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 :ممخص البحث

ىددت ا التراسددة الحاليددة تلدد  التعددرإ تمدد  األددر تسددتختاة ات ددةة الؾألا كيددة لتشسيددة بعددض 
واسدددتختما البا  دددة  .2030السفددداليؼ الجفرا يدددة لدددتػ اطفددداض الروتدددة  ددد  تدددؾ  اسدددترا يجية 

 ذو السجسددددؾتتيؽ ) جريليددددة وتددددابظة(.السددددشيش الذددددبو التجريلدددد  مددددؽ  ددددةض  رددددسيؼ  جريلدددد  
( 60شدسما ) ؼ  ظليقدو تمد  تيشدة, ألدر لمسفاليؼ الجفرا يةبشا  ا تباولتحقيق اىتاإ التراسة  ؼ 

وقددت  ,( مجسؾتددة تددابظة30( مجسؾتددة  جريليددة و)30طفددو وطفمددة مددؾزتيؽ تمدد  مجسددؾتتيؽ )
 ؾجدددت  دددرود ذات دصلدددة ت ردددا ية تشدددت مددددتؾػ دصلدددة ) : صدددما التراسدددة تلددد  الشتدددا ش ا  يدددة ؾ 

ية والسجسؾتة الزابظة    التظليدق البعدتػ ( بيؽ متؾسظات درجات السجسؾتة التجريل 2.22
 ت تبار السفاليؼ الجفرا ية لرالح السجسؾتة التجريلية.

 

 0232ترا يجية اس، اطفاض الروتة ،السفاليؼ الجفرا ية، ت ةة الؾألا كيةاالكمسات السفتاحية: 
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Abstract: 

      The present study aimed at identifying the effect of using 

documentary films to develop some geographical concepts among 

kindergarten children in light of the 2030 strategy. The researcher used 

the quasi-experimental approach through an experimental design with 

two groups (experimental and control). In order to achieve the 

objectives of the study, a geographical concepts test was built, and it 

was applied to a sample that included (60) children and girls distributed 

into two groups (30) experimental groups and (30) control groups, and 

the study reached the following results;There are statistically 

significant differences at the level of significance (0.01) between the 

mean scores of the experimental group and the control group in the 

post application of the geographical concepts test in favor of the 

experimental group. 

              
Keywords: documentaries, geographical concepts, kinder garten 

children, 2030 strategy 
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 مقدمة الدراسة:

 أأليرًا كليرًا اصبح اصىتساة بسر مة الظفؾلة متزايتًا،  سا يكتدبو الظفو مؽ  لرات يؤألر 
تم   يا و  يسا بعت،  اتطفاض ىؼ امو اتمة    غت مذرد، وص يتؾقف اصىتساة تشت  ت 

  ربيتيؼ و فذيتيؼ  حدب، بو ايزًا  يسا يتعمق بت كيفيؼ، واتر قا  بأدوات التعمؼ تشتىؼ.

ويداتت  عمؼ السفاليؼ اتطفاض تمي التفدير، والتخظيط، والتشلؤ، والبحث تؽ 
ت و لرات جتيتة، و شغيؼ  لرا و، بسا يشس  نؾا   التفكير السختمفة ويذبع  اجا و، معمؾما

   كا ة جؾانب العسمية التعميسية بسر مة رياض اتطفاض؛ وتم  ات ص     عميؼ اتطفاض 
السفاليؼ الجفرا ية وميارات الخرا ط، مؽ  ةض كتب السعمؾمات العامة واتنذظة الليئية، وبسا 

س يو و عزيز مبادغ الخريظة وات كار الجفرا ية وتةقة انذظتيا بالسدتؾيات يداتت     
 التراسية السختمفة.

و لرز اىسية  عمؼ السفاليؼ الجفرا ية وميارات الخرا ط    انيا  داتت  ي التقميو مؽ 
 عقيت الليئة وصعؾبة اتشيا  مؽ  ؾض الظفو،  و ربط السفاليؼ الجفرا ية بيؽ الغؾاىر 

 ق الجفرا ية القا سة بيشيسا، و عسو تمي اكتداب اتطفاض لمسيارات العقمية م و: الربط، والحقا
واصستشتاج، والتشغيؼ، والتسييز، كسا انيا  ذبع  اجة الستعمؼ لمبحث تؽ تمو اتشيا  
ومدلبا يا،  زة تؽ تشباتيا  اجات  ب اصستظةع، واستفةض تمكانات بيئتو بسا  حتؾيو 

تيتة ومتشؾتة، وليس  قط  يؼ ما يحتث  ؾلو.)تلتالر سؽ تبراليؼ: مؽ تمكانات ت
0222،65) 

ويرػ الك ير مؽ الستخرريؽ والبا  يؽ اىسية  عميؼ السفاليؼ الجفرا ية ابتتا  مؽ سؽ 
الحزانة  يث يسكؽ  حتيت السفاليؼ اتساسية  ي قؾا ؼ مشغسة بذكو مشظقي ومتتابع مؽ 

يعة نسؾ اتطفاض وطليعة نسؾ السفاليؼ، كسا يسكؽ  ظؾير البديط تلي السعقت متسذية مع طل
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اساليب التعميؼ و شؾيعيا م و استختاة اتنذظة العقمية والحركية وإد اض اساليب التعميؼ 
 (6، 0225السلرمش واستختاة الشساذج والرؾر والرسؾة والكسليؾ ر.(راشا صةح التيؽ جساض: 

 قتة و يؼ مختمف  ئات الستعمسيؽ بالسرا و  حتؾػ ات ةة الؾألا كية تمي مادة ىامة 
السختمفة مؽ الروتة تل  الجامعة، وان ا تمفؾا  يسا بيشيؼ  ي السدتؾؼ العسرػ والعمسي 

 وال قا ي والسدتؾؼ اصجتساتي.

و   ا ونة ات يرة زاد انتذار مجسؾتة مؽ القشؾات التي  عرض ا ةة وألا كية ذات 
ية وجفرا ية وسياسية وبيئية وطلية و اريخية وسيا ية مزاميؽ مختمفة  تشؾع ما بيؽ تمس

 (.0،  0220و عميسية، رغبة     ترتا  اذواد الستعمسيؽ، و اصة اتطفاض.)نياض دمحم: 

لذا  قت جا ت ىذه التراسة لتكذف تؽ األرإستختاة ات ةة الؾألا كية لتشسية بعض 
 .0232 السفاليؼ الجفرا ية لتؼ اطفاض الروتة  ي تؾ  استرا يجية

 مذكمة البحث:

يحتاج الظفو لظريقة شيقة وسيمة و عالة ومستعة لكي يدتؾتب السفاليؼ الجفرا ية 
( لرياض 2.0بعيًتا تؽ الظرد التقميتية  ي التتريس،  اصة    تؾ  السشيش السظؾر)

(, وقت ص غا البا  ة مؽ  ةض تسميا بالروتة ومؽ  ةض  0232اتطفاض ) استرا يجية 
السيتانية لعتد مؽ الروتات ات رؼ واطةتيا تمي العتيت مؽ التراسات الدابقة الزيارات 

والبحؾث وجؾد نترة  ي التراسات التي  شاولا السفاليؼ ات ةة الؾألا كية، ووجؾد قرؾر  ي 
 تريس السفاليؼ الجفرا ية تطفاض الروتة، مسا ادؼ تل  عيؾر مذكمة تتة  ؾصيو السفاليؼ 

 بظريقة صحيحة. الجفرا ية لألطفاض

وقت اكتت الك ير مؽ التراسات تمي اىسية بشا  اللرامش لتعميؼ مفاليؼ وميارات 
( ، ودراسة   Renfrew , 1997,14الخرا ط مؽ الرف اتوض اصبتتا   ومشيا دراسة )



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

496 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

John D. Mcaula ,1990,60 الت  اكتت تمي تمكانية  عمؼ ىذه السفاليؼ مؽ مدتؾؼ ))
( الت   تدت السفاليؼ اتساسية الةزمة لفيؼ Hatcher , 1993,34الروتة، ودراسة ) 

(، 0222الخرا ط والكرات اترتية، واتنذظة السشاسبة لألطفاض لعسو الخريظة، وا ست جابر)
(الت  اشارت تلي اىسية  عمؼ السفاليؼ الجفرا ية 0223(، ونيفيؽ دمحم)0223ومحسؾد تيت)

 لجسيع مدتؾيات السرا و التعميسية.

وقت قاما البا  ة بأجرا  استظةع راػ لسجسؾتة مؽ الخلرا  )اسا ذه الجامعات( وبمغ 
، وذلػ صستظةع آرا يؼ  ي 02ومؾجي  ومعمسي رياض اتطفاض وبمغ تتدىؼ  02تتدىؼ 

 طرد  تريس السفاليؼ الجفرا ية لألطفاض باستختاة ات ةة الؾألا كية وقت اعيرت الشتا ش تؽ:

 (1جدول )                                 

 نتائج استظالع الرأى من حيث رؤية فئات السبحهثين              

% مؽ الخلرا  مسؽ شسمتيؼ التراسة يرون ان بيئة التعمؼ بحاجة تل   ؾعيف 90 الخلرا 
 ا ةة وألا كية بيا, والبعت تؽ الظرد التقميتية     تريس السفاليؼ الجفرا ية.

مؾجي  رياض 
 اتطفاض

% مؽ مؾجي  رياض اتطفاض يرون ان ات ةة الؾألا كية لؼ  س و تا قا اماة 95
 السترسيؽ, ويسكؽ استختاميا     شسية السفاليؼ الجفرا ية.

معمس  رياض 
 اتطفاض

% مؽ معمس  رياض اتطفاض يرون انيؼ بحاجة تل  اساليب  تي ة    99
التمقيؽ, وان ات ةة الؾألا كية ستداتت  عميؼ السفاليؼ الجفرا ية بتص مؽ الحفع و 

 تم  زيادة تدراك و يؼ اتطفاض.

 أسديًا تم  ما سلق، جا ت محاولة البا  ة لمؾصؾض لظريقة  عالة  ي  ؾصيو السفاليؼ 
الجفرا ية لألطفاض بظريقة صحيحة ومستعة، وذلػ تؽ طريق البحث الحال , والت  يدع  تل  
األرإستختاة ات ةة الؾألا كية لتشسية بعض السفاليؼ الجفرا ية لتؼ اطفاض الروتة  ي تؾ  

، ومؽ ألؼ يسكؽ بمؾرة مذكمة البحث  ي  تن  السفاليؼ الجفرا ية لتػ اطفاض 0232تسترا يجية 
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الروتة نتيجة استختاة الظرد التقميتية     تريديا، ولمترتػ ليذه السذكمة يحاوض البحث 
 اتجابة تم  التداؤض الر يد  التالي:

فال الروضة فى ما أثر استخدام األفالم الهثائكية عمى تشسية السفاليم الجغرافية لدى أط
 .2030ضهء استراتيجية 

 ويتفرع مؽ ىذا التداؤض التداؤصت الفرعية التالية:

 ما السفاليؼ الجفرا ية الؾاجب  شسيتيا لتػ اطفاض الروتة؟ -2
ما األر استختاة ات ةة الؾألا كية تم   شسية السفاليؼ الجفرا ية لتػ اطفاض الروتة     -0

 ؟0232تؾ  تسترا يجية 

 أىداف البحث
 ييتإ البحث الحال  تل   حقيق اتىتاإ ا  ية:

  حتيت السفاليؼ الجفرا ية الؾاجب  شسيتيا لتؼ اطفاض الروتة. -2
التعرإ تم  األر تستختاة ات ةة الؾألا كية لتشسية بعض السفاليؼ الجفرا ية لتؼ اطفاض  -0

 .2030الروتة  ي تؾ  استرا يجية 
 أىسية البحث

 األىسية الشظرية: - أ
 تمي اىؼ الظرد واتساليب الحتي ة  ي  شسية السفاليؼ الجفرا ية.تلقا  الزؾ   -2
يعت البحث الحال  تتا ة لمسكتبة العربية نغرًا لسا  زيفو مؽ مفاليؼ ومعارإ    معالجة  -0

القرؾر والزعف و عزيز جؾانب القؾة و حتيت الفجؾة بيؽ الشغرية والتظليق  ي ما يتعمق 
  ةض استختاة ات ةة الؾألا كية. بسجاض  شسية السفاليؼ الجفرا ية مؽ

 األىسية التظبيكية بالشدبة لمسعمم والستعمسين: - ب
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ما يكذفة البحث الحال  مؽ نتا ش  ظليكية  ديؼ     ؾعية معمس  وزارة التربية والتعميؼ  -2
 والسيتسيؽ برياض اتطفاض  ي تتتاد  ظط بتيمة لتشسية السفاليؼ الجفرا ية.

  برير السعمسيؽ بزرورة تستختاة ات ةة الؾألا كية     شسية مختمف السفاليؼ.   -0
ت ا ة الفرصة لألطفاض لسذاىتة ات ةة الؾألا كية لتشسية السفاليؼ الجفرا ية بعيًتا تؽ  -3

 الظرد التقميتية الستبعة  ي  عمؼ  مػ السفاليؼ.

 فروض البحث
رجات السجسؾتة التجريلية والسجسؾتة  ؾجت  رود ذات دصلة ت را ية بيؽ متؾسظات د -2

 الزابظة    التظليق البعتػ ت تبار السفاليؼ الجفرا ية لرالح السجسؾتة التجريلية.
 ؾجت  رود ذات دصلة ت را ية بيؽ متؾسظات درجات التظليق القلم  والتظليق البعتػ  -0

 البعتػ.ت تبار السفاليؼ الجفرا ية لمسجسؾتة التجريلية وذلػ لرالح التظليق 
 مشيج البحث

يتبع البحث الحال  السزج بيؽ السشيش الؾصف  والسشيش الذبو التجريل ، باستختاة         
الترسيؼ التجريل  ذو السجسؾتتيؽ التجريلية والزابظة, بتظليق ات تبار القلم   ألؼ التتريس 

ميتية لمسجسؾتة الزابظة باستختاة ات ةة الؾألا كية لمسجسؾتة التجريلية والتتريس بالظريقة التق
 ألؼ التظليق البعتػ لمسجسؾتتيؽ.

 أدوات البحث:
 شسما ادوات البحث الحال  اتدوات التالية:

 أدوات الكياس:

 ) ا تبار السفاليؼ الجفرا ية تطفاض الروتة. ) تتتاد البا  ة 

  مهاد تعميسية:

 ) دليو السعمؼ وكتاب التمسيذ.  ) تتتاد البا  ة 
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 حدود البحث
  قترر التراسة الحالية تم  الحتود ا  ية:

 الحد السهضهعي: -أ 
 اقتررت البحث الحال  تم  

 ات ةة الؾألا كية  -
 بعض السفاليؼ الجفرا ية  -
 اطفاض الروتة  -
  0232تسترا يجية -
 الحد البذرى: -ب 

تيشة مؽ اطفاض روتة مترسة التجريلية الرسسية لمفات بالسر مة ال انية مؽ رياض 
     تراوح اتسار تيشة التراسة اتطفاض الروتة ما بيؽ، و دوات البحث السظبقةاتطفاض و ًقا ت

 .( سشؾات مؽ الجشديؽ 6 – 5) 

 الحد السكاني: -ج 
طلق البحث الحال  تم  روتة مترسة التجريلية الرسسية لمفات، مركز اىشاسيا، 

 محا غة بشي سؾيف.

 إجراءات البحث

 الدابقة الت   تشاوض مؾتؾع البحث.اتطةع تم  اتدبيات التربؾية والترسات  (2
( سشؾات وذلػ لتحتيت بعض السفاليؼ 6-5اتطةع تم  مشاىش رياض اتطفاض ) (0

 الجفرا ية.
 تتتاد و حزير مجسؾتة مؽ ات ةة الؾألا كية الت   تشاوض السفاليؼ السحتدة. (3
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  حكيؼ ات ةة الؾألا كية مؽ  ةض ترتيا تم  مجسؾتة مؽ السحكسيؽ. (4
 ات ةة الؾألا كية تم  تيشة استظةعية إلجرا  التعتيةت السشاسبة. جريب  (5
تتتاد دليو السعمؼ وكتاب التمسيذ لتعميؼ بعض السفاليؼ الجفرا ية طبقا لمسشيش السظؾر  (6

2.0).) 
تتتاد ت تبار مرؾر لمسفاليؼ الجفرا ية لكياس درجة تكتداب اتطفاض السفاليؼ  (7

 الجفرا ية.
  ةض ترتو تم  مجسؾتة مؽ الستخرريؽ . حكيؼ ات تبار مؽ  (8
  ظليق ات تبار تم  تيشة استظةعية وإجرا  التعتيةت السشاسبة. (9

 تجرا   ظليق قلم  تدوات البحث. (22
التظليق العسم  وإستختاة ات ةة الؾألا كية     عميؼ اتطفاض السفاليؼ الجفرا ية  (22

 السحتدة.

 ليؼ الجفرا ية السرؾرة.تجرا  التظليق البعتػ السباشر لكياس السفا  (20
 معالجة الليانات ت را يًا.  (23
  حميو و فدير الشتا ش.  (24
  قتيؼ التؾصيات وترض السقتر ات.  (25

 مرظحات البحث

 األفالم الهثائكية:

و عرإ البا  ة ات ةة الؾألا كية  عريفًا اجرا يا بأنيا ات ةة التي  عتست تمي تدراك 
والجفرا ية بظريقة شيقة ويتؼ ترتيا برؾرة مر ية لتشسية الؾاقع و جديت الحقا ق العمسية 

 ( سشؾات.6-5السفاليؼ الجفرا ية لتػ اطفاض الروتة مؽ سؽ )

 



 

 جامعة بشي سؾيف -السبكرةكمية التربية لمظفؾلة      

501 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 السفاليم الجغرافية:

و عرإ البا  ة السفاليؼ الجفرا ية  عريفا تجرا يا بأنيا مجسؾتة مؽ السفاليؼ الخاصة 
لرياض اتطفاض 2.0)   السشيش السظؾر)بزيادة وتي الظفو لمليئة الجفرا ية مؽ  ؾلو  ي تؾ 

 (. 2030)  ي تؾ  استرا يجية 

 طار الشظرى إلا

 السحهر األول: األفالم الهثائكية

 تعريف األفالم الهثائكية: -أ 
 عت ات ةة الؾألا كية مؽ اىؼ الؾسا و التعميسية الت  بتا اتىتساة بيا,  يث انيا  رؾر الؾاقع 

السعر ة بذكو مبدط, و خاطب نؾع معيؽ مؽ الجسيؾر دون  زيف لمحقا ق, و دع  لتحقيق 
 لمفرض السعت مؽ اجمو, وص  دع  لمكدب السادػ, و تعتد  عريفات ات ةة الؾألا كية ومشيا:

عير لفع الؾألا ق     الؾسا ط اإلتةمية اوص    مجاض الترؾيرولكؽ ار بط 
 (  Paul Long, Tim Wall : 2004, 110:113باللريظان  جؾن جريرسؾن.)

و عر و مش  سعيت الحتيتػ وسمؾػ اماة بأنو: شكو مسيز مؽ اإلنتاج الديشسا   يعتست 
    شفيذه تم  الؾاقع, وصييتؼ بالربح السادػ ولكؽ ييتؼ بتحقيق اىتاإ  ر بط بالشؾا   

:  0220اإلتةمية والتعميسية وال قا ية او  فع التراث والتاريخ, ويتسيزبقرر زمؽ العرض )
22-20.) 

يعرإ ا ست  ديؽ المقان  وتم  الجسو ات ةة التعميسية بأنيا: ا ةة  ؼ تتتادىا تم  
يت مجسؾتة مؽ الخلرا  التربؾييؽ,  قتة بعض الخلرات     ترة زمشية وجيزة, و ؾ ر اتطةع 
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تم  الليئات السختمفة  اصة الت  يرعب الؾصؾض تلييا, و فيت     و الك ير مؽ السذكةت 
 (.49: 0223)التعميسية 

ويعر و ا ست  ؤاد درويش بأنو:  يمؼ يتخذ مؽ الؾاقع او التاريخ او ا ألار او الفشؾن 
التذكيمية  تألا او مشاسبة بحيث يحؾض ىذا الحتث تل  الؾاقع السعاش  اليا, او واقع مات  

 (.23: 0222او  خيو واقع مدتقلم  )

 خرائص األفالم الهثائكيةب_ 

 ى بسجسهعة من الخرائص التى تسيزه عن غيره من األفالم ومشيا:ويتسيز الفيمم الهثائق

 .ص يعتست تم  الخياض كسا ىؾ الحاض    ات ةة الروا ية 
 .يتخذ مؽ الؾاقع والحقا ق والتاريخ مؾتؾع ماد و 
 .يتسيز بقرر متة العرض 
 تعميسية ص ييتؼ بالربح السادػ ولكؽ ييتإ تل   حقيق اىتاإ  ر بط بالشؾا   اإلتةمية وال

 (.02, 0228والتقا ية والتاريخية )تلتالعاض رياض تلتالدسيع: 
 أىسية األفالم الهثائكية: -ج

 لأل ةة الؾألا كية اىسية كليرة و   مجاصت تتيتة مشيا:

 استخدم األفالم فى تدريس بعض السهاد الدراسية: .1
وذلػ صنيا  دتختة الرؾرة الستحركة والرؾت لتقتيؼ مذاىتة مشظكية لأل تاث  

وكذلػ  حاوض  حقيق الؾاقعية    معالجة ات كار واتنفعاصت واستختاة الرؾر مع السؾسيق  
والحؾار والسؤألرات الرؾ ية مسا يداتت السذاىت تم  اتنفعاض والتأألير بالسؾاد الترامية, و تدؼ 

عروض الترامية بالؾ تة ومؽ تسؽ تشاصرالؾ تة السؾجؾدة    الفيمؼ ى  و تة اتتساض وال
الحتث وو تة السكان وو تة الزمؽ وو تة الذخرية, ات كار, والسزسؾن, وو تة اليتإ, 

 (.03, 0225والذعؾر والسشغؾر, واتسمؾب والذكو)امان  تسر الحديش : 
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 استخدام األفالم الهثائكية فى التعميم: .2
اد رغبة الظةب لمتعمؼ     الة استختاة ات ةة الؾألا كية ىذا باإلتا ة تل  كسا  زد

ان ات ةة الؾألا كية  دت ير الظةب    السؾاقف التعميسية لمكياة بأنؾاع مؽ اتنذظة التعميسية 
ات رػ كالسشاقذات والقرا ة الحرة والبحث, وص يتداوػ تا ت مذاىتة ات ةة الجيتة مع ما 

لسترس الستؾسط     ؾصيو الحقا ق, وتم  ذلػ  ي   داتت    ر ع مدتؾػ يحققو ا
 (.Hess:2004 ,6التعميؼ)

 األىسية األجتساعية والتربهية لألفالم: .3
ويذير " كرػ الريان " تل  انة ازداد اصتتراإ باتىسية اصجتساعية والتربؾية لمتراما 

و اداة لمتأألير    اص جاىات, وىزؼ السر ية او ات ةة وقت األلا البحث العمس  انيا ا ز
السعمؾمات, واست ارة اصنفعاصت, و كؾيؽ معايير لمدمؾك ود ع الشاس لمعسو, وإل  جانب قيستيا 
كؾسيمة لمتتريس.  إن السترسة ص  دتظيع ان  تجاىو )التراما( كعشرر ميؼ    ألقا تشا شأنة 

والسدتقلو    السترسة و ارجيا يتأألر  شأنو الرحا ة والراديؾ, ولسا كان نذاط الظمبة الحاتر
ك يرا بيذه العروض )سؾا  كانا ا ةة سيشسا ية او دراما  ميفزيؾنية(  إن تدماجيا     لرا يؼ 
السترسية يعيشيؼ تم   شسية الفيؼ الدميؼ والتذود ليذه القؾة السيسة    الدمؾك اتجتسات  

 والفردػ.

ستاز بقتر يا تم  الكذف تؽ الحركة كسا يرػ ان ىذه العروض كؾسيمة  عميسية  
و رؾير الحركة امر ترورػ وجؾىرػ لمفيؼ الدميؼ لمعسميات والعةقات الت   زسؽ 
اتستسرار, كسا ان ليا األرا مفيتا    ازدياد اىتساة الظالب وإقبالو تم  العسو) كرػ  دؽ 

 (.052-049, 0227ريان: 
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    حقيق بعض اتىتاإ التعميسية  ومسا سلق يسكؽ اتستفادة مؽ ات ةة الؾألا كية
مؽ  ةض استفةض تشاصر الرؾت والحركة والمؾن    الفيمؼ لمتعمؼ كسا    مادة الرياتيات 
والعمؾة ومادة ات يا  والتاريخ والجفرا يا وغيرىا, وقت اكتت العتيت مؽ التراسات تم  اىسية 

التراسات: دراسة سيير دمحم تلتالحفيع ات ةة الؾألا كية ودورىا    العسمية التعميسية ومؽ ىذه 
(: واشارت نتا جيا تل   اتمية ات ةة الؾألا كية     تريس التاريخ, ودراسة زيؽ 0224)

(: اشارت نتا جيا تل   اتمية ات ةة التعميسية     شسية السفاليؼ 0226العابتيؽ تم  عباس )
(, ودراسة نياض دمحم 0227ػ )العمسية لتػ اطفاض الروتة, ودراسة اشرإ سعيت تلت البار 

 Kathleen Beullens (2009.)( ودراسة 0220غريب ) 

 أنهاع األفالم الهثائكية: -د

 تعتد انؾاع ات ةة الؾألا كية  دب اليتإ مؽ استختاميا, و يسا يم  تشارة تل  بعض ىذه 
 اتنؾاع:

ت والسشاسبات نقًة مباشر _ الفيمؼ الؾألا ق  الخلرػ: ىؾ الفيمؼ الذػ يشقو ات تاث وات تفاص
 مؽ دون  عتيو وبكو مرتاقية وامانة ميشية.

_ الفيمؼ الؾألا ق  التعميس : ىؾ الفيمؼ الذػ يدتختة كأداة  عميسية  عيؽ السعمؼ تم   قتيؼ 
 السعمؾمات لمتةميذ, ويديو تم  التةميذ  يسيا.

ستعمقة باتمؾر الرحية _ الفيمؼ الؾألا ق  العمس : يختص بسعالجة السؾتؾتات العمسية ال
 والليئية, ويتسيز با تؾا يا تم  كسية كليرة مؽ السعمؾمات العمسية.

_ الفيمؼ الؾألا ق  الفش : وىؾ الفيمؼ الذػ يتشاوض اتساض الفشانيؽ او يكؾن مؾتؾتيا مر بط 
 باتتساض الفشية.
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تؾع معيؽ, وزيادة _ الفيمؼ الؾألا ق  التتريل : وىؾ الفيمؼ الذػ يقتة معمؾمات صحفية تؽ مؾ 
السعر ة     الة التتريب السيش  ونذر ال قا ات الفشية بيؽ صفؾإ العساض والسزارتيؽ والجمؾد 

 (.53 -47: 0228وغيرىؼ ) لؤػ دمحم الزتل , 

_ الفيمؼ الؾألا ق  اترشادػ: وىؾ الذػ يقتة معمؾمات صحفية تؽ مؾتؾع معيؽ ويفمب تميو 
 الظابع اإلرشادػ والتؾجيي .

لفيمؼ الؾألا ق  التتا  : ىؾ الفيمؼ الذػ يكؾن ىت و اتساس  التتاية لذئ ما سؾا  كانا _ ا
 (.39: 0224ىذه التتاية مباشرة او مدتسرة ) تيا  مرت , 

ومسا  قتة يتزح ان ات ةة الؾألا كية متشؾتة ومتعتدة  دب اليتإ مؽ استختاميا, 
يسية الت  يدتختميا السعمؼ كؾسيمة  عميسية ويركز البحث الحال  تم  ات ةة الؾألا كية التعم

 لتؾصيو السعمؾمات و شسية السفاليؼ الجفرا ية, و تعتد طرد  قتيؼ ات ةة الؾألا كية.

 السحهر الثانى: السفاليم الجغرافية

 تعريف السفيهم الجغرافى: -أ 
تم  يعرإ السفيؾة الجفرا   بانو اسؼ او لفع يذير تل   كرة مجردة, ويدتختة لمتصلة 

عاىرة جفرا ية او  ئة مؽ الغؾاىر الجفرا ية الظليعية او البذرية الت   شتس  تل  نفس الشؾع, 
او الت  ليا نفس اتألر م و  ركة باطيشية او جلو او مدظح ما   )سمؾػ ابؾ بكر بؾازير 

 (.98, 0222ونادية تلتالعزيز قربان: 

محدؾس يذير تل  عاىرة ويعرإ بأنو " كمسة او  كرة او  رؾر تقم   جريتػ او 
جفرا ية, سؾا  كانا صشيعة بذرية ويسكؽ ان يتض تميو برمز او سسة معيشة, م و  زاريس, 

 (.33, 0222تقميؼ طليع , زراتة, سكان,الخ )تدريس صالح: 
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ويعرإ تم  انو " تسمية تقمية  قؾة تم   شغيؼ السعمؾمات السترمة بخاصية وا تة 
ؾاتيع او العسميات والت   حتد ما تذا كان شيئا معيشا او او اك ر  ترو باتشيا  او الس

 (.34, 0229مجسؾتة معيشة مؽ اتشيا   ختمف او  ر بط بأشيا  ا رػ" )دمحم تظؾة: 

ويعرإ بأنو " ىؾ ا كار جت دقيقة, و رؾرات تؽ الؾاقع    الذىؽ, و كؾن محدؾسة 
 (.8, 0228او مجردة )تلتهللا العلؾدػ: 

 غرافى:خرائص السفيهم الج -ب 
  ذترك السفاليؼ الجفرا ية    مجسؾتة مؽ الخرا ص مشيا:

 _ يتكؾن السفيؾة الجفرا   مؽ جزايؽ اتسؼ او الرمز او السرظمح, لمتصلة المفغية  لمسفيؾة.

 _ السفاليؼ الجفرا ية الحدية اسيو واسرع    التعمؼ مؽ السفاليؼ السجردة.

بعاد الةزمة لتعريفيا  السفاليؼ الت   قؾة تم  ابعاد _  ختمف السفاليؼ الجفرا ية  بعا لعتد ات
ك يرة اك ر  عقيتا مؽ السفاليؼ الت   عتست تم  تتد قميو مؽ اتبعاد )صةح تر و, : 

420224.) 

_  ختمف السفاليؼ الجفرا ية    تتد مؽ الغاىر الستذابية الت   س ميا اػ مؽ  يث تتد 
 ة.وصفات اتشيا  الت   زسشيا  ئة السفيؾ 

_ ىشاك مفاليؼ جفرا ية  ر كز تم  صفة وا تة او صفتيؽ  قط,     يؽ ير كز البعض 
ا  ر تم  مجسؾتة مؽ اتبعاد وىذه الرفات السسيزة ليا دور كلير     عمؼ السفيؾة)تاطف 

 (.33: 0228سعيت, دمحم تلتهللا, 

لسجرد وان الؾقا _  تسيز السفاليؼ الجفرا ية مؽ البديط تل  السعقت ومؽ السحدؾس تل  ا
 الذػ  دتفرقو ىذه الستفيرات يعتست تم  ذكا  الظفو و رص التعمؼ الستا ة.
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_ لك  يتعمؼ الظفو مفيؾة جفرا   تاة صبت وان يتعمؼ بعض السفاليؼ الجفرا ية الخاصة الت  
يتكؾن مشيا السفيؾة العاة. م و مفيؾة الظقس  يؾ مفيؾة تاة ولك  يتعمسو الظفو صبت وان 

رإ تم  بعض السفاليؼ الخاصة السكؾنة ليذا السفيؾة العاة كالسظر, الدحاب, ال مش, يتع
 (.63: 0228الزباب, الشتػ, اللرودة, الحرارة )تدريس صالح, 

_ بعض اتصظة ات كالرمؾز    الخريظة يسكؽ اتتبارىا مؽ السفاليؼ لك رة استختاميا 
 وشيؾتيا.

 (.76: 0229م  يكؾنيا الفرد ذىشيا )دمحم تظؾة, _  عت السفاليؼ  كؾيشات واستتصصت تق

وبذلػ يتزح ان نسؾ و كؾيؽ السفاليؼ الجفرا ية او  يذيليا لتػ الستعمسيؽ تم  
ا تةإ اتسارىؼ ومدتؾيا يؼ التعميسية يتظمب  تريدا مشاسب يزسؽ سةمة  كؾيشيا وبقا يا 

 يز والتشغيؼ والتعسيؼ.وات تفاظ بيا كسا يتظمب استختاة السفاليؼ وعيفيا    التسي

 ترشيف السفيهم الجغرافى: -ج 
 تعتد اتبعاد الت   رشف تم  اساسيا السفاليؼ, ولعو ذلػ راجع تل  تخامة الحذت 

( نقال عن ) عظية, Brounerفقد صشفيا ) اليا و ليا, والفاية مؽ ورا  تسمية الترشيف,
 ( إلى ثالث أنهاع ىى :44: 2013

 :Conjunctive conceptالسفيهم الستحد  -1
وىؾ السفيؾة الذػ يعرإ بخاصيتيؽ او اك ر و كؾن جسيعيا مس مة    الذئ.  س ة: 

 مفيؾة )جزيرة( ىؾ مفيؾة متحت يعرإ بأنو ارض محاطة بالسياه مؽ جسيع الجيات.

 :Disjunctive conceptالسفيهم السشفرل  -2
وىؾ السفيؾة الذػ يعرإ بخرا ص بتيمة, اػ يتزسؽ مجسؾتة مؽ الخرا ص 
الستفيرة او الفير ال ابتة مؽ مؾقف تل  آ ر.  س ة: مفيؾة )استعسار( يسكؽ ان يظمق    
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 الة سيظرة دولة مؽ التوض تم  مدا ة مؽ اترض لؼ  كؽ  ابعة ليا او تم  سكان  مػ 
 وا ت.اترض, او تم  اترض والدكان    آن 

 :Relational conceptالسفيهم الرابط " العالقية "  -3
وىؾ السفيؾة الذػ ص يعرإ بخرا ص معيشة, بو بعةقة بيؽ الخرا ص.  س ة: 

 مفيؾة )ك ا ة الدكان( وىؾ مفيؾة رابط يعرإ بأنو تتد الدكان    السيو السربع.

بة    التؾصو تل  وىذه اتنؾاع ال ةألة  ختمف ا تة ا بيشيا مؽ  يث درجات الرعؾ 
مدتؾيات التسكؽ مشيا, و ختمف بالتال     نؾعية اإلسترا يجية التعميسية السشاسبة لكو مشيا, 
وقت لؾ ع ان السفاليؼ مؽ الشؾع ال الث ) العةقية( ى  اصعب اتنؾاع مؽ  يث قترة الظفو 

ؾع الذػ يقتز  تم  التؾصو تل  درجة تالية مؽ التسكؽ مشيا, وىذا يرجع تل  طليعة ىذا الش
ان يكؾن الستعمؼ قت استظاع ان يتسكؽ مؽ العتيت مؽ السفاليؼ السشغسة    ندق او نغاة 

 ىرم .

 أىسية تعمم السفاليم الجغرافية لظفل الروضة: -د 
_  داىؼ السفاليؼ الجفرا ية تم   شغيؼ الخلرة العقمية, تن السفاليؼ الر يدية  رشف 

غؾاىر    الليئة و جسع بيشيا    مجسؾتات او  ئات, تتدا اكلر مؽ اتشيا  وات تاث وال
 تداتت تم  القميو مؽ  عقيت الليئة و ديو مؽ دراسة اتطفاض لسكؾنا يا وعؾاىرىا السختمفة 

 والؾقؾإ تم   قا ق مذكة يا.

_   داتت السفاليؼ الجفرا ية تم  التقميو مؽ ترورة تتادة التعمؼ كسا انيا  دسح بالربط بيؽ 
ؽ اتشيا  وات تاث والغؾاىر الليئية وىذا يداتت اتطفاض تم  زيادة  يسيؼ لظليعة مجسؾتة م

 (.92: 2997الجفرا يا و حقيق اىتا يا ) ا ست شمل , 

_  عت السفاليؼ الجفرا ية الؾسيمة اليامة الت  يتعرإ الظفو بيا تم  اشيا  مؾجؾدة    الليئة 
 مؽ اشيا  او مؾاقف.
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الجفرا ية تل  زيادة اىتساة اتطفاض بسادة الجفرا يا ) انؾر تقو, _  ؤدػ دراسة السفاليؼ 
0223 :55.) 

_ دراسة السفاليؼ  زيت مؽ قترات اتطفاض تم  استختاة السعمؾمات    مؾاقف  و 
 السذكةت.

_  س و اساسيات العمؼ  تتزسؽ ميارات تقمية متعتدة م و التشغيؼ والربط و حتيت الخرا ص 
و عالية السيارات السيسة     ياة الظفو و   بشا  شخريتو ىذه السيارات  السذتركة والتجريت

 (.33: 0224الألزمة للشا  السؾاطؽ الفعاض    السات  والحاتر والسدتقلو ) صةح تر و, 

_  عمؼ السفاليؼ الجفرا ية    مر مة الظفؾلة السبكرة يداتت الظفو تم   فدير السؾاقف 
 السألؾ ة بالشدبة لو والت  لؼ  دلق لو  عميسيا او السرور بيا.وات تاث الجتيتة او غير 

_  عمؼ اتطفاض لمسفاليؼ الجفرا ية الخاصة بالظقس يسكؽ ان يداتتىؼ تم  التشلؤ بات ؾاض 
 السشا ية مؽ  يث درجات الحرارة, سقؾط اتمظار, سرتة الرياح 

 (.42: 0228) تدريس صالح, 

  ا تزاض التعقت الليئ   يث  عسو تم   جسيع الحقا ق _  داتت السفاليؼ الجفرا ية تم
و رشيفيا    مجسؾتات قميمة العتد    تؾ  ما يؾجت بيشيا مؽ  ذابو او ا تةإ و قا ق 

 مذتركة.

_ اكتداب الظفو لمسفاليؼ الجفرا ية يزيت مؽ تمكانية التأألير تيجابيا    ميؾلو وا جاىا و  يث 
 (. 42: 0229مؼ) دمحم تظؾة, يزيت مؽ  حسدو وإقبالو تم  التع

 أسيدا تم  ما سلق  عتلر السفاليؼ الجفرا ية ت تػ الركا زاتساسية    تسمية تتتاد 
طفو الروتة ليعيش  ياة  عالة    بيئتو اتجتساعية ويتسكؽ مؽ التعامو معيا والتعرإ 
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تل  الؾعا ف  تمييا والتفاىؼ مع السحيظيؽ بو ولعو ىذه اتىسية وىذا اتىتساة يرجع اساسا
 الت  يؤدييا  عمؼ السفاليؼ الجفرا ية.

 الدراسات الدابقة:
  قدؼ التراسات الدابقة تل  تتة محاور تم  الشحؾ التال :

 السحهر األول دراسات تتعمق باألفالم الهثائكية: -أ 
بعشهان: " تأثير التعرض لألفالم الهثائكية في  2017دراسة أشرف سعيد عبد الباري  -1

 ميارات التفكير الشاقد لتالميذ السرحمة االبتدائية "تشسية بعض 
ىت ا التراسة تلي التعرإ تمي األر التعرض لأل ةة الؾألا كية العمسية     شسية بعض 
ميارات التفكير الشاقت لظةب السر مة اصبتتا ية و يتإ ايزا تل  قترة  ةميذ و مسيذات 

 عكس قترا يؼ    التقة     حص الحقا ق وإدراك السر مة اصبتتا ية تمي  شفيذ انذظة  عميسية 
الحقا ق السؾتؾعية وإدراك تطار العةقة الرحيحة و قؾيؼ السشاقذات واصستتصض كاستجابة 
لسذاىتة ات ةة الؾألا كية العمسية، واستختة البا ث السشيش شبة التجريلي واتتست تمي اسمؾب 

وطالبة مؽ  ةميذ الرف الخامس والدادس  طالب 52السجسؾتة الؾا تة، و كؾنا العيشة مؽ 
اإلبتتا  , واستختة صحيفة استقرا , واكتت نتا ش التراسة تم  اىسية دورات ةة الؾألا كية    
بشا  بيئة  عمؼ تيجابية  شسي ألقا ة العؾلسة لتػ ابشا شا باتتبار ان اإلتةة ا ت صانع  العؾلسة، 

 ألا كية    بيئات التعمؼ السررية السختمفة.كسا اكتت تم  تمكانية  ؾعيف ات ةة الؾ 

بعشهان " فاعمية وحدة مظهرة باستخدام  2012دراسة خالد مظير حدين العدوانى  -2
األفالم الهثائكية فى تحريل طمبة الرف األول الثانهى لسفاليم الكهارث الظبيعية 

 وكيفية مهاجيتيا بالجسيهرية اليسشية"
دراسية مظؾرة تؽ الكؾارث الظليعية وكيفية  يتإ التراسة تل  معر ة األر و تة 

مؾاجيتيا واستختاة ات ةة الؾألا كية     تريديا تم   حريو طمبة الرف اتوض ال انؾػ 



 

 جامعة بشي سؾيف -السبكرةكمية التربية لمظفؾلة      

511 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

لسفاليؼ الكؾارث الظليعية و شسية قترا يؼ تم  كيفية مؾاجيتيا. ولتحقيق اىتاإ التراسة  ؼ 
ت ةة الؾألا كية السدتختمة     تريس تتتاد قا سة بسفاليؼ الكؾارث الظليعية وإتتاد وجسع ا

الؾ تة السظؾرة. واستختة البا ث السشيش التجريل  لمتراسة وطبقا التراسة تم  تيشة  كؾنا 
طالب وطالبة يس مؾن  39( مؽ الذكؾر واتناث مقدسة تل  ألةث مجسؾتات 266مؽ )

طالب وطالبة يس مؾن  38 السجسؾتة التجريلية اتول  والت  درسا باستختاة ات ةة الؾألا كية,
طالب وطالبة يس مؾن  39السجسؾتة التجريلية ال انية والت  درسا الؾ تة السظؾرة بتون ا ةة, 

السجسؾتة الزابظة والت  درسا السقرر السترس , ودرسا جسيع السجسؾتات لستة شير 
التراسة ان  ونرف وطبقا ات تبارات قلو التجربة وبعتىا. ومؽ اىؼ الشتا ش الت   ؾصما ليا

ىشاك زيادة    الفاتمية تشت استختاة ات ةة الؾألا كية     تريس الؾ تة السظؾرة تم   حريو 
مفاليؼ الكؾارث الظليعية لتػ طمبة الرف اتوض ال انؾػ, و شسية قترا يؼ تم  كيفية 

 مؾاجيتيا.

 سية".( بعشهان " أثر الفيمم عمى العسمية التعمي(Lawrence M.Paska: 2010دراسة  -3
 يتإ ىذه التراسة تل  التعرإ تم  متػ ار باط السعر ة بسادة التراسات اتجتساعية 
بات تبارات الت   عتست تم  السرادر اتولية وال انؾية لمتأكت مؽ  رؾض  فيير نتيجة 
استختاة ات ةة لتفيير الحقا ق التاريخية. و ؼ تجرا  ىذه التراسة تم   رميؽ مؽ الرف 

طالبا, و ؼ  40تاما ويلمغ  جؼ العيشة  24-22ب  تراوح اتسارىؼ ما بيؽ الدابع لمظة
استختاة السشيش التجريل     التراسة وقت اعيرت الشتا ش ان السجسؾتة التجريلية السدتختمة 
لأل ةة اعيرت مدتؾػ تال     العةقة اصر باطية مؽ  ةض مقاص يؼ  يث تنيؼ اعيروا 

 ةة لذرح مادة التاريخ باإلتا ة تل   فزيو التعرض تل  ات ةة رغبة تالية    استختاة ات
 اك ر مسا اعيرت السجسؾتة الزابظة. 

 



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

512 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 السحهر التانى دراسات تتعمق بالسفاليم الجغرافية: -ب 
بعشهان: " تظهير بيئات أفتراضية تفاعمية ثالثية األبعاد  2018دراسة آية سامى سعيد   -1

 دى طفل الروضة "لتشسية بعض السفاليم الجغرافية ل
ىت ا التراسة الحالية تل   رسيؼ بيئات ا تراتية  فاتمية ألةألية اتبعاد لتشسية بعض 

( طفو وطفمة 30السفاليؼ الجفرا ية, واستختما السشيش الذبو التجريل , و كؾنا العيشة مؽ )
 مقدسيؽ تل  مجسؾتتيؽ  جريلية وا رػ تابظة, واستختما ا تبار لمسفاليؼ الجفرا ية,

واسفرت نتا ش البحث تؽ وجؾد  رد داض ت را يا بيؽ متؾسظ  درجات اطفاض السجسؾتتيؽ 
الزابظة والتجريلية    الكياس البعتػ ت تبار السفاليؼ الجفرا ية لرالح السجسؾتة 

 التجريلية.

بعشهان: " فعالية برنامج كسبيهترى تفاعمى متعدد  2015دراسة إيسان جسال دمحم  -2
فشية "دى بهته" لكبعات التفكير الدتة فى تشسية بعض السفاليم  الهسائط قائم عمى

 الجغرافية لدى طفل الروضة "
ىت ا التراسة تل   شسية بعض السفاليؼ الجفرا ية باستختاة برنامش كسليؾ رػ متعتد 
الؾسا ط وقا ؼ تم   شية "دػ بؾ ؾ" واستختما مجسؾتة مؽ اتدوات وى  استسارة استظةع 

طفو  62اض اتطفاض قا سة بالسفاليؼ الجفرا ية, و كؾنا تيشة البحث مؽ راػ معمسات ري
وطفمة, واستختما السشيش التجريل , وجا ت اىؼ الشتا ش تل  وجؾد  رد داض ت را يا بيؽ 
متؾسظات درجات اتطفاض السجسؾتتيؽ التجريلية والزابظة    التظليق البعتػ لرالح 

 ؼ السرؾر.السجسؾتة التجريلية ص تبار السفالي
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( بعشهان: " تحديات  (Duckles,Joyce & Larson,Joanne, 2011دراسة  -3
 الخظابات الدائدة فى الجغرافيا فى مرحمة الظفهلة السبكرة"

ىت ا التراسة تل   حميو دراسة كو مؽ مايرز، وكرويجر الت  قاما  ييا تم  وجو 
وذلػ تؽ طريق  مق  رؾض يسكؽ  التحتيت بيتإ  ؾجيو اتطفاض وإتتادىؼ لمقرا ة والكتابة،

ان يتؼ  ييا اجرا  الحؾار والسشاقذات, ومؽ ىذه التراسات الت  قاة بيا البا  ان دراسة تؽ 
 تبع سبة تذر تا مة مؽ اطفاض الروتة ودراسة الليئة الت  يعيش  ييا اتطفاض، وكيفية 

التراسة تل  ان   شسية السشاخ السشاسب لشسؾ السيارات السختمفة لتييؼ؛ و ؾصما نتا ش
السعمؾمات الت   سا مشاقذتيا    ىذه السشازض يسكؽ ان  داتتنا تم   ؾ ير مشاخ مشاسب 

 لخمق بيئة  داتت الظفو تم  اتكتذاإ واكتداب ميارات جفرا ية مؽ الليئة السحيظة بو.

 بشاء أدوات البحث وضبظيا
: األختبار التحريمى  أوالا

 :إعداد اختبار السفاليم الجغرافية -1
قاما البا  ة بإتتاد ا تبار مرؾر اتتسادًا تم  محتؾػ ات ةة الؾألا كية الت  ركزت 
تم  بعض السفاليؼ الجفرا ية, وقت  ؼ بشا  ىذا ات تبار مؽ  ةض مراتاة ترشادات و عميسات 
قؾاتت ات تبارات السؾتؾعية القا سة تم  ات تيار مؽ متعتد او السزاوجة او تكساض الرؾرة 

 ) مؾيؽ الرؾرة(, وقت ا بعا البا  ة الخظؾات ا  ية     رسيؼ ات تبار السرؾر:

 تحديد الغرض من اختبار السفاليم الجغرافية السرهر: -2
 _ قياس مدتهى تحريل أطفال الروضة.
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 صياغة األسئمة فى األختبار: -3
ت تػ  سا صياغة اتسئمة بحيث يذسو كو سؤاض  كرة وا تة مباشرة و كؾن تجابتو 

اإلجابات باللتا و الت   م  الدؤاض او السزاوجة او بعض اتسئمة  تظمب مؽ الظفو 
التمؾيؽ, بحيث يكيس كو سؤاض السدتؾػ السراد قياسو مؽ السفاليؼ الجفرا ية, وراتا 

 البا  ة الؾتؾح والديؾلة    الرياغة بحيث ص يحتسو اك ر مؽ  فدير.

 تحديد أسئمة األختبار: -4
مة ات تبار بحيث  ذسو  ةث مدتؾيات معر ية ) ذكر, يؼ,  ظليق( كسا  ؼ  ؾزيع اسئ

 يؾتح الجتوض التال :

 (  ؾزيع مفردات ات تبار التحريم 0جتوض) 
 ندبة السفردات تتد السفردات ارقاة السفردات السدتؾػ السعر  

 27.5% 7 2,6,9,12,16,19,22 التذكر

 35% 7 1,5,7,10,13,15,18 الفيؼ

 %37.5 8 3,4,8,11,14,17,20,21 التظليق

 100% 22 اإلجسال 

وبذلػ  ؼ تتتاد الرؾرة اتولية لأل تبار    تؾ  جتوض السؾاصفات بحيث اشتسو ات تبار 
 ( سؤاض.00تم  )

 

 



 

 جامعة بشي سؾيف -السبكرةكمية التربية لمظفؾلة      

515 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 عرض األختبار وتقدير الدرجات: -5
 ؼ ات تبار برؾرة  ردية لكو طفو وراتا البا  ة تشت  رحيح ات تبار ان  عظ  درجة 

( درجة 00وا تة لكو تجابة صحيحة, و   تؾ  ذلػ بمفا الترجات الشيا ية لأل تبار )
 ترحيح بيتإ  دييو  قتير الترجات والتقة    رصتىا لكو طفو.الو ؼ تتتاد مفتاح 

 ضبط األختبار: -6
ت تبار    صؾر و اتولية,  ؼ ترتو تم  السذر يؽ ألؼ تم  الدادة بعت تتتاد ا   

السحكسيؽ, واقترح بعض الدادة السحكسيؽ تتادة صياغة بعض اسئمة ات تبار وقت  ؼ 
 عتيو ات تبار و ق ارا  السحكسيؽ وبذلػ اصبح ات تبار    صؾر و الشيا ية وجاىًزا 

 تجرا  التجربة اتستظةعية.

 ظالعية:التجربة األست -7
 و ؼ  حتيت اىتاإ التجربة اتستظةعية  يسا يم  :

 .داب الزمؽ الذػ يدتفرقو اتطفاض    اتجابة تم  اتسئمة ات تبار  
 .داب صتد و ألبات ات تبار  
 حتيت معامةت الديؾلة والرعؾبة  
 .حتيت معامو التسييز لسفردات ات تبار السرؾر  
 األجابة عمى األختبار: حداب الزمن الذى يدتغرقو األطفال فى -

 ؼ  داب الزمؽ الذػ استفرقو اتطفاض    اتجابة تم  اسئمة ات تبار تؽ طريق 
 داب الستؾسط الحداب  بيؽ اوض طفو اني  اتجابة تم  ات تبار وا ر طفو وبمغ 

 ( دقيقة.30متؾسط الزمؽ )
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 :حداب ثبات األختبار 
ا: طريقة تتادة التظليق، وطريقة يتؼ التحقق مؽ ألبات اتدوات بظرد متعتدة مشي

الرؾر يؽ الستكا ئتيؽ، وطريقة التجز ة الشرفية, وطريقة الفا كرونباخ, وقت  ؼ  داب معامو 
 IBM SPSS Statistics)برنامش) ال بات لة تبار بظريقة )اتادة التظليق(, وباستختاة

version 22.  ؼ  داب )معامو اصر باط( بيؽ التظليق اتوض وال اني لة تبار تم  العيشة 
( وىي 81.طفو , وجا ت قيسة معامو اصر باط بيؽ اص تباريؽ ) 35اصستظةعية التي بمفا 

 قيسة مر فعة  ؤكت ألبات اص تبار.

 حداب صدق األختبار:  -
 ق االتداق الداخمي(( معامل ارتباط السحاور باالختبار ككل )صد3جدول )   

 معامل االرتباط رقم العبارة

 2.82 الفيؼ

 2.87 التذكر

 2.70 التظليق

يتزح مؽ بيانات الجتوض الدابق ان معامةت اصر باط جسيعيا دالة ت را يًا تشت  -
( ، مسا يتض تم  اص داد التا مي بيؽ السحاور واص تبار ككو، 2.22مدتؾػ دصلة )

 اص تبار وصة يتو لةستختاة والتظليق.اتمر الذؼ يؤكت صتد 

 تحديد معامالت الديهلة والرعهبة والتسييز لألختبار: -
  ؼ  داب معامةت الديؾلة والرعؾبة لسفردات ات تبار:
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( وبالحداب نجت ان معامو الديؾلة يتراوح بيؽ 0.87و 0.29معامو الرعؾبة يتراوح بيؽ )
    ات تبار. تذا يسكؽ قلؾض السفردات0.87)   و  0.33)

( ويسكؽ القؾض بأنيا ندبة  0.37و   0.25ونجت ان معامةت التسييز ات تبار  تراوح بيؽ )
 مقلؾلة. 

 وبذلػ اصبح ات تبار    صؾر و الشيا ية وجاىًزا لمتظليق.

 ثانياا: السهاد التعميسية

 دليل السعمم -1
لسقرر التراس  يعرإ دليو السعمؼ انو كتاب يخص السعمؼ ويدترشت بو     تريس ا

و ًقا لفمدفة معيشة وىؾ مؽ مكؾنات السشيش الت  ليا دور كلير     فيذه ويقرت بو 
ىشا انو مرشت ومؾجو لسعمسة رياض اتطفاض     تريس بعض السفاليؼ الجفرا ية 
)الخريظة والرؾرة, الجيات اتصمية, مرادر السياه, الذسس, القسر, وسا و الشقو( 

ا و: مقتمة التليو, اىسية التليو, القزايا الؾطشية والعالسية, و يسا يم  ترض لسحتؾي
نلذة مختررة تؽ ات ةة الؾألا كية والسفاليؼ الجفرا ية, ترشادات لمسعمؼ كيف يدتختة 

 التليو,  ظة سير التروس. 

 كتاب التمسيذ  -2
 ييتإ تل  مداتتة الظةب األشا  التظليق لسا يقتمو مؽ انذظة  تريليو.
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 البحث وتهصياتونتائج 

بعت اتنتيا  مؽ التظليق قاما البا  ة بتظليق ادوات الكياس بعتًيا تم  السجسؾتة التجريلية 
بيتإ التعرإ تم  مدتؾػ  حريميؼ والكذف تؽ دصلة الفرود بيؽ ادا  السجسؾتة التجريلية 

ية    درجات والسجسؾتة الزابظة الذيؽ درسؾا بالظريقة السعتادة     تريس السفاليؼ الجفرا 
التظليقيؽ القلم  والبعتػ وقت  ؼ ا باع نفس الخظؾات وقؾاتت  رحيح ورصت درجات و ؼ 
التظليق بعتًيا تم  السجسؾتتيؽ )الزابظة والتجريلية( وبعتىا  ؼ رصت درجات  ةميذ 

 السجسؾتتيؽ ومعالجتيا ت را ًيا وذلػ  سييًتا لتحميميا و فديرىا.

 عاتالتحقق من مدى تكافؤ السجسه  -
لمتأكت مؽ  كا ؤ السجسؾتتيؽ  ؼ رصت درجات السجسؾتتيؽ التجريلية والزابظة     

ومعالجتيا ت را يًا باستختاة ا تبار )ت( لعيشتيؽ متداويتيؽ    العتد وقت استختما 
 (. spssالبا  ة    السعالجات اص را ية برنامش )

   التظليق القلم  ص تبار ولمتحقيق مؽ  كا ؤ السجسؾتتيؽ ) الزابظة والتجريلية ( 
السفاليؼ الجفرا ية.  ؼ  داب مجسؾع الترجات ومجسؾع مربعات الترجات لحداب 
الستؾسظات الحدابية واإلنحرا ات السعيارية لترجات مجسؾتتي البحث )الزابظو 

 والتجريلية (    التظليق القلمي لأل تبار.

ت طةب السجسؾتتيؽ )الزابظة  داب قيسة )ت( لسعر ة دصلة الفرد بيؽ متؾسظ  درجا
 و التجريلية (    التظليق القلم  لأل تبار و يتزح ذلػ مؽ الجتوض التال  
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الزابظة     تكافؤ السجسهعتين: ال يهجد فرق دال احرائياا بين متهسظي درجات السجسهعتين
 والتجريبية في التظبيق القبمي الختبار السفاليم الجغرافية لدى أطفال الروضة   

  ( نتا ش ا تبار )ت( لتصلة الفرود بيؽ متؾسظي درجات السجسؾتتيؽ4جتوض)

 الزابظة والتجريلية  ي التظليق القلمي ص تبار السفاليؼ الجفرا ية  

 جؼ  السجسؾتة اص تبار ة
 العيشة

 متؾسط الستؾسط

 الفرود 

اصنحراإ 
 السعيارؼ 

 قيسة"ت"*

السفاليؼ  2
 الجفرا ية

 0333. 7.16 30 الزابظة

 

1.641 0.081 

 1.540 7.20 30 التجريلية

 قيسة ) ت( غير دالة * 
  يتزح مؽ الجتوض الدابق تتة وجؾد  رود ذات دصلة ا را ية بيؽ متؾسظي

ص تبار السفاليؼ درجات  ةميذ السجسؾتة الزابظة والتجريلية  ي التظليق القلمي 
وصة يتيسا لمتظليق العسمي برؾرة ، مسا يذير تل   كا ؤ السجسؾتتيؽ الجفرا ية 

 تمسية صحيحة.
 .التحقيق من صحة الفروض -

بعت انتيا  البا  و مؽ تجرا  التظليق البعتؼ تدوات الكياس و رحيح ا تبار قاما    
البا  ة برصت الترجات و جييزىا لمتحميو ات را ي و استخةص الشتا ش  سييتا لتفديرىا 

  -ميو اص را   والتحقق مؽ صحة الفروض:ومشاقذتيا و يسا يم  ترض التح
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 : التحقق من صحة الفرض البحثى االول والذي يشص عمى مايمى-2

 (2.22 ؼ ا تبار الفرتيات تشت مدتؾػ دالة )

الزابظة والتجريبية في  يهجد فرق دال احرائياا بين متهسظي درجات السجسهعتين 
التظبيق البعدي الختبار السفاليم الجغرافية لدى أطفال الروضة  لرالح السجسهعة 

 التجريبية 

  ( نتا ش ا تبار )ت( لتصلة الفرود بيؽ متؾسظي درجات السجسؾتتيؽ5جتوض )

 الزابظة والتجريلية  ي التظليق البعتؼ ص تبار السفاليؼ الجفرا ية    

 ة
 السجسؾتة اص تبار

 جؼ 
 الستؾسط العيشة

 متؾسط

 الفرود 

اصنحراإ 
 السعيارؼ 

 قيسة"ت"*
مربع 

معامو 
 تيتا

السفاليؼ  2
 الجفرا ية

 9.90 8.367 30 الزابظة

 

1.564 20.20 

 

0.876 

 2.180 18.267 30 التجريلية

  , 01  * قيسة ) ت( دالة عشد مدتهى داللة

ذات دصلة ا را ية بيؽ متؾسظي درجات يتزح مؽ الجتوض الدابق وجؾد  رود 
 ةميذ السجسؾتة الزابظة والتجريلية  ي التظليق البعتػ ص تبار السفاليؼ الجفرا ية لرالح 

(، مسا يؤكت  حدؽ مدتؾػ درجات  ةميذ 2,22السجسؾتة التجريلية تشت مدتؾػ دصلة )
  كية.السجسؾتة التجريلية تؽ الزابظة و عالية استختاة اص ةة الؾألا

 

 



 

 جامعة بشي سؾيف -السبكرةكمية التربية لمظفؾلة      

521 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 التحقق من صحة الفرض البحثى الثانى والذي يشص عمى مايمى:-2

لمسجسهعة التجريبية  يهجد فرق دال احرائياا بين متهسظي درجات االختبار القبمى والبعدي
 في اختبار السفاليم الجغرافية لرالح التظبيق البعدى  

  اص تبار القلمي والبعتؼ( نتا ش ا تبار )ت( لتصلة الفرود بيؽ متؾسظي درجات 6جتوض)

 لمسجسؾتة التجريلية ص تبار السفاليؼ الجفرا ية    

 جؼ  اص تبار اص تبار ة
 العيشة

 متؾسط الستؾسط
 الفرود 

اصنحراإ 
 السعيارؼ 

مربع  قيسة"ت"*
 معامو تيتا

السفاليؼ  2
 الجفرا ية   

 0.975 33.579 1.502 11.233 7.133 30 القلمي

 2.173 18.367 البعتؼ

  , 01  * قيسة ) ت( دالة عشد مدتهى داللة

يتزح مؽ الجتوض الدابق وجؾد  رود ذات دصلة ت را ية بيؽ متؾسط درجات ا راد 
السجسؾتة التجريلية  ي الكياسيؽ القلمي والبعتؼ لرالح التظليق البعتؼ ص تبار السفاليؼ 

استختاة ات ةة الؾألا كية  ي  حديؽ (، مسا يؤكت  اتمية 2.22الجفرا ية تشت مدتؾػ دصلة )
 مدتؾيات التةميذ.

 خالصة الشتائج

يرجع  حقق الفروض و فؾد  ةميذ السجسؾتة التجريلية تم   ةميذ السجسؾتة الزابظة     
    اص تبار البعتؼ ص تبار السفاليؼ الجفرا ية تل  تتة تؾامو مشيا:

ت تم  اصىتساة بالستعمؼ والتركيز تميو  يث تنو استختاة البا  ة لأل ةة الؾألا كية سات     
محؾر اصىتساة وذو دور تيجابي  عاض    التراسة  يث يداتت    اشتراك الستعمؼ    البحث 
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تؽ السعمؾمات بشفدو وىذا يجعو الستعمؼ مشغؼ ذا يا واك ر وعيًا وتسقا لسا يتعسمو مسا يداتت 
  اصنذظة الت  يقؾة بتشفيذىا    الحرة تم  اصستفادة مؽ  مػ السعمؾمات و ظليقيا  

 التراسية مسا يجعو الستعمؼ ذا معش  قا ؼ تم  الفيؼ.

استختاة ات ةة الؾألا كية     تريس السفاليؼ الجفرا ية ساتت تم   كؾؼ الرؾرة الذىشية  
 الدميسة لتػ اتطفاض والتخمص مؽ التجريت الشاشئ تؽ استختاة الظرد التقميتية    التعمؼ.

التتريس تؽ طريق ات ةة الؾألا كية يخاطب اك ر مؽ  اسو    نفس الؾقا )الدسعية 
والبررية( باتتا ة لسا  ستمكو مؽ تشاصر الرؾت والرؾرة والحركة واتلؾان ادػ تل  
التأ ير اتيجاب     اكتداب السفاليؼ الجفرا ية والتعرإ تم  الخريظة واىسيتيا والتفريق بيؽ 

 والتعرإ تم  مرادر السياة. الخريظة والرؾرة

ات ةة الؾألا كية بظليعتيا  عسو تم  است ارة وانتباه اتطفاض و ديؼ    زيادة التذؾيق والستعة 
لتييؼ, وساتت ذلػ تم  ت قان السفاليؼ الجفرا ية وربط ما يتعمسؾه اتطفاض بالحياة اليؾمية الت  

تفؾػ ودا ؼ م و  حتيت الجيات يعيذيا اتطفاض تؽ طريق استختاة ما يتعمسؾه بذكو 
اتصمية, ومة غة  فيير القسر    الدسا , ومة غة سظؾع الذسس, والتعرإ تم  بعض 

 وسا و الشقو.

استختاة التكشؾلؾجيا الستقتمة والت   حاك  طليعة اتطفاض    ذلػ العرر بتًص مؽ استختاة 
اس اتطفاض األشا  مسارستيؼ الظرد التقميتية والت   دلب السمو ساتت ذلػ تم  زيادة  س

 لألنذظة التعميسية الستشؾتة.

(, دراسة امو تزت 0225و تفق ىذه الشتا ش مع نتا ش دراسة تيسان جساض دمحم تاة )
    (, دراسة اشرإ سعيت تلتالباق  تاة0226(, رشا تبراليؼ تم  تاة )0224رتؾات تاة )

(, ودراسة  ا ؽ تلتالدةة بيؾم  تاة 0220(, ودراسة  الت مظير  ديؽ تاة )0227)



 

 جامعة بشي سؾيف -السبكرةكمية التربية لمظفؾلة      

523 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

  Kathleen Beullens(, ودراسة0222تاة ) Lawrence M.Paska(, ودراسة 0222)
 (.0229تاة )

 التهصيات

اشارت نتا ش البحث تل  األر استختاة ات ةة الؾألا كية لتشسية بعض السفاليؼ 
   البحث الحال  بسا يم :الجفرا ية, لذلػ يؾص

   اتىتساة بسر مة الظفؾلة السبكرة  يث انيا الفترة الحاسسة     ياة الظفو والت  تم
 اساسيا  تذكو شخريتو  يسا بعت.

  ترورة اتىتساة بتظؾير اللرامش الخاصة برياض اتطفاض وذلػ لتشسية الجانب والسيارػ
 والؾجتان .

  تتتاد معمسة رياض اتطفاض ليتزسؽ برامش  تي ة  جعو ترورة اتىتساة بتظؾير برامش
 اتطفاض ىؼ محؾر العسمية التعميسية.

  ترورة تنتاج ا ةة وألا كية  اصة بجسيع السفاليؼ الت  يترسيا الظفو وذلػ تنيا  داتت
تم   بدط السعمؾمات وبقا يا    اذىان اتطفاض باتتا ة تل  التذؾيق واتألارة والستعة 

 يا    مذاىت يا.الت   حقق
  ترورة ربط السفاليؼ الجفرا ية الت  يترسيا الظفو بؾاقع الحياة اليؾمية الت  يعيذيا

 اتطفاض.
  خريص وقا كا   لألنذظة والتتريبات الخاصة بالسفاليؼ الجفرا ية وذلػ تنيا  جعو 

 الظفو نذط وإيجاب     العسمية التعميسية.
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 السراجع 
 .2990وآ رون،  تريس السؾاد اصجتساعية، تالؼ الكتب، القاىرة ا ست  ديؽ المقاني 

 معجم السرظمحات التربهية السعرفة فى السشاىج وطرق ا ست  ديؽ المقان , تم  الجسو: " 
 (. 0223,)القاىرة: تالؼ الكتب,  3", طالتدريس

العربية لمكتاب, ا ست تبراليؼ شمل :  تريس الجفرا يا    مرا و التعميؼ العاة, مكتبة التار 
 .2997, 2القاىرة, ط

ا ست  ؤاد درويش: " مؽ روا ع ات ةة الؾألا كية    العالؼ", القاىرة, دار درويش 
 .0222لمشذر,

, مجمة محكسة  رتر تؽ الشيزة الؾطشية مجمة التربية  قؾيؼ  عميؼ السفاليؼ,: انؾر تقو
 .0223, 245القظرية لمتربية وال قا ة والعمؾة, العتد

لأل ةة الؾألا كية العمسية     شسية بعض ميارات  رإ سعيت تلت البارػ: "  أألير التعرضاش
، قدؼ اإلتةة وألقا ة رسالة ماجدتير التفكير الشاقت لتةميذ السر مة اصبتتا ية "،

 .0227معيت التراسات العميا لمظفؾلة، جامعة تيؽ شسس، ،اتطفاض

 فاتمية ألةألية اتبعاد لتشسية بعض السفاليؼ  آية سام  سعيت: "  ظؾير بيئات ا تراتية
, قدؼ  كشؾلؾجيا التعميؼ , كمية التربية رسالة ماجدتيرالجفرا ية لتػ طفو الروتة", 

 .0228الشؾعية, جامعة بؾرسعيت, 

, 2امان  تسر الحديش : "التراما التميفزيؾنية واألرىا     ياة اطفالشا", القاىرة, تالؼ الكتب, ط
0225. 

, كمية التربية, مجمة العمهم االجتساعيةسمظان صالح:  تريس السفاليؼ الجفرا ية, تدريس 
 .0228, 06جامعة السشيا, العتد
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تيسان جساض دمحم: "  عالية برنامش كسليؾ رػ  فاتم  تم  متعتد الؾسا ط قا ؼ تم   شية "دػ 
الروتة ",  بؾ ؾ" ككبعات التفكير الدتة     شسية بعض السفاليؼ الجفرا ية لتػ طفو

 . 0225, جامعة بؾرسعيت, قدؼ العمؾة التربؾية, رسالة دكتهراه

 الت مظير  ديؽ العتوان :  اتمية و تة مظؾرة باستختاة ات ةة الؾألا كية     حريو طمبة 
الرف اتوض ال انؾػ لسفاليؼ الكؾارث الظليعية وكيفية مؾاجيتيا بالجسيؾرية اليسشية, 

 .0220رة, كمية التربية, جامعة صشعا , , غير مشذؾ رسالة ماجدتير

راشا صةح التيؽ جساض: "  عالية استختاة برنامش  فاتم  لمرسؾة الستحركة     شسية بعض 
، قدؼ  كشؾلؾجيا التعميؼ، رسالة ماجدتيرالسفاليؼ الجفرا ية لتػ اطفاض الروتة "، 

 .0225معيت التراسات التربؾية ، جامعة القاىرة، 

زيؽ العابتيؽ تم  عباس: األر استختاة الفيمؼ التعميسي     شسية بعض السفاليؼ العمسية لتػ 
, غير مشذؾرة, كمية التربية, رسالة ماجدتيرسشؾات,  6-5اطفاض الروتة بعسر 

 .0226جامعة  ذريؽ سؾريا, 

  ية لظفوسمؾػ ابؾ بكر بؾازيرونادية تلت العزيز قربان:  شسية السفاليؼ التاريخية والجفرا
 .0222الروتة, تسان, دار السيدرة, 

, مجمة الذرق األوسطسيير دمحم تلتالحفيع: دور ات ةة الؾألا كية     تريس التاريخ, 
 .0224, 35العتد

صةح التيؽ تر و: "مدر ية السشاىش كست و  تريد     مجاض التراسات اتجتساعية", 
 .0224القاىرة, مكتبة زىرا  الذرد, 

 .0224: الديشسا التدجيمية    مرر, القاىرة, دار الؾ ا  لمظباتة والشذر, تيا  مرت 
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تاطف سعيت ودمحم جاسؼ: التراسات اصجتساعية طرد التتريس واصسترا يجيات، دار الفكر 
 .0228العرب ، القاىرة، 

تلتالعاض رياض تلتالدسيع: و تة مقتر ة    التراسات اتجتساعية قا سة تم  ات ةة 
 كية لتشسية بعض ابعاد اتنتسا  وميارة قرا ة الخريظة لتػ  ةميذ السر مة الؾألا

, كمية التربية, جامعة تيؽ مجمة الجسعية التربهية لمدراسات األجتساعيةاتبتتا ية, 
 .0228, 99شسس, العتد

 تلتهللا العلؾدػ: الجفرا يا بيؽ السفيؾة والسرظمح, دار السؤسدات الجامعية لمشذر والتؾزيع,
 .0228, بيروت, 2ط

تلت الر سؽ تبراليؼ: " برنامش مقترح لتشسية السفاليؼ التاريخية لتػ التةميذ السكفؾ يؽ بالسر مة 
 .0222، كمية التربية، جامعة  مؾان، رسالة دكتهراه اإلتتادية بستارس الشؾر"، 

, القاىرة, تالؼ اىتا و, اسدو, اساليبو,  قؾيؼ نتا جو,  ظليقا و" - كرػ  دؽ ريان: "التتريس
 .0227الكتب, 

 .0228لؤػ الزغل : ات ةة الؾألا كية واللرامش التدجيمية, دمذق, 

مش  سعيت الحتيتػ وسمؾػ اماة: " اسس الفيمؼ التدجيم  وا جاىا و واستختما و    الديشسا 
 .0220والتيمفزيؾن", القاىرة, دار الفكر العرب , 

را ق التتريس", دار السشاىش لمشذر والتؾزيع, تسان, محدؽ تم  تظية: " السشاىش الحتي ة وط
 .0223اتردن, 

دمحم اميؽ تظؾة:  تريس التراسات اتجتساعية, الشغرية والتظليق, رؤية مدتقلمية, دار الدحاب 
 .0229, القاىرة, 2لمشذر والتؾزيع, ط
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ة تم  القشؾات نياض دمحم غريب طو: " استختامات تيشة مؽ اتطفاض لأل ةة الؾألا كية السقتم
، قدؼ اإلتةة وألقا ة اتطفاض رسالة ماجدتيرالفزا ية واإلشباتات الستحققة مشيا "، 

 .0220معيت التراسات العميا لمظفؾلة، جامعة تيؽ شسس ، 
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