذ تـ تدريسيـ بالطريقة االعتيادية.8والمجموعة الضابطة عدد )

 (2815) ة ابو غنيمدراس
في تنمية بعض مفاىيـ  لمتعمـ التعاوني النشطة فعالية استراتيجية الرؤوس المرقم
(  25تطبيؽ الدراسة عمي عينة مكونة مف )  تـ، عموـ الحياة لدى طفؿ الروضة

بروضة مدرسة محمد زىراف   طفاًل و طفمة مف أطفاؿ الروضة المستوي الثاني
وتمثمت ، محافظة اإلسكندرية –مشترؾ بإدارة شرؽ التعميمية الرسمية المميزة لمغات 

اختبار المفاىيـ العممية المصور )مفاىيـ عموـ الحياه ( لطفؿ  في البحث أدوات
في تنمية  الرؤوس المرقمة الروضة، وقد اثبتت نتائج البحث فاعمية استراتجية

 المفاىيـ العممية لطفؿ الروضة
                          ( 2815دراسة أبوسميمة) 

دفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر توظيؼ استراتجية الرؤوس المرقمة في تنمية   
المفاىيـ وميارات التفكير العممي بالعموـ لدى طالب الخامس االساسي بغزة واستخدـ 
فييا الباحث المنيج الوصفي والمنيج التجريبي ذو تصميـ المجموعات المتكافئة، 

يبية واالخرى ضابطة، حيث تكونت عينة وىو مكوف مجموعة تجربيتيف احداىما تجر 
( طالب تـ تدريسيـ بالطريقة 09( والمجموعة الضابطة)23المجموعة التجريبية مف )

االعتيادية وتمثمت أدوات الدرلسة في اختبار المفاىيـ التفكير العممي وتوصمت 
ير توظيؼ استراتجية الرؤوس المرقمة في تنمية المفاىيـ وميارات التفكالنتائج الي 

 العممي بالعموـ.
 (2816دراسة النحال )

اثر توظيؼ استراتجية الرؤوس المرقمة  معا عمي تنمية ميارات التواصؿ ودافع 
االنجاز في الرياضيات لدى طالبات الصؼ السابع  األساسي بغزة، طبقت عمى 

( طالبة موزعة عمى فصميف دراسيف واعتمدت عمى المنيج التجريبي 82عينة عددىا)
الدراسة فاعميتيا استراتجية الرؤوس المرقمة تنمية ميارات التواصؿ ودافع  واثبتت

 االنجاز في الرياضيات
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 (2817دراسة محمد )
فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط فى تنمية بعض القدرات االبتكارية عند 

جيات طفؿ الروضة، تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج باستخداـ استراتي
التعمـ النشط في تنمية القدرات اإلبتكارية لدى طفؿ الروضة، حيث تكونت عينة 

( ستيف طفال وطفمة مف مجتمع األطفاؿ بالمستوى الثاني، حيث 63الدراسة مف )
 –المرونة  –االصالة  –تقتصر الدراسة الحالية عمى خمسة أبعاد ىي : الطالقة 

مت الدراسة إلى أف التنوع في إدراؾ التفاصيؿ، وتوص –ادراؾ المشكالت 
استراتيجيات التعمـ النشط ما بيت األلعاب التعمصيمية المبكترة والمثيرة لألطفاؿ 
والمعتمدة عمى المعب التعاوني والمنافسة خاصة المنفذ بيا أنشطة البرنامج والمعنية 

 .ضةبيا الدراسة كاف لو أكبر األثر عمى تنمية بعض القدرات اإلبتكارية لطفؿ الرو 
 :  تعقيب عمى دراسات المحور الثانى 

استخدمت الدراسات السابؽ لدراسات ىذا المحور يتضح مايمى :  العرضمف خالؿ 
  السابقة الرؤوس المرقمة لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا :

 التحصيؿ ودافعية اتجاىات األطفاؿ نحو تعمـ المادة العممية،  -
 تنمية الجوانب الوجدانية والحركية لدى أطفاؿ الروضة   -

النتائج التى توصمت إلييا الدراسات السابقة فقد أشارت نتائج الدراسات إلى فعالية 
 الرؤوس المرقمة فيما يمى : 

 التحصيؿ ودافعية إتجاىات األطفاؿ نحو تعمـ المادة العممية  -0
 الروضة تنمية الجوانب الوجدانية والحركية لدى أطفاؿ -2
 

 أوجو اإلختالف بين البحث الحالى ودراسات المحور الثانى : 
ىدفت إلى تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية باستخداـ الرؤوس  الحاليةالدراسة    

 المرقمة، وبذلؾ ىى تختمؼ عف الدراسات السابقة فيما يمى : 
  ميف عمى عينة مف أطفاؿ الروضة فى بيئة مختمفة وىى مركز ق البحثتطبيؽ– 

 محافظة كفرالشيخ . 
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  (  6-5عينة مف أطفاؿ المستوى الثانى مف الروضة )  عمىتطبيؽ البحث
 سنوات . 

 أدوات ومواد البحث
 أوال : قائمة المفاىيم الجغرافية 

 وتشمل: 
 مفيوـ الحس الجغرافي  -
 مفيوـ الطقس  -
 مفيوـ الخريطة -

 الروضة)*(ثانيا : اختبار المفاىيم الجغرافية المصور لطفل 
 :المصور اختبار المفاىيم الجغرافية

 وقد مر االختبار بالخطوات التالي:

 ييدف اختبار المفاىيم الجغرافية إلى:اليدف من االختبار:  -أ
 تحديد مستوى األطفاؿ قبؿ تطبيؽ البرنامج. -
 تحديد مستوى األطفاؿ بعد تطبيؽ البرنامج. -
االختبار اعتمدت الباحثة عمى  عند إعداد محتوىمصادر بناء االختبار :   -ب

 دراسة عطية الدراسات السابقة التي تناولت المفاىيـ  مجموعة من المصادر:
 (.  2307، )حنفي و محمد دراسة(، 2302الصايغ)(، دراسة 2300) 

 قائمة  المفاىيـ الجغرافية المناسبة ألطفاؿ الروضة، والتي اتفؽ عمييا المحكموف.
 المختصيف في مجاؿ مناىج الطفؿ.اإلستعانة بآراء بعض 

 
 
 
 

 (  اختبار المفاىيم الجغرافية المصور لدي طفل الروضة . 6ممحق )  * 
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 محتوى االختبار: -جـ

احتوى االختبار عمى المحاور الموجودة بقائمة المفاىيـ واعتمدت الباحثة عمى 
 األسئمة المصورة وقد امتازت أسئمة ىذه االختبارات بما يمي

 تتأثر بمزاج المصحح أو ذاتيتو.أنيا ال  .0
 سيولة تصحيحيا. .2
 تسمح بقياس جميع مستويات األىداؼ . .0
 الصورة األولية لالختبار: -د 

 مفردة 8تكوف االختبار في صورتو األولية  
 التجريب االستطالعي لالختبار: -

 ( طفال  وطفمة مف أطفاؿ المستوي الثاني 03تـ اختيار العينة االستطالعية مف )
 -أسفر التجريب االستطالعي عما يمي:وقد  -
 تحديد زمف االختبار: -0

 دقيقة ويطبؽ االختبار عمي كؿ طفؿ عمي حدة . 23
 :حساب الصدؽ والثبات والتمييز -2

يعتبر الصدؽ مف أىـ الخصائص لممقياس حيث يحدد قيمة صدق االختبار: 
نوعيف مف واعتمدت الباحثة عمى  االختبار وصالحيتو في قياس ما وضع لقياسو،

 الصدؽ.
 الصدق الظاىري: -أ

( مف السادة 03تـ التأكد مف صدؽ االختبار الظاىري مف خالؿ عرضو عمى عدد ) 
 وطمب مف المحكميف إبداء الرأي حوؿ :المحكميف  

 مدى مناسبة أسئمة االختبار ألطفاؿ الروضة. -0
 مدى الصحة المغوية لمادة االختبار. -2
 الميارات التي تقيسيا.مدى كفاية األسئمة لقياس  -0
 مدى تمثيؿ كؿ سؤاؿ لمميارة التي يقيسيا. -2
  



 جامعة الفيوم –كمية التربية لمطفولة المبكرة  – مجمة بحوث ودراسات الطفولة
 

 
 

- 97 - 

 عشر العدد الثاني

( محكًما بنسب كبيرة عمى تحقيؽ ىذه 03وقد اتفؽ المحكموف)*(  وعددىـ )  
العناصر في االختبار ومف أىـ اآلراء التي قدميا المحكموف، والتي تـ طرحيا ما 

 يمي:
 االختبار يتفؽ مع اليدؼ مف إعداده. -
 االختبار واضحة مباشرة.محتويات  -
 االختبار مناسب  ألطفاؿ الروضة. -
 االتساق الداخمي:-ب

 %93أظير االختبار االتساؽ الداخمي بنسبة 
 :ثبات االختبار

ثبات االختبار يعني أف يحصؿ الطفؿ عمى الدرجة ذاتيا، إذا أعيد تطبيؽ  -5
 االختبار، أو تصحيحو مف قبؿ شخص آخر.

لحساب الثبات عف طريؽ حساب تبايف األسئمة  كرونباختـ استخداـ معامؿ ألفا  -6
 وتبايف الدرجة الكمية ويعطي بالعالقة الرياضية :

  

 حيث يرمز : 
(kعدد  أسئمة االختبار ) 
( is2

 ( تبايف درجات كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار
(

2

is(  التبايف الكمي لمجموع  أسئمة االختبار 
 
 
 
 
 ( أسماء السادة المحكمين1ممحق ) *
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 الصورة النيائية لالختبار:

 مفردة تنقسـ الى 8اصبح االختبار يتكوف مف 

  ( أسئمة 2مفيوـ الحس الجغرافي ) 
 ( أسئمة0مفيوـ الطقس ) 
 ( أسئمة0مفيوـ الخريطة ) 
 

 المفاىيـ الجغرافية ويوضح الجدوؿ التالي مواصفات اختبار
 (1جدول)

 مواصفات اختبار المفاىيم الجغرافية

 الدرجة عدد المفردات المفيوم        
 4 2 مفيوم الحس الجغرافي

 6 3 مفيوم الطقس
 6 3 مفيوم الخريطة

 16 8 العدد الكمي

 ثانيا : عينة البحث  والتصميم التجريبي:
تجريبية، ومجموعة ضابطة،  قواـ كؿ تتكوف عينة البحث مف مجموعتيف، مجموعة 

 6-5طفال وطفمة مف المستوى الثاني مرحمة رياض األطفاؿ، مف  03مجموعة 
 سنوات.

 التجانس:
الختبار مدى تجانس العينتيف أو المجموعتيف التجريبية والضابطة،  فى درجات 
 "اختبار المفاىيـ الجغرافية المصور لطفؿ الروضة "  قبؿ أداء التجربة :
قامت الباحثتة بتطبيؽ " اختبار المفاىيـ الجغرافية المصور لطفؿ الروضة " عمى 
المجموعتيف التجريبية والضابطة، تطبيقا قبميا، لتحديد نوع اإلحصاء المستخدـ فى 

 تحميؿ البيانات بعد االنتياء مف التجربة . 
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ة الفرؽ بيف لداللT-Test ثـ قامت الباحثة بالمعالجة اإلحصائية باستخداـ اختبار 
عينتيف مستقمتيف ومتجانستيف عمى درجات التطبيؽ القبمي "اختبار المفاىيـ الجغرافية 

 المصور لطفؿ الروضة " ويتضح ذلؾ في الجدوؿ التالى : 
 ( 2جدول )  

 الفروق بين متوسط درجات القياس القبمى عمى اختبار المفاىيم الجغرافية المصور
 ضابطةلدى المجموعتين التجريبية وال

 

 المتوسط العدد المجموعة
اإلنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 "ت"
 الداللة

 مستوى

 الداللة

المجموعة 

 التجريبية
38 2088 1.82 

58 8.126 8.98 
 غير دالة

المجموعة  8.85عند مستوى 

 الضابطة
38 1097 1.83 

 
بيف متوسط  ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية 2يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

درجات القياس القبمى عمى اختبار المفاىيـ الجغرافية المصور لطفؿ الروضة لدى 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة. مما يشير الى تجانس أفراد المجموعتيف .

فاعمية استخدام الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيم برنامج تعميمي ل (0
 *. الجغرافية لدى طفل الروضة

 داد البرنامجطريقة إع

 مر إعداد البرنامج بعدة مراحؿ أىميا :

 اإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة والتى عنيت بإعداد البرامج التعميمية 
بعض المفاهيم الجغرافية لدى طفل  فاعلية استخدام الرؤوس المرقمة في تنميةلبرنامج تعليمي ( 5*ملحق ) 

 .الروضة

فاعمية استخدام الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيم ( برنامج تعميمي ل5*ممحق )
 .الجغرافية لدى طفل الروضة
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 اختيار موضوع البرنامج 

  إعداد مجموعة مف األنشطة والمواقؼ القائمة عمى تنمية استخداـ الرؤوس
 المرقمة لبعض المفاىيـ الجغرافية لدي طفؿ الروضة

  المواتى لدييف خبرة كبيرة فى مدى مناقشة البرنامج مع معممات رياض األطفاؿ
 مالئمة البرنامج لممرحمة العمرية ومدي تحقيقو لألىداؼ المطموبة

 عرض البرنامج عمى مجموعة مف المحكميف ذوي الخبرة 

 أىداف البرنامج

 اكتساب األطفاؿ المشاركيف معرفة 

 تحديد األطفاؿ لمواطف القوة والضعؼ لدييـ 

  نى والتواصؿ اإلجتماعتنمية القدرة عمى التعمـ التعاو 

 زمن تطبيق البرنامج

 أنشطة تعميمية 8ويشتمل البرنامج عمى   دقيقة 03

 تطبيق البرنامج:
تطبيؽ اختبار المفاىيـ الجغرافية المصور لطفؿ الروضة )إعداد: الباحثة(  - أ

تطبيًقا قبمًيا عمى أطفاؿ المجموعتيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
 بشكؿ فردى(.)عمى كؿ طفؿ 

تطبيؽ برنامج استراتيجية الرؤوس المرقمة )إعداد: الباحثة(عمى أطفاؿ    - ب
المجموعة التجريبية. )وقد عاوف الباحثة فى تطبيؽ البرنامج: معممات الروضة 

 بالمدارس التى تـ التطبيؽ بيا(.
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تطبيؽ اختبار المفاىيـ الجغرافية المصور لطفؿ الروضة )إعداد: الباحثة(   - ج
ا بعدًياعمى أطفاؿ المجموعتيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تطبيقً 

 )عمى كؿ طفؿ بشكؿ فردى(.
 وصف البرنامج 

 يشتمؿ البرنامج عمى 
 أنشطة تعميمية  8 -

 تحتوي األنشطة عمى المفاىيـ الجغرافية المحددة بالبحث وىي : 
 مفيوـ الحس الجغرافي 

 الطقس 
 الخريطة 

البرنامج يحتوي عمى ) األدوات وطريقة عرض النشاط والتقييـ واإلستراتيجية  -
 المناسبة لعرض كؿ نشاط واألىداؼ التي يسعى النشاط لتحقيقيا ( 

 يــة في التحميل اإلحصائـــة المستخدمائيــاليب االحصـــاألس
ة الفرؽ بيف لدالل T. Testتـ تحميؿ البيانات إحصائيا باستخداـ: " باستخداـ اختبار 

متوسطي عينتيف مستقمتيف ومتجانستيف، لمحصوؿ عمى داللة الفرؽ بيف المجموعتيف 
لداللة الفرؽ لمتوسطيف  T. Testالتجريبية والضابطة، و" باستخداـ اختبار 

، لممقارنة بيف األداء القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية، وحساب داللة مرتبطيف
لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، بالنسبة الختبار الفرؽ بيف األداء البعدي 

 المفاىيـ الجغرافية المصور أداة البحث.
 نتائـــج البحــث وتفسيرىـــا

 نتائج الفروض التي تجيب عن تساؤل البحث ونصو:
استخدام الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيم الجغرافية ما فعالية  – 1س 

 لدي طفل الروضة؟
( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 3.35يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي داللة ) -1

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  القياس البعدي الختبار المفاىيـ 
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 الجغرافية لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية.
( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 35,3يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي داللة ) -0

المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ الجغرافية 
 لصالح التطبيؽ البعدي. 

 ( التحقق من صحة الفرض األول:1)
يوجد فرق دال إحصائًيا عند تـ التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ الذي ينص عمى "

أطفال المجموعة التجريبية  ( بين متوسطي درجات8.85مستوي داللة )
والمجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار المفاىيم الجغرافية لصالح أطفال 

" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسط الحسابي المجموعة التجريبية.
لدرجات أفراد عينة البحث في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الجغرافية المصور، 

" لحساب الفرؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث T.Testتخداـ اختبار"وقد تـ اس
في االختبار البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة، وتـ التوصؿ إلي النتائج 

 الموضحة بالجدوؿ اآلتي: 
 (3جدول )

 الفرق بين متوسط درجات القياس البعدي الختبار المفاىيم الجغرافية المصور
 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةلدى مجموعتي البحث 

 
اإلنحراف  المتوسط العدد المجموعة

 المعياري
 درجات
 الحرية

 قيمة
 "ت"

 مستوى الداللة الداللة

المجموعة 
 التجريبية )بعدي(

 دالة 8.888 41.81 58 8.25 7.93 38
عند مستوى 

المجموعة  8.85
 الضابطة )بعدي(

38 4086 8.45 
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اآلتى الفرؽ بيف متوسط درجات طالب عينة البحث في االختبار ويوضح الشكؿ 
البعدي بالنسبة الختبار المفاىيـ الجغرافية المصور لمجموعتي البحث المجموعة 

 التجريبية والمجموعة الضابطة.

 ( 1رسم بياني ) 
الفرق بين متوسط درجات القياس البعدي لمجموعتى البحث المجموعة التجريبية 

 الضابطة عمى اختبار المفاىيم الجغرافية المصور لطفل الروضةوالمجموعة 
( يتضح وجود فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة 0وباستقراء النتائج ورسـ بياني )

( بيف متوسطات درجات طالب عينة البحث في التطبيؽ البعدي الختبار 3.35)
ريبية والمجموعة المفاىيـ الجغرافية المصور لمجموعتي البحث المجموعة التج

الضابطة ، تأتي لصالح عينة المجموعة التجريبية، حيث أف قيمة "ت" المحسوبة 
(، وىذا يعنى 3.35(، وىى نسب معنوية دالة عند )58( عند درجة حرية )20.30)

المقترح في البحث الحالي في تنمية  وجود فعالية لبرنامج استراتيجية الرؤوس المرقمة
سنوات عينة البحث المنتميف  6-5ية لدى أطفاؿ الروضة مف بعض المفاىيـ الجغراف

 لممجموعة التجريبية في االختبار البعدي.وعمى ذلؾ يتـ قبوؿ فرض البحث.
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 ( التحقق من صحة الفرض الثاني:2)
يوجد فرق دال إحصائًيا عند تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثاني الذي ينص عمى "

رجات أطفال المجموعة التجريبية في ( بين متوسطي د0.05مستوي داللة )
 القياسين القبمي والبعدي الختبار المفاىيم الجغرافية لصالح التطبيق البعدي."
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة 
البحث في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الجغرافية المصور، وقد تـ استخداـ 

" لحساب الفرؽ بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية لمبحث T.Testاختبار"
 في القياسيف القبمي والبعدي، وتـ التوصؿ إلي النتائج الموضحة بالجدوؿ اآلتي: 

 (4جدول )
 الفرق بين متوسط درجات القياس البعدي الختبار المفاىيم الجغرافية المصور

 ي والبعدي.لدى المجموعة التجريبية في القياسين القبم
 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

 درجات
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوى  الداللة
 الداللة

المجموعة 
التجريبية 

 )قبمي(

 دالة 8.888 18.45 58 1.82 2088 38
عند مستوى 

8.85 

المجموعة 
التجريبية 
 )بعدي(

38 7.93 8.25 

 
درجات طالب المجموعة التجريبية في ويوضح الشكؿ اآلتي الفرؽ بيف متوسط 

 االختبار القبمي والبعدي بالنسبة الختبار المفاىيـ الجغرافية المصور.
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 ( 2رسم بياني ) 
الفرق بين متوسط درجات القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار 

 المفاىيم الجغرافية المصور لطفل الروضة
( يتضح وجود فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى الداللة 2بياني )وباستقراء النتائج ورسـ 

( بيف متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي 3.35)
والبعدي الختبار المفاىيـ الجغرافية المصور، تأتي لصالح عينة المجموعة التجريبية 

(، 58درجة حرية )( عند 08.25في القياس البعدي، حيث أف قيمة "ت" المحسوبة )
(، وىذا يعنى وجود فعالية لبرنامج استراتيجية 3.35وىى نسب معنوية دالة عند )

المقترح في البحث الحالي في تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية لدى  الرؤوس المرقمة
سنوات عينة البحث المنتميف لممجموعة التجريبية في  6-5أطفاؿ الروضة مف 

 ؾ يتـ قبوؿ فرض البحث.االختبار البعدي. وعمى ذل
 يمكن تفسير نتائج فرض البحث كما يمي :

مف  Numbered Heads Together ُتعد استراتيجية الرؤوس المرقمة -
استراتيجيات التدريس الحديثة التي تسيـ بشكؿ فاعؿ في تشجيع التعمـ النشط 
لدى األطفاؿ وتحقؽ نتائج تعميمية مرضية لممعمـ سواء عمى مستوى تحصيؿ 
األطفاؿ أو عمى انسيابية خطواتيا وانعكاس نتائجيا عمى مستوى أداء المعممة 
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 في الدرس.
ب التعمـ التعاوني النشط والذي ُيعد أحد تمتاز استراتيجة الرؤوس المرقمة بأسمو  -

االتجاىات الحديثة في مجاؿ التعمـ، وقد ناؿ اىتماما كبيرا بسبب إمكانية 
استخدامو في الفصوؿ الدراسية كأسموب حديث لمتعمـ يقوـ عمى التعاوف والعمؿ 
الجماعي لتحقيؽ أىداؼ مشتركة مف خالؿ األنشطة التعاونية التي يقوـ بيا 

 ..المتعمموف
ُتعد استراتيجية الرؤوس المرقمة أداة لحث العقؿ عمى التفكير والتنظيـ الذىني  -

لمطفؿ، كما أنيا تساعد عمى رفع دافعية التعمـ لدى المتعمميف وتحسيف نتائجو 
لمذيف ُيعانوف مف انخفاض مستوى االداء، وذلؾ مف خالؿ إتاحة العديد مف 

 . توى قدرة الطالب المتفوقيفالفرص لمرد في الصؼ، حيث تشعرىـ بأنيـ بمس
أف استراتيجية الرؤوس المرقمة تدرب الطالب عمى تحمؿ المسؤولية الفردية  -

والجماعية، كما أنيا تيدؼ إلى بقاء الميارات والمعارؼ عند المتعمـ لفترة أطوؿ، 
ضفاء جو  باالضافة إلى أف التعمـ باستخداميا يساعد في القضاء عمى الممؿ وا 

 نشط لمتعمـ .
ُتعد المفاىيـ الجغرافية الوسمة اليامة التي يتعرؼ بيا الطفؿ عمى أشياء موجودة  -

في البيئة، ومف ثـ تؤدي تنمية المفاىيـ الجغرافية إلى زيادة قدرات األطفاؿ عمى 
استخداـ المعمومات في مواقؼ حؿ المشكالت، كما أنيا تتضمف ميارات عقمية 

المشتركة، وتفسير المواقؼ واألحداث  مثؿ التنظيـ والربط وتحديد الخصائص
 الجديدة غير المألوفة والتي لـ يسبؽ تعمميا أو المرور بيا.

وتتفؽ تمؾ النتيجة مع الدراسات التي أوضحت فاعمية استراتيجية الرؤوس المرقمة  -
في تنمية مفاىيـ وقيـ واتجاىات وقدرات أخرى تنعكس عمى سموؾ الطفؿ، مثؿ 

(، ودراسة نيى أبو غنيـ 2306دراسة سياد النحاؿ )(، و 2307دراسة محمد )
حيث  (Miaz, 2015)(، ودراسة 2305(، ودراسة محمد أبو سميمة )2305)

أوضحت فاعمية استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية القدرات اإلبتكارية 
 والتفكير العممي وميارات التواصؿ ودافعية االنجاز لدى طفؿ الروضة.
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ؽ تمؾ النتيجة مع الدراسات التي قدمت برامج وأنشطة لتنمية المفاىيـ كما تتف -
دراسة ميا الجغرافية لدى طفؿ الروضة، باستخداـ مداخؿ وأساليب مختمفة، مثؿ 

(، والتى ىدفت إلى تنمية الحس الجغرافي وبعض 2307)حنفي، ويارا محمد 
مقترحة مف ميارات قراءة الخريطة لطفؿ الروضة باستخداـ وحدة جغرافية 

(، والتي ىدفت إلى تحديد المفاىيـ 2302الباحث، ودراسة ياسميف الصايغ )
(، استخدمت 2300الجغرافية التى تناسب طفؿ الروضة، ودراسة عمى عطية )

(، 6-5األلعاب التربوية الكساب بعض المفاىيـ الجغرافية لدى أطفاؿ الروضة )
رافية لدى طفؿ الروضة، والميـ حيث توضح الدراسات أىمية تنمية المفاىيـ الجغ

ىو استخداـ مدخال جيًدا وأنشطة تعاونية لموصوؿ إلى تنمية المفاىيـ الجغرافية، 
 وذلؾ ينطبؽ بشكؿ كبير عمى استراتيجية الرؤوس المرقمة. 

 ج ــــير النتائــة وتفســمناقش

المفاىيـ تفوؽ المجموعة التجريبية التى درست باستخداـ االستراتيجية فى اختبار 
 الجغرافية ويمكف ارجاع ىذا التفوؽ إلى فاعمية البرنامج إلى مايمى :

 مناسبة االستراتيجية لطفؿ الروضة 
 االستراتيجية سمحت لمتفاعؿ بيف األطفاؿ 
  األنشطة القائمة عمى الرؤوس المرقمة سمحت بالتفاعؿ والحوار بيف المعممة

 والطفؿ

 تمخيص ألىم نتائج البحث :

  إلى قائمة بالميارات الجغرافية المناسبة لمطفؿ فى ىذا السفتوصؿ البحث 
 تمكف األطفاؿ مف الميارات الجغرافية 

  فاعمية استخداـ الرؤوس المرقمة في تنمية بعض المفاىيـ الجغرافية لدى طفؿ
 الروضة.
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 التعقيب عمى نتائج البحث
 مف خالؿ العرض السابؽ لنتائج البحث تتضح النتائج اآلتية:

( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 3.35يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي داللة ) -1
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  القياس البعدي الختبار المفاىيـ 

 الجغرافية لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية.
( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 3.35يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي داللة ) -2

جموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ الجغرافية الم
 لصالح التطبيؽ البعدي. 

ويرجع السبب في الزيادة في درجات التطبيؽ البعدي الختبار الميارات الجغرافية 
وس المرقمة وىذا ما أكدتو إلي استخداـ استرتجية الرؤ  ألطفاؿ المجموعة التجريبية

التي أثبتت فاعمية استخداـ استرتجية الرؤوس المرقمة  (Miaz 2815مايز ) دراسة 
 في تعميـ األطفاؿ مفاىيـ  الدراسات االجتماعية .

 ثــات البحــــتوصي
  استخداـ استراتجية الرؤوس المرقمة في تنمية الميارات الدينية لدى طفؿ

 الروضة.
  العممية لدي طفؿ الروضة.فاعمية استخداـ الرؤوس المرقمة في تنمية المفاىيـ 
  شارؾ فى تنمية المفاىيـ الجغرافية لدي طفؿ  –زاوج  –استخداـ استراتيجية فكر

 الروضة.
 . إجراء دراسات جديدة عمى البرنامج الموجود بالبحث نفسو تأخذ متغيرات أخرى 

 ثـــات البحــــمقترح
 الروضة.استخداـ الرؤوس المرقمة في تنمية المفاىيـ الرياضية لدي طفؿ  -
 استخداـ الرؤوس المرقمة في تنمية الميارات المغوية لدي طفؿ الروضة. -
 استخداـ استراتيجية الفصؿ المقموب لتنمية بعض المفاىيـ الجغرافية . -
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 ة :ــــالعربي عـــــالمراج

(، تنمية المفاىيـ التاريخية والجغرافية 2308عبدالعزيز ، نادية،)  أبوبكر ، سموى ، و
 عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. ، الروضةلطفؿ 

معًا في تنمية  (، أثر توظيؼ استراتيجية الرؤوس المرقمة2305أبو سممية، محمد، )
 المفاىيـ رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة

 
 النشط لمتعمـ التعاونية ، فعالية استراتيجية الرؤوس المرقم(2305)أبو غنيـ، نيى،

في تنمية بعض مفاىيـ عموـ الحياة لدى طفؿ الروضة، رسالة ماجستيرغيرمنشورة، 
 .كمية رياض األطفاؿ جامعة اإلسكندرية

 
، فاعمية استراتجية التعمـ التعاوني الجامعة األردنية ... (2335، )مفضي ،ىوال أبو

والمأموؿ، الجامعة ورقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر التربية الخاصة العربي: الواقع 
 األردف. –األردنية، عماف 

 
، دار 0(. طرؽ تدريس العموـ. ط2339أمبوسعيدي، عبد اهلل والبموشي، سميماف،)

 المسيرة : عماف .
 

(. تنمية المفاىيـ والميارات العممية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة، 2332بطرس، حافظ،)
 االردف: دار المسيرة.

(،األنشطة الفنية كمدخؿ لتنمية بعض 2302محمد، ) بغيدة ابراىيـ و عبد الحميد 
الميارات الجغرافية لدى طفؿ الروضة، مجمة التربية لمطفولة المبكرة جامعة 

 83-67(،25)6االسكندرية، 

(، أثر تدريس اليندسة باستخداـ استراتيجية االستقصاء 2332بني ارشيد، عمي )
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تفكيرىـ، رسالة ماجستير غير التعاوني في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع ومستويات 
 منشورة، الجامعة الياشمية، الزرقاء.

 
(، فاعمية وحدة جغرافية قائمة عمى مدخؿ 2307حنفي ميا و محمد يارا، ) 

مونتيسوري في تنمية الحس الجغرافي قائمة عمى مدخؿ في تنمية الحس الجغرافي 
، رسالة وبعض الحس الجغرافي وبعض ميارات قراءة الخريطة لطفؿ الروضة

 جامعة أسيوط. ،ماجستير غير منشورة،كمية رياض األطفاؿ
 

(. تعميـ العموـ لمجميع، عماف، دار المسيرة لمنشر 2335الخطايبة، عبد اهلل.)
 والتوزيع والطباعة.

(، االتجاىات الحديثة في البحث العممي الجغرافي، عماف: 2337الدليمى، خمؼ )
 دار صفاء لمنشر والتوزيع.

ي تعميـ العموـ وتعمميا (. فاعمية نموذج التعمـ البنائي ف2332إبراىيـ،)المزاـ، 
 .المتوسػطة،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممؾ سعود، السعودية بالمرحمة

 
(، التعمـ والتدريس مف منظور النظرية 2336زيتوف، حسف و زيتوف، كماؿ،)

 (، القاىرة: عالـ الكتب.0البنائية)ط
 

فاعميػػة برنامػػج قائـ عمى مصادر تعميمية متنوعة في  (،2302ياسميف،)الصايغ، 
تنميػة بعض المفاىيـ الجغرافية لطفػػؿ الروضػػة في ضوء معايير الجودة، رسالة 

 دكتوراةغير منشورة، كمية رياض االطفاؿ، جامعة القاىرة.
 

ومات، (. تعميـ الجغرافيا وتعمميا في عصر المعم2335عرفة، صالح الديف، )
 القاىرة، عالـ الكتب.
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(، تدريس الدراسات االجتماعية،النظرية، التطبيؽ، رؤية 2339عطوة، محمد،)
 ، القاىرة: دار السحاب لمنشر والتوزيع.0مستقبمية.ط

 
(، فاعمية برنامج مقترح باستخداـ األلعاب التربوية في إكساب 2300عطية، عمي،) 

مجمة الجمعية  ( سنوات،6 – 5ضة)بعض المفاىيـ الجغرافية لدى أطفاؿ الرو 
-072(،  07)5التربوية لمدراسات االجتماعية، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

086. 
 

(. تقويـ تعميـ المفاىيـ، مجمة كمية التربية، مجمة محكمة تصدر 2330عقؿ، أنور،)
 (.025عف النيضة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموـ، )

 
مة كمية التربية، جامعة (، المدارس واألنشطة ، مج 2333يوسؼ،)الغناـ، 
 (.22،) المنصورة

  
(. تعميـ الجغرافيا وتعمميا في عصر المعمومات. 2335محمود، صالح الديف،)

 القاىر: عالـ الكتب.

 
استراتيجيات التعمـ النشط المتمركز حوؿ الطالب، القاىرة،  ، )2300قرني، زبيدة،)  

 لمنشر والتوزيع. الدار العصرية
 

(، أثر توظيؼ إستراتيجية الرؤوس المرقمة  عمى تنمية ميا 2306النحاؿ، سياد،)
ارت التواصؿ ودافع االنجاز معا في الرياضيات لدى طالبات الصؼ السابع 

 االساسي بغزة،رسالة ماجستير غير منشورة ، غزة .
 

(، فاعمية التدريس باستعماؿ استراتيجية الرؤوس 2306الياسري، متمـ جماؿ،) 
المرقمة فى تحصيؿ طالب الصؼ الثالث ، مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ 
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 . 26التربوية واإلنسانية، العراؽ، جامعة بابؿ، ع
 

 ةـــع االجنبيــــالمراج
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