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 اإلهـــــــــــداء

يف المتيف منيما استمد القوة واإلستمرار إلى أعذب مافي عمري إلى الػروح التػي تسػ ف  إلى العين
ـ  بأني أ حبيا.  داخمي وتعم

 إلى الذي اختار أف يرافقني مف بعيد حيث الجنة " قمبي عميؾ، قمبي عمينا، افترقنا حيف التقينا"

 إلى زوجي مؤيد )يامف أعطيتني قمبؾ، أ عطيؾ عمري فداًء لمقائؾ(.

إلى مف بث في نفسي العزيمة، ورسـ لػي دراػًا زينػو ا،مػأ، وأرسػى  مػالي إلػى جػواطىء جزيػرة 
 (.حماي)اإلنجاز بقوة وعـز وطمأنينة إلى صاحب القمب الكبير... 

 إلى مف صنع داخمي روح التحدي واث في نفسي العزيمة واإلخالص .... والدي.

 .، حماتي()والدتي ف واإلحسافسإلى قيثارتي الحب والحناف إلى المنيأ العذب لمح

  (.جدي وعمي بساـ)إلى القموب العامرة بااليماف والباعثة في العزيمة، والداعمة لي ..... 

إلى ينابيع الود المواتي أحطنني بالعوف وحسف المقاؿ إلى مجػاعر الوفػاء  حيف الجذية،إلى الريا
 .(، ىبةوئاـ، سارةوساـ، سجى، أسيأ، رىف، رنيـ، ) أخواتي الحبيبات: وجواىر النقاء

 (.مراد) أخي... إلى مف رسـ لي دراا زينو ا،مأ، وأرسى  مالي إلى جواطئ جزيرة اإلنجاز

إلى رفيقات دراي وصديقات عمري المواتي حفزنني وججعنني عمى إتماـ ىذه الرسالة والمضػي 
 .(حنيف، راوية، أسيأ )نحو طموحي وأىدافي

 الديسي، مؤيد المجالي، مؤيد الغراي.إلى براعـ ا،مأ الثالثة: مؤيد 

 الباحثة

 النجار سهاد
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 الشكــــر والتقـــــدير

حمد هلل رب العالميف والصالة والسػالـ عمػى أجػرؼ ا،نبيػاء والمرسػميف سػيدنا   وعمػى  لػو ال
 وصحبو اجمعيف وبعد،

 بفضػػأ هللا عنػدما أوجػ ت ىػػذه الرسػالة عمػى اإلنتيػػاء فتنيػا لػـ تكػػف تخػرج إلػى حيػػز النػور إال
سػػػبحانو وتعػػػالى وتوفيقػػػو يطيػػػب لػػػي بعػػػد أف مػػػف هللا عمػػػي بفضػػػمو أف أتقػػػدـ بالجػػػ ر الجزيػػػأ 
لجامعػة اإلسػػراء الممثمػػة برئيسػػيا وادارتيػا وىيئػػات التػػدريس فييػػا لمػا تقدمػػو مػػف جيػػود وعطػػاء 

 يػػةلإلرتقػػاء بالمسػػتوت التعميمػػي ،بنائيػػا واخػػص بالػػذ ر مػػنيـ عطوفػػة عميػػد  ميػػة العمػػـو التراو 
سػػتاذي الفاضػػأ أى إلػػلتقػػدير الموصػػوؿ والثنػػاء العظػػيـ والجػػ ر واأيمػػف قرالػػة  ا،سػػتاذ الػػد تور

االسػػتاذ الػػد تور احمػػد صػػوماف المجػػرؼ عمػػى ىػػذه الرسػػالة والػػذي لػػـ يبخػػأ عمػػي يومػػا بوقتػػو 
ومػػػا أظيػػػره مػػػف الصػػػبر  ،ونصػػػائحو القيمػػػة ، وجيػػػده وف ػػػره و رائػػػو النيػػػرة، وتوجيياتػػػو السػػػديدة

 .جزاه هللا عني خير الجزاءف الجميأ

ة أسػاتذتي الكػراـ أ.د صػباح نجـو براقة ال يخفت بريقيا عنا لحظة واحػد تموح في سمائنا دوماً 
 .العجيمي، وأ.د ىناء الفمفمي، وأ.د زىرية عبد الحق

لتفضػػميـ  عضػػاء أ و  سػػاتذتي المػػوقريف فػػي لجنػػو المناقجػػة رئاسػػةً ،تقػػدير الوالجػػ ر الجزيػػأ و  
، وتقػػػويـ معوجيػػػا، وتيػػػذيب نتو تيػػػا سػػػد خمميػػػال ىػػػالً ـ أ الرسػػػالو فيػػػقجػػػة ىػػػذه اقبػػػوؿ مني بعمػػػ

  فييا. والكجف عف مواطف القصور

 ما أتوجو بخالص الج ر وا،متناف  لزميالت الدراسة عمى مساندتيف اإليجابية والفعالة التػي 
 قدمنيا طيمة أياـ دراستي وأخص بالذ ر رواف الوخياف. 
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المفػاىيـ فػي تنميػة بعػض التعميميػة ا،نجػطة  اسػتخداـ أثػرىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلػى 

( طفػاًل وطفمػة 48، تكونػت الدراسػة مػف )لعاصػمة عمػافلدت طفػأ الروضػة فػي محافظػة االجغرافية 

، تراوحػت أعمػارىـ مػف العاصػمة عمػافمحافظػة مف أطفاؿ المستوت الثاني مػف ريػاض ا،طفػاؿ فػي 

( سنوات، وقد أست خدـ التصميـ جبو التجريبي ذو االختبار القبمي والبعدي لمجموعتي الدراسة 5-6)

( طفػػػػاًل وطفمػػػػة، وعػػػػدد أطفػػػػاؿ 24التجريبيػػػػة والضػػػػابطة. بمػػػػا عػػػػدد أطفػػػػاؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة )

الباحثػػػة أدوات الدراسػػػة  أعػػػدتداؼ الدراسػػػة ( طفػػػاًل وطفمػػػة، ولتحقيػػػق أىػػػ24المجموعػػػة الضػػػابطة )

 فػػأ الروضػػة، البرنػػامج التعميمػػي قػػائـ عمػػى أثػػرالمتمثمػػة فػػي: قائمػػة المفػػاىيـ الجغرافيػػة المناسػػبة لط

 .ار المفاىيـ الجغرافية لطفأ الروضة بعد التأكد مف صدقيا وثباتياا،نجطة التعميمية، واختب

درجػػػات القيػػػاس البعػػػدي الختبػػػار بعػػػض  وأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة وجػػػود فػػػروؽ فػػػي متوسػػػ 

الكػػرة ا،رضػػية،  سػػيأ(، -التضػػاريس)جبأ )المفػػاىيـ الم انيػػة، المفػػاىيـ الزمانيػػة، المفػػاىيـ الجغرافيػػة

عتيف التجريبيػػػػػػة الفصػػػػػػوؿ ا،راعػػػػػػة، المجموعػػػػػػة الجمسػػػػػػية، جغرافيػػػػػػة ا،ردف( بػػػػػػيف أطفػػػػػػاؿ المجمػػػػػػو 

تػائج عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لصالح المجموعة التجريبية،  ما أظيرت الن والضابطة،

، متغيػر النػوع االجتمػاعيالمفػاىيـ الجغرافيػة ي عػزت إلػى  في متوس  درجػات القيػاس البعػدي الختبػار

، وفػػػي ضػػػوء نتػػػائج الدراسػػػة أوصػػػت الباحثػػػة أ بػػػيف متغيػػػري البرنػػػامج والنػػػوع االجتمػػػاعيأو التفاعػػػ
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المفػاىيـ الجغرافيػة لػدت طفػأ ميػة فػي تنميػة بعػض عمى ا،نجػطة التعمي بضرورة تبني البرنامج القائـ

  ليف عف رياض ا،طفاؿ. و الروضة مف قبأ المسؤ 
 

 ، طفأ الروضة.المفاىيـ الجغرافيةة، التعميميا،نجطة  الكممات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


