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إهداء
أبي العشيش رمحك اهلل ...

للد زرعت يف هفيس حب العمل منذ طفوليت ،وننت يل مثا ًال لالجهتاد ،حلمت بأن حراين يف أفضل صورة وىا
أان اليوم أحلق ما ننت ثصبو اليو ،أهين أفتلدك يف ىذه اللحظة وامتين ان لو ننت جباهبنا اليوم جشارننا فرحتنا
...
أمي العشيشة ...

اي صاحبة الللب احلنون اي من ثذرف العني شوكا ٍ
لرؤايك يف لك وكت ،اي من سيريت عىل الليايل وننيت يل
الم والخت والصديلة ،اي من ننيت اىل جاهيب يف لك خطوة أخطوىا يف حيايت ،زرعيت واليوم حتصدي
زرعم ...
سوجي العشيش ...

ايل النور اذلي ينري يل درب النجاح ،اي من علمخين احلب والعطاء وجشعخين عىل مواصةل مسرييت العلمية،
رفيق دريب زويج "د .مؤمن هرص"
أخىاني وأخىاتي االعشاء...

عشت معمك أمجل حلظات طفوليت ،ننمت يل هعم الخ والصديق ...

أهدي لكم مجيعا مثزة جهدي هذا

ت

شكر وتقدير
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل األكرم ،الذي عمم بالقمم ،عمم اإلنسان ما لم يعمم ،والصالة والسالم عمى أوتي جوامع
الكمم ،وبيا بمغ الرسالة كل األمم ،ومنيا أذاع الفضائل والقيم ،وعمى اَلو وصحبة رافعي الحق
فوق القمم ،والموفين هلل ما عمييم من الذمم ،ومن عمى مسارىم تأسى وانتظم ،أما بعد:
وأنني الستوحى كل آيات الشكر والتقدير العظيمين لمعممي الدكتور عبد الكريم لبد والمربية
الفاضمة الدكتورة صديقة حمس لما قدماه لي من نصائح وارشادات سديدة دون كمل أو ممل
وبذليما الغالي والثمين من جيدىما ووقتيما طيمة فترة تحضير ىذه الرسالة المتواضعة المذين
كان لتوصياتيم أكبر االثر في وضعي عمى الطريق إلتمام ىذه الرسالة ،مع أصدق الدعوات ليم
بدوام الصحة والعافية والتوفيق لخدمة العمم وأىمو.
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر واالحترام الشديدين ألعضاء ىيئة المناقشة الدكتور محمد عميان
عضو ىيئة التدريس بجامعة األزىر بغزة والدكتور أكرم وادي عضو ىيئة التدريس بجامعة
األقصى بغزة لنفضميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة المتواضعة.
وأتقدم بخالص شكري وتقديري إلى زوجي الدكتور مؤمن نصر الذي كان عونا لي في ىذه
الرسالة منذ أن كانت فكرة وحتي اكتماليا ولنصائحو وارشاداتو السديدة لي أثناء إنجاز ىذه
الرسالة وصبرة وتحممو معي عناء ومشقة الدراسة ،كما وأتقدم بالشكر إلي الدكتور محمد عاشم
أغا إلرشاداتو ونصائحو البناءة ،وفي الختام أتقدم بالشكر إلى السادة المحكمين الختبار الدراسة
الذين أفادوني بآرائيم العممية القيمة ،والى كل من ساىم في إتمام وانجاز ىذا العمل العممي من
عائمتي وعائمة زوجي.
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ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعميمية في تنمية
المفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف السابع األساسي بمحافظة شمال غزة ،واستخدمت الباحثة
المنيج شبو التجريبي ،واختارت الباحثة عينة قصدية من طمبة الصف السابع األساسي عددىا
( )160طالب وطالبة تم توزيعيم عمى النحو التالي )80( :طالب من مدرسة سعد بن أبي
وقاص (ب) ذكور تم تقسيميم إلي قسمين ( )40طالب عينة ضابطة و( )40طالب عينة
تجريبية ،وتم اختيار ( )80طالبة من طالبات مدرسة عمواس االساسية (أ) لمبنات وتم تقسيميم
إلى قسمين ( )40طالبة عينة ضابطة و( )40طالبة عينة تجريبية ،ولتحقيق غرض الدراسة
واإلجابة عن أسئمتيا قامت الباحثة ببناء اختبار لممفاىيم الجغرافية لموحدة الثانية وعدد دروسيا
( )12درساً من كتاب جغرافية فمسطين ،مكونا من ( )50فقرة من نوع االختيار من متعدد
استخدمت لقياس أربع ميارات وىي (التذكر ،الفيم ،التطبيق ،التحميل) ،ولتطبيق االختبار قامت
الباحثة بإعداد دليل المعمم ومجموعة من الفيديو التعميمي الخاصة بكل مفيوم من المفاىيم
المحددة في الوحدة الثانية من كتاب جغرافية فمسطين ،وقامت بتنفيذ خطوات التجربة والتي
استغرقت ( )16حصة تم تنفيذىا خالل الفترة الممتدة من 2016/2/1م حتي 2016/4/10م،
وتم اختيار كل فيديو تعميمي مناسب لممفيوم المراد تحقيقو والتي تم تحكيميا من قبل المختصين،
وتراوحت مدة كل فيديو تعميمي بين ( )4:2دقيقة ،وبعد االنتياء من إجراء التجربة قامت الباحثة
بتطبيق اختبار المفاىيم الجغرافية عمى عينة الدراسة واجراء المعالجة اإلحصائية لتمك البيانات
باستخدام برنامج ) (SPSSاإلحصائي ،ولقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وىي:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات
الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس القبمي الختبار المفاىيم الجغرافية.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالبات
في المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاىيم الجغرافية لصالح
المجموعة التجريبية.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات
الطالب في المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس القبمي الختبار المفاىيم الجغرافية.
ج

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالب
في المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاىيم الجغرافية لصالح
المجموعة التجريبية.
 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالب
في المجموعة التجريبية عمى القياسين القبمي والبعدي حول اختبار المفاىيم الجغرافية لصالح
القياس البعدي.
 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالبات
في المجموعة التجريبية عمى القياسين القبمي والبعدي حول اختبار المفاىيم الجغرافية لصالح
القياس البعدي.
 -7استخدام مقاطع األفالم التعميمية كان لو اثر كبير عمى تنمية المفاىيم الجغرافية لدى طالب
الصف السابع في القياسين القبمي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي.
 -8استخدام مقاطع األفالم التعميمية كان لو اثر كبير عمى تنمية المفاىيم الجغرافية لدى طالبات
الصف السابع في القياسين القبمي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي.
وفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بما يمي:
 -1ضرورة استخدام وتوظيف األفالم التعميمية في تدريس الجغرافيا لمصف السابع ولممراحل
الدنيا والعميا لما ليا من دور إيجابي في تنمية المفاىيم الجغرافية لدى الطمبة.

 -2إنشاء واعداد فريق متخصص لتصميم األفالم التعميمية تتناسب ومحتوي دروس الجغرافيا
لكل مرحمة تعميمية.

 -3تطوير منياج الجغرافيا لطمبة الصف السابع األساسي بما يتالءم وطرق التدريس باستخدام
األفالم التعميمية.

 -4االستعانة بالتقنيات التعميمية الحديثة في تدريس مقرر الجغرافيا لمصف السابع األساسي،
والمراحل التعميمية األخرى.
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Abstract
This study aimed to show the effect of the employment of the educational
films in the development of the geographical concepts for the seventh
grade students in North Gaza. The researcher used the semi experimental
method and choose purposive sample from the seventh grade. The sample
consisted of (160) student they were divided two groups: female group
(80) students from Amwos Elementary school for girls. And the male
group (80) students from Saod bin Abi waqas Elementary school for
boys. Each group was divided into two groups: the controlled sample (40)
students and the experimental sample (40) students. In order to achieve
the aim of the study and to answer the study questions, the researcher
prepared an exam for the geographical terms in the second unit which
consists at (12) lessons in the students book (Geography of Palestine).
The exam was consists of (50) multiple- choice questions which were
used to measure the four skills (knowledge, comprehension, application,
analysis). The researcher prepared a teacher guide and a group
educational videos related to each term in the second unit in the book.
The researcher also made the in the book. The researcher also prepared
the experiment process which took (16) lessons which was from 1/2/2016
to 10/4/2016.
Each video was chosen according to the intended term and was judged by
specialists. The video time was from (2 to 4) minutes. After applying the
experiment, the researcher applied a exam of the geographical term on the
study sample. The statistical treatment was analysis by using (SPSS).
The following results were come by the study as follows:
9- There are no statically significant differences at the (0.05) level in the
mean scores of female students in the experimental group and control
one in the geographical concepts pre- test.
10- There are statically significant differences at the (0.05) level in the
mean scores of female students in the experimental group and control
one in the geographical concepts post- test in favor of the
experimental group.
11- There are no statically significant differences at the (0.05) level in the
mean scores of male students in the experimental group and control
one in the geographical concepts pre- test.
12- There are statically significant differences at the (0.05) level in the
mean scores of male students in the experimental group and control
one in the geographical concepts post- test in favor of the
experimental group.

خ

13- There are statically significant differences at the (0.05) level in the
mean scores of male students in the experimental group in the
geographical concepts pre- test and post- test in favor of the post- test.
14- There are statically significant differences at the (0.05) level in the
mean scores of female students in the experimental group in the
geographical concepts pre- test and post- test in favor of the post- test.
15- Using educational film clips had a big effect on the development of
geographical concepts among seventh grade male students in the pre
and post- test in favor of the experimental group in post- test.
16- Using educational film clips had a big effect on the development of
geographical concepts among seventh grade female students in the
pre and post- test in favor of the experimental group in post- test.
In the light of study results the researcher recommended in:
1- It’s necessary to use and employ the educational films in teaching
geography for the seventh grade and also for lower and higher levels.
These films have appositive role in developing the geographical
concepts for the students.
2- Establishing a group of specialists to design the educational films
which suits the lessons for each level.
3- Developing the geography curriculum for the seventh grade according
to the methodology by using the educational films.
4- Making use of modern educational techniques in teaching geography
for the seventh grade and other levels.
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الفصــل األول
خلفيــة الدراســة
المقدمة:
إن القرن الحادي والعشرين عصر تزاحمت فيه مفردات الحضارة اإلنسانية بما لها وما عليها ،وذلك

للتطور الكبير الجاري في العالم ،تطو ار أذهل الصغير والكبير ،وما كان لهذا التطور الجاري أن يصل إلى ما
أمدهُ بالمبادئ والقوانين والتي بنى عليها اإلنسان
وصل إليه لوال أن كان العلم هو محركه ودافعه وهو الذي ّ
عشرات االختراعات التي أضفت على حياة اإلنسان الرفاهية والراحة ،وفي ظل ما يشهده هذا العصر من
تغيرات وتحديات في مختلف ميادين المعرفة العلمية والتكنولوجية ،وفي ظل االنفجار المعرفي الهائل تكثر

التساؤالت حول كيفية مواكبة هذه التغيرات ،ومقاومة التحديات التي تواجهنا ،وكيفية السعي نحو فهم أفضل،

من شأنه خلق أفراد مبدعين قادرين على العطاء في مختلف الميادين .حيث تعد التربية والتعليم أحد أهم هذه
المجاالت التي تتأثر بشكل مباشر بهذا الكم الهائل من المعارف وما قد ينجم عنه من مشكالت تربوية ،منها

ما يتعلق بالمناهج الدراسية وطرق تدريسها وباألخص في مادة الجغرافيا التي يعاني فيها المتعلم الكثير من

الصعوبات في اكتساب مفاهيمها وتنمية القدرة على حل المشكالت من خاللها ،وتزامن مع هذا التسارع
المعرفي تطور تقني وتكنولوجي في الوسائل المستخدمة في عملية التعليم والتعلم فظهرت العديد من التقنيات

المرتكزة على التعليم االلكتروني مثل الحاسوب والفيديو التعليمي واألفالم التعليمية.

فعال ينبغي االهتمام بطرفي عمليـة التواصـل (المعلـم والطالب) اهتماما
ولكي تتم عملية التعليم بشكل ّ
متوازنا ،فالمتتبع للفكر التربوي ،يالحظ أن التربية التقليدية قد ركـزت علـى المعلم ،وجعلته العنصر الرئيس في
العملية التعليمية ،حيث كان هو المسؤول عن تلقين المعلومات للمتعلمين دون النظر إلى قدراتهم
واستعداداتهم(.علي ،)52 :5002 ،ويرى "بياجيه" أن التعليم أمر غير يسير ،إذ يحتاج إلى تخطيط ومعرفة
المفـاهيم التـي يمكن أن يدرسها الطالب في مرحلة عمرية معينة ،وبالتالي تهيئة وتحديد األنشطة التي يمكن

أن يقوم بها ،واتاحة الفرصة ليكتشف بنفسه المعلومات والتركيز في عملية التعليم علـى التجريـب واالستكشاف

ال التلقين والحفظ(.زيتون ،)52 :5005 ،وعلى الرغم من أهمية الخبرات الحسية المباشرة في عملية التعليم

والتعلم إال أن هنـاك بعضا من هذه الخبرات ال يمكن المرور بها ،نظ ار لخطورتها أو نـدرتها أو بعـدها المكـاني
والزماني ،ومن هنا جاءت الحاجة للبحث عن بدائل لهذه الخبرات( ،وهذا البديل هو مـا يطلـق عليه الوسائل

التعليمية التي مرت بتسميات مختلفة إلـى أن أصـبحت عمـال لـه مدلوالتـه ومصطلحاته ودراساته وبحوثه

الخاصة)(.علي .)52 :5002 ،فالمعلم يلعب دور الوسيط ويصل من المعرفة العامة الدارجة إلى المعرفة
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العلمية وهو يوجه المتعلم نحو فهم واتقان المهمة ويعتبر هذا بمثابة مفتاح لتحفيز الطلبة للمعرفة العلمية

وتنمية المنطقة المركزية ليكتسبوا مستوى من األداء والمعرفة يعجزون أن يصلوا إليه بمفردهم ،وذلك من

خالل الدعائم التعليمية ) (Scaffoldأو األدوات التعليمية المساندة للتعليم كذلك يوجههم إلى التفكير بصوت

عال وهذا يشجعهم على الوصول إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم ويحفزهم على التفكير( .أبو سنينة وعياش،
.)5155 :5052

وكان الغرض من وراء إدخال الجغرافيا كمقرر يدرسه الطلبة وزيادتها وتطويرها واالهتمام بها يعود
إلى جذورها من القدم من خالل دورها في تحقيق المصالح التجارية وتقديمها خدمات عديدة لرجال األعمال،

حيث لعبت دو ار في رسم الخرائط واجراء المسوح الجغرافية وتحديد موقع الموارد وهذا أعطي حكام

االمبراطوريات صورة دقيقة عن توزيع الموارد واجراء توسيع تلك االمبراطوريات إلى جانب كونها أداة

استخدمها الحكام في إدارة الدولة ،وألهميتها قام نابليون بتأسيس أول كرسي في مجال الجغرافيا في جامعة
السوربون لتغذية المعرفة الجغرافية في البيئة األوروبية ،ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبحت

الجغرافيا جزءا منتظما من تطوير المناهج في المدارس االبتدائية في بريطانيا(Banerjee, 2006: 283).
ومنذ الربع األخير من القرن الماضي انخرط المربون الجغرافيون في العمليات الرامية إلي زيادة
وتحسين المعلمين ومعرفة المحتوى الجغرافي والمحتوى التربوي في الجغرافيا من خالل التطوير المهني ،وهذا

االتجاه مستمر حتي يومنا هذا ،وتحاول المنظمات الجغرافية استيعاب أكبر عدد من المعلمين في مجال

الجغرافيا وتقديم تطوير مهني جديد بديل عن الطرق التقليدية من خالل ورش عمل ،وتهدف إلي توفير وسائل
حديثة يمكن استخدامها في تدريس الجغرافيا وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في مجال

الجغرافيا).(Frazier and Boehm, 2012: 79

إن التغير في جميع مجاالت الحياة هو السمة المميزة لعصرنا الحاضر ،ونتيجة لهذا التغير أصبح

من الضروري االستجابة له من خالل تغيير وظائف المؤسسات واألفراد .وخاصة مؤسسات التربية والمعلمين
الذين يشكلون العصب الرئيس في هذه المؤسسات ،ونجاح عمل هذه المؤسسات ال يتم إال بمساعدة المعلم

وليس أي معلم ،وانما المعلم الذي يمتلك الكفاءة والرغبة والميل الحقيقي للتعليم( .العساف والصرايرة:5055 ،

 .)51ولقد شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين مجموعة من المتغيرات والتحوالت التي كان لها
انعكاساتها على العملية التربوية بشكل عام ،وعلى دور المدرس ومكانته بشكل خاص ،ومن أبرزها تلك

المتغيرات االجتماعية والثقافية والحضارية التي ترتبط باالنفجار الديمغرافي الهائل الذي يشهده العالم ،والتقدم

العلمي والتكنولوجي والمعرفي ،والتطور الهائل في مجال االتصاالت واإليمان المتزايد بالمبادئ الديمقراطية.
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وفي ظل التطور المعرفي ،والنظريات التربوية ،تأتي أساليب التدريس الحديثة التي تجعل المتعلم محور

العملية التعليمية  -التعلمية ،على غرار ما تقوم عليه األساليب التقليدية التي أصبحت في حاجة إلى مراجعة
بما يتناسب مع متطلبات التحديث( .البرجاوي ،)52 :5055 ،إن ما يميز عصرنا الحالي هو التقدم الكبير

واإلنجاز الضخم في عالم المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت الذى ساهم بقدر كبير في تحقيق ما يسمى اآلن

انفجا ار معرفيا ومعلوماتيا شمل جميع مجاالت الحياة ،وعلى األخص مجاالت التعليم والتعلم .لقد فتحت
تكنولوجيا المعلومات الرقمية موردا جديدا للتعليم والتعلم ،فلقد أصبح التعلم عن طريق اإلنترنت من ثوابت

العصر ،وهو يحل اآلن محل الصفوف التقليدية ،ويغير من طرائق تدريسنا ،وبواسطته سيتمكن الطلبة من
تعلم ما يريدون ،وقتما يريدون ،وحينما يريدون ،وبالقدر الذي يريدون ،واألهم من هذا وذاك أنهم سيتمكنون من
تقييم ما تعلموه (مدنى والعباسي.)22 :5055 ،

ونتيجة لما نشهده اليوم من نمو متسارع في التكنولوجيا وتزايد توظيفها في العملية التعليمية لم تعد

الوسائل التقليدية قادرة على مواكبة التطور والمساهمة في التنمية بصورة فاعلة ،مما أدى إلى زيادة الحاجة
لمبادرات فاعلة تهيئ للمواطن فرص تعلم مستمر تالئم حاجاته الحاضرة والمستقبلية ،وتمكنه من المساهمة

في التنمية الشاملة في مجتمعه واالستجابة لشروطها .والمفهوم الحديث للمنهاج ،الذى يجعل المتعلم محور
العملية التعليمية التعلمية ،بهدف إكسابه المعارف والمهارات والخبرات من مصادر متنوعة ومتعددة ،تمكنه

من استخدام أدوات متنوعة للتعلم كتكنولوجيا المعلومات والحاسوب ،التي تمتاز بقدرتها الفائقة على نقل

المعلومات وادارتها وتبادلها واسترجاعها ،وتوظيفها كأداة فاعلة في التعلم وكعامل أساسي من عوامل اإلنتاج
البشري( .الناجي والطراونة)12-12 :5002 ،
إن اعتماد النظام التعليمي على استخدام التقنيات التعليمية أصبح ضرورة لضمان نجاح تلك النظم.
وجزءا ال يتج أز ف ي بنيتها األساسية .إذ إن االعتماد على التقنيات التربوية في عمليتي التعليم والتعلم مستمرة.
وقد استمرت بالتطور حتي وصلت اليوم إلى مراحل متقدمة في ظل ارتباطها بنظرية االتصال الحديثة.

وبسبب ما تقدمة التقنيات التربوية الحديثة للطالب في جميع مراحلهم التعليمية من معلومات قيمة ومفيدة فإنها
تنمي فيهم روح التخيل واإلبداع وترسيخ المعلومات على اختالف أنواعها عن طريق كافة الوسائل المتاحة لها

مثل الصور الثابتة والمتحركة واألشكال والرسومات واألصوات خصوصا أننا في عصر التقدم التكنولوجي
الذي ساعد في تطوير وسائل تعليمية حديثة( .قزق والختاتنه)511 :5055 ،
إن للفيديو قدرة على التأثير في حياة اإلنسان في أي وقت ومكان سواء تم االختالف بينهما أم ال،

حيث تلعب دو ار في إصالح حياة اإلنسان والتأثير فيها ،ويكون لها أيضا تأثيرات مثيرة لالهتمام من حيث
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إنها تمكن من إيقاظ الذكريات والخبرات لدى الباحثين والمشاركين ،(Jewitt, 2012: 5).والمواد السمعية
والبصرية يمكن استخدامها لتعزيز مصادر التعلم من خالل إظهار سيناريوهات الحياة الحقيقية ،وشرح

المفاهيم ،ومراقبة الفئات االجتماعية بوصفها دافعا للمناقشة ،كما أنها قادرة على جلب وجهات نظر الخبراء

للطالب فهي تجربة تعليمية ممتازة في تقديم موضوعات الحياة ومناقشتها واالنخراط فيها واالستفادة منها في
التعلم(Deakin, 2014: 3).

تشكل المفاهيم القاعدة الضرورية للسلوك المعرفي عند الطلبة ،فهي تعد هدفا تربويا مهما في مراحل
التعليم كافة فهي أشبه بخرائط الطرق للعالم االجتماعي الذى نعيش فيه ،إذ تعد المفاهيم بمثابة حجر الزاوية
لمعرفتنا ،فهي تسمح للطلبة بتنظيم وفهرسة معلوماتهم  ،وتتشكل المفاهيم عبر عملية طويلة تمتد جذورها من

المعرفة السابقة ،حيث يبدأ المتعلمون في بناء كثير من المفاهيم ثم يطورونها بحيث تمكنهم من تطبيق
مفاهيم حديثة الكتساب وتوسيع المفاهيم الحالية واكتساب مفاهيم جديدة .إن تعامل العقل مع المفاهيم أسهل

من تعامله مع المعلومات الكثيرة المنفصلة ،فالمعلومات التي تقوم على العالقات بين الحقائق والمفاهيم

ضمن إطار مفاهيمي يجعلها أكثر فعالية في العقل ويتيح الفرصة لربط المعلومات وتنظيمها وبذلك نجد أن

المفاهيم تحتل مكانا مهما في حياة الفرد وذلك إلتمام عملية التعليم واكتساب خبرات عن العالم المحيط به،
وهذا ما أثار اهتمام عدد كبير من علماء النفس والتربية حيث قاموا بدراستها ومعرفة أنواعها وخصائصها

وكيفية تكوينها وتعليمها( .الزبيدي ومجيد.)502 :5052 ،
وتعد المفاهيم من أهم مميزات التفكير ولها أثر كبير في تنظيم الخبرة وفي تذكر المعرفة ومتابعة
الظواهر وربطها بمصادرها وتسهيل الحصول عليها ،واكتساب المفاهيم وتشكيلها يحتاج إلى ممارسة عمليات
تفكيرية في التفاعل مع الخبرات الطبيعية والحسية ،كما يحتاج إلى معلم متمرس ومتفاعل وقادر على التطوير
والتوجيه ،وحتي يتحقق تعلم المفاهيم بالمماثلة ،وال بد أن يقوم المعلم بدوره من حيث اإلعداد والتنفيذ والتقييم
ومتابعة المتعلم ،فالمعلم هو مفتاح العملية التربوية وتقع على عاتقة مسؤولية النهوض بمستويات التفكير
المختلفة لدى طلبته ،وعليه أن يوجه أفكار تالميذه باالتجاه الصحيح( .الحراحشة.)552 :5055 ،
تتدرج المفاهيم العلمية من حيث الشمول إلى مفاهيم فرعية تؤدي إلي مفاهيم أكبر ثم إلي عدد من
المفاهيم تضم وتعبر عن كل تلك المفاهيم البسيطة ومنها ظهرت فكرة المفهوم األعم ()Main Concept

والمفاهيم الفرعية ( )Sub Conceptsوهذه أفكار عادية في مختلف فروع العلم ،واستخدام المفاهيم العلمية
كمحور لبناء المناهج يحافظ على وحدة بنية العلم ،ويعاون الطالب على إدراك أهمية العلم ودوره في حياتهم،
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كذلك فهو يمنع التكرار الذي ينشأ عن دراسة الموضوعات بشكل منفصل( .سليم .)5 :5002 ،ولكي يتحقق
الهدف من تدريس الجغرافيا ،فال بد من اكتساب وتنمية المفاهيم ،والتي يعبر عنها بأساسيات التعلم ،حيث

إ نها تساعد على صقل األفكار واآلراء حول المشكالت العالمية ،كما أنها تساعد في إيجاد جيل يؤمن بأن قوة
اإلنسان تكمن في عقله وقدرته على التفكير والتخاطب ،وعرض األفكار ونقلها بشكل مقنع لآلخرين ،أو إدراك
الصورة الكلية عن النظام العالمي وأنه يمثل وحدة واحدة( .عبد العال)25 :5005 ،

وألن علم الجغرافيا يهتم بدراسة العالقات المكانية ،وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية على السطح
بالخرائط والجداول والرسومات والصور فإن (محمود )25 :5002 ،يؤكد على أهمية توظيف الصور والرسوم
التوضيحية المصاحبة للمنهاج المدرسي في مساعدة المتعلمين على تفسير المعلومات المكتوبة ،وفهم ما

يتضمنه من عالقات ،كما أن التعلم الذي يستخدم الصور والرسوم يفوق التعلم اللفظي من حيث نمو العمليات
الذهنية.

كما أن علم الجغرافيا يعد من العلوم األساسية التي يعتمد عليها في تكوين شخصية اإلنسان وفكره
وسلوكياته وقيمه في أي مستوى دراسي ،وذلك ألنها تبحث في العالقة بين اإلنسان والمكان بكل ما يحتويه
من موارد طبيعية ،وما يترتب على هذه العالقة من تحديد شخصية المتعلم ،وما يترتب على حسن هذه

العالقة من حسن أو سوء االستخدام للموارد( .يحيى .)55-2 :5002 ،والجغرافيا مادة دراسية ذات معطيات
متجددة باستمرار ،تواكب التغيرات التي يعرفها العالم ،فتجعل بالتالي المتعلم في قلب التحوالت التي يعرفها

مج تمعه .وهذا ما يجعل منها مادة ذات خصوصية ،ووظيفة تربوية مميزة ،تستدعي اعتماد طرائق تدريس حية
وفاعلة تثير وتحفز أكبر عدد من المتعلمين( .عبد العالي)52 :5055 ،

ويحظى التعليم في فلسطين بأولوية بالغة األهمية لدى مختلف شرائح المجتمع وفئاته ،إيمانا من

الجميع بأن التعليم خير استثمار ،وأن الفرد المتعلم هو أساس التقدم والرقي في مجتمع متغير ،ومتطور،
ومنفتح على كل ما هو جديد .ويجابه العالم اليوم الكثير من التحديات التي تعترض مسيرة حياته ،ويعاني من

تغيرات سريعة طرأت على شتى مناحي الحياة االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والتربوية ،مما جعل من

الضروري على المؤسسات التعليمية  -على خالف أنواعها ومستوياتها  -أن تواجه هذه التحديات بتبني

وسائل تربوية معاصرة وأنماط غير مألوفة ،وأنّ تكيف نفسها وفق ظروف العصر ومقتضياته( .العسيلي،
)225 :5055

وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن مادة الجغرافيا تزخر بالعديد من الخبرات التي ال يمكن للطلبة

المرور بها وهذا نابع من خطورتها وندرتها ،لذا ال بد من اللجوء إلى بدائل عن المواقف التعليمية المباشرة
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كاستخدام الفيديو واألفالم التعليمية ،واألفالم التعليمية تربط بين المنحى التسجيلي الواقعي والعلمي في بيئة

تعليمية ،تخدم أهدافه في التعليم وتعالج بالدرجة األولى المواضيع التعليمية بشكل كامل ووفقا لتفاصيل
ضرورية ،وتبنى على أساس تعليمي.

ومن خالل اهتمامات الباحثة واستفساراتها من قبل المختصين في الميدان التربوي تبين أن تدريس

مادة الجغرافيا بحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية التي قد تسهم في معالجة ضعف الطلبة في عملية
التحصيل وخاصة للمفاهيم الجغرافية ،والتي تعد العمود الفقري لمادة الجغرافيا ،ولهذا كان ال بد من تقديم

األفالم التعليمية كمعين تربوي يساعد المعلم في تحقيق الكم المعرفي والوجداني والمهارى بأبسط الطرق ،وهذا

ما ينسجم مع االتجاهات التربوية الحديثة ومتطلبات العصر الحالي ،التي تدعو إلى إيجابية المتعلم ،وتعزيز

التعلم القائم على إعمال العقل والتفكير وتوظيف الوسائل التكنولوجية.

وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن االهتمام بتدريس المفاهيم الجغرافية من خالل استخدام مقاطع

دور هاما في إنجاح تدريس الجغرافيا .وقد
الفيديو والتقنيات والوسائل المستحدثة والمواكبة للعصر ستلعب ا
سعت الباحثة إلى تبني هذه الدراسة لألسباب اآلتية:
 أتت هذه الدراسة استجابة للتطور العلمي والتكنولوجي في مجال المعرفة عامة ومجال تـدريس الجغرافياعلى وجه الخصوص.

 تفعيل دور المتعلم بحيث يكون ركيزة مهمة في العملية التعلمية التعليمية من خـالل المـشاركة باألفكاروالتأمل والمالحظة.
مشكلة الدراسة:

في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
ما أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف السابع

األساسي بمحافظة شمال غزة ؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية؟

 -5هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة

التجريبية؟

7

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية؟

 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة

التجريبية؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي حول اختبار المفاهيم الجغرافية لصالح القياس البعدي؟

 -1هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي حول اختبار المفاهيم الجغرافية لصالح القياس البعدي؟

 -2هل استخدام مقاطع األفالم التعليمية كان له أثر كبير على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف
السابع في القياسين القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي؟

 -1هل استخدام مقاطع األفالم التعليمية كان له أثر كبير على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالبات
الصف السابع في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس المجموعة التجريبية في القياس البعدي؟

فروض الدراسة:

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية.
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة

التجريبية.

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية.

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة

التجريبية.

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي حول اختبار المفاهيم الجغرافية لصالح القياس البعدي.
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 -1ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي حول اختبار المفاهيم الجغرافية لصالح القياس البعدي.

 -2استخدام مقاطع األفالم التعليمية ال يوجد له أثر كبير على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف
السابع في القياسين القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي.

 -1استخدام مقاطع األفالم التعليمية ال يوجد له أثر كبير على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف
السابع في القياسين القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي.

أهداف الدراسة:

تتحدد أهداف الدراسة في:

 -5التعرف إلى المفاهيم الجغرافية التي يجب تنميتها لدى طلبة الصف السابع األساسي.
 -5التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي للمفاهيم الجغرافية.

 -2التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي للمفاهيم الجغرافية.

 -5التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي للمفاهيم الجغرافية.

 -2التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي للمفاهيم
الجغرافية.

 -1التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة على القياسين القبلي والبعدي الختبار
المفاهيم الجغرافية.

 -2التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة على القياسين القبلي والبعدي الختبار

المفاهيم الجغرافية.

 -1الكشف عن حجم تأثير بعض مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف
السابع األساسي.
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أهمية الدراسة:
 -5قد تفيد مصممي المناهج والخبراء في مبحث الجغرافيا للصف السابع األساسي ،من أجل تنمية المفاهيم
التي توجد في مادة الجغرافيا.

 -5قد تفيد مشرفي الجغرافيا والمتخصصين في إعداد ورش عمل للمعلمين والمهتمين لتدريبهم كيفية توظيف
األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم عند تدريس مادة الجغرافيا.

 -2قد تهدف األفالم التعليمية إلى خلق جو تعليمي إيجابي نحو استيعاب المفاهيم الجغرافية.
 -5قد تفتح مجاال أمام الباحثين الجدد إلجراء المزيد من الدراسات الجديدة.
حدود الدراسة:

الحد الموضوعي :تقتصر هذه الدراسة على دراسة أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية في تنمية
المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية (الجغرافيا البشرية) من كتاب جغرافية فلسطين لطلبة الصف السابع

األساسي.

الحد المؤسسي :المدارس الحكومية محافظة شمال غزة.
الحد المكاني :محافظة شمال غزة.

الحد البشري :تطبيق هذه الدراسة على طلبة الصف السابع األساسي في مدرستي سعد بن أبي وقاص
األساسية (ب) للبنين ومدرسة عمواس األساسية (أ) للبنات.

الحد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 5051/5052م.
مصطلحات الدراسة:

األثر:

يعرف األثر بأنه القيمة الفعلية المتبقية من استخدام الشيء سواء كانت إيجابية أم سلبية( .الزبيدي،
مجيد)505 :5052 ،

ويعرف لغة بأنه ترك فيه أث ار( .المعجم الوسيط)2 :5225 ،

وتعرفه الباحثة إجرائيا :بأنه مقدار الفرق في التحصيل بين المجموعتين التجريبية والمجموعة

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم ومقياس األثر.
مقاطع الفيديو:
تعرف مقاطع الفيديو بأنها أداة تعليمية قوية ومحفزة للطلبة ،ويعتمد ذلك على كيفية استخدام هذا

الفيديو حيث يعتبر استخدامه غاية بل وسيلة لتحقيق األهداف التعليمية ،كما يمكن اعتباره وسيلة يكتشف

فيها الطلبة المعرفة بأنفسهم(.فروانة.)55 :5055 ،
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وتعرف الباحثة إجرائيا مقاطع الفيديو بأنها جزء من الفيلم أو مقطع منه تعبر عن المادة التعليمية

المراد تدريسها للطلبة مثل عرض مقطع من فيلم عن انماط الزراعة وانتاجها ،تربية الثروة الحيوانية ،النمو
والتوزيع السكاني ،وسائل النقل والمواصالت.
األفالم التعليمية:
وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها ذلك النوع من األفالم التي تستخدم عادة كأداة أو وسيلة تعليمية تعين

معلم الجغرافيا على شرح جغرافية فلسطين البشرية إليصال المعلومات سمعيا وبصريا بطريقة شيقة تعين
الطالب على فهم الظواهر الجغرافية في فلسطين.

المفاهيم الجغرافية:
عرفها المسعودي بأنه "تصور عقلي مجرد يعطي صفة على ظاهرة جغرافية طبيعية أو بشرية ويتم

تكوينه عن طريق تجميع الخصائص المشتركة( .عبيس وكريم.)552 :5055 ،

ويعرفها الحسو بأنه "فكرة جغرافية تختص بظاهرة معينة أو عالقة أو استنتاج عقلي يعبر عنها

بوساطة كلمة من الكلمات أو مصطلح معين أو عبارة من العبارات" ،ويعرفه اللقاني والجواد بأنه "تصور

عقلي مجرد يعطي لفظا أو اسما ليدل على ظاهرة جغرافية ويتم تكوينه عن طريق تجميع الخصائص
المشتركة ألفراد هذه الظاهرة "( .بدن.)505 :5055 ،
ويعرف المفهوم الجغرافي أيضا بأنه "ما هو إال تصور ذهني مجرد يشير إلى مجموعة من الرموز

والظواهر التي يتم تجميعها معا نظ ار لتشابهها أو اشتراكها في صفات معينة ،فيتم تصنيفها إلى مفاهيم مادية،

مجردة ،زمانية ،مكانية ،قديمة وحديثة"( .حسونة.)52 :5002 ،

والمفاهيم لغة :هي مجموع الصفات أو الخصائص الموضحة لمعني كلي( .المعجم الوسيط.)205 :5225 ،
والجغرافيا لغة :هي علم يدرس الظواهر الطبيعية لسطح األرض كالجبال والسهول والصحاري والحيوان

واإلنسان كما يدرس الظواهر البشرية لهذا السطح مما صنعه اإلنسان( .المعجم الوسيط.)551 :5225 ،

وتعرفه الباحثة إجرائيا :بانه تصور عقلي مجرد ناتج من إدراك مجموعة الطلبة في عينة الدراسة

لمجموعة من الخصائص المشتركة عن ظاهرة جغرافية معينة (طبيعية أو بشرية) من الظاهرات التي تم اجراء
الدراسة عليها ومدى درجة الترابط فيما بين تلك الظاهرات.
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طلبة الصف السابع األساسي:
بوزرة التربية والتعليم الفلسطينية ،وتتراوح
هو أحد صفوف المرحلة األساسية وفقا للسلم التعليمي ا
أعمار الطلبة في هذه المرحلة ما بين ( )55- 52سنة.
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الفصــل الثــاني
اإلطـــار النظري للدراســـة
المحور األول :األفالم التعليمية.

المحور الثاني :المفاهيم.
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الفصل الثاني
االطار النظري للدراسة
تتناول الباحثة في هذا الفصل الجانب النظري للدراسة والمتمثل في محورين :تمثل المحور األول في
األ فالم التعليمية ،بينما تمثل المحور الثاني في المفاهيم بشكل عام والمفاهيم الجغرافية بشكل خاص ،وذلك
من حيث الدور التربوي الفعال لألفالم والمفاهيم وخصائص كل منهما ومعيقات استخدامهما والطرق المناسبة

لالستخدام وتوظيفها في العملية التعليمية.
المحور األول :األفالم التعليمية:
األفالم التعليمية مفهوم حديث تم استخدامه في عملية التدريس ،وجاء ذلك بعد التطور الذى شهدته

البشرية في عالم االتصاالت بدءا من اختراع الراديو ومن ثم التلفاز مرو ار بإبداع االنسان في إنتاج الفيديو
واألفالم والتي أصبح لها شركات ودول تختص في إنتاجها وأصبح لها مهتمون ومتابعون من جميع أرجاء

األرض ،وأصبح هناك كثير من الدراسات تجرى على الفيديو واألفالم ،وصاحب ذلك التطور والتقدم رغبة
من المختصين والقائمين على أنظمة التعليم من إدخال تلك التكنولوجيا في عملية التعليم واالستفادة منها ،فتم

إنشاء شركات ومؤسسات أصبحت متخصصة في مجال األفالم التعليمية وتنتجها لغرض التعليم ،ومن خالل
الدراسات أثبتت أن هناك فاعلية ودور لألفالم التعليمية في تنمية وتعزيز واثراء عملية التعليم لدى الطلبة
وهذا ما سيتم تناوله في هذه الدراسة عن أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم
الجغرافية لدى طلبة الصف السابع بمحافظة شمال غزة ،وسنستعرض في هذا الفصل األفالم التعليمية من
حيث خصائصها ومميزاتها ومعوقاتها وما يرتبط بها من تكنولوجيا سمعية وبصرية.

إن وسائل اإلعالم والفيديو على وجه الخصوص خالل فترة انتقالية تتطور بشكل مختلف عن أي

وقت مضى ويعود ذلك إلى ثالثة أسباب مختلفة وهي :أوال :إن التكنولوجيا جعلت العديد من عمليات االبداع
في الفيديو ووسائل اإلعالم أسرع في عملية التوزيع وأقل تكلفة من أي وقت مضى ،ثانيا :نمت توقعات

الجمهور حول توفر الفيديو ووسائل اإلعالم إلي درجة أن يستهلكها الكثير من الناس ويتبادلون ملكيتها بما
في ذلك الملكية الخاصة وحقوق الطبع والنشر وكيف تؤثر على مجرى حياتهم الشخصية بكل حرية ،ثالثا :إن

الشركات الجديدة تعمل باستمرار على إدخال تغيرات وتطوير على وسائل اإلعالم االلكترونية.

).(COPYRIGHT CLEARANCE CENTER, 2009: 3
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وتعد تقنية الفيديو إحدى معطيات الثورة التكنولوجية المتطورة في عصرنا الحالي ،وقد دخلت هذه

التقنية كغيرها إلى المجتمع بعد فترة سيطرة التلفزيون وقبل سيطرة االتصاالت الفضائية دون أن تتاح لها
سيطرة تقنية على المجتمع كما هو حال التلفزيون أو االتصاالت الفضائية ،الستخدامها تقنية الفيديو في
مجاالت متعددة كاإلعالم ،والتوثيق وغير ذلك .رغم أنه من الممكن التخطيط الستخدام نظام الفيديو في

عمليتي التعليم والتعلم بصورة منهجية يمكن من خاللها تحسين فاعلية التدريس وكفايته وذلك بما يتصف به
نظام الفيديو من مرونة في اختيار مكان العرض التعليمي وزمانه واختيار البرامج التعليمية أيضا .وان انتشار

أنظمة االتصاالت الفضائية في اآلونة األخيرة أدي إلى رخص أجهزة الفيديو وأشرطته إلى حد كبير ،عالوة
على تفاقم حجم التحديات التي تواجهها أنظمة التعليم العربية بشكل عام (ثورة المعلومات ،وكثافة الفصول

الدراسية بالطالب ،وضخامة نصاب المدرس وزيادة اإلقبال على التعليم (التعليم المستمر) سوف يؤدي ذلك

إلى إعادة النظر باستخدام أنظمة الفيديو في عمليتي التعليم والتعلم)( .صيام )525 :5005 ،وفي السنوات

الخمسين الماضية ظهر هناك تحول ملحوظ في سلوك مشاهدي األفالم التعليمية ،ولقد انتقل المشاهدون من
موقف المتفرج السلبي إلي موقف المتفرج اإليجابي من حيث استيعاب الصور ومحتوي الفيديو المعروض
على الشاشة ،وأصبح هناك اهتمام من قبل المراقبين والخبراء في توجيه سلوك إيجابي نحو مشاهدة األفالم
واالستفادة منها في العملية التعليمية(Greenberg and Zanetis, 2012: 11) .

تعد األفالم التعليمية التربوية وسيلة هامة وجاذبة النتباه الطلبة ومحببة لديهم وتشجعهم على البحث

والتفكير واالطالع ،وتعتبر البرامج التلفازية التعليمية واألفالم التربوية وسيلة لنقل الطلبة إلى العالم الخارجي
دون عناء ،كما إنه يستطيع أن يعرض لهم ما ال يمكن مشاهدته بالعين المجردة كالزالزل والباركين والرحالت

في األدغال ومشاهدة أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات وعادات وتقاليد الشعوب ،فهي تبرز حياة
الشخصيات والحروب والحياة البشرية وغيرها من المواد المنهجية في الدراسات االجتماعية ،وذلك بطريقة
شيقة جذابة وبذلك يزيل الغموض عن تفكير الطلبة ،وعلى المعلم تحديد الهدف من عرض الفيلم ومشاهدته

قبل عرضه ،ويمكنه عرض الفيلم في بداية الدرس ثم مناقشة محتواه مع الطلبة أو عرضه أثناء الدرس

ومناقشة مادته جزءا أو شرح مضمونه من قبل المعلم أو إعادة بعض األجزاء إلثراء فهم الطلبة ويمكن شرح

الدرس ثم توضيحه بعرض الفيلم( .دلول والعاصي .)25 :5050 ،ولذلك تعد الجغرافيا من اكثر المواد

الدراسية التي هي بحاجة إلى إثرائها باألفالم التعليمية لما تتطلب من إيصال معلومات إلي الطلبة عن مناطق
يصعب للطلبة الوصول إليها ،فهي تعمل على تقريب الواقع لديهم ،وتساعدهم في فهم الواقع ومحتوى العالم

من ظاهرات جغرافية تساعد في تنمية التفكير لدى الطلبة عن فهم كثير من حقائق الكون والتي تترك أث ار

طيبا لديهم.
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ومما ال شك فيه أن هذا التطور الهائل في تقنيات التعليم واالتصاالت ،وتعدد إمكانياتها وتنوعها في
تقديم الخدمات التعليمية وتطويرها ،يفرض عدم تجاهلها أو التغاضي عنها ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتاحة
الفرصة كاملة لتوظيفها ،واالنتفاع بها ،واعتبارها جزءا مهما في العملية التدريسية ،وذلك لتوفير بيئة تعليمية
تجذب اهتمام الطلبة ،وتحثهم على تبادل اآلراء والخبرات ،وتعمل على تحقيق التكامل بين الجوانب النظرية
والتطبيقية ،وتتيح الفرصة إلكساب المتعلمين مهارات متقدمة في التفكير ،وقد ثبت بأنه أصبح لزاما على
المجتمعات أن تطور أنظمتها التعليمية ،وأن تبتعد عن القوالب الجامدة التقليدية ،وأن تفكر بأنماط جديدة
وأساليب حديثة تنسجم وعملية التنمية ،لتكون بمثابة استجابة للمتغيرات المتسارعة ،ومواكبة للتطور والتقدم
الذى يعيشه العالم في ضوء الطلب الكبير من مجتمع المعلومات على التطبيقات التقنية الحديثة التي تتصف
بالمعرفة والكفاءة والتصميم الجيد ،ألنها تمنح الطلبة الفرصة للتعلم الذاتي ،وتكون مساعدا للطلبة الذين
يجدون صعوبة في متابعة المدرس واالنتباه إلى المادة الدراسية ،والتركيز على األمور المهمة فيها ،وتكرار
الجوانب التي لم يتم استيعابها( .الديرشوي وصيام وطربوش.)252 :5055 ،
وترى الباحثة بأن هناك ضرورة إلدخال مقاطع األفالم التعليمية في مجال تدريس الجغرافيا ومواكبة
التقدم الحاصل فيها وعدم عزل الطلبة عن هذا التقدم العلمي ،ألن ذلك يعمل على تطوير االمكانيات
التعليمية والعلمية لدى الطلبة ،هذا إذا أردنا بناء طلبة يواكبون التقدم العلمي الحديث وبناء جيل من الطلبة
قادر على بناء مجتمع متعلم ومتطور قادر على توفير متطلبات الحياة بنفسه دون انتظار المجتمعات
المتقدمة وترك شعور لدى الطلبة بأنهم يعيشون في مجتمع نام أدنى من المجتمعات األخرى ،وخاصة بأننا
مجتمع إسالمي ويحثنا دينننا على العمل وطلب العلم.
تعربف الفيديو :كلمة فيديو مشتقة من األصل الالتيني ،وهي تعني "أنا أري" والفيديو لم تقتصر على الجانب
البصري ،فهي تشمل الجانب البصري والسمعي في آن واحد ،والفيديو واسطة سمعية بصرية تستخدم التسجيل
على شريط مغناطيسي ،وتستعين بالحاسوب لنقل الرسائل السمعية البصرية على شاشة جهاز االستقبال

التلفازي ،ويمكن استخدامه في المنزل أو في المدرسة أو في مكان آخر شريطة توافر جميع العناصر
المطلوبة( .النباهين.)52 :5055 ،
وترى الباحثة بأ ن الفيديو عبارة عن وسيلة يستخدمها المعلم في تسجيل المادة التعليمية والمتعلقة

بالمفاهيم الجغرافية ليتمكن من عرضها للطلبة باستخدام وسائل عرض الفيديو التعليمي.
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مفهوم مقاطع الفيديو :إن مقاطع الفيديو أداة تعليمية قوية ومحفزة للطلبة ،ويعتمد ذلك على كيفية استخدام
هذا الفيديو حيث يعتبر استخدامه غاية بل وسيلة لتحقيق األهداف التعليمية ،كما يمكن اعتباره وسيلة يكتشف

فيها الطلبة المعرفة بأنفسهم( .فروانة.)55 :5055 ،

وتعرف الباحثة إجرائيا مقاطع الفيديو بأنها جزء من الفيلم أو مقطع منه يعبر عن المادة التعليمية

المراد تدريسها للطلبة مثل عرض مقطع من فيلم عن أنماط الزراعة وانتاجها ،تربية الثروة الحيوانية ،النمو
والتوزيع السكاني ،وسائل النقل والمواصالت.
تعريف السبورة الذكية :نوع خاص من اللوحات أو السبورات البيضاء الحساسة التفاعلية التي يتم التعامل
معها باللمس ،ويتم استخدامها لعرض ما على شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة ،ويمكن تعريفها أيضا
بأنها شاشة عرض (لوحة) إلكترونية حساسة بيضاء يتم التعامل معها باستخدام حاسة اللمس (بأصبع اليد أو
أقالم الحبر الرقمي أو أي أداة تأشير) ويتم توصيلها بالحاسوب األلي وجهاز عرض البيانات ( data

 )Showحيث تعرض وتتفاعل مع تطبيقات الحاسوب المختلفة المخزنة على الحاسوب أو الموجودة على
االنترنت سواء بشكل مباشر أو عن بعد( .الرنتيسي وعقل.)25 :5055 ،

وتعد السبورة الذكية وسيلة حديثة يستخدمها المعلم في عرض الفيلم أو الفيديو التعليمي وهي وسيلة

عرض سهلة االستخدام وتعد أفضل من الوسائل األخرى في العرض مثل ( )LCDأو جهاز العرض العلوي،
وهي أفضل في استخدامها من السبورة التقليدية أو السبورة البيضاء.

تعريف جهاز عارض البيانات :هو جهاز يقوم بعكس مكبر لما هو معروض من أي جهاز سواء أكان تلفا از
أو فيديو أو حاسوبا أو غيرها ،وهذا االنعكاس المكبر يتضمن الحركة واللون والصوت والخلفية واإلطار.
(الديرشوي وصيام وطربوش.)225 :5055 ،
ويمكن تمييز نوعين من األفالم التعليمية من حيث عنصر الحركة ،وهما( :الطناوي)21-22 :5002 ،
 -5األ فالم الثابتة :يتألف الواحد منها من عدد من الصور الثابتة عليها بعض البيانات التوضيحية وتنتظم
في تسلسل خاص على الفيلم مقاس ب ( 22مم) ملون أو أبيض أو أسود ،ويحتوي الفيلم الثابت عادة
على ما يتراوح بين ( )10-50إطا ار تعالج موضوعا واحدا في خطوات متسلسلة ،وقد يحتوي اإلطار
على صورة أو رسم بياني أو بيانات معينة .وتنحصر أهمية األفالم الثابتة في أنها تجمع معلومات كثيرة

كثير من المصورات والرسومات في عدد قليل من اإلطارات
في مساحة صغيرة ،فقد يضم الفيلم الثابت ا
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وذلك فضال عن رخص ثمنها نسبيا وسهولة الحصول عليها وامكانية تشغيل األجهزة الخاصة بعرضها

بسهولة.

 -5األفالم المتحركة :وهي مقاسات1( :مم) 51( ،مم)22( ،مم) ،وأكثرها شيوعا مقياس (51مم) ،كما أن
بعضها ناطق واالاخر صامت .وتعد األفالم التعليمية المتحركة الناطقة من أكثر الوسائل التعليمية

فاعلية ،إذ إن إمكانيتها عديدة ،فهي تعرض الصورة والصوت والحركة في نفس الوقت ،كما أنها تقدم

الواقع الحي ،في نفس الوقت الذى تستطيع تبسيطه بحيث يالئم مستويات المتعلمين ،وكل هذا يتم في

إطار يجذب انتباههم ويثير شغفهم ،وبالنسبة للمعلمين ،يعد الفيلم وسيلة تعفيهم من الكثير من الجهد إذا
ما قورنت بالوسائل التعليمية األخرى التي تحتاج إلى جهد في اإلعداد ومهارة في االستخدام.

وفقا لـ ) (Moss, 1983إن تقنيات الفيديو تختلف من تقنيات تعليمية إلي أخرى ،ألنها توفر فوائد
استخدام وسائل اإلدراك البصري بطرق جيدة ،مثل الصور المتحركة فهي قد تساعد شخصا ما على إدراك
كيفية عمل شيء ما ال يمكن إدراكه بوسائل أخرى ،ويمكن للفيديو أن يقدم سلوكا واضحا وملفت للنظر
لوصف طريقة للتعبير عن المعلومات والمعارف الضمنية والتي يصعب وصفها من خالل النص(Vieira .

)and Lopes and Soares, 2014: 0750
أشكال من األفالم التعليمية:
األفالم الناطقة :Sound filmstrips

في أواخر ثالثينات القرن العشرين ،بدأ اتجاه نحو إنتاج أفالم ثابتة ناطقة ،وكانت تسمي "فيلم الشرائح
الناطقة ( )Sound Slide filmوذلك باستخدام تسجيل صوتي يتزامن عرضه مع عرض الصور .ولكن

ظلت األفالم الصامتة هي األكثر استخداما حتى الستينيات ،حيث كان يطبع التعليق اللفظي في مكان أسفل
االطار .وفي بداية األفالم الثابتة الناطقة ،كان يعرض الصوت المصاحب مسجال على اسطوانات ()22.2

لفة ،على عرض اسطوانات منفصله ،أو مندمجة في نفس جهاز عرض األفالم الثابتة ،وتساعد االشارات

الصوتية المسجلة على االسطوانة ،حيث يسجل الصوت على الشريط ،ويعرض على جهاز منفصل ،أو على
نفس جهاز عرض األفالم الثابتة ،وفي هذه الحالة يسجل الصوت على مسار بالشريط ،وتسجل نبضات

إشارات التزامن ( )Synchronizationعلى المسار االاخر ،وتعمل هذه اإلشارات على تقديم الفيلم على

اإلطار الجديد( .خميس.)521 :5002 ،
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كان التركيز في بداية ظهور األفالم الثابتة منصبا على عرض صور لتدريب الجنود في الجيش أثناء

الحرب العالمية الثانية ،وبعد الحرب مباشرة أنتجت أجهزة حديثة ،وتحسن المحتوى التعليمي لهذه األفالم،
واليوم تقوم هذه األفالم بوظائف مهمة في التعليم ،ويشيع استخدامها بكافة المؤسسات التعليمية ،لألسباب

التالية( :خميس.)522-521 :5002 ،

 -5إن الفيلم الثابت يعد رزمة تعليمية كاملة ( )Packageفي حد ذاته ،ألنه يشتمل على وسائل متعددة
ومترابطة العناصر ،وهي الصور والرسوم ،والمواد المكتوبة ،والتعليق الصوتي المصاحب ،ولذلك فهي

أكثر تأثي ار.

 -5إنها تناسب كل االحتياجات والمواقف التعليمية ،لكل المقررات والمستويات الدراسية.

 -2إن أجهزة عرضها بسيطة ،وسهلة التشغيل واالستخدام ،والتخزين ،والصيانة ،كما أنها خفيفة الحمل وسهلة
الحركة ،إذ تزن بين ( )2.2-5كجم ،وهي أيضا قليلة التكاليف.

 -5إن هذه األفالم سهلة اإلنتاج ،وبتكاليف أقل من الشرائح ،لذلك فهي أكثر إتاحة تجاربا من الشرائح.
 -2إنها سهلة التركيب بالجهاز فالفيلم يركب ويضبط مرة واحدة ،بينما الشرائح تحتاج إلى ضبط تركيب كل
شريحة على حدة.

 -1إن العرض المتتابع لإلطارات ،قد يكون له ميزة في عرض بعض الموضوعات المسلسلة الخطوات ،خطوة
بخطوة في ترتيب محدد.

 -2إنه من الممكن التحكم في مدة عرض الصورة على الشاشة ،وذلك على عكس األفالم المتحركة والفيديو،
ومن ثم فلها قيمة مهمة في الدراسة المستقلة التي يتحكم فيها المتعلم ،حيث يمكنه فحص كل إطار بدقة،

ولهذا ينتشر استخدامها في مراكز مصادر التعلم.

 -1إنه من الممكن تقديم التعليق الصوتي المصاحب بما يناسب المتعلمين واحتياجات الموقف التعليمي ،كما
يمكن أن تشتمل األفالم على إطارات للشرح اللفظي المكتوب.

 -2إنها سهلة االستخدام ،فال تحتاج إلى مهارات معقدة ،ويمكن للمتعلم استخدامها بنفسه.
 -50إنه يمكن استخدامها في التعليم الجماعي ،باإلضافة إلى الفردي والدراسة المستقلة.
األفالم السينمائية المتحركة وجهاز عرضها (61ملم):
إن الفيلم المتحرك هو سلسة من الصور الثابتة الشفافة ذات االختالف البسيط فيما بينها تدعى

اإلطارات ،فاذا ما عرضت هذه اإلطارات على الشاشة بسرعة معينة ( 55صورة لكل ثانية) على األقل ،فان
هذه الصور تظهر لنا متحركة ،والسبب في هذا أن الصورة األولى تبقى في شبكية العين مدة حوالى()50/5
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من الثانية ،ثم تأتي الصورة تبدوا لنا متحركة .أما بالنسبة للصوت المصاحب للفيلم فيتم تسجيله بإحدى

طريقتين :الطريقة األولى :ضوئية ويكون فيها تسجيل الصوت أثناء تصوير الفيلم في مسار خاص على
إحدى حواف الفيلم ،حيث تتحول الموجات الصوتية إلى موجات ضوئية .وعند عرض الفيلم تتحول الموجات

الصوتية إلى موجات ضوئية ،أما الطريقة الثانية فهي مغناطيسية حيث يتم تصوير الفيلم أوال ثم يسجل
الصوت على شريط خاص يلصق على احدى حواف الفيلم وهذه الطريقة أقل شيوعا واستخداما من سابقتها.

(خميس.)522 :5002 ،
هناك عدة مزايا وفوائد ألفالم الصور المتحركة يمكن إيجازها فيما يلي( :خميس.)910-952 :9002 ،
 -5القدرة على إظهار الحركة ،وهذا يسهم في زيادة فهم المواقف التعليمية.

 -5القدرة على توضيح عمليات اإلنتاج وعمليات التجميع وبخاصة في المجال الصناعي ،فيمكن مالحظة
ذلك ودراسته ،كما يمكن مالحظة أو مشاهدة التجارب العملية الصعبة مثل :قياس سرعة الضوء.

 -2تمكننا مشاهدة ظواهر قد تشكل خط ار علينا فيما لو شاهدناها مباشرة مثل كسوف الشمس ،والتجارب
العملية الخطيرة ،ومآسي حوادث الطبيعة مثل :انفجار البراكين ،وحوادث العنف التي كثي اُر ما تقع في

المجتمعات.

 -5القدرة على تعليم المهارات ،فتعليم مهارة ما يحتاج إلى مالحظة تلك المهارة عدة مرات قبل الوصول
إلى مستوى إتقان تلك المهارة ،وهذا ما توفره لنا األفالم المتحركة.

 -2تعتبر وسيلة جيدة من أجل تمثيل األحداث بشكل روايات مسرحية ،يستفاد منها في تدريس العلوم

االجتماعية واإلنسانية وبخاصة تلك الروايات التي تحيي الشخصيات البارزة في التاريخ ،واألحداث

التاريخية ،وهذا ما يجعل التالميذ يفخرون ويقدرون فضل األعمال األدبية الخالقة ،وكذلك فإن التالميذ

يتعلمون كيفية التعامل مع المشاكل التي تنتج عن العالقات اإلنسانية عن طريق مالحظة المشكالت

ذاتها وما يتبعها من حلول .

 -1تعتبر وسيلة مهمة لتغيير المواقف االجتماعية والشخصية تجاه موضوع معين ،أو فئة معينة من الناس،

فمثال عند مشاهدة فيلم عن العناية بالفم واألسنان فإن هذا سيولد عند الطفل عادات حسنة من أجل
العناية بأسنانه.

 -2إن عرض أفالم تتعلق بمشكالت الحياة الواقعية يمكن اإلفادة منها في إيجاد الحلول لهذه المشكالت،
فمثال يمكن عرض فيلم عن مشكلة شخصية ما ،ويترك للتالميذ حرية اكتشاف الحل المناسب لهذه

المشكلة خالل المناقشة الصفية أو من خالل تكليفهم بالكتابة كل بمفرده.
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 -1تعرض األفالم المتحركة لنا الكثير من حياة وثقافات شعوب أخرى بعيدة جدا عنها وال تعرف عنها شيئا.
فمثال مشاهدة فيلم عن األسكيمو سيساعد التالميذ على فهم تأثير البيئة على أسلوب حياة االنسان .كما
أن الفي لم الذي يصف حياة شعب من شعوب الدول النامية سيجعل تالميذ الدول المتحضرة يقدرون قيمة
تأثير الحضارة على الثقافات التقليدية.

 -2توجه األفالم المتحركة االنتباه نحو موقف تعليمي ما ،فمثال :الدراسات المتعلقة بحركة العين تشير إلى
إنه في حالة ما إذا فقد المشاهدون االهتمام فيما يعرض على الشاشة ،فإن هذا االهتمام يمكن استعادته
بسرعة عن طريق تغيير اإليقاع الحركي والصوتي المتعلق بالمواد المعروضة.

 -50توجه األفالم المتحركة اهتمام التالميذ نحو مفاهيم أساسية وأمور مهمة البد من االطالع عليها لفهم
طريقة ما ،أو لحل مشكلة معينة.

 -55إن األفالم المتحركة جيدة لالستعمال مع المجموعات غير المتجانسة ذات االهتمامات المشتركة
واألهداف التعليمية الواحدة .فيمكن عرضها على عدد صغير أو كبير من التالميذ دون قيام المدرس

بالشرح إال فيما ندر.

وترى الباحثة أن األفالم المتحركة مفيدة في عملية التدريس لكافة المناهج الدراسية فهي تعطينا مثال

في موضوع الجغرافيا عن تطور حياة االنسان منذ مرحلة الجمع وااللتقاط ومن ثم مرحلة االستقرار والزراعة
ومن ثم مرحلة الصناعة.
الفيديو التفاعلي في مجال العملية التعليمية:
اهتم بعض الباحثين في مجال العملية التعليمية بالتعرف على مدى فاعلية استخدام مدخل الفيديو

المتفاعل في عملية التحصيل الدراسي المعرفي المتكامل واكتساب المهارات ومن ثم اكتساب الخبرات
التعليمية وذلك باعتباره أداة للتعلم أثناء المواقف التعليمية ،والفيديو التفاعلي هو عبارة عن نظام بني على

أساس الخصائص التفاعلية للكمبيوتر ،ويربط بين نظامي الكمبيوتر والفيديو دسك ،حيث تكون برامج الفيديو
وبرامج الكمبيوتر تحت تحكم المتعلم ويمكن تشغيله بقلم ضوئي أو الفارة أو لوحة المفاتيح أو جهاز فيديو

التفاعلي للحصول على مصادر متعددة للتعلم في وقت قليل واختيار التتابعات المطلوبة من صور الفيديو
والصوت والنصوص ورسوم الكمبيوتر أو الصور الثابتة ،ويعتمد الفيديو التفاعلي على نظام الشاشات

المتعددة لعرض عناصر الدرس المختلفة والى جانب ذلك فإنه يتيح فرص التفاعل الذي يهيئ للطالب القدرة
على التحكم وفقا لسرعته الذاتية ،باإلضافة إلى المسار والتتابع ومقدار المعلومات التي يحتاجها ،وبرامج
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الفيديو التفاعلي وحدة متكاملة المعلومات ،ويعرض البرنامج من أوله إلى اخره بترتيب منطقي أي أن يكون

للبرنامج بداية ونهاية( .حمدان.)552 :5055 ،
مستويات التفاعلية في الفيديو النشط:

تعني التفاعلية من الناحية العملية المشاركة اإليجابية من المتعلم وتجاربه مع برنامج الفيديو ويظهر
ذلك في حرية االنتقال بين المحتوى التعليمي والسير حسب سرعته الخاصة وقد تم اإلشارة إلى خمسة

مستويات من التفاعلية تتمثل في االاتي( :البربري واسحاق.)21 :5050 ،

 -5المستوى الصفري :وهو مشابه للفيديو التقليدي ويقتصر دور المتعلم على التقويم أو التأخير وااليقاف
والتشغيل.

 -5المستوى األول :مبني على إمكانية تحكم المتعلم في برنامج الفيديو من خالل الطرفيات المختلفة ويظهر
ذلك في إمكانية تحكم المتعلم في التوقف والتشغيل إلطارات عرض محددة من لقطات الفيديو.

 -2المستوى الثاني :يتم التحكم من خالل برنامج كمبيوتر في مسار عرض لقطات الفيديو المخزنة على
اسطوانات فيديو مدمجة ).(DVD

 -5المستوى الثالث :يتم ثل في تطبيقات تفاعلية يتحكم فيها برنامج كمبيوتر خارجي ويستخدم ألقراص
المدمجة كجهاز تابع له.

 -2المستوى الرابع :يتمثل في تطبيقات متقدمة يتحكم المتعلم في مسار مشاهدة لقطات الفيديو والتفرعات
المتعددة المتزامن معها أشكال مختلفة من التغذية الراجعة.

الفوائد التربوية للفيديو التفاعلي( .حمدان.)552 :5055 ،
 -5يتطلب استجابة من المتعلم الذى يستجيب عن طريق لوحة المفاتيح ولمس الشاشة أو التعامل مع بعض
األشياء األخرى التي هي جزء من النظام ويرتبط به مما يعمل على جذب انتباه المتعلم وتشويقه.

 -5القدرة على التنويع في الدروس يعني التفرع في الموضوع الواحد ما بين دروس تعليمية وأخرى للتقوية
وثالث الكتساب المهارات.

 -2مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين حيث يتعلم وفقا لرغبته الخاصة به في التعليم.

 -5يتضمن عدة وسائل متشابكه متعاونة ومتفاعلة ،ويعمل بعضها بتناسب وفى نظام متكامل فهو يعرض
النصوص المصحوبة بالصوت والصورة والرسومات والصور المتحركة وذلك في نظام تعليمي متكامل
ودون الحاجة إلى عدد كبير من األجهزة أو أشرطة التسجيل.
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 -2متابعة موعد تقدم المتعلم في المادة الدراسية وذلك بتتبع استجابته والتعرف على مدى ما أنجزه من
أهداف تعليمية.

من مزايا األفالم التعليمية( :فروانة.)34 :9069 ،
 -5وسيلة تعليمية شاملة وجامعة بين الصوت والصورة والحركة ،ويمكن من استخدام أكثر من وسيط
تعليمي في البرنامج الواحد.

 -5سهولة تسجيل البرامج واعادتها بالنسبة للمعلم والطالب من جهاز تليفزيوني أو جهاز تسجيل أو
بالكاميرا.

 -2سهولة حفظ المواد المسجلة.
 -5المشاركة اإليجابية والفعالة في استخدام الفيديو من قبل المعلم والطلبة.

 -2المساعدة على حل معظم مشكالت التلفزيون التعليمي الناتجة عن البث والجدولة ،وعدم القدرة على
إعادة البرنامج وايقاف المادة العلمية والتعليق أثناء العرض.

 -1يمكن للمعلم مشاهدة الفيديو أكثر من مرة قبل عرضه ،كما يمكن للطالب استخدامه في أي وقت.

 -2إمكانية معالجة نقص المعلمين وبخاصة األكفاء وامكانية استخدامه في تدريب المعلمين على طرق
التدريس الجيدة.
مميزات استخدام جهاز عارض البيانات في تدريس الجغرافيا:
لجهاز عارض البيانات ميزات عدة تخدم المجاالت التعليمية والتربوية المختلفة ،وفيما يأتي أهم

مميزاته في التدريس( :الديرشوي وصيام وطربوش.)255 :5055 ،

 -5تجعل عملية تدريس الجغرافية ممتعة وشيقة لما تعرضه من مواد جغرافية كالصور والرسوم واألصوات
والمؤثرات المتنوعة وأفالم الفيديو المتحركة وبشكل مكبر تشد انتباه الطلبة ،وتزيد من فهمهم للظواهر

الجغرافية المعروضة.

 -5تهيئ للمستخدم أسلوب المحاكاة ،وبشكل قريب من الواقع عن طريق استخدام برامج الوسائط المتعددة
من خالل الحاسوب ،تتضمن ظواهر جغرافية يصعب رؤيتها أو مالحظتها عن قرب أحيانا ،كثورة بركان.

 -2يعد التدريس باستخدام جهاز عارض البيانات أقل تكلفة من الوسائل التقليدية.
ويرى كينزي ) (Kinzie,2000ضرورة تهيئة الطالب نحو تكنولوجيا التعليم المحوسبة ،لما

لالتجاهات المتولدة بوساطة التعليم المحوسبة من فاعلية في زيادة كفاءات المتعلمين نحو الموسوعات

التعليمية .وان توجيه الطالب نحو استخدام الحاسوب وتطبيقاته وادراك مزاياه يشكل ضرورة لما لالتجاهات
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من أثر في استخدامه ،واإلقبال عليه ،واالستفادة من إمكاناته كما أن التفاعل الذى يحدث بين الطالب أثناء
تعلمهم باستخدام الحاسوب يولد اتجاهات( .بني فارس)500 :5052 ،
أبرز وأهم خصائص الفيديو التعليمي( :النباهين.)55 :5055 ،
 -5أن األفالم التعليمية تكون جاهزة عند الحاجة.
 -5إمكانية التقديم والتأخير في الفيديو التعليمي.
 -2إمكانية اإليقاف والتشغيل للفيديو التعليمي.
 -5إمكانية تثبيت الصورة للفيديو التعليمي.

 -2إمكانية استخدامه في أجزاء من البرنامج (برمجته).
 -1إمكانية المونتاج للفيديو التعليمي.

مما سبق ترى الباحثة بأن خصائص الفيديو التعليمي تمتاز بالثبات ،فهي تساعد المعلم في توضيح

المفاهيم الجغرافية ،مما يسهل ذلك إيصال المعلومات والمفاهيم إلي الطلبة بطريقة شيقة وجذابة تحفز
انتباههم.
االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند استخدام األفالم التعليمية( :الطناوي.)500-22 :5002 ،

 -5اختيار الفيلم التعليمي المناسب :هناك أنواع من األفالم التعليمية ،منها الصامت ،ومنها الناطق ،ولكل
منها مزاياه ،فالفيلم الصامت يتيح للمتعلم التعليق على الفيلم وفق مستوى تالميذه كما إنه يركز انتباه

المتعلمين على الصورة ،أما الفيلم الناطق فإنه يكون أكثر حيوية بالنسبة للمتعلمين ويربط بين الشرح
والصورة في تناسق تام ،باإلضافة إلى أنه يعفي المعلم من جهد التعليق والشرح ولهذا ينبغي أن يختار

المعلم نوع الفيلم وفقا لظروف الموقف التعليمي وطبيعة الموضوع.

 -5ارتباط الفيلم باألهداف المرجو تحقيقها :إن الفيلم الذى ال يقدم جديدا للمتعلمين أو الذى ال يرتبط تماما

بموضوع الدرس ،قد يعد بالنسبة للمتعلمين نوعا من الترفيه ،ولكنه يضيع وقتا ال فائدة من ورائه ،ولهذا

يجب أن يختار الفيلم بعناية في ضوء الموضوع الذى سيدرسه المتعلمون ،بحيث يساعدهم على تحقيق

أهداف ذات أهمية.

 -2مشاهدة المعلم للفيلم قبل عرضه :عادة ما يكون لكل فيلم تعليمي دليل ،يجب أن يدرسه المعلم جيدا
حيث يكون على وعي بالنقاط المهمة المتضمنة له ،بل يفضل أن يشاهد المعلم الفيلم ويدرس محتواه

قبل عرضه على المتعلمين.
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 -5إذا كان الفيلم صامتا ،ينبغي تحديد الصورة والمواضع التي تحتاج إلى توضيح أو شرح أو تعليق ،ويقوم
المعلم بالتعليق عليه في أثناء العرض ،أما إذا كان الفيلم ناطقا فيفضل أن يقلل المعلم الشرح في أثناء

العرض ،ويرجا التعليق عليه إلى ما بعد العرض.

 -2إن تهيئة المتعلمين لرؤية الفيلم أم ار مهما ،ويتضمن هذا إثارة اهتمامهم لموضوعه ،وتحديد بعض
األسئلة التي يجدر اإلجابة عنها في ضوء ما يرونه في الفيلم.

 -1إذا كان الفيلم جزءا من خطة الدرس فإنه من الضروري أن يناقش المتعلمين في موضوعه بعد العرض
و أن يطلب منهم تلخيص ما شاهدوه والتعليق عليه ،وباإلجابة عن االسئلة التي سبق إثارتها قبل

العرض.

 -2أحيانا يتبين المتعلم بعد مناقشة المتعلمين أن هناك حاجة لعرض الفيلم مرة أخرى ،وفي هذه الحالة

ينبغي توجيه المتعلمين إلى مالحظة النقاط المهمة التي فاتتهم مالحظتها في العرض األول ،وأحيانا

يقتضي األمر وقف العرض عند بعض النقاط لتنال ما تستحقه من اهتمام.
معوقات استخدام الفيديو في التعليم( :النباهين.)51 :5055 ،
 -5عدم إلمام نسبة كبيرة من المدرسين بتشغيل نظام الفيديو.
 -5عدم توافر أشرطة فيديو تعليمية.

 -2عدم مالئمة غرفة الصف الستخدام نظام الفيديو.

 -5عدم توافر فني مختص يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
 -2عدم توافر الصيانة المستمرة المنتظمة.

إن األطفال في عالمنا المعاصر يكبرون وينمون بشكل مستمر يصاحب ذلك نمو في المؤثرات
البصرية القادمة من األجهزة مثل التلفزيون وأشرطة الفيديو وأجهزة الحاسوب في اآلونة األخيرة ،وبالرغم من

كثير من الشكاوى من قبل االباء وأولياء األمور من هذا النمو في مجال المؤثرات البصرية،
ذلك فإن هناك ا
ويشير ) (neisser, 1997إلى أن هذا النمو في المؤثرات البصرية ومتابعة األطفال له قد يكون سببا رئيسا

في ارتفاع معدالت الذكاء لدى األطفال ،إن النهضة المتسارعة في وسائل اإلعالم المرئية في جميع أنحاء

العالم يمكن أن تفسر جزئيا على األقل من ذلك ،من خالل االعتماد البشري على الصور وطريقة التفكير
والتواصل ،وفي الواقع فإن اإلدراك البصري يلعب دو ار رئيسيا في عملية متابعة العالم والشعور المستمر

به.(Jurich, 1999: 41).
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وترى الباحثة أن استخدام الفيديو التعليمي في عملية التدريس يواجه مجموعة من المعوقات ،سواء

كانت تلك المعوقات تتعلق بنظام الفيديو نفسه من خالل طرق استخدامه ونظام التشغيل الخاص به ،أو
بالخبرة التي تتوفر لدى المعلمين عن طرق استخدامه ،أو ضعف اإلمكانيات التي تتوفر في مدارسنا ،كل

ذلك يعيق عملية استخدام وتوظيف مقاطع األفالم التعليمية في عملية التدريس.

الخطوات اإلجرائية إلعداد برنامج الفيديو التعليمي( :على و نور الدين.)511-512 :5002 ،

 -5تحديد الوحدة التدريسية المختارة.
 -5تحديد أهداف البرنامج.

 -2اختيار المحتوى وتنظيمه.
 -5تحديد األنشطة التعليمية.

 -2إعداد النص التلفزيوني " السيناريو" Script
 -1تنفيذ النص التلفزيوني .تصوير شريط الفيديو واجراء عملية المونتاج والدبلجة الصوتية.
 -2تقويم برنامج الفيديو.

إن تصميم وانتاج برنامج فيديو تعليمي يتطلب وجود محتوى مالئم يصلح تقديمه في شكل تليفزيوني،

حيث وان كان الهدف ليس إنتاج هذا البرنامج في حد ذاته ،ولكن قياس تأثير بعض المتغيرات المستقلة في
متغيرات تابعة أخرى من خالل تطبيق هذا البرنامج بمعالجاته المختلفة ،حيث يتطلب إنتاج البرنامج توافر

الوقت والجهد والتكاليف قبل الشروع في إنتاجه ليمثل حال لمشكلة قائمة بالفعل( .شبل ويشار:5002 ،
.)551

ولقد اختارت الباحثة موضوع "أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم الجغرافية

لدى طلبة السابع األساسي بمحافظة شمال غزة" وتم اختيار الوحدة الثانية من مقرر كتاب جغرافية فلسطين،
وكان هدف البرنامج تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف السابع األساسي من خالل مقاطع األفالم

التعليمية ،واختارت الباحثة مقاطع األفالم التعليمية في ضوء محتوى مقرر جغرافية فلسطين والمراد تحقيقه

خالل فترة تطبيق تجربة الدراسة ،وتم اختيار وتحديد األنشطة التعليمية بطريقة تتيح للطلبة المشاركة
اإليجابية في عملية التعلم.
ونظ ار لما تتمتع به الوسائط البصرية ومنها مقاطع األفالم التعليمية وأشرطة الفيديو والعروض العملية
وحتي التلفزيون بميزة سهولة في توفيرها واستخدامها في معظم البيئات الصفية أو بيئة االنترنت كما إنها تثير

اهتمام الجيل الحالي من الطالب ،وفضال عن ذلك وألن الكثير من الوسائط البصرية تكون محددة زمنيا

ونشطة وليست ساكنة فمن الممكن استخدامها لتوضيح التغير والخصائص الديناميكية ،ولكن نفس
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الخصائص التي تجعل الوسائط البصرية جذابة للعين يمكن أيضا أن تقلل من قيمتها التعليمة .فبالرغم من

أن الطالب قد يشاهدون الصور المعروضة على الشاشة باهتمام ظاهر ،بدون توجيهك ،فمن المحتمل أن
يصبحوا متقبلين سلبيين للبيانات البصرية .وأيا كانت الوسائط التي تستخدمها يجب أن توجه الطالب إلى

االنتباه إلي بعض جوانب العرض من خالل األسئلة ،سواء قدمت قبل أن يبدأ العرض أو من حين آلخر مع

إيقاف العرض لتوجيه أسئلة للطالب أو جعلهم يصنعون ترابطات .وقد تريد أنت أن تصف للطالب كيف

يجب أن يشاهدوا أو ينتبهوا إلي العرض البصري .واذا لم يكن الوسيط البصري يستخدم إلحداث التعلم،
بغض النظر عن وجودته أو قيمته التعليمة ،فليس من المحتمل على األغلب أن يدمج في ذاكرة الطالب

طويلة المدى أو يوصل المفاهيم أو المعلومات التي يمكن للطالب أن يطبقوها( .بدوي-252 :5050 ،
)255

مما سبق يتبين أن األفالم التعليمية والفيديو يمكن مشاهدة أجزاء منها حسب الغرض المطلوب لذلك،

ويستطيع المعلم طرح أسئلة على الطلبة أثناء مشاهدة الفيلم أو الفيديو ،إلى جانب إمكانية إجراء عملية التعلم
من خالل تكوين مجموعات من الطلبة ،ويتبين أيضا ان عامل الزمن مهم جدا في تحديد زمن عرض الفيديو

التعليمي والوقت المناسب لعرضه.

مراحل التعليم باستخدام الفيديو والفيلم التعليمي( :النباهين.)55 :5055 ،
حتى يقوم المعلم باستخدام الفيديو والفيلم التعليمي في العملية التعليمية البد من عرضها بشكل منظم

من خالل ثالث مراحل رئيسيه هي:

 -5مرحلة التحضير والتقديم :وفيها يقوم المعلم بمشاهدة البرنامج مسبقا وتهيئة المتعلمين لمشاهدة البرنامج،
واخبارهم بما يتوقع منهم من أنشطة في أثناء العرض وبعده وهذا يساعدهم على التركيز.

 -5مرحلة العرض :وفيها يقوم المعلم بعرض البرنامج على المتعلمين مراعيا وضوح الصوت والصورة،
ويقوم المتعلمين بتسجيل مالحظاتهم واستفساراتهم التي يرغبون بإثارتها بعد العرض.

 -2مرحلة التطبيق والمتابعة :ويقوم المعلم بمناقشة المتعلمين للمواقف التعليمية التي تم عرضها ويقوم المعلم
باإلجابة عن استفسارات الطالب ،ومن ثم كتابة التقارير عن البرنامج المعروض.

وتشير العديد من الدراسات إلى فوائد استخدامات الفيديو في التعليم فأشار كال منHughes, ( :
 )Derry) ،)Bravo( ،)Greenberg, Zanetis( ،)Watkins, wilkins( ,)Robertsonإلى االتي:

(فروانة.)55-52 :5055 ،
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 -5التعبير عن أنفسهم وابداء آرائهم وقصصهم حيث يستخدمون الوسائط المكونة من الصوت والصورة
(الثابتة والمتحركة) والنصوص والخطوط فيسرد قصص فيديو ومشاركتها مع الطلبة وأولياء األمور.

 -5تعلم اللغة األجنب ية بشكل ينمي مهارات الطلبة في المحادثة و االستماع والنطق الصحيح للكلمات
والجمل.

 -2التفاعل مع المحتوى التعليمي.

 -5نقل المعرفة واالهتمام بأثر التعلم وبقائه.
 -2زيادة توضيح المفاهيم المعقدة في المادة العلمية مما يساعد المعلم في التدريس .

 -1يتيح للطالب مزيدا من القدرة على التحليل ،لذا يعتبره المعلمون أكثر فائدة للطلبة من النص التقليدي.
 -2تساعد الطلبة على التعلم الذاتي مما يزيد من كفاءة العملية التعليمية .
 -1تعزيز دافعية الطلبة للتعلم.

فعال في تنمية المفاهيم الجغرافية ،وأن موضوعات
وترى الباحثة أن للفيلم والفيديو التعليمي دور ّ
الجغرافيا تعد من أكثر المواضيع التي تتناسب واستخدام الفيديو والفيلم التعليمي فيها وذلك لطبيعة المفاهيم
الجغرافية وتنوعها وارتباطها بحياة االنسان.

لألفالم التعليمية إسهامات في عملية التدريس تنفرد بها عن غيرها من الوسائل التعليمية منها على سبيل

المثال( :الطناوي.)29-21 :9002 ،
 -5تقديم وحدات الدراسة أو تلخيصها ومراجعتها :فهناك أفالم يمكن أن تقدم نظرة شاملة عن موضوع
الوحدة المراد تدريسها ،بحيث تسهم في اثارة الميل إلي دراسة الموضوع ،وتبين نقاطه الرئيسة في صورة

مترابطة ،فمثال عند دراسة وحدة عن الكائنات التي تعيش في الماء قد يعرض فيلم يوضح الحياه في
الماء وأنواع الكائنات الحية التي تعيش فيه ،وعند دراسة وحدة عن الكهرباء يعرض فيلم يبين أهمية
الكهرباء في حياتنا ،ومصادر الحصول عليها.

 -5توسيع مجال الخبرة :فالفيلم التعليمي يقدم خبرات جديدة من خالل عرضه للواقع الذى ال يمكن
للمتعلمين معايشته بأنفسهم ،كما إنه يمكن أن يستخدم في عرض أساليب أداء عمليات معينة ،وبالتالي

يسهم في إنماء المهارات المرغوبة ،فمثال يمكن تعليم المتعلمين طرق إنتاج السالالت الجديدة في النبات
عن طريق فيلم تعليمي ،كما يمكن عن طريق عرض بعض التجارب توجيه المتعلمين إلى كيفية القيام

بها.

 -2توضيح العالقات وتسلسل األفكار والعمليات وترابطها :هناك كثير من العالقات ال تتضح إال من خالل
نظرة شاملة للظواهر في حركتها معا ،فمثال :العالقات التي تربط المجموعة الشمسية ببعضها ال يسهل
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فهمها إال من خالل عرض يوضح مكونات هذه المجموعة وحركتها سواء حول نفسها أو حول الشمس،
كذلك فإن فهم العمليات الصناعية ال يتحقق بصورة كافية إال من خالل عرض هذه العمليات في
تسلسلها وترابطها معا.

 -5إثارة المشكالت :بالرغم من أن معظم األفالم التعليمية تعرض حلوال لمشكالت أو تجيب عن األسئلة
التي تدور في ذهن المتعلمين ،فإن هناك أفالما قد تثير العديد من المشكالت التي تحتاج إلى حل،

فمثال قد يثير عرض فيلم عن أخطار الكهرباء مشكلة كيفية اتخاذ الضمانات لتفادي مثل هذه األخطار،

وكذلك قد يثير عرض فيلم عن األمطار التي تسببها بعض أنواع البكتيريا ،مشكلة الوقاية من هذه

األمراض.

 -2توضيح بعض الظواهر والحركات التي ال يمكن اتباعها أو رؤيتها بالعين المجردة :وذلك إما لبطئها

الشديد أو لسرعتها الفائقة ،مثال ذلك توضيح مراحل نمو نبات معين ،أو م ارحل انطالق صاروخ .كذلك
تستخدم األفالم التعليمية في توضيح ودراسة األشياء غير المرئية ،مثل دراسة سطح القمر أو كواكب في

المجموعة الشمسية ،أو تعرف كيفية تبادل الغازات في عملية التنفس.

 -1تخطي العوائق التي تحول دون التعلم عن طريق الخبرة المباشرة :تسهم األفالم التعليمية في تخطي
الكثير من العوائق التي تحول دون التعلم عن طريق الخبرات المباشرة ،حيث ال يحد الفيلم زمان ،أو

مكان أو ندرة ،أو خطورة ،أو تعقيد ،فالفيلم يستطيع أن ينقل إلينا صورة حية ألحداث قلما تتكرر في
حياة اإلنسان بحيث يمكن رؤيتها ودراستها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .وتعتبر ثورات البراكين ،وتفجير

الذرة ،واطالق الصواريخ ،وهبوط اإلنسان على سطح القمر أمثلة لذلك.

 -2تجسيد المجردات :للفيلم التعليمي إمكانات تمكنه من تجسيد المجردات تجسيدا حسيا ملموسا ،وتتمثل
هذه اإلمكانات في عناصر الصورة والصوت واللون والحركة ،وهو إذ يجمع بين كل هذه العناصر إنما
يشارك حاستي السمع والبصر في عملية التعلم مما يؤدي إلى تعزيزها حيث تدعم كال من الحاستين

الحاسة األخرى .ونظ ار ألن الصور تعتبر عالمية فهي ال تعتمد بالضرورة على قدرة المتعلم على إدراك

المجردات ،فالمتعلم الذى يصعب عليه إدراك المجردات بالقراءة عنها أو عن طريق الشرح اللفظي يسهل
عليه الحصول على الخبرة المرجوة من مشاهدة فيلم يجسد هذه المدركات ،فالطاقة مثال مفهوم مجرد

ولكن بمشاهدة فيلم الطاقة وأشكالها يمكن إدراك المفهوم األساسي للطاقة وتعرف أشكالها الرئيسة وكيفية

تحول كل شكل منها إلى شكل اخر.

 -1يسهم الفيلم التعليم في تحقيق كثير من أهداف تدريس المواد الدراسية المختلفة :فبالنسبة للمعلومات
الشك أن أي فيلم يحمل في مضمونه أفكا ار معينة تعمق مما لدى المتعلم من معلومات أو تضيف إليه

معلومات جديدة.
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ولما كانت الدراسات قد أشارت إلى أن الطلبة المعلمين والمعلمين المبتدئين عادة ما يركزون

اهتمامهم على المعلم عند مشاهدة درس ما ،يغفلون تفاعل التالميذ وتعلمهم فإن في ذلك إشارة إلى قصور من
نوع اخر في مشاهدة الحصص الدراسية في المدارس .ولتفادي جوانب القصور هذه ،فقد بدأت بعض برامج

إع داد المعلمين بإدخال تقنية الفيديو في المساقات التربوية والتي يفترض أن تساعد الطلبة المعلمين في تعلم
كيفية تعيلم التالميذ ،وفهم أهمية االستماع لهؤالء التالميذ وتقييم فهمهم والتخطيط للتدريس بناء على ذلك
التقييم( .السواعي)521-522 :5002 ،
تأثير الفيديو في التعليم:
يوجد للفيديو التعليمي تأثير على المتعلمين وبدرجة عالية حيث أظهر تفاعل المتعلمين مع المحتوي

دور في التفاعل والمشاركة للمتعلمين ،وبعد االطالع عن كثب على أكثر من ()500
المرئي للفيديو ،وأظهر ا
دراسة تتعلق على وجه التحديد بالبحث في جميع أشكال الفيديو ،تم اختيار ( )20دراسة منها تناولت تأثير

الفيديو في التعليم بوضوح ،أن هذه الدراسات تقودنا إلى االعتقاد بأن التأثير التربوي للفيديو يمكن تلخيصها

من خالل ثالثة مفاهيم رئيسة وهي(Greenberg and Zanetis, 2012: 18) :
 -5التفاعل مع المحتوى.
 -5المشاركة.

 -2نقل المعرفة والذاكرة.
االستخدام الفعلي لألفالم التعليمية في مدارس الوطن العربي:
نستطيع أن نقول إنه برغم ما لألفالم التعليمية من قيمة في تدعيم عملية التعليم والتعلم ،فإنها قلما

تستخدم في عملية التدريس في مدارسنا ،ولعل السبب في ذلك يرجع إلي عاملين أساسيين :أوال :يتعلق
بالصعوبات التي يواجها المدرسون عادة في الحصول على األفالم التعليمية المناسبة في الوقت المناسب.

فكثير من مدارسنا كلها – سواء كانت المدارس االبتدائية أو االعدادية أو الثانوية ما زالت غير مزودة
بمكتبات لألفالم التعليمية .ويقتصر وجود هذه األفالم على أقسام أو إدارات الوسائل التعليمية بمديريات

التربية والتعليم ،األمر الذى يجد معه المدرس صعوبة في استخدام األفالم التعليمية بطريقة فعالة ،إذ إن

طلب األفالم البد من أن يتم قبل موعد عرضها بمدة طويلة ،وعند وصول الفيلم غالبا ما يتم عرضة في وقت

ال يتناسب مع موضوع الدرس( ألن المدارس تطلبه في وقت واحد بسبب مركزية المناهج) ،فيفقد الفيلم كثي ار
من فائدته التربوية والتعليمية .ويمكن عالج هذا بعرض األفالم تلفزيونيا .والعامل الثاني :يرجع إلى قصور
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إمكانات بعض مدارسنا في استخدام األفالم في التدريس بطريقة ناجحة ومثمرة ،فما زال كثير من حجرات

الد ارسة غير معدة بطريقة تسمح بعرض األفالم فيها ،األمر الذي يضطر معه المدرسون إلي اصطحاب
تالميذهم إلى أماكن خاصة لعرض األفالم فيها ،وقد تبين أن نقل التالميذ إلى مكان غير حجرة الدرس بقصد

مشاهدة األفالم التعليمية ،يشتت انتباههم ،ويفقدهم االستعداد الذهني الذى يتطلب االستخدام الجيد لألفالم

التعليمية ،وبذلك يتحول عرض الفيلم إلى عملية ترفيهية أكثر منها تعليمية .ونحن النقصد من ذلك أن نوحي
بأنه إما أن يعرض الفيلم في مكان معد للدراسة أو ال يعرض ،فال شك أن عرض الفيلم في أي مكان

بالمدرسة أكثر فائدة من عدم عرضه بالمرة ،ولكن ما نود أن نقترحه هو أن تزود كل مدرسة باألفالم
التعليمية ذات الصلة المباشرة بالمنهج ،وعندما يتوفر هذا الشرط ،فإن كل مدرسة تستطيع بشيء من

التصرف أن تسهل إمكانية استخدام هذه األفالم بالطريقة التي تعود على تالميذها بالفائدة( .العمرية:5002 ،
.)550

وترى الباحثة ومن خالل المالحظة الميدانية أثناء إجراء وتطبيق التجربة على طلبة الصف السابع
األساسي بمحافظة شمال غزة ،فإن مدارسنا تعاني من كثير من المشكالت التي تعيق استخدام األفالم

التعليمية ،وتمثل ذلك في:

 -5عدم توفر غرف صفية مناسبة لعرض الفيلم أو الفيديو التعليمي.

 -5عدم توفر األفالم التعليمية من قبل و ازرة التربية والتعليم وهذا يتطلب من المعلم إما إنشائها بنفسه أو
الحصول عليها من مصدر اخر.

 -2انقطاع متكرر للتيار الكهربائي أو عدم توفر مولدات كهربائية وفي حالة توفرها ال يتوفر لها وقود
لتشغيلها.

 -5عدم توفر خبرة لدى المعلمين حول كيفية االستخدام الصحيح لألفالم التعليمية.

 -2عدم توفر األجهزة الملحقة لعرض األفالم التعليمية كشاشات العرض وفي حالة توفرها فإن المعلم يجد
صعوبة في تشغيلها الحتياجها إلى صيانة بشكل متكرر.

 -1عدم توفر الوقت الكافي للمعلم للقيام بتجهيز واعداد الفيلم التعليمي داخل المدرسة بسبب كثافة
الحصص (العبء المخصص للمعلم).

 -2عدم توفر الوقت الكافي لعرض الفيديو لضياع وقت الحصة في ذهاب الطلبة إلى المختبر وعودتهم
منه.

 -1كثافة الغرف الصفية بالطلبة والتي تزيد في كثير من الغرف الصفية عن ( )50طالب.
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إن ما يشهده العالم من تطور سريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،قد أدى إلى دفع كثير من

الدول إلى إدخال تغييرات ملموسة في سياساتها بشكل عام ،والتعليمية منها بشكل خاص ،وترتب على ذلك
إعادة النظر في تشكيل المؤسسات التعليمية ،وتطوير في أنظمة التعلم وبيئته ،وكان لظهور الشبكات

الحاسوبية ،كاألنترنت واإلنترنت ،على اختالف سعتها واستخداماتها المختلفة مساهمة كبيرة في تطوير كثير
من جوانب حياة اإلنسان في هذا الزمان .فاإلنترنت على سبيل المثال ،يعد من أهم الوسائط التكنولوجية

الحديثة ،ومن أهم مصادر الحصول على المعرفة .وذلك نتيجة للخدمات المتعددة التي تقدمها .حيث ساهمت
وبشكل فاعل في تطوير جوانب الحياة بشكل عام وفي تطوير العملية التعليمية بشكل خاص .إذ تم استخدام

هذه الشبكة في تطوير أنظمة تعليمية فعالة من أجل مساعدة المتعلمين على تطوير أنفسهم ،وتلبية حاجاتهم

في ظل ظروف حياتهم اليومية ،وتوفير الوقت والجهد عليهم ،ومساعدتهم على اإلبداع والتقدم نحو األفضل،
ومن هذه األنظمة :التعلم اإللكتروني ،والتعلم النقال ،والتعلم المتمازج وغيرها( .الجراح)520 :5052 ،

اعتبارات أساسية تتعلق باستخدام األفالم التعليمية في عملية التدريس من حيث مدى استخدامها الفعلي
في المدارس:
هناك عدد من االعتبارات التي يجب أن يالحظها المدرس بالنسبة الستخدام األفالم التعليمية في
التدريس ،ومن هذه االعتبارات( :العمرية)555 :5002 ،
 -5إن الفيلم التعليمي ال يمكن وال يصلح أن يكون بديال عن المدرس ،بل يجب أن يستخدم كوسيلة تدعم

عمل المدرس وتساعده على تحقيق أهدافه في عملية التدريس ،ولعله من المفيد أن نذكر في هذا المجال

أنه قد أجريت بعض المحاوالت في الواليات المتحدة األمريكية إلنتاج بعض األفالم التعليمية التي تعالج

مقررات دراسية كاملة في مادة الفيزياء ،بقصد استخدام هذه األفالم في المدارس التي ال يتوفر فيها

المدرس الكفء لتدريس هذه المادة ،وكانت األفالم تتناول المقرر بحيث تقسم موضوعاته إلى وحدات
صغيرة يصلح كال منها لحصة واحدة ،وتعرض المادة بتجاربها بنفس الطريقة التي يسير بها المدرس في
الحصة ،وقد جربت هذه األفالم في عدد من المدارس االمريكية ولكن النتائج جاءت غير مشجعة ،مما

دعا إلى عدم استخدامها بالصورة التي كانت مقدره لها ،والشك أن سبب فشل هذه األفالم التعليمية يرجع
إلى أنها افترضت – بطريقة أو أخرى – سواء في اإلعداد أو عند االستخدام ،أنها يمكن أن تقوم مقام
المدرس .إن الفيلم التعليمي ،مهما كانت طريقة إعداده لم يزد عن كونه وسيلة يستخدمها المدرس
بالطريقة التي يراها مناسبة لتدعم تدريسه.
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 -5إن استخدام األفالم التعليمية يجب أن يتم حيث ال يمكن ألي وسيلة تعليمية أخرى أن تحقق الوظيفة
نفسها التي يؤديها الفيلم .فمن الناحية التربوية ،نحن نؤمن بأن اختيار واستخدام النشاط التعليمي يجب

أن يتفق مع الغرض الذى من أجله يستخدم هذا النشاط دون غيره ،وبخاصة أن ظروف مدارسنا

مس
وامكاناتها تجعل استخدام األفالم في كثير من األحيان أم ار يتطلب وقتا وجهدا وماال نحن في أ ّ
الحاجة إليها لتحسين العملية التعليمية من جوانب أخرى.

إن قلة البحوث في مجال تصميم وانتاج برامج الفيديو والتليفزيون التعليمية ،أدت إلى وجود خلط
لدى القائمين على تصميم وانتاج هذه البرامج من حيث معرفة قواعد تصميمها وانتاجها ،واعتمادهم على
كثير منهم يعتمد على الحدس والتخمين
بعض اإلرشادات التي ال تخرج من كونها أسسا وقواعد عامة ،بل إن ا
والمحاولة والخطأ والدراسات التجريبية( .عويس والطباخ والفقي)51 :5001 ،

يتميز الفيديو بقدرته على التعبير عن الكثير من المفاهيم وعرض األداء الحركي في تسلسل منطقي

كما يحدث في الواقع ،كذلك قدرته على التركيز على األشياء وتقديم التفاصيل والتحكم في سرعة العرض.
ومن هنا تكمن أهمية استخدام الفيديو في التعلم فهو يجعل الطالب أكثر استعدادا ورغبة في التعلم ويزيد من

مشاركته وتفاعله مع المواقف التعليمية عن طريق اشتراك حواسه أثناء التعلم ،وتعتبر الدراسات التي

استخدمت الفيديو التعليمي في التعليم نقلة هامة للتطوير واإلصالح والمعالجة العلمية لمشكالت التعلم

باستخدام التطبيقات التكنولوجية حيث أثبتت العديد من الدراسات مثل دراسة (فاطمة محمد حسن )5005

بعنوان فعالية استخدام أسلوب المعمل المفتوح في تدريس التطريز ،ودراسة (منى على عباس )5002بعنوان

فعالية برنامج الفيديو التعليمي في تنمية بعض مهارات تنفيذ المالبس الحريمي ،ودراسة (سحر على زغلول

 )5001بعنوان فعالية استخدام الفيديو التعليمي في تنمية المالبس والنسيج ،فعالية استخدام الفيديو التعليمي

في تنمية معارف ومهارات الطالب (على ونور الدين)525 :5002 ،
يمكن ألشرطة الفيديو أن تكون مفيدة جدا في خلق الوعي حول القضايا التي تحتاج إلي معالجة
داخل الدولة أو المجتمع أو المدرسة ،إنها يمكن أن تكون بمثابة نقطة دخول أو حاف از لمناقشة القضايا أو
لعملية التفكير والتخطيط ،إن الفيديو الجيد يمكن أن يغير النظرة السائدة لدى المجتمعات من خالل إظهار

منهج مختلف أو من خالل االعتراف بأن الفئات المهمشة لها أري وصوت(Hauschild and lewis, .

)2015: 7
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مشكالت تدريس المواد االجتماعية في المدارس الفلسطينية:
يواجه تدريس ودارسة المواد االجتماعية في المدارس الفلسطينية مشكالت متعددة منها( :دلول

والعاصي.)22-25 :5050 ،

 -5البعد الزماني والمكاني لبعض موضوعات الدراسة :تتناول الجغرافيا موضوعات هي في الغالب بعيدة

عن واقع التلميذ وبيئته ،فوادي النيل ،والكواكب ،وأنشطة السكان في أمريكا ،وطرق المواصالت في

سوريا ،والمناخ في اليمن ،كلها موجودة فعال ولكنها بعيدة مكانيا مما خلق المشكلة نفسها لدى التالميذ
وهي غلبة الطابع العقلي على موضوعات الدراسة.

 -5تجرد المفاهيم الواردة في الجغرافيا :إن المفاهيم الواردة في الجغرافيا هي في الغالب مفاهيم مجردة صعبة
على الفهم ك أرخبيل ،وجذر ،وضغط جوي ،وذلك خلق صعوبة لدى المعلم في التعليم وصعوبة لدى

التالميذ في التعلم .

 -2الفصل بين فروع المواد االجتماعية :يقوم كل معلم بتدريس مادته بانفصال عن المواد الدراسية األخرى،
بل وصل الفصل أحيانا بين فروع المواد االجتماعية نفسها بحجة أن لكل مادة شخصيتها المستقلة ،أو
بسبب قلة الوقت المخصص لدراسة المادة وذلك أدى إلى صعوبة فهم الكثير من المفاهيم والمعلومات

وقد أكد (اللقاني ورضوان ،5215 ،وعبيدات 5212،ودبور والخطيب )5210 ،على أهمية هذا الربط

لي س بين فروع المواد االجتماعية فقط ،بل وبينها وبين العلوم األخرى مهما بلغت درجة التباعد بين هذه

المواد.

 -5ضعف االهتمام بالوسائل التعليمية :تفيد الوسائل التعليمية كثي ار في تعليم وتعلم المواد االجتماعية ،حيث
تساعد المعلم على توصيل الخبرات بأيسر الطرق وبأقل وقت ومجهود ،وتساعد التلميذ على سهولة الفهم
واالسترجاع .حيث إن المواد االجتماعية تتسم بالجفاف والجمود لبعض موضوعات الدراسة لذا فال غنى

للمعلم عن الوسائل التعليمية للتغلب على هذه المشكلة .والحقيقة أن هناك قصو ار واضحا في استخدام
المعلمين في المدارس الفلسطينية للوسائل التعليمية ويرجع ذلك لنقص الوسائل الالزمة أحيانا أو بسبب

اعتقاد المعلم أن استخدامها يكلف وقتا كبي ار هو في أشد الحاجة إليه لشرح المقرر الذى سيسأل عنه من
رؤسائه في العمل .

 -2استخدام طرق تدريس جامدة :تكاد تقتصر دراسة المواد االجتماعية في المدارس الفلسطينية على
استخدام طرق تدريس تقليدية وهي االلقاء والمناقشة حيث استبعدت الطرق األكثر حيوية واألكثر قدرة

على تقريب مفاهيم المادة إلى أذهان التالميذ كالتعيينات الحديثة والمشروع واالستقصاء ويعلل بعض

المعلمين ذلك بكبر حجم المقرر الدراسي المطلوب إنهاؤه خالل فترة وجيزة وازدياد أعداد التالميذ في
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الفصل الواحد أو ألن نظام التقويم في مدارسنا يركز على الحفظ ،على كم المعلومات التي حفظها

التالميذ ،وذلك كله أدى إلى جمود المادة الدراسية واستعصائها على فهم التلميذ.

 -1الفصل بين الدراسة والبيئة :تعتبر البيئة هي المعمل الحقيقي للمواد االجتماعية ،وهي تحتوى على
عناصر مادية وال مادية كثيرة ،لذا فإن أي تدريس ناجح البد أن يعمل على الربط بين الدراسة والبيئة،

ولكن المعلمين قليال ما يوظفون البيئة لخدمة العملية التعليمية ،ويعلل هؤالء ذلك بأسباب نفسها التي

أدت إلى استخدامهم لطرق تدريس جامدة.

 -2ضعف االهتمام باألنشطة المدرسية المصاحبة :تعتبر األنشطة المدرسية المصاحبة رديفا للمقرر
الدراسي ،حيث تساعده على فهم المقرر الدراسي ،وبقاء الخبرات المتعلمة ألكبر مدة ،لما لهذه األنشطة

من مزايا قد ال تتوافر للمادة الدراسية نفسها لو درست بالطريقة التقليدية ،وقد وجد من خالل البحث أن

هناك ضعفا في أنشطة مدرسية مساندة للمقرر الدراسي في المدارس الفلسطينية بمحافظات غزة.

 -1جمود أساليب التقويم :يكاد يقتصر التقويم في مجال المواد االجتماعية على ما حفظه الطالب في
المادة ،أي أن التقويم يركز على الجانب التحصيلي ،وذلك يتناقض مع األهداف العامة للمواد

االجتماعية ،واألهداف العامة للتربية والتي ترى أن التحصيل هو أحد الجوانب التي يهتم بها التقويم

وليس كلها .ونتيجة لذلك فقد استخدم هؤالء المعلمون االختبارات التحصيلية لقياس ما حققه التلميذ من
تقدم في دراسة المادة وأهملت وسائل التقويم األخرى.

 -2جمود معلم المواد االجتماعية وضعف أعداده :كثي ار ما يهمل المعلمون تطوير أنفسهم سواء بالقراءات
الخارجية ،أو عمل الدراسات ،أو حضور الدورات التربوية في مجال عملهم ،وذلك كله أدى إلى أن يقف

هؤالء عند حد ما تعلموه في الجامعات التي تخرجوا منها ،علما بأن الكثير من معلمي المواد االجتماعية

هم أصال غير تربويين ،وقد أدى ذلك إلى تعمق جذور المشكلة بشكل أكبر.

مما سبق يتبين أن هناك حاجة ملحة إلعادة النظر في النظام التعليمي المستخدم في عملية التدريس

والتعليم ،واعادة تطويره بما يتواكب مع التقدم العلمي الحاصل في العالم ،وتعد الوسائل التعليمية وسيلة
معاونه للمعلم في عملية التدريس وتساعد الطلبة على استيعاب الموضوع بشكل أيسر وأسهل فهي تعمل على

لفت انتباه الطالب وتحفز الطالب على اإلقبال على المادة التعليمية ،وموضوعات الجغرافيا من أكثر
المواضيع التي يدرسها الطلبة التي بحاجة إلى استخدام وسائل تعليمية فيها ،ومن خالل إجراء عملية التطبيق
لهذه الدراسة تبين أن جميع موضوعات كتاب جغرافية فلسطين بحاجة إلى استخدام وسائل تعليمية فيها ،وتعد

األفالم التعليمية من أكثر الوسائل التعليمية مناسبة في موضوعات الجغرافيا فهي من أكثر الوسائل التي
يفضل الطلبة مشاهدتها ألنه يتوفر فيها عنصر الصورة والحركة والصوت ،فهي تعطي صورة واضحة عن
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الظاهرة والوصول بعقل الطالب وفكرة إلى مكان الظاهرة دون وصول الطالب إليها بجسده ،لذلك ترى الباحثة

بضرورة إعادة النظر في طرق التدريس المستخدمة في تدريس الجغرافيا وتفعيل استخدام الوسائل التعليمية
وتنويعها ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي فيها ،وصناعتها وتوفيرها للمعلم لكي يسهل استخدامها وتوظيفها

في العملية التعليمية.

المحور الثاني :المفاهيم:
تتناول الباحثة في هذا المحور المفاهيم والتي تعد أداة األساس للعلوم والمعارف فهي التي تشير وتدل

على جميع العلوم والمعارف ،وان اختلفت اآلراء في تعريفها ولكنها تتفق في اإلشارة إلى أهميتها ،وخاصة في
العملية التعليمية لذلك قامت الباحثة بدراسة أثر بعض مقاطع األفالم التعليمية على المفاهيم الجغرافية.
تعريف المفهوم:
تعددت تعريفات المختصين للمفهوم وسنبين مجموعة من التعريفات للمفهوم وهي كاالاتي:
عرفه لويس  Lewisبأنه مجموعة من األفكار المترابطة التي لها القدرة على التعميم الناتجة عن

المالحظة ووصف العالقات بين تلك األفكار( .حمادي والمسعودي.)525 :5002 ،

وعرفه جابر بأنه عبارة عن مجموعة من األشياء والرموز التي تجمع على أساس خصائصها

المشتركة العامة والتي يمكن دمجها في فئة مغلقة ويمكن أن يشار إليها باسم أو رمز خاص( .الجبوري
واللبان .)521 :5052 ،ويعرفه مرعي والحلية بأنها كلمة أو كلمات تطلق على شكل صورة ذهنية لها

سمات مميزة وتعمم على أشياء ال حصر لها( .عبد الرضا والعزاوي.)510 :5055 ،

ويعرفه ايضا الوكيل والمفتي بأنه صورة عقلية مجردة لفئة من األشياء تصاغ في تعميم من حاالت

فردية أو توصيف أكثر شموال واتساعا عن التعريف لعالقة معينة( .العزاوي.)215 :5052 ،

وتعرف المفاهيم بأنها نتاجات عمليات العلم وهى لبناته التي يبنى منها ،وهي أساس المعرفة التي

يطبقها التكنولوجيون ،وهى نتاجات تربوية مرغوبة للعديد من التربويين وأهل العلم ،وهي مهمة ألنها اللبنات
التي تبنى منها المعرفة العلمية وهى نسيج العلم وأداة بيد مالكها تؤهله لمواكبة التقدم العلمي المستقبلي ،وان
تطوير بناء مفاهيمي لدى الفرد ضروري لمساعدته في إدارة كميات المعلومات التي لديه والتفكير في

العالقات التي بينها ،مما سيوفر له فرضيات عديدة الختبارها( .مصطفي.)51 :5002 ،
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التعريف االجرائي للمفهوم:
تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه تصور عقلي مجرد لمجموعة من األفكار والكلمات المترابطة في نسق
معين تعبر أو تدل على مجموعة من الرموز تجتمع في خصائص مشتركة واحدة تعبر عن ظاهرة معينة.
ترى الباحثة مما سبق بأن العلماء والمختصين قد اختلفوا في اآلراء واألفكار نحو تعريفاتهم للمفهوم
من حيث المجال الذى يختص فيه كل مفهوم ،فمنهم من يرى أنها عبارة عن مجموعة من األفكار أو أنها

رموز أو كلمات او تصور عقلي ،وان اختلفت اآلراء في تعريف المفهوم لكنها تتفق في مضمون تلك

المفاهيم.

تعريف المفهوم الجغرافي:(Geographical Concept( :
عرفه المسعودي بأنه تصور عقلي مجرد يعطي صفة على ظاهرة جغرافية طبيعية أو بشرية ويتم

تكوينه عن طريق تجميع الخصائص المشتركة( .عبيس وكريم.)552 :5055 ،

ويعرفه الحسو بأنه فكرة جغرافية تختص بظاهرة معينة أو عالقة أو استنتاج عقلي يعبر عنها بوساطة

كلمة من الكلمات أو مصطلح معين أو عبارة من العبارات" ،ويعرفه اللقاني والجواد بأنه تصور عقلي مجرد

يعطي لفظا أو اسما ليدل على ظاهرة جغرافية ويتم تكوينه عن طريق تجميع الخصائص المشتركة ألفراد هذه
الظاهرة( .بدن.)505 :5055 ،
ويعرف المفهوم الجغرافي أيضا بأنه ما هو إال تصور ذهني مجرد يشير إلى مجموعة من الرموز

والظواهر التي يتم تجميعها معا نظ ار لتشابهها أو اشتراكها في صفات معينة ،فيتم تصنيفها إلى مفاهيم مادية،

مجردة ،زمانية ،مكانية ،قديمة وحديثة( .حسونة.)52 :5002 ،
التعريف اإلجرائي للمفهوم الجغرافي:

تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه تصور عقلي مجرد ناتج من إدراك مجموعة الطلبة في عينة الدراسة
لمجموعة من الخصائص المشتركة عن ظاهرة جغرافية معينة (طبيعية أو بشرية) من الظواهر التي تم اجراء

الدراسة عليها ومدى درجة الترابط بين تلك الظواهر.

وترى الباحثة أن المختصين في مجال المفاهيم الجغرافية قد اتفقت أراءهم في تعريف المفهوم

الجغرافي من حيث المجال الذى تنتمي إليه تلك المفاهيم سواء ظاهرة طبيعية أو بشرية ،ولكن اختلفت آراؤهم
في االشارة إلى ذلك التعريف فمنهم من يرى إنه تصور عقلي ومنهم من يرى إنه فكرة جغرافية.
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أنواع المفاهيم:
تتنوع المفاهيم بين تنوع التخصصات وفروع العلم ،واختلفت مع اختالف األهداف والغايات واألبعاد
لكل مفهوم ،وسنتناول المفاهيم في الدراسات االجتماعية ،والمفاهيم الجغرافية كاالاتي:
أنواع المفاهيم في الدراسات االجتماعية:
لقد تعددت األبعاد التي تصنف على أساسها المفاهيم ،ولعل مرجع ذلك إلى ضخامة الحشد الهائل

لها ،والغاية من وراء عملية التصنيف ،لذا تصنف المفاهيم في الدراسات االجتماعية إلى عدة أنواع وهي:

 -5المفاهيم المحسوسة :وهي المفاهيم التي يمكن تنميتها عن طريق الحواس والخبرات المباشرة وغير
المباشرة ويمكن اإلحساس بها عن طريق التمثيل لها :الكتاب ،المدرس ،الطباشير.
 -5المفاهيم المجردة :وهي المفاهيم التي ال يمكن مالحظتها وقياسها بالحواس ،وانما عن طريق الخبرات
غير المباشرة التي تتطلب نشاطا عقليا( .الجوراني.)55 :5002 ،
 -2مفاهيم الوقت :وهي المفاهيم التي تعطي الوقت المحدد لشيء ما مثل يوم الجمعة.
 -5مفاهيم المكان :وهي المفاهيم التي تختص بالمكان وهو أكثر صعوبة من مفاهيم الوقت وأكثر تجريدا
وتلعب الخبرة السابقة للطلبة دو ار مهما في تعلم هذا النوع من المفاهيم مثل الكواكب القارات ،الخلجان.
 -2مفاهيم متحدة :وهي المفاهيم التي تعرف بخاصيتين أو أكثر وتكون جميعها ممثلة في الشيء فمثال
مفهوم جزيرة هو مفهوم متحد يعرف بأنه أرض محاطة بالمياه من جميع الجهات.
 -1مفاهيم فصل :وهي المفاهيم التي تعرف بخصائص بديلة ،أو التي تتضمن ق ارر ..إما ..أو ..أي
تتضمن مجموعة من الخصائص المتغيرة أو غير الثابتة من موقف إلى آخر فمثال مفهوم استعمار
يمكن أن يطلق في حالة سيطرة دولة من الدول على مساحة من االرض لم تكن تابعة أو على سكان
تلك األرض أو على االرض والسكان في آن واحد.
 -2مفاهيم ربط (عالقي ) وهي المفاهيم التي ال تعرف بخصائص معينة بل بعالقة بين الخصائص فمثال
مفهوم كثافة السكان وهو مفهوم رابط يعرف بأنه عدد السكان في الميل لمربع( .الطائي:5055 ،
.)552
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وباستقراء المفاهيم عامة ،نجد أنها( :أبو زايدة.)25 :5001 ،
أ – إما أن تكون مفاهيم قديمة موجودة في الطبيعة من لحظة وجودها من قبل اهلل عز وجل ،كالجاذبية،
القمر ،الشمس.

ب -واما أن تكون مفاهيم وضعية من صنع االنسان ،وقد أعطيت أسماء من قبل اإلنسان ،كالحجم،
الدستور.

أنواع المفاهيم الجغرافية:
تنوعت المفاهيم طبقا لألسس ،واألبعاد والغايات المستخدمة في تصنيفها ،وفقا لدرجة الحسية والتجريد

لألشياء :ولقد صنفت المفاهيم الجغرافية على أساس التجريد إلى( :قنوع.)51 :5052 ،

 -5مفاهيم مادية أو محسوسة :هي المفاهيم التي يمكن تنميتها عن طريق المالحظة والخبرات المباشرة ،أو
عن طريق استخدام الوسائل التعليمية ،مثل(جبل -نهر -بحر -سهل).

 -5مفاهيم مجردة :وهي مفاهيم أكثر تجريدا وصعوبة من النوع األول ،وتذهب إلى أبعد من الخبرات
المباشرة ،ومنها مفهوم (التلوث -التصحر -الحرية ).

كما صنف الخوالدة المفاهيم الموجودة في الحياة الطبيعية إلى:

 -2مفاهيم مجردة أو معنوية :وهي التي تدرك بالقوى العقلية ،وعبر عنها بالكلمات والرموز مثل :الحرية،
العدالة.

 -5مفاهيم معرفية :هي المفاهيم التي يدركها اإلنسان بمعرفته في حياته المعيشية :مثل النظام االجتماعي،
الدين السماوي ،النظام السياسي ،النظام االقتصادي.

خصائص المفاهيم:
لما كانت كلمة مفهوم تستخدم للتعبير عن تجريد الشيء ،أو الظاهرة ،أو خصائص الشيء :فإن ذلك
يجعل للمفاهيم دو ار هاما في عملية البحث العلمي فهي وسيلة للتواصل كما يمكن من خاللها فهم الواقع

بطريقة منظمة أو متماسكة ،وتساعد المفاهيم في التبويب والتعميم كما أنها حجر الزاوية في بناء النظريات
وبهذا المعني فإن كل علم من العلوم بما فيها علم التربية تنشأ في إطاره مجموعة من المفاهيم التي يمكن من

خاللها فهم الظواهر العلمية بإطالق مسمي على ظاهرة أو فعل معين ويترتب على ما سبق عدد من

الخصائص( :سمور.)51-52 :5055 ،
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خصائص المفاهيم العلمية:
للمفاهيم العلمية مجموعة من الخصائص وهي(:المهلل.)55-52 :5055 ،
 -5المفاهيم عبارة عن تعميمات تنشأ من خالل تجريد بعض أحداث حسية ،وخصائص حاسمة مميزة،

وتصنيفها ،وأنها ليست األحداث الحسية الفعلية ،وانما هي تمثل بعض جوانب من هذه األحداث إذ يوجد
لمعظم المفاهيم مدى متسع من الخصائص التي يمكن قبولها ،على أنه يوجد بوجه عام نوع من االتفاق

في تعريف معظم فئات المفاهيم داخل نطاق كل ثقافة.

 -5تعتمد المفاهيم في تكوينها على الخبرة السابقة ،أي الخلفية األسرية والخبرات التعليمية ،ويمكن أن تمثل
متغيرات في تكوين المفاهيم.

 -2المفاهيم رمزية لدى أفراد اإلنسان.
 -5تتغير المفاهيم من البسيط إلى المعقد ،ومن المحسوس إلى المجرد ،ويعتمد تغير هذه المفاهيم على حسب
ذكاء الفرد ،وفرص التعلم المتاحة له ،والخبرات السابقة.

 -2لكل مفهوم شحنة انفعال ،وتكون المفاهيم الذاتية مشحونة انفعاليا بدرجة أكبر من المفاهيم الموضوعية.
خصائص المفاهيم الجغرافية:

توجد للمفاهيم الجغرافية عدة خصائص وهي( :الطائي.)552-551 :5055 ،

 -5درجة التجريد :تختلف المفاهيم من حيث درجة تجريدها ،فالمفهوم ذو األبعاد المميزة يسمى مفهوم حسي
وهذا المفهوم الذى يمكن اإلشارة إليه أو خبراته مباشرة عن طريق الحواس مثل مفهوم الجبل أما النوع

االاخر فهو المفهوم المجرد والتي تشير أبعاده لوقائع ال يمكن الخبرة بها مباشرة عن طريق الحواس مثل
مفهوم التكامل والكثافة السكانية ،والشك أن المفاهيم الحسية أسهل وأسرع في التعلم من المفاهيم

المجردة.

 -5درجة التعقيد :تختلف المفاهيم تبعا لعدد األبعاد الالزمة لتعريفها فالمفاهيم التي تقوم على أبعاد كثيرة تعد
أكثر تعقيدا من المفاهيم التي تعتمد على عدد قليل من األبعاد مثل مفهوم (تل) فهو مفهوم يحتوي على

بعد واحد وهو االرتفاع ،أما مفهوم الرطوبة النسبية فإنه يتضمن عالقة بين أبعاد كثيرة هي درجة
الح اررة ،حجم الهواء ،وبخار الماء.

 -2درجة التمايز أو درجة التنوع :تختلف المفاهيم في عدد الظواهر المتشابهة التي تمثلها ،أي من حيث

عدد وصفات األشياء التي تضمها فئة المفهوم؛ فمفهوم الجزيرة على سبيل المثال ال توصف بالتنوع

حيث يأخذ شكال واحدا وال توجد في اللغة كلمات أخرى تصف أنواعا مختلفة من الجزر على العكس من
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ذلك مفهوم السطح المائي يتضمن بدرجة كبيرة من التنوع ألنه يأخذ أشكاال مختلفة من محيط ،وبحر،

ونهر

 -5درجة تميز األبعاد :هناك مفاهيم تركز على صفة واحدة أو صفتين فقط في حين يركز البعض االاخر
على مجموعة من األبعاد  ،واألبعاد والصفات التي يركز عليها المفهوم تسمى الصفات المميزة (صفات

السيادة) وال شك أن هذه الصفات المميزة لها دور كبير في تعلم المفهوم فمفهوم الجزيرة على سبيل

المثال يقوم على ثالث خصائص رئيسة :األرض ،اإلحاطة بالمياه ،اإلحاطة من جميع الجهات،
ويصعب تطبيق المفهوم على أي منطقة ال تنطبق علي الخصائص الثالث السابقة.

وترى الباحثة بأن خصائص المفاهيم الجغرافية تتنوع تبعا لتنوع المفاهيم الجغرافية والتي يصعب

إدراجها ضمن خصوصيه واحدة وانما تتنوع خصائصها ،وهذا االختالف ناتج عن تنوع موضوعات الجغرافيا

وتنوع فروعها ،فهي تختلف بين خصائص المفاهيم الجغرافية الطبيعية وبين خصائص المفاهيم البشرية ،وان
كان هناك ترابط بين الظاهرات الطبيعية والبشرية الن الجغرافيا تدرس العالقة المتبادلة بين اإلنسان والبيئة.

خصائص اكتساب المفاهيم:

على الرغم من اختالف المتخصصين في وصف المفاهيم إال أنهم يتفقون على أن للمفاهيم خصائص

تعطي توضيحا لمعناها ،واكتسابها ومن هذه الخصائص هي( :التميمي وصالح.)501-502 :5052 ،

 -5قابلية التعليم واالكتساب :تختلف المفاهيم فيما بينها في درجة تعليمها ،واكتسابها ،بمعنى أن هناك

مفاهيم يمكن تعليمها أسرع من غيرها وان المتعلمين يختلفون في إمكانية تعلمها تبعا لدرجة نضجهم
ليكتسبوها.

 -5قابلة لالستعمال :تختلف المفاهيم فيما بينها في درجة استعمالها بمعنى أن هناك مفاهيم تستعمل أكثر
من غيرها في فهم القوانين وتكوينها وحل المشكالت ويختلف المتعلمين فيما بينهم في إمكانية استعمال

المفاهيم الختالف قدراتهم.

 -2الصدق :يتحدد صدق المفهوم بدرجة إتقان المتخصصين له ويزداد صدق المفهوم لدى المتعلم الواحد
بزيادة درجة تعلمه واقترابه من مفهوم المتخصصين.

 -5العمومية :تختلف المفاهيم في درجة عمومتيها وذلك طبقا لعدد المفاهيم المتضمنة فيها ويزداد عدد
الصفات المميزة والضرورية لتعريف المفهوم كلما أصبح المفهوم أقل عمومية.

 -2القدرة :تحديد قدرة المفهوم بمدى تفسيره الكتساب مفاهيم أخرى ،وقد نادى "برونر" بضرورة تدريس
المفاهيم الرئيسة ،حيث إن لها قدرة تفسيرية أكبر من غيرها وانها تيسر تعليم المفاهيم األخرى.

41

 -1البنية :تتحدد بنية المفهوم بالعالقة الموجودة بين مكونات هذا المفهوم ويالحظ أن بنية أي مفهوم تزداد
تعقيدا بنقصان درجة وعمومية هذا المفهوم.

 -2القابلية إلدراك األمثلة الدالة على المفهوم حسيا أو عقليا :تختلف المفاهيم فيما بينها في نوعية األمثلة
التي تمكن المتعلم من إدراك المفاهيم حسيا وعقليا وكلما ازدادت درجة تعليم المتعلم زادت درجة إدراكه

للمفهوم األقل وضوحا فالمتعلم يتعلم المفاهيم بواسطة رؤية األشياء وتداولها ولكن كلما زاد نضجه زادت
قدرته على تعلم المفاهيم واكتسابها بواسطة الرموز.

 -1تعدد األمثلة الدالة على المفهوم :معظم المفاهيم لها أمثلة تدل عليها ولكنها تختلف في عدد األمثلة
الدالة عليها وهذا العدد يتراوح بين مثال واحد إلى عدة أمثلة منها.

وفق ) (Kuipers, 1978فإنه يوجد اثنين على األقل من االختالف في مستويات المفاهيم وهما :الفطرة

السليمة والفطرة السليمة التي تتولد بالمعرفة والخبرة من المفاهيم والتي تتكون إلي حد كبير من تخصصات

واقعية أو تقريرية للمفاهيم األساسية مثل أسماء األماكن واألشياء المادية والظاهرات البيئية مثل نهر

المسيسبي والصحاري ،والمعرفة بالخبرة تتكون من مفاهيم معقدة ومجردة التي لها معني محدد في مجال
الجغرافية والعمليات المكانية والعالقات المكانية التي تصل المفاهيم التعريفي لجعل تلك المعرفة إجرائية.

).(Golledge and Marsh and Battersby, 2008: 89
وظائف المفاهيم:

يمكن تحديد وظائف المفاهيم في النقاط التالية( :سمور.)25 :5055 ،
 -5تسهل عملية اختيار محتوى المنهج المدرسي ،فهي المعيار األساسي في اختياره.
 -5تساعد على بناء مناهج مدرسية متتابعة ومترابطة.

 -2تعد وسيلة فعالة لربط المواد الدراسية بعضها البعض.
 -5تساعد مخططي المناهج على تطوير المناهج.

 -2تساعد مرونة المفاهيم على إضافة واستيعاب حقائق جديدة دون اختالل التنظيم المعرفي .
 -1تساعد المعلم والمتعلم على الفهم العميق لطبيعة العلم من حيث إن العلم مادة وطريقة.
 -2تسهم في مساعدة المتعلم على تذكر ما تعلمه.
 -1تساعد في انتقال أثر التعلم لمواقف جديدة.

 -2تساعد المفاهي م في توضيح الفرق بين العلم والتكنولوجيا باعتبار العلم هو أساس المعرفة والتكنولوجيا
تطبيقات لهذه المعرفة أو العلم.
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وترى الباحثة أن للمفاهيم وظائف متعددة تفيد جميع عناصر العملية التعليمية وما يرتبط بها من

قائمين عليها من حيث القائمين على إعداد المنهاج التعليمي وتطويره ،والمعلمين حيث تساعدهم في فهم
واسع وعميق للمادة التعليمية ،وأيضا تساعد الطلبة على فهم المادة الدراسية وادراك الكثير من الحقائق

المتعلقة والمرتبطة بها.
استخدامات المفهوم:

ويرى "عبيد وأخرون " أن للمفهوم ثالثة استخدامات وهي( :قنوع.)52 :5052 ،
 -5استخدام داللي :وهو يستخدم لتمييز المفهوم عن غيره من المفاهيم أي إنه استخدام تصنيفي.
 -5استخدام اصطالحي :يكون الحديث عن خصائص األشياء التي تدخل ضمن حدود المفهوم.
 -2استخدام تضميني :وفيه يستخدم مصطلح المفهوم أكثر من األشياء المسماة به.

وتعد المفاهيم المرتبطة بموضوعات الجغرافيا عديدة ومتنوعة وهي مترابطة مع بعضها البعض ،فهي

من أكثر الموضوعات التي تتشابه فيها المفاهيم من حيث الداللة للمفهوم ،وأيضا تتعدد الخصائص التي

ترتبط بالمفاهيم الجغرافية إلي جانب أن هناك تنوع في استخدام المفهوم ،أي أن هناك فرق عند التمييز بين

الم فاهيم الجغرافية الطبيعية والبشرية ،وهناك فرق عند التمييز بين مفهوم الجبل والهضبة والتل ،وهناك تمييز
بين مفهوم الطقس والمناخ ،وهناك تمييز بين مفهوم الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك وأيضا بين السكان

والديموغرافيا.

مكونات المفاهيم( :الزبيدي ومجيد.)502 :5052 ،
 -5اسم المفهوم :هو اتفاق تم التعرف عليه وهو رمز إلى الفئة التي ينتمي إليها المفهوم.

 -5أمثلة المفهوم :وتشمل األمثلة المنتمية إلى المفهوم(االيجابية) واألمثلة غير المنتمية إلى المفهوم
(السلبية).

 -2سمات المفهوم :وتعني الخصائص المميزة للمفهوم والتي على أثرها يتحدد المفهوم عن غيره من
المفاهيم.

 -5قيمة المفهوم :تشير إلى مدى وجود الصفة لمفهوم معين حيث تختلف المفاهيم فيما بينها طبقا لقيمة أو
درجة الصفة.
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أهمية تعلم المفاهيم:
تعد المفاهيم العلمية من أهم جوانب التعلم ألي مادة علمية لما لها من أهمية في تنظيم الخبرة وتذكر
المعرفة ،ومتابعة التصورات ،وربطها ،وتسهيل الحصول عليها وأكد التربويون على أهمية المفاهيم العلمية،

حيث إن المفاهيم العلمية تسهل على الطلبة فهم المادة العلمية بوضوح ،كما أن وضوح المفاهيم
والمصطلحات ضروري للفهم واالستيعاب ،وتحقيق التفاهم والتواصل العلمي( .الطويل.)25 :5055 ،

وتتضح أهمية تعلم المفاهيم فيما يلي( :أبو عيطة.)21 :5055 ،

 -5التقليل من تعقيد البيئة ،حيث تصنف ما بها من أشياء وتربط بينها.
 -5تعدد الوسائل التي تعرف بها أشياء موجودة في البيئة.
 -2تقلل الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة أي جديد.
 -5تساعد على التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط.
 -2تجميع الحقائق وتصنيفها والتقليل من تعقيدها.
 -1تعد أكثر ثباتا وأقل عرضه للتغيير.

 -2تعلم أحد المفاهيم في مرحلة ما يساعد على تفسير المواقف واألحداث الجديدة وغير المألوفة ،بمعنى
انتقال أثر التعلم.

 -1تعلم المفهوم يقضي على اللفظية حيث إن المتعلم كان يستخدم اللفظ دون معرفة مدلوله.
 -2تدريس المفاهيم يؤدي إلى إبراز الترابط والتكامل بين فروع العلم المختلفة.

ساهم كالوس ميرل ورفاقه في علم تصميم التعليم بالطريقة التي ابتكرها في تعليم المفاهيم بتسلسل معين.
تتكون هذه الطريقة من أربع مراحل( :جامعة القدس المفتوحة.)12 :5055 ،

 -5عرض المفهوم المراد تعلمه بشكل مادي محسوس إما عن طريق عرض نموذج حي ،واما عن طريق
الصورة التي تمثله.

 -5ذكر اسم المفهوم.

 -2تعريف المفهوم لفظا أو كتابة ،وتوضيح خصائصه الحرجة التي تميزه عن غيره.
 -5عرض مجموعة من األمثلة التي تمثله وتوضيح سبب اعتبار كل منها مثاال للمفهوم ،وذلك عن طريق
توضيح الخصائص الحرجة التي تميزه عن غيره ) ، (examplesثم عرض مجموعة من األمثلة المضادة،

وتوضيح أسباب عدم اعتبار هذه األمثلة للمفهوم ،وذلك عن طريق توضيح ما ينقصها من خصائص حرجة

أفقدتها االنتماء للمفهوم ).(non- examples
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حيث تساعد عملية تدعيم وربط المفاهيم وتوضيحها باألمثلة على تسهيل عملية تعلم المفهوم

واستيعابه من قبل الطلبة وتساعد المعلم على سهولة توصيل معني المفهوم للطلبة ويفضل دائما أن تكون
األمثلة من واقع البيئة التي يعيش فيها الطلبة.
أهمية تعليم المفاهيم في الدراسات االجتماعية:
تعد المفاهيم مسألة بالغة األهمية لدى معظم المهتمين في الميدان التربوي ألن جميع أنواع التعلم

والتفكير تتضمن المفاهيم التي توسع آفاق المعرفة وتسهل عملية االتصال وتبادل المعلومات مع االاخرين

بشكل سريع وفعال فالمفاهيم أهمية كبيرة في الدراسات االجتماعية تتمثل في كونها( :الطائي:5055 ،

.)551-552
 -5المفاتيح واألدوات الرئيسة للتفكير واالستقصاء.
 -5حجر الزاوية لفهم محتوى المواد االجتماعية.

 -2تساعد في عملية اإلدراك والتحليل واالستنتاج للنصوص في المواد االجتماعية.
إن تدريس الجغرافية يهدف إلى تنمية واكساب المفاهيم والمعلومات والقيم واالتجاهات والميول لدى

المتعلمين في مختلف المراحل الدراسية وتنمية التفكير الناقد والقدرة على المالحظة والتعليل وادراك األسباب
والنتائج والقدرة على تصور الظواهر الطبيعية والبشرية لديهم(.على والطائي.)525 :5055 ،

وللمفاهيم أهمية في عملية التدريس فهي تقلل من الوقت والجهد الذين ينفقان على التعلم  ،فهي تجعل

الفرد يستجيب لمجموعات عديدة من المثيرات من دون الحاجة ألن يستجيب لكل مثير أو موقف على
انفراد ،وتساعد في فهم الحقائق والمعلومات لدى المتعلم ،إذ تساعده على وضع نظام لترتيب كل الخبرات

التي مرت به ألنها تشكل نظاماّ لحفظ المعاني ووضع المعلومات في مكانها المعرفي المناسب ،وتساعد على

ربط عمليات كبيرة من أجزاء المعلومات المنفصلة بالتركيب العقلي للمتعلم مما يساعد على تصنيفها واكساب
المتعلمين مهارات المقارنة والربط واالستنتاج واكتشاف العالقات( .على والطائي .)521 :5055 ،حيث

تعمل على تسهيل إدراك المادة التعليمية ،والمفاهيم هي األساس التي تبنى عليها المواد الد ارسية ،والتي ال
يمكن تجاهلها عند إ عداد المناهج التعليمية ،فهي بمثابة الدليل بالنسبة لمعدي المنهاج التعليمي والمعلم

والمتعلم.

خصائص تعليم مادة الجغرافيا:
إن الوظيفة األساسية لتعليم الجغرافية هي( :الصرايره.)52 :5055 ،

 -5تقديم المعلومات والحقائق عن العالم.
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 -5تقدير وتعزيز مفهوم الموقع ،المكان ،العالقة بين األماكن والحركة بين المواقع واألقاليم.
 -2اختبار القيم واالتجاهات نحو البيئات.
 -5إدراك المجتمع وفهم طبيعته.

 -2استخالص المهارات العقلية والتطبيقية.

 -1تعزيز أسئلة البحث واالستقصاء ،وتقوية اكتساب واستخدام التنظيم الجغرافي لألساسيات والمهارات.
يلعب معلمو الجغرافيا في المدارس دو ار هاما في مساعدة الشباب ،وخلق االحساس لديهم في كيفية
اتباع طرق المغامرات الحياتية الحديثة وفهم المجتمع الذى يعيشون فيه ،فهم أكثر المعلمين الذين لديهم القدرة

على بناء قدرات الطلبة وتنميتها واعطاء الطلبة معلومات عن العالم ودولهم والبيئة والمجتمع الذى يعيشون

فيه ،إلى جانب التغيرات التي تحدث في العالم وهذا يتحقق عندما تدرس الجغرافيا بعناية واستخدام وسائل
عديدة ومتنوعة وحديثة في مجال تدريسها(Lambert and Morgan, 2010: 4).

وترى الباحثة أن الجغرافيا تعتمد على المالحظة المباشرة وغير المباشرة للظواهر الطبيعية والبشرية
في مجال الجغرافيا والتي ترتبط بالمفاهيم المراد تعليمها للطلبة من حيث تمكين الطلبة من تفسير الظاهرات

وربطها ببعضها البعض وبناء القدرة عند الطلبة على تفسير سبب حدوث تلك الظاهرات الجغرافية والوصول

إلى نتائج وتعميمات تخص تلك الظاهرات ،ويعد المتخصص في مجال الجغرافيا من أكثر االفراد الذين لديهم
معلومات حول العالم وأكثرهم ثقافة ،إن المالحظ لبرامج المسابقات العلمية في الصحف واإلذاعات والتلفزيون

يجد أنها ال تخلو أي منها من أسئلة تتعلق بمجال الجغرافيا.
العوامل التي توثر في تعلم المفهوم:
يمكن تحديد ثالثة عوامل من شأنها أن تؤثر في تعلم المفهوم وهي( :جامعة القدس المفتوحة،

.)202 :5001

 -5خصائص المتعلم.

 -5خصائص الموقف التعليمي.

 -2خصائص المفهوم المراد تعلمه.
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وقد حدد تيرز مجموعة عوامل ترتبط بدور المعلم في إكساب الطلبة مفهوما معينا هي ( :جامعة القدس

المفتوحة.)201 :5001 ،

 -5تحديد المثيرات الالزمة واخبار المتعلم بها.

 -5تحديد االستجابات المرغوبة واخبار المتعلم بها.
 -2تحديد االستراتيجية المالئمة واخبار المتعلم بها.
 -5تهيئة المعلومات الضرورية للمفهوم.

 -2إعداد الطلبة السترجاع المعلومات المناسبة.
 -1زيادة مستوى الدافعية لدى المتعلم.

وهناك عدد من العوامل التي تؤثر في تعلم المفاهيم( :عياد.)50-22 :5001 ،

 -5نوع األمثلة المس تخدمة في تعلم المفهوم :فاستخدام األمثلة الموجبة يتساوى مع استخدام األمثلة السالبة،
ويقصد باألمثلة الموجبة األشياء التي تعد مفهوم معين مثل (مجموعة صور لطيور يغطي جسمها

الريش) أما األمثلة السالبة فهي جميع األشياء األخرى التي هي ليست أمثلة للمفهوم.

 -5سهولة التمييز بين األمثلة الموجبة واألمثلة السالبة.

 -2عدد الخصائص المنتمية وغير المنتمية للمفهوم :حيث إن زيادة عدد الخصائص المنتمية للمفهوم
(الخصائص الموجبة) يسهل حل مشكالت تعلم المفهوم .

 -5طريقة عرض األمثلة :فالبدء باألمثلة األكثر وضوحا والتدرج لألكثر تعقيدا يسهل عملية التعلم.
 -2طبيعة ونوع المفهوم فتعلم المفاهيم العالئقية أسهل من تعلم المفاهيم الالعالئقية .

 -1التلفظ :فقد يردد االنسان مفهوما ما لكنه ال يعني أنه يعي خصائص ذلك المفهوم.

 -2التغذية الراجعة فوجود قدر كافي من التغذية الراجعة من العوامل التي تؤثر في سهولة تعلم المفهوم.
 -1العمر الزمني فكلما زاد السن زادت مهارة تعلم المفهوم.
 -2الذكاء :فالذكاء من العوامل المؤثرة في تعلم المفهوم.

 -50القلق :فالقلق يزداد عند تعلم المفاهيم البسيطة ويتالشى عند تعلم المفاهيم المعقدة.

وتعتبر عملية تشكيل المفهوم عملية معقدة تتأثر بعدد من العوامل المتداخلة التي من شأنها أن تؤثر

في تحصيل الطالب للمفهوم ومدى عمق ذلك التحصيل ويرى "كلوزماير" ( )Klausmaeierأن تشكيل

المفاهيم يتأثر بأربعة عوامل مهمة وهي( :الحسين.)51 :5055 ،
 -5طبيعة الصفات المكونة للمفهوم من حيث درجة تعقيدها.

 -5األساس الذى تم بموجبه الربط بين الصفات المكونة للمفهوم.
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 -2عدد الصفات المكونة للمفهوم.

 -5األسلوب الذى أعطيت به أمثلة المفهوم إيجابية أم سلبية ،مجردة أم محسوسة خبرات مباشرة أم غير
مباشرة مدعمة بأشكال توضيحية أم غير مدعمة بها.
مما سبق يتبين أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تعلم المفاهيم ترتبط بعضها بالمعلم
والبعض االاخر ترتبط بالمتعلم وا ن اتباع الخطوات الصحيحة عند تعلم المفاهيم تساعد المعلم والمتعلم وتحقق
الغرض من تلك المفاهيم.
طرق تعلم المفهوم:
يرى معظم المعنيين بالتربية أن أحد األهداف المهمة التي ينبغي أن تؤكد عليها المؤسسات التعليمية

في تدريس مختلف المواد الدراسية والمستويات التعليمية هو التأكيد على تعلم المفاهيم ،ويمارس المتعلم ألجل
تعلم المفاهيم واكتسابها مهارات عقلية متنوعة مثل :الربط والتمييز ،وتحديد الخصائص المشتركة وغيرها،

لذلك على المتعلم أن يكون متفاعال بالربط بين الحقائق والمفاهيم بصورة إيجابية حتي يتم التحقق من تعلم
المفهوم .لذلك فإن طرق واستراتيجيات البحث والدراسة في تعلم المفاهيم كثيرة ومتنوعة بتنوع الصفات

والقواعد التي يتضمنها تعلم المفهوم ،وان عرض األمثلة من أفضل األساليب لتعلم المفاهيم ،سواء أكان ذلك

باتباع األسلوب االستنتاجي أو األسلوب االستقرائي ،وهما األسلوبان اللذان يرتكز عليهما تدريس المفاهيم
وتعليمها وهما كاالاتي( :العثمان.)25-20 :5050 ،

 -5الطريقة االستنتاجية (االستنباطية) :وفيها يعرض المعلم المثيرات على المتعلم واحدا تلو االاخر بعد
إعالم المتعلم بقاعدة المفهوم ،ويحاول المتعلم تصنيف كل مثال لدى عرضه في الفئة المناسبة ،أي (أن
التفكير يكون من العام إلى الخاص ،واالنتقال من المجرد إلى المحسوس).

 -5الطريقة االستقرائية :وفيها يعرض المعلم جميع األمثلة دفعة واحدة ،ويقوم المتعلم باختيار المثال
المناسب من بين هذه المثيرات ،ووضعه في الفئة المناسبة ويتلقى تغذية راجعة مناسبة تفيد كل عملية
اختيار (أي يكون التفكير من الخاص إلى العام ومن الجزء إلى الكل ،ومن المحسوس إلى المجرد ،ومن

هنا يقوم المتعلم باستنتاج القاعدة أو المبدأ بعد عرض توضيحات معينة).

يوصف تعلم المفاهيم بأنه نتاج معرفي ،وهو فكرة ذهنية يكونها الفرد لألشياء أو األحداث في البيئة،
وهو فئة من المثيرات بينها خصائص مشتركة ،وهذه المثيرات قد تكون أشياء أو أحداثا أو أشخاصا ،وتستخدم

األسماء للداللة على المفاهيم( .جامعة القدس المفتوحة.)202 :5001 ،
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وان تعلم المفاهيم واستعمالها في العلمية التعليمية أصبحت محل اهتمام بالغ ومتزايد من قبل

المهتمين بميدان التعلم والتعليم وذلك ألن أنواع التعلم والتفكير تستند على المفاهيم فهي بذلك توسع آفاق
المعرفة وتسهل عمليات االتصال وتبادل المعلومات مع االاخرين على نحو سريع وفعال ،هذا وقد أجمع

المربون على أن المفاهيم هي لغة العلم ومفتاح المعرفة العلمية وأساسها وهي بذلك أكثر انسجاما مع النظرة
الحديثة لطبيعة العلم وديناميكيته ،فهي الزمة للتعلم الذاتي والتربية العلمية المستمرة مدى الحياة ،ويعد تعلم

المفاهيم الجغرافية واكتسابها هدف أساس من أهداف تدريس مادة الجغرافية بوضعها إحدى أسس المادة التي

تفيد في إ دراك هيكلها العام وفي انتقال أثر التعلم وتزداد أهمية المفاهيم الجغرافية في حياة المتعلم التعليمية
أمام تزايد المعرفة والمعلومات والحقائق بتسارع كبير ،وللمفاهيم أهمية كبيرة في بناء المناهج الدراسية

وتطويرها إذ تسهل اختيار المحتوى وتنظيمه بما يضمن التتابع والتكامل بمكونات المادة الدراسية وعبر

المراحل والصفوف الد ارسية ولعل من أهم وظائف المفاهيم أنها تمثل أقصر الطرق لعملية التواصل وتسهل
استعمال المعلومات والحقائق استعماال وظيفيا( .بدن.)25-22 :5055 ،

ويرى "باير" أن المفاهيم ال تنشأ فجأة وبصورة كاملة الوضوح ،وال تنتهي لدى الفرد عند حد معين،

ولكنها تنمو وتتطور طوال الوقت ،فكلما ازدادت خبرة الفرد عن المفهوم وبتعرفه على أمثلة إضافية له،

تكشف لديه المزيد من الخصائص ،وتعرف على العالقات وأسبابها بين المفهوم والمفاهيم األخرى ،ونتيجة

لذلك تتغير صورة المفاهيم وتصبح أكثر وضوحا ودقة وتجريدا ،والمفاهيم ال تنمو بمعدل واحد ،وانما تختلف
في درجة تطورها باختالف المفهوم نفسه ،فالمفاهيم المادية تنمو بدرجة أسرع من المفاهيم المجردة،

العتمادها على الخبرات المباشرة واألمثلة الحسية أو الواقعية ،بينما يتطلب تكوين المفاهيم المجردة وتنميتها
االعتماد على الخبرات البديلة أو األمثلة الرمزية ،األمر الذي يتطلب قدرة عالية على التفكير المجرد ،وبهذا

يتم التركيز على تعلم المفاهيم المادية أوال ثم االنتقال بهم تدريجيا إلى المفاهيم المجردة( .الكحلوت:5055 ،

.)22-25

ترى الباحثة أن هناك ضرورة ألن يتبع القائمون على إعداد وتطوير المناهج التعليمية زيادة االهتمام

بالمفاهيم واالطالع على الدراسات واألبحاث التي أجريت على موضوع المفاهيم واالستفادة منها ،إلى جانب
االطالع على تجارب الدول المتقدمة في مجال االستفادة من المفاهيم واالهتمام بها وتوظيفها في مجال

العملية التعليمية واالستفادة منها في المناهج الفلسطينية واعادة تطويرها بما يحقق أفضل تعلم للطلبة.
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مصادر الصعوبة في تعلم المفاهيم:
ومن أهم مصادر الصعوبة في تعلم المفاهيم( :عياد.)22 :5001 ،

 -5الخلط في المعنى الذي ينشأ بين المعاني الدارجة غير الدقيقة في معظم الحاالت وبين المعاني الدقيقة
لكلمات وعبارات علمية ،فالشغل والطاقة لها معانيها التي تختلف عن المعاني الشائعة لدى الشخص

العادي محدد الخبرة.

 -5تمييز التلميذ عما إذا كانت عبارة معينة تتضمن مفهوما أو قانونا أو فكرة أساسية ،ولذلك يميل إلى
اعتبار هذه المكونات المعرفية في العلم على أنها أنواع من المفاهيم.

وتصنف الباحثة الصعوبات في تعلم المفاهيم كاالتي:

 -5عدم ربط المفاهيم بواقع الحياة والبيئة التي يعيش فيها الطالب.

 -5اختالف مستوى المفهوم من حيث مدى الصعوبة والسهولة مثل مفهوم السكان والديموغرافيا.
 -2عدم توظيف الخبرة السابقة لدى الطالب بشكل سليم لالستفادة منها في الدرس الحالي.
 -5ضعف في المستوي الثقافي والعلمي لدى الطلبة.

 -2عدم ربط المفاهيم السابقة بالمفاهيم الالحقة مثل عدم ربط المفاهيم الجغرافية التي تعلمها الطالب في
الصف السادس بالمفاهيم التي سيتعلمها في الصف السابع.

إن عملية تعلم وتكوين المفاهيم عملية طويلة ومستمرة ومتراكمة فتعلم المفاهيم الجديدة تعتمد على

مدى تمكن الطالب من المفاهيم السابقة الالزمة ولذا فقد يمر المتعلم ببعض الصعوبات حال تعلمه للمفاهيم
خاصة الجديدة منها وقد حصر تلك الصعوبات فيما يلي( :الحسين.)52-51 :5055 ،

 -5طبيعة المفهوم فالمفاهيم المجردة أو المعقدة أو ذات المثال الواحد يصعب تحصيلها.
 -5صعوبة التمييز بين أنواع المعرفة العلمية وأشكالها ما بين مفهوم أو قاعدة أو قانون أو تعميم.
 -2نقص خلفية الطالب عن المفهوم.

 -5عدم تمكن الطالب من المفاهيم السابقة الالزمة لتعلم المفهوم الحالي.

األهمية التربوية لتعلم المفاهيم واكتسابها في الدراسات االجتماعية( :الزبيدي ومجيد.)502 :5052 ،

 -5أنها تقلل من تعقد البيئة إذ إ نها تلخص وتصنف ما هو موجود في البيئة من ظواهر أو أشياء أو
مواقف.

 -5ينمي تعلم المفاهيم لدى الطلبة كثي ار من القدرات العقلية مثل القدرة على التصنيف ،وادراك العالقات،
والمقارنة ،والتمييز ،والربط ،والتفسير ،والتنبؤ ،وكلها من القدرات العقلية التي تهدف إلى تنمية مناهج

الدراسات االجتماعية الحديثة.
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 -2إن فهم المفاهيم يجعل مادة التعلم أكثر شموال ،ويجعل الحقائق ذات معنى ،مما يترتب عليه انخفاض
معدل النسيان ،وبقاء أثر تعلم المادة الدراسية.

 -5تساعد على زيادة التحصيل عند الطلبة وال سيما إذا استعمل أسلوب التدريس الذى يركز على استعمال
المفهوم بدال من أساليب التدريس التقليدية.

وتظهر أهمية تعلم المفاهيم الجغرافية واكتسابها ،هدف أساس من أهداف تدريس مادة الجغرافية،

بوصفها إحدى أسس المادة التي تفيد في إدراك هيكلها العام وفي انتقال أثر التعلم ،وتزداد أهمية المفاهيم
الجغرافية في حياة الطالب التعليمية أمام االنفجار المعرفي وتزايد المعلومات والحقائق بتسارع كبير (اليوسف،

 )21 :5211وللمفاهيم أهمية كبيرة في بناء المناهج الدراسية وتطويرها ،إذ تسهل اختيار المحتوى وتنظيمه
بما يضمن التتابع والتكامل لمكونات المادة الدراسية ،وعبر المراحل والصفوف الدراسية ،ولعل من أهم
وظائف المفاهيم ضمان الفهم ،وأنها تمثل أقصر الطرق لعملية التواصيل ،وتساعد على انتقال التعليم ،وعلى

تشكيل االتجاهات ووجهات النظر والسلوك وترقى بمستوى التذكر وتسهل استعمال المعلومات والحقائق
استعماال وظيفيا .إن اكتساب المفاهيم الجغرافية يقتضي استخدام طريقة أو أنموذج أو استراتيجية حديثة،
ويعتبر المدخل المنظومي من المداخل التي ظهرت حديثا ،وهو خطوة تطورية معاصرة وحديثة ولها تأثير
بثقافة العالقات ومسارات األ حداث المتشابكة والمعقدة ،كما جاء لبناء المنهج من حيث تنظيم المحتوى

وأساليب التفكير تدريسيا وتقويما( .الحسو والفرطوسي.)22 :5052 ،
مجال تدريس المفاهيم الجغرافية ومن أهمها( :التميمي وصالح.)502-501 :5052 ،

 -5مفاهيم الوقت ( )Time Conceptsوتقسم إلى نوعين األول مفاهيم الوقت المحدد والمرتبط بنقطة بداية
ونهاية معرفة الزمن ،ومن أمثلتها يوم الجمعة ،السبت ،الشهر ،السنة  ،فصل الربيع .النوع الثاني مفاهيم

الوقت الغير محددة ومن أمثلتها ،العصر الجليدي ،عصر النهضة .

 -5مفاهيم المكان( )Space-Conceptsوتمتاز بتعقدها ويتم تنميتها ببطء وهي تشبه مفاهيم الوقت من
حيث الصعوبة للطالب مثل خط االستواء ،المنطقة المدارية ،خطوط الطول والعرض ،مدار السرطان ،الشرق

األوسط.

 -2المفاهيم المادية ( )Concrete-Conceptsوهي نوع من المفاهيم التي يمكن اكتسابها وتنميتها عن
طريق المالحظة والخبرة المباشرة أو الغير مباشرة ومثال على ذلك ،بحر ،جبل ،سهل ،هضبة وغيرها.

 -5المفاهيم المحددة ( )Defined-Conceptsوهي أكثر تجريدا أو صعوبة من المفاهيم المادية وتذهب
إلى أبعد من الخبرات والمالحظات المباشرة وهي تحتاج إلى مخزون من المعلومات بحيث يصل الطالب إلى
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التجريد واستخدام الرموز واللغة  ،لذا يمكن تنمية هذا النوع في المراحل الدراسية المتقدمة ،ومن أمثلتها،

االحترام ،التعاون ،الحرية ،الجغرافية ،السياسية ،االقتصادية الصناعية ،األقاليم الباردة ،الحارة وغيرها.

 -2المفاهيم الجديدة ( )New Conceptsوتشمل المفاهيم التي ظهرت حدثيا نتيجة التقدم العلمي
التكنولوجي ومن أمثلتها الطاقة الذرية ،الدول النامية ،غزو الفضاء ،عدم االنحياز وغيرها.
أبعاد المفاهيم الجغرافية وقواعد تعلمها( :الكحلوت.)52 :5055،
تتميز المفاهيم الجغرافية ببعدين أساسيين وهما:
 البعد األول :الصفات وهي الخصائص أو المظاهر األساسية المميزة ،ذات العالقة بالمفهوم ويتم على
أساسها تمييز المفهوم وتصنيفه ،ومن المعروف أن اختالف المفاهيم فيها يعود لعدد من الصفات المميز لها

مثل :هضبة ،نهر ،جبل ،بحر ،بحيرة.

 البعد الثاني :قواعد المفهوم تعنى الطرق التي تنظم بواسطتها الصفات المميزة للمفهوم ،حيث تنظم صفات
مميزة لمفهوم ما ،يشكل وفق قاعدة معينة ،تنظم صفات مفهوم آخر وفق قاعدة أخرى.

كيف نساعد الطالب في تكوين المفاهيم( :العدواني.)52 :5055 ،

لكي نساعد الطالب في عملية تكوينه للمفاهيم العلمية البد من األخذ بعين االعتبار النقاط االتية:

 -5إمداد الطالب بالمعلومات العلمية والصحيحة والمتكاملة.

 -5استعمال المدرس ألكثر من طريقة تدريس ،والتأكيد على الخبرات الحسية ونشاطات التالميذ وفعاليتها.
 -2استخدام التجارب المخبرية والزيارات الميدانية المبنية على التخطيط والدراسة.

 -5استخدام الوسائل التعليمية مثل المصورات واألفالم والشفافيات والمجسمات وغيرها.
 -2االختصار في عدد المفاهيم بدل التوسع فيها.

 -1التدريب على استخدام المفهوم العلمي في نواح وعلوم وموضوعات متعددة.
 -2التأكيد على استخدام المفهوم العلمي بين الحين واالاخر وبمستوى أعلى وتدريسه في مراحل دراسية
مختلفة.

 -1استخدام القراءات اإلضافية الموسعة واعطائها للتالميذ وخاصة التي لها عالقة بالمفاهيم التي تتضمنها
الدراسة.

 -2إعطاء أكبر قدر من األمثلة حول المفهوم أثناء التدريس.
 -50ربط المفاهيم بخبرات الطالب السابقة وبيئته التي يعيشها.
كما ويعتبر تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى الطلبة ،أحد أهداف تدريس الطلبة في جميع مراحل

التعليم المختلفة ،كما تعتبر من أساسيات العلم والمعرفة التي تفيد في فهم هيكله العام ،ولهذا فإن تكوين
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المفاهيم العلمية وتهذيبها لدى الطلبة على اختالف مستوياتهم التعليمية يتطلب أسلوبا تدريسيا مناسبا يتضمن
سالمة تكوين المفاهيم العلمية وبقاءها واالحتفاظ بها( .أبو قورة .)5 :5055 ،وباتباع عدة أساليب في عملية

التدريس وتنوع طرق التدريس واستخدام االمثلة وربط المفاهيم بالبيئة التي يعيش فيها الطالب تلعب دو ار في
تكوين المفاهيم لدى الطلبة ويساعدهم في اكتسابها واالحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن.

وسائل وأساليب تحصيل المفاهيم لدى الطالب:
يمكن عبر بعض الوسائل واألساليب قياس تحصيل المفهوم واالستدالل على صحة تكوينه العلمي

وبنائه لدى الطالب ،ويمكن ذلك من خالل قياس قدرة الطالب على القيام بأي من العمليات التالية( :الحسين،
.)51 :5055

 -5اكتشاف المفهوم عبر تعريفه أو تحديده على الخارطة أو النموذج أو توصيفه.
 -5تعريف المفهوم بتحديد الداللة اللفظية له.

 -2استخدام المفهوم في عمليات التمييز والتصنيف والتعميم.
 -5تطبيق المفهوم في مواقف علمية جديدة.

 -2تفسير المالحظات والمشاهدات في البيئة وفق المفاهيم المتعلمة.
 -1استخدام المفهوم في حل المشكالت.
 -2بناء مفاهيم مشابهة للمفهوم المتعلم.

 -1استخدام المفهوم في فرضيات واستدالالت أو تعميمات علمية ،وقد يضاف بعض العناصر األخرى
لطرق االستدالل على تكوين المفهوم لدى الطالب والتي تتمثل في:

 -5قدرة الطالب على وضع شيء مع مجموعة من األشياء على أساس التمييز بين عناصرها.
 -5قدرة الطالب على التنبؤ.

 -2قدرة الطالب على التفسير.
 -5قدرة الطالب على حل المشكالت.

األمور التي يجب على المعلم مراعاتها عند تعليمه للمفاهيم( :مطر.)55 :5050 ،

 -5ترتيب بعض المعلومات التي توجد عند الطالب والتي يبينها عالقات حول شيء معين.
 -5الربط بين المواقف الجديدة وما سبق تعلمه مما يسهل تعلم المتعلم.
 -2تنظيم المعلومات حول صفات شيء أو حدث أو عملية أو أكثر.

53

لذلك كان من المهم أن يمتلك الطالب المفاهيم العلمية الصحيحة ،والتي تساعدهم على فهم

واستيعاب المادة العلمية ،والتي يتم من خاللها تنظيم المعلومات حيث تساعدهم على التمييز ومعرفة العالقة
بين األشياء.
أهمية المفاهيم العلمية في التدريس:

يتكون الهرم المعرفي من مجموعة من المكونات ،وتشمل الحقائق ،والمفاهيم العلمية ،والمبادئ،

والتعميمات العلمية ،والقواعد والقوانين العلمية ،وأخي ار النظريات العلمية ،وتعد المفاهيم العلمية من الوحدات

البنائية للعلوم ،فهي األساس في تعلم العلوم ،إذ تعتمد عليها باقي المكونات التي تمثل الهرم المعرفي .إن

تعلم المفاهيم على المستوى المدرسي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه العاملين في مجال التدريس ،حيث

إن هذا يقتضي تغي ار في غايات التربية من مجرد توصيل المعلومات والحقائق والمعارف للتالميذ إلى
مساعدتهم في تكوين عادات عقلية تمكنهم من مواجهة المتغيرات الحياتية المتجددة .وتعتبر المفاهيم ذات

أهمي ة كبيرة ليس ألنها الخيوط التي يتكون منها نسيج العلم فحسب ولكن ألنها تزود المتعلم بوسيلة يستطيع
بها أن يساير النمو في المعرفة ،فالتقدم العلمي الذى ط أر في السنوات األخيرة قد جعل اإللمام بجزيئات

المعرفة أم ار صعبا ،وكان أهم أهداف التربية العلمية ضرورة اكتساب المتعلمين المفاهيم بصورة صحيحة
وهادفة ،تسمح للمتعلم بتحديد الخصائص المشتركة ،وتحديد الصفات الرئيسية والفرعية للمفاهيم ،لو نظرنا

إلى األدب التربوي لوجدنا إنه يحفل بالعديد من التعريفات الخاصة بالمفهوم ،وقد تعددت وتنوعت تعريفات
المفهوم بتعدد وتنوع جوانبه ،فلقد اعتمد البعض في تعريفه للمفهوم على أحد العمليات العقلية األساسية في

تكوينه فيعرفه (مجدى عزيز) بأنه تكوين عقلي ينشأ عن تجريب خاصية أو أكثر من مواقف متعددة يتوفر
في كل منها هذه الخاصية مما يحيط بها في أي من المواقف المعينة وتعطي إسما يعبر عنه بلفظ أو رمز.

وتشير (عواطف إبراهيم) بأنه تصور عقلي يتم التوصل إليه من خالل تجريد العناصر المشتركة أو المتشابهة
في الموقف أو تجريد الظواهر المشتركة أو المتشابهة في موقف وعادة يعطي لهذه العناصر أو هذه الظاهرة

إسما أو عنوانا أو رم از( .عوده.)52-55 :5055 ،

هذا يساعد ع لى تنمية المفاهيم لدى الطلبة باعتبار أن المفاهيم أدوات لتنمية قدرة الطلبة على

التخلص من المستويات الدنيا من التفكير والتدرب على الموضوعات التي يدرسونها والتحقق واالستقصاء في

القضايا الجغرافية المختلفة المفيدة وهذا يساعد على التوسع في المفاهيم واثرائها للطلبة بمساعدة المدرس.

وعليه فتدريس الجغرافية يكسب الطلبة مفاهيم ومصطلحات جديدة فضال عن مفاهيمها السابقة وخضوعها

للغذاء اليومي من المعلومات عن العالم ولهذا نجد أثر التطور في المفاهيم جاءت على أسس هذه الدراسة

للمفاهيم السكانية لتكوين فكر مشترك من الفهم واالستيعاب والتطبيق الكتساب المفاهيم الجغرافية السكانية
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لدى الطلبة توحيدا ألسس االنطالق في الفكر الجغرافي وأساليبه التعليمية والتدريسية في مادة الجغرافية في
المرحلة اإلعدادية .وألهمية تدريس المفاهيم في الجغرافية وتنوعها فقد أجريت دراسات عديدة في مجاالت
مختلفة منها (دراسة خضر )5005،حول اكتساب المفاهيم السكانية في مرحلة الدراسة المتوسطة و(دراسة
المسعودي وحمادي )5050،حول اكتساب المفاهيم الجغرافية الصناعية في المرحلة الجامعية ودراسة

(أرنزدورف .)1969-Arnsdofفي تدريس مفاهيم الجغرافية في المرحلة االبتدائية ( .المسعودي وعبد،
.)252 :5055

تعد المفاهيم اللبنات األولي واألساسية لكل مادة دراسية وعلى رأسها المواد االجتماعية حيث أن

مفاهيمها مستمدة من الحياة اليومية وعلى ذلك ينبغي أن يكون لمفاهيمنا واصطالحاتنا معان واضحة ووحيدة
ودقيقة باعتبار أن المفاهيم تعبر دائما عن الصفات المجردة التي تشترك فيها األشياء والوقائع والحوادث التي

تبرز في تبسيط التفكير وتنظيمه ،لذلك إن التأكيد على تعلم المفاهيم وانمائها للطلبة عملية مستمرة ال تهتم
بمجرد تقديم المفهوم أو داللته اللفظية بل تقتضي تخطيطا في التدريس يتضمن تنظيما متكامال للمعرفة

الع لمية والمواقف التعليمية التي تتيح الفرصة للطلبة للتعرف على االشياء والمواقف والمقارنة بينها ومن ثم
تصنيفها للوصول إلى تكوين مفهومي واكتسابه ،وهذا يعمل على االفادة من الطرائق التدريسية لكل محتوى

دراسي بالتركيز على التدريس للمهارات والمفاهيم األساسية للمادة الدراسية ومن بين هذه المواد الدراسية
الجغرافية التي تعمل على اكتساب الطلبة العديد من المفاهيم الجغرافية التي تعتمد على الفهم الكامل والعمل

المنتج لها لتطور المفهوم لمساعدة الطلبة في إدراك الوقائع التي تمثلها حيث يمكن أن تستخدم مجموعة
تنظيمية من المفاهيم الطبيعية والبشرية مع المفاهيم الفرعية ذات العالقة ومن بينها المفاهيم الجغرافية
الصناعية والسكانية واالستيطانية والتجمعات السكانية والحدود السياسية والمدن وغير ذلك ويتم تطوير معظم

هذه المفاهيم ضمن ميدان الجغرافيا والتشجيع على قراءة المفردات وتنمية المهارات الالزمة لذلك( .حمادي

والمسعودي.)522-525 :5002 ،

إ ن جميع المفاهيم الجغرافية ترتبط بواقع الحياه والبيئة التي يعيش فيها الطالب ،حيث يستخدم كثير

من الناس المفاهيم الجغرافية في حياتهم اليومية دون الشعور باستخدامها أو مشاهدتها ،مثل استخدام المفاهيم
الجغرافية عند الحديث عن دولة ما وما تتعرض لها من أحداث يومية مثل الثورات العربية ،ومشاهدة المفاهيم

الجغرافية أثناء القيام بالسياحة.
خطوات تحليل المفهوم:

تتحدد خطوات تحليل المفاهيم في مجموعة من الخطوات وهي( :الكحلوت.)22-21 ،5055 ،
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 -5تحديد المفهوم.

 -5تحديد الخصائص الثابتة والخصائص المتغيرة للمفهوم.
 -2تحديد األمثلة المنتمية واألمثلة الغير منتمية بالنسبة للمفهوم.
 -5تحديد التصنيف والعالقات التصنيفية للمفهوم.

 -2تحديد المبادي التي يستخدم بها المفهوم وتبيين عالقته مع المفاهيم األخرى.
 -1تحديد المشكالت التي تتطلب دراستها استخدام المفهوم.
 -2تحديد المفردات المناسبة لخصائص المفهوم وسماته.
طرق تقويم المفاهيم:
يمكن للمعلم أن يستخدم وسائل وأساليب عديدة لقياس المفهوم العلمي لدى الطلبة أو يستدل بها على
صحة تكوين المفهوم العلمي وبنائه ،ومن هذه الوسائل األساليب التقويمية التي تقيس قدرة الطالب على ما

يأتي( :مصطفي.)501 :5055 ،

 -5اكتشاف المفهوم العلمي من خالل تطبيق عمليات تكوين المفهوم العلمي الثالثة :التمييز ،التصنيف،
والتعميم.

 -5قدرة الطالب على تحديد الداللة اللفظية للمفهوم العملي.
 -2تطبيق المفهوم العلمي في مواقف تعليمية جديدة.

 -5تفسير المالحظات والمشاهدات أو األشياء في البيئة التي يعيش فيها الطالب وفق المفاهيم العلمية
المتعلمة.

 -2استخدام المفهوم العلمي في حل المشكالت .
 -1استخدام المفهوم العلمي في استدالالت أو تعميمات أو فرضيات علمية مختلفة.
تناولت الباحثة في هذا الفصل موضوعين هما :أوال :األفالم التعليمية من حيث مفهومها وأنواعها
وأشكالها وخصائصها ومزاياها وفوائد استخدامها ودورها في العملية التربوية ،وثانيا :المفاهيم من حيث
مفهومها وأنواعها وخصائصها ووظائفها ومميزاتها وأهميتها وطرق تعلمها وفوائدها ،وتبين مما سبق أن لألفالم

دور هاما في تنمية المفاهيم الجغرافية لدى الطلبة وأن تعلم المفاهيم ذات أهمية كبيرة بدأت تهتم به
التعليمية ا

كثير من الدول وبدأ يتجه نحوه الباحثون وهناك توصيات عديدة بضرورة استخدامها وتوظيفها بشكل مناسب

في العملية التعليمية ،وتبين أن الجغرافيا من أكثر المواد التي يدرسها الطلبة التي تتنوع فيها المفاهيم وهي

أيضا من أكثر المواد الدراسية مناسبة الستخدام األفالم التعليمية كوسيلة مناسبة في عملية التدريس.
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الفصـــل الثالـــــث

الدراســــــات الســابقـــــــــة
المحور األول :األفالم التعليمية.
المحور الثاني :المفاهيم.

المحور الثالث :المفاهيم واألفالم التعليمية
التعليق على الدراسات السابقة

57

الفصــل الثالــث

الدراســات الســابقــة
سيتم في هذا الفصل تناول الدراسات السابقة التي ترتبط بموضوع الدراسة (األفالم التعليمية ،المفاهيم

الجغرافية) ،وتم تناول الدراسات السابقة وتقسيمها إلي ثالثة محاور أساسية ،تناول المحور األول األفالم
التعليمية ،بينما تناول المحور الثاني المفاهيم ،وتناول المحور الثالث الدراسات التي تناولت المفاهيم واألفالم

التعليمية ،والهدف من تناول الدراسات السابقة التعرف على الجوانب التي تناولتها هذه الدراسات من حيث

الموضوع والمادة التعليمية المستخدمة في كل دراسة ،والمنهج العلمي المتبع في هذه الدراسات ونوع عينة
الدراسة واألدوات المستخدمة في تطبيق كل دراسة ،إلى جانب التعرف على أبرز النتائج والتوصيات لهذه
الدراسات ،ومن ثم توظيف هذه الجوانب في إبراز مشكلة الدراسة الحالية وبناء أدواتها وتفسير نتائجها

والوصول إلي نتائج وتوصيات يتم االستفادة منها في إكساب المفاهيم الجغرافية لدى الطالب واظهار أهمية

تنويع الوسائل التعليمية في عملية التدريس والوصول إلى نتائج إيجابية لكل من المعلم والمتعلم .وسيتم تناول

وعرض الدراسات السابقة وفقا لالاتي:

 -عرض كل دراسة على حدة وفقا للتسلسل الزمني إلجرائها بدءا من األحدث وانتهاءا باألقدم.

 التعليق على كل محور من محاور الدراسات السابقة من حيث أوجه االتفاق واالختالف بينها وبين الدراسةالحالية.

 -بيان جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة بالنسبة للدراسة الحالية.

المحور األول :دراسات تناولت األفالم التعليمية.
دراسة9065( ،G0LOS, MOSES :م):

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تنمية مهارات استخدام مشاهدة الفيديو في تعليم األطفال الصم،

ولتحقيق ذلك استخدم الباحثين المنهج التجريبي ،وطبق البحث على عينة تعد من العينات صغيرة الحجم
على المدرسين واألطفال حيث كانت العينة كاالاتي (معلم واحد) و ( 2أطفال) في مرحلة ما قبل المدرسة

أعمارهم تتراوح بين ثالث وست سنوات في إحدى مدارس الصم في غرب الواليات المتحدة األمريكية ،لقد
طور الباحثان أداة ) (PPATلتقييم الطالب المشاركين وطبقت على الطالب قبل مشاهدتهم للفيديو وبعد

مشاهدتهم له أيضا ،وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي تشير إلى أن األنشطة
الصفية التكميلية يمكن أن تقوم بتسهيل تعلم المهارات التي تهدف إليها الوسائط في مساعدة األطفال على

إجراء اتصاالت بين نموذج ) (ASLوالطباعة اإلنجليزية ،ونظ ار ألهمية التعرض المبكر لنموذج الطالقة في
اللغة ) ،(ASLوالنقص الحالي في الموارد والمناهج التي تركز على مهارات اللغة والقراءة والكتابة لمرحلة ما
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قبل المدرسة فإن الباحثين يوصيان أن يكون هناك نهج جديد واعد لتطوير معرفة القراءة والكتابة األساسية
والمهارات اللغوية مع وسائل اإلعالم القائمة على البحوث واألنشطة ذات الصلة بالمواد التعليمية واألنشطة

لتلك المرحلة.

دراسة 9065( ،Deborah, Scottم):
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين الفيديو التدريبي والمواد التدريبية المطبوعة لتحديد مستوى
الرضا وفعالية الفيديو في إعداد المشرفين والمدربين اآلخرين عبر الشركات لتقديم التدريب في بعض
الشركات في الواليات المتحدة األمريكية ،واتبع الباحثان في هذه الدراسة منهجا مناسبا لمثل هذه الد ارسات
وتمثل ذلك في منهج التعلم اإللكتروني ،وتكونت عينة الدراسة من بعد إجراء المسح من ( )52مشاركا تم

اختبار تم إج ارؤه باستخدام
ا
تطبيق عليهم هذه الدراسة في مدة ( 52يوم) ،واستخدم الباحثان في هذه الدراسة
مقياس مسح (ليكرت) ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن هناك اختالفا بسيطا في

تفضيل المواد التدريبية وفقا لنوع الجنس ،وكان هناك تباين كبير بين الفئات العمرية .وافق المشاركون في

المجموعة ) (GEN Yبقوة على أن التدريب بالفيديو كان أكثر فعالية من المواد المكتوبة إلعدادهم للتدريب
أكثر مما كان لدي المجموعة ) ،(GEN Xوهذه النتيجة تؤثر على التصميم المستقبلي للتدريب المستقبلي

للمنظمة ألنها ال تزال تعمل على تنفيذ التدريب على تكنولوجيا تفاعلية من خالل نظام إدارة التعلم ،وفي
ضوء النتائج فأن الباحثين يوصيان بضرورة أن تكون هناك دراسات وبحوث تركز على المزيد من العناصر

األخرى ذات العالقة بتقييم التدريب باستخدام الفيديو ،وأن يتم نقل عملية التعلم إلي مكان العمل.
دراسة 9063( ،Torayaم):
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تقييم فعالية توجيهات متقدمة لتثقيف المرضى بالفيديو لكل من أعداد

المرضى الداخليين والخارجيين في بعض المستشفيات والعيادات الصحية في الواليات المتحدة األمريكية،
وتعد هذه الدراسة من الدراسات االستطالعية المسحية ،وتمثلت عينة الدراسة في المرضي والذين قبلوا

مشاهدة األفالم وعددهم ( 52مريض) تتراوح أعمارهم بين ( 15-55سنة) ،وتمثلت أداه الدراسة في إعداد

اختبار أسئلة استطالعية من فقرات نعم/ال حول اراء المرضي واستغرق إجراء الدراسة ( 5شهور) ،وفي ضوء
شعور للمرضي بأن الفيديو مفيد ويساعد المرضي في
ا
هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى نتيجة بأن هناك
التقدم والتحسن في المستوى الصحي وكان ذلك قبل وبعد مشاهدة الفيديو التعليمي ،وذكر ( )٪66.7من
المرضى قد ناقشوا توجيهات متقدمة مع من ينحدر من أحد أفراد أسرته ،في حين ذكرت ( )٪29فقط أنهم قد

ناقشوا هذه مع مزود الفيديو ،و( ) % 44.4من المشاركين تنافست أشكال توجيهاتهم المتقدمة ،والغالبية
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) (70.3أرادت مزيد من المعلومات .وذكر المشاركون أن عرض الفيديو زاد في رغبتهم في إكمال توجيهات
متقدمة )) (78.6شعرت كأن لديهم ما يكفي من المعلومات لهذه المناقشة واستكمال النماذج (،)%22.1

(وتصنيف الفيديو عالية جدا( وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في
المستقبل لتحسين طرق التعلم باستخدام الفيديو على عدد كبير من المرضي.

دراسة مطرود ،محمد9064( ،م):
الهدف من هذه الدراسة الكشف عن أثر استخدام الفيديو التفاعلي في االكتساب واالحتفاظ بفن أداء

رفع الخطف برفع األ ثقال .واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث وتكون مجتمع الدراسة
من طالب السنة الدراسية ( )5055-5055للصف التاسع (الثالث المتوسط) من مرحلة التعليم األساسي في

مدرسة زهراء موكرياني في محافظة دهوك ،ولقد بلغ عدد مجتمع الدراسة ( 555طالبا) موزعين على أربعة

شعب ،أما عينة البحث فقد تكونت من طالب شعبتين تم اختيارهم عشوائيا والبالغ عددهم ( 22طالبا) بواقع

( 50طالب) لكل شعبة وبلغت عينة البحث ( 50طالبا) تم اختيارهم عشوائيا مقسمين إلى مجموعتين،
األولي (تجريبية) وتتلقي تدريسها باستخدام الفيديو التفاعلي والثانية (الضابطة) تتلقي تدريسها بالطريقة

التقليدية (العرض والشرح) ،وقد مثلت عينة البحث ( )%52من مجتمع البحث الكلي ،واستغرق تنفيذ البرنامج

( 2اسابيع) بمعدل وحدتين تعليميتين لكل مجموعة ،وكان زمن الوحدة التعليمية ( 50دقيقة) ،وتم االعتماد
على اختبارات مقننة لتحقيق أهداف البحث ،وبعد إجراء االختبارات ومعالجتها إحصائيا ،توصل الباحثان إلى

النتائج االاتية:

 -5أثبت الدراسة فاعلية البرنامج التعليمي المعد بتقنية الفيديو التفاعلي للمجموعة التجريبية في اكتساب فن
أداء رفعة الخطف.

 -5اثبت الدراسة فاعلية البرنامج التعليمي المعد بتقنية الفيديو التفاعلي للمجموعة التجريبية في االحتفاظ
بفن أداء رفعة الخطف.

وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحثان بما يلي:
 -5ضرورة استخدام الفيديو التفاعلي في العملية التعليمية خالل تعليم رفعة الخطف من الرفعات األولمبية.
 -5إدخال مادة األثقال ضمن المناهج المدرسية لمادة التربية الرياضية للمراحل التعليم األساسي.
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دراسة يونس 9064( ،م):
يتناول هذا البحث التغذية الراجعة بأسلوب التصوير الفيديوي وأثرها في االكتساب واالحتفاظ ببعض
الحركات اإليقاعية مع الكرة ،وبذلك يهدف البحث على التعرف على داللة الفروق إحصائيا في االختبار
البعدي بين مجموعتي البحث في تعلم بعض الحركات اإليقاعية مع الكرة واالحتفاظ بها ،ولتحقيق ذلك

اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي ،وتمثل مجتمع الدراسة بطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل
للعام الدراسي ( )5055-5055وتكونت عينة الدراسة من ( 25طالبة) تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين
في العدد بواقع ( 51طالبة) لكل مجموعة بطريقة القرعة تم اختيار المجموعتين الضابطة والتجريبية ،وتم

إجراء اختبار على الطالبات تمثل في اختبار بعدي لمجموعتي البحث لمعرفة درجة اكتساب الطالبات لبعض
الحركات اإليقاعية مع الكرة ،وبعد مرور أسبوعين أعيد االختبار بالظروف نفسها لمعرفة درجة االحتفاظ بهذه

الحركات وبمعالجة البيانات إحصائيا تم التوصل إلى أهم النتائج ومنها:

 -5وجود فروق ذوات داللة إحصائية في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث في اكتساب بعض
الحركات اإليقاعية مع الكرة ولمصلحة المجموعة التجريبية.

 -5وجود فروق ذوات داللة إ حصائية في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث في االحتفاظ ببعض
الحركات اإليقاعية مع الكرة ولمصلحة المجموعة التجريبية.

وفي ضوء النتائج التي وضعتها الباحثة فإنها أوصت بضرورة االستعانة بتكنولوجيا التعلم والتقنيات

الحديثة في تعليم المهارات الرياضية المختلفة.
دراسة حمدان9069( ،م):

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي لتنمية بعض مهارات الخداع
في كرة السلة لدى طالب التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى ،ومقدار الفعالية التي يتصف بها الفيديو
التفاعلي في تنمية تلك المهارات ،استخدم الباحث في هذا البحث المنهج التجريبي ،وتمثلت عينة البحث من

( )55طالب من كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى من المستوى الرابع وهم االكثر تمي از في لعبة

كرة السلة لعام ( 5055-5050م) ،وكانت أداة البحث عبارة عن مجموعة من مهارات الخداع بالكرة وهي
(تغيير االتجاه بالخطوة المتقاطعة ،خطوة المرجحة ،خداع للتصويب ثم المحاورة ،خداع للتصويب ثم

التصويب ،المحاورة مع االرتكاز والدوران) وبدون كرة (القطع األمامي والعودة لنفس المكان ،القطع على

شكل( ،)Vالقطع على شكل ،Zالقطع والدوران) وتم تطبيق البرنامج من خالل رؤية الفيديو التفاعلي،
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واستخدام الباحث اختبار ويلكوكسون للتعرف على داللة هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحراف

المعياري والوزن النسبي ،وأثبتت النتائج فاعلية الفيديو التفاعلي في تنمية بعض مهارات الخداع في كرة السلة
بنسب جيدة ومتفاوتة ،وكانت على النحو التالي :خداع بالكرة (تغيير االتجاه بالخطوة المتقاطعة

( ،)%52.12خطوة المرجحة ( ،)%55.15خداع للتصويب ثم المحاورة ( ،)%55.15خداع للتصويب ثم

التصويب (،)%20.12المحاورة مع االرتكاز والدوران ( )%50.25وبدون كرة القطع األمامي (،)%55.52
القطع األمامي والعودة لنفس المكان ( ،)%52.12القطع على شكل ) )% 26.46) (Vالقطع على شكل

( )%9.70( )Zالقطع والدوران ( )%52.12ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث:

 -5إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة فاعلية الفيديو التفاعلي في التربية الرياضية.

 -5إجراء البحوث والدراسات علي باقي مهارات كرة السلة واأللعاب الفردية والجماعية األخرى.
دراسة فروانة9069( ،م):
هدفت الد ارسة إلى فاعلية استخدام مواقع الفيديو اإللكترونية في اكتساب مهارات تصميم الصور
الرقمية لدى طالبات كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي

مختا ار أفراد العينة بالطريقة القصدية والمكونة من شعب مساق وسائط متعددة ( )5لتمثيل إحداهما المجموعة
التجريبية وعددها ( 52طالبة) ،واألخرى المجموعة الضابطة وعددها ( 52طالبة) .وقام الباحث ببناء أدوات
الدراسة التي تمثلت في اختبار معرفي مكون من ( )22بندا اختباريا ،وبطاقة مالحظة مهارات تصميم
الصور الرقمية باستخدام برنامج الفوتوشوب التي تكونت من ( )11فقرة ،باإلضافة إلي بطاقة تقييم منتج

لملصق تعليمي تم تصميمه باستخدام برنامج ) ،(Adobe Photoshopواستخدم الباحث األساليب
اإلحصائية لمعالجة النتائج وهي :اختبار ) ،(t-testمربع ايتا ،معامل الكسب المعدل (بالك) للتعرف على
فاعلية مواقع الفيديو اإللكتروني ،واختبار ) (One – Sample T-Testلحساب وصول عينتي الدراسة إلى

مستوي اإلتقان المحدد في الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (a=0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار المعرفي البعدي لمهارات تصميم الصور الرقمية.

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (a=0.01بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمهارات تصميم الصور الرقمية لصالح طالبات

المجموعة التجريبية.
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وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصى الباحث بما يلي:
 -5توظيف مواقع الفيديو اإللكتروني في التعليم الجامعي.

 -5مواكبة االتجاهات التربوية الحديثة لالستفادة منها في التدريس الفعلي.
دراسة ،كاظم (9066م):
يهدف البحث إلى معرفة أثر استعمال التقنيات التعليمية المتمثلة بجهاز العرض العلوي والفيديو

التعليمي في تحصيل طالبات الخامس العلمي في مادة التربية االسالمية ،ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة
تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي مالئما لظروف البحث ،واختارت الباحثة ثانوية اإلخالص للبنات التابعة
للمديرية العامة لتربية بغداد حيث بلغ عدد طالبات الشعب الثالث ( 22طالبة) بواقع ( 55طالبة في شعبة

ب) ،و( 51طالبة في شعبة جـ) ،و( 52طالبة في شعبة أ) ،وبعد استبعاد الطالبات الراسبات البالغ عددهن

( 55طالبة) ،أصبح عدد أفراد العينة النهائي ( 15طالبة) بواقع ( 50طالبة) في المجموعة التجريبية األولى،
و( 55طالبة) في المجموعة التجريبية الثانية ،و( 55طالبة) في المجموعة الضابطة ،أجرت عملية التكافؤ

الباحثة بين طالبات المجموعات الثالث إحصائيا في بعض المتغيرات التي تعتقد أنها تؤثر في سالمة
التجربة ،وهذه المتغيرات هي :العمر الزمني للطالبات محسوبا باألشهر ،التحصيل الدراسي لآلباء ،التحصيل
الدراسي لألمهات ،درجات مادة التربية االسالمية في االختبار النهائي للصف الرابع للعام الدراسي (-5001

 ،)5002ودرجات االختبار القبلي في المعلومات السابقة في مادة التربية اإلسالمية ،درجات اختبار القدرة
اللغوية ،درجات اختبار نصف السنة للعام الدراسي ( ،)5050-5002وأعدت الباحثة أدوات البحث وهي:

االختبار التحصيلي البعدي لمعرفة أثر التجربة في التحصيل لمجموعات البحث الثالث ،وبذلك فإن الباحثة

توصلت إلى مجموعة من النتائج ومنها :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (0.05بين
المجموعات الثالث ،وبذلك أظهرت النتيجة تفوق المجموعة التجريبية األولى التي درست باستعمال الفيديو

) (CDعلى المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستعمال الملصقات الجدارية ،والمجموعة الضابطة في
االختبار التحصيلي البعدي الذى تم تطبيقه بعد انتهاء التجربة .وأوصت الباحثة في ضوء النتائج بما يلي:

 -5طبع مباحث السيرة والعبادات على أفالم ) (CDأو صورة شفافيات لتيسير األمر على المدرسين عند
تدريس مادة التربية اإلسالمية لما في ذلك من أثر في زيادة التحصيل.

 -5اإلكثار من استعمال التقنيات التربوية ال سيما الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية التفاق نتائج البحوث
في أثرها في التحصيل.
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دراسة النباهين9066( ،م):
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف المسرح والد ارما بالفيديو في اكتساب مفاهيم الفكر
اإلسالمي لدى طالبات الصف العاشر .استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي ،حيث اختارت
الوحدة السادسة من كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر التي تحمل عنوان الفكر اإلسالمي ،وقد شمل

مجتمع الدراسة طالبات الصف العاشر بمحافظة غزة للعام الدراسي ( )5055-5055والبالغ عددهم (2051

طالبة) موزعين على ( 52مدرسة) ،وقد تم اختيار عينة مقصودة من مدارس المحافظة الوسطي وهي مدرسة

سكينة بنت الحسين الثانوية "ب" للبنات ،كما تم اختيار فصلين دراسيين من المدرسة بشكل عشوائي ،اشتملت
عينة الدراسة ( 10طالبة) من طالبات الصف العاشر للعام ( )5055-5050وتم استخدام أدوات الدراسة

وهي :أداة تحليل محتوى كتاب التربية اإلسالمية "الوحدة السادسة" ،اختبار اكتساب المفاهيم لقياس مدي
اكتساب الطلبة لمفاهيم الفكر اإلسالمي ،وقد تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام المعالجات اإلحصائية عن

طريق برنامج ) (spssوقد أسفرت نتائج الدراسة عن:
 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) (0.05 ≥ aبين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية.

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) (0.01 ≥ aبين متوسط درجات طالبات مرتفعي
التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم من المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب
المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية.

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) (0.01 ≥ aبين متوسط درجات طالبات منخفضي
التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم من المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب
المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية.

وبناء على ذلك أوصت الباحثة بما يلي:
 -5العمل على قلب النصوص الدراسية إلى نصوص مسرحية درامية.

 -5االهتمام بالطالبات المبدعات في مجال التمثيل واالهتمام بالكوادر المبدعة في مجال الدراما والمسرح من
خالل إتاحة الفرصة لهم للتعبير عما بداخلهم من مساحات من الفرح والحزن.
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دراسة أبو جحجوح ،حسونة9066( ،م):
تناول البحث فاعلية التعليم اإللكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي .ولقد هدف البحث
إلى تحديد معايير موقع التعلم اإللكتروني عبر "الويب" وتحديد معايير أساليب التوجيه والكشف عن فاعلية
التعليم اإللكتروني في تنمية التفكير العلمي وفي االتجاهات نحو التعليم اإللكتروني "بالويب" إضافة إلى

التعرف إلى أثر متغير الجنس في ذلك ،وأتبع الباحثان المنهج البنائي والمنهج التجريبي ذا المجموعتين
التجريبية والضابطة مع القياس القبلي والبعدي ،وبنيا اختبار التفكير العلمي ومقياس االتجاهات نحو التعليم
اإللكتروني عبر "الويب" وتم تطبيق البحث على عينة عشوائية عنقودية قوامها ( 12طالبا وطالبة) ،وتوصل

الباحثان إلى نتائج عدة ومن أهمها تحديد مجموعة من معايير موقع التعليم اإللكتروني الموجه بالفيديو في
تنمية التفكير العلمي واالتجاهات نحو التعليم اإللكتروني عبر "الويب" وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في

التفكير العلمي واالتجاهات في المجموعة التجريبية تبعا لمتغير جنس الطالب الجامعي ،وفي ضوء النتائج
التي توصل إليها البحث فإن الباحثين يوصيان بما يلي:
 -5ضرورة استفادة القائمين على إنتاج مواقع التعليم اإللكتروني "بالويب" من قائمة المعايير التي توصل
إليها الباحثان.

 -5ضرورة تضمين القائمين على تطوير مواقع التعليم اإللكتروني "بالويب" ألسلوب المساعدة والتوجيه
بالفيديو لمناسبته لطلبة الجامعة.
دراسة عفونة9066( ،م):
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أهم المشكالت والمعوقات التي واجهت الدارسين في أثناء

التحاقهم بمقررات البث الحي المباشر في جامعة القدس المفتوحة وذلك لخمسة مقررات الكترونية وهي

(الحاسوب ،علم النفس التربوي ،مدخل إلى الخدمة االجتماعية ،فيزياء عامة ،إدارة المشاريع) ،والتعرف إلى

اتجاهات الدارسين نحو هذا النمط من التعلم اإللكتروني للخروج بتوصيات لتحسين التجربة ،وتجاوز العقبات

التي قد تواجه الدارسين مستقبال .وأتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحليل
البيانات ،وتألف مجتمع الدراسة من جميع الدارسين والدارسات الملتحقين بمقررات البث الحي المباشر،

وعددها خمسة في كل من :منطقة جنين التعليمية ،ومنطقة نابلس التعليمية ،ومنطقة رام اهلل التعليمية،

ومنطقة الخليل التعليمية ،ومنطقة غزة التعليمية ،وقد بلغ عدد أفراد المجتمع ( )2205من الدارسين ،وطبقت

الدراسة على عينة طبقية من أفراد المجتمع بنسبة ( )%2من أفراد المجتمع ،بلغ عدد أفرادها ( 252دارسا

ودارسة) ،موزعة تبعا للمنطقة والجنس والبرنامج األكاديمي ،وأعدت الباحثة استبانة خاصة ألغراض البحث،
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وبعد تحكيمها وزعت على أفراد العينة واسترجع ما نسبته ( )%22من االستبانات ،وتم معالجة االستبانات

المسترجعة إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ) ،(spssوتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج
أهمها:
 -5أن ( )%12من الدارسين لديهم اتجاهات إيجابية نحو التعلم عبر البث الحي المباشر ،وأنهم يفضلون
هذه الطريقة على التعلم الوجاهي ،على الرغم من أن ( )%25من العينة ليس لديهم أجهزة حاسوب ،وأن

( )%20منهم ال تتوافر لديهم مهارات.

 -5يعتقد ( ) %25من الدارسين المشاركين بالبحث إنه ال فائدة من اللقاءات الصفية التي تعقد قبل
االمتحان النصفي والنهائي كما هو مخطط له ضمن جدول البث الحي المباشر.

 -2واجه حوالي ( )%10من الدارسين صعوبات باإلجابة على التعيينات اإللكترونية ،وعلى الرغم من ذلك
أوصوا بأن تصبح االمتحانات إلكترونية.

 -5أشار ( )%55من الدارسين إلى عدم تعاون فنيي المختبر معهم.
 -2تبين أن الدارسين من منطقة غزة التعليمية أكثر تعرضا للمشكالت من الدارسين من المناطق الدراسية
األخرى.

وأشارت الباحثة إلى أهم التوصيات:
 -5ضرورة إرشاد الدارسين حول مفهوم البث الحي المباشر وآلية التعامل معه ،من خالل النشرات اإلرشادية
الالزمة ،وعقد الدورات التدريبية قبل التحاق الدارسين بهذه المقررات.

 -5أهمية تعاون فنيي المختبرات مع الدارسين وتقديم الدعم الفني الالزم للدارسين ليتمكنوا من حل
المشكالت التي تواجههم.

دراسة الغامدي9066( ،م):

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ألعاب الفيديو ) ،)Video Gamesوالنشأة والتاريخ ،وتحديد

التأثيرات اإليجابية أللعاب الفيديو على رسوم األطفال ،وتحديد التأثيرات السلبية أللعاب الفيديو على رسوم
األطفال ،ثم استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت عينة الدراسة في التأثيرات اإليجابية والسلبية
أللعاب الفيديو على رسوم األطفال حيث شملت عينة الدراسة رسومات األطفال الذين تظهر فيها رسومات
تعبيرية مستمدة من ألعاب الفيديو ،وذلك من خالل تحليل رسوم األطفال للكشف عن تأثير ألعاب الفيديو
على رسومات األطفال ،ويكون من خالل مالحظة العناصر والموجزات الشكلية في رسوم األطفال ،كذلك

دراسة الرسومات المتأثرة بألعاب الفيديو بواسطة أداة تحليل تم تحكيمها من قبل مختصين في التربية الفنية.
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أهم نتائج الدراسة:

 -5يالحظ إكساب ألعاب الفيديو مخزون بصري كبير للتعبير في رسوماتهم واهتمامهم بتفاصيل األشكال
المرسومة.

 -5ألعاب الفيديو تتميز بالسرعة وبعنصر الحركة ومؤثراتها المتنوعة وينعكس ذلك علي رسومات األطفال
وبنسبة كبيرة جدا.

 -2تعطي ألعاب الفيديو للطفل انفتاحا إدراكيا وخبرات تراكمية في تصويره للكثير من األحداث في الرسم.
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:

 -5تفعيل دور األسرة في تربية أبنائهم حتى في أوقات فراغهم أو أوقات لعبهم ومراقبة اختياراتهم لما يوافق
أعمارهم حيث إن اللعب جزء من تكوين وبناء شخصيتهم.

 -5تشجيع األطفال على ممارسة الرسم والهوايات الفنية لشغل أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم الفنية.
دراسة البربري ،اسحاق (9060م):
هدفت هذه الدراسة إلى إعداد قائمة بالمهارات التنفيذية الواجب توافرها في الطالب المعلمين للتدريس
داخل الصف الدراسي مستمدة من آراء الخبراء والمختصين في المناهج وطرق التدريس وبناء برنامج مقترح

للتدريس المصغر قائم علي تكنولوجيا الفيديو التفاعلي ودراسة مدي فعاليته في تنمية مهارات تنفيذ الدرس

داخل الصف الدراسي ،ولتنفيذ ذلك استخدم الباحثان التصميم التجريبي للدراسة في تصميم المجموعة
التجريبية الواحدة باختبار قبلي وبعدي ،ثم إجراء التجربة من خالل القياس القبلي لمهارات تنفيذ الدرس لعينة

الدراسة باستخدام حزمة من بطاقات المالحظة قبل تطبيق البرنامج المقترح ،ثم تتم عملية القياس البعدي
باستخدام بطاقات المالحظة ذاتها ،وتكونت عينة الدراسة من ( 50طالب) من الطالب المعلمين بكلية
التربية بجامعة جازان المستحقين للتطبيق الميداني ،وتم توزيع الطالب المعلمين عينة الدراسة علي ثالث

مجموعات وتحديد األدوار والمهام ،ومن ثم استخدم الباحثان أدوات الدراسة ومنها استبيان الستطالع آراء
المختصين من ذوي الخبرة حول المهارات التنفيذية للتدريس الواجب توافرها في الطالب المعلمين بكليات

التربية ،وبطاقات مالحظة مقننه للمهارات التنفيذية للتدريس واألدوات الفرعية التابعة لها ،وبرنامج تدريس
مصغر مقترح قائم علي الفيديو التفاعلي ،وفي ضوء ذلك توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج وكان

منها:

 -5وجود فروق في الرتب والمتوسطات بين التطبيق القبلي والبعدي لبطاقات المهارة لصالح التطبيق
البعدي ،مما يعني فعالية البرنامج المقترح في تنمية مهارات غلق الدرس.
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 -5وجود معدالت مرتفعة للفروق بين درجات التطبيق القبلي والبعدي والذى يرجع إلى كون اهتمام الغالبية
من الطالب أثناء المحاوالت الميدانية لتطبيق المهارة بغلق المراجعة دون االهتمام بغلق النقل والذى

اتضح في انخفاض الدرجات المخصصة بعرض لألخطاء الشائعة التي ظهرت أثناء الدرس وطرق

عالجها.

ويوصي الباحثان بما يلي:
 -5اعتماد مقرر التدريس المصغر في الخطة الدراسية لمقررات التأهيل المهني لطالب كلية التربية جامعة
جازان.

 -5التوسع في إنشاء معامل للتدريس المصغر وفقا للمعايير الدولية لتصميم وتنفيذ تلك النوعية من
المعامل.
دراسة عويس ،الطباخ ،الفقي9009( ،م):
تن اول البحث أثر استخدام أساليب االنتقال ببرامج الفيديو التعليمية في تنمية القدرات المكانية واالتجاه

نحو المتاحف التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعلم .ولتحقيق ذلك أتبع الباحثون المنهج التجريبي باعتباره

اكثر المناهج مالئمة لتحقيق هدف البحث ،ولقد طبق البحث على عينة عشوائية عددها ( 50طالب وطالبة)

من طالب الفرقة األولي بشعبة تكنولوجيا التعليم – كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ تم اختيارها

وتوزيعها عشوائيا على مجموعتين تجريبيتين ،المجموعة التجريبية األولي :طالب يتعرضون لبرنامج الفيديو
المعالج بالمزج ) (Dissolveكأسلوب لالنتقال ،والمجموعة التجريبية الثانية :طالب يتعرضون لبرنامج
الفيديو المعالج بالقطع ) (Cutكأسلوب لالنتقال ،واستخدم الباحثون أدوات الدراسة :اختبار القدرة على
التصور البصري والمكاني (إعداد الباحثين) ،مقياس لالتجاهات (طريقة ليكارت) نحو المتاحف التعليمية

(إعداد الباحثين) ،وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنها:

 -5أن األثر األساسي لمستوى المتغير التجريبي المستقل موضوع الدراسة في صالح أسلوب االنتقال المزج

 ، Dissolveوالبد من مراعاة ذلك المتغير المستقل عند إنتاج برامج الفيديو التعليمية لتنمية القدرات
المكانية السيما إذا دعمت نتائج الدراسات والبحوث المستقبلية هذه النتيجة.

 -5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في مقياس
االتجاه نحو المتاحف والمعارض التعليمية حيث إن قيمة (ت) بلغت ( )5.52وتشير هذه النتيجة إلى

أن أثر معالجة برامج الفيديو بأسلوب االنتقال المزج يتساوى إلى حد كبير مع أثر معالجة برامج الفيديو
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بأسلوب االنتقال القطع وذلك فيما يتعلق بتنمية االتجاه لدى طالب تكنولوجيا التعليم نجو المتاحف

التعليمية.

وفي ضوء هذه النتائج يوصى الباحثون بما يلي:
 -5ضرورة االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت أثر التفاعل بين متغيرات إنتاج برامج
الفيديو التعليمية على نواتج التعلم المختلفة عند تصميم وانتاج برامج الفيديو التعليمية.

 -5اإلفادة من نتائج البحث الحالي على المستوى التطبيقي خاصة إذا ما دعمت البحوث المستقبلية هذه
النتائج.
دراسة على ،نور الدين9002( ،م):
يهدف البحث إلى بناء برنامج فيديو تعليمي في رسم المانيكان الرجالي التعليمي وفقا لألسس التربوية

الختبار مدى فاعليته في تنمية المفاهيم والمهارات األساسية لدى طالب الفرقة الثانية شعبة المالبس
الجاهزة -قسم التعليم الصناعي – كلية التربية ،جامعة حلوان ،والتعرف على آرائهم نحو استخدام برنامج

الفيديو التعليمي كوسيلة للتعليم واتبع الباحثان المنهج التجريبي تصميم المجموعة التجريبية الواحدة بهدف
التعرف على تأثير المتغير المستقل (برنامج الفيديو التعليمي) على المتغير التابع (المفاهيم ،المهارات ،أراء
الطالب) وتتمثل عينة الدراسة من عينة استطالعية تكونت من ( 50طالب) من الفرقة الثانية ،والعينة

األساسية اشتملت على ( 20طالب وطالبة) من طالب الفرقة الثانية -شعبة المالبس الجاهزة -قسم التعليم

الصناعي -كلية التربية جامعة حلوان ،وتكونت أدوات الدراسة من :برنامج الفيديو التعليمي المقترح ،أدوات
تقويم البرنامج (االختبار المعرفي ،بطاقة مالحظة ،استبيان اراء الطالب) وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من

النتائج منها:

 -5وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب في االختبار المعرفي قبل وبعد تطبيق البرنامج
لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة "ت" لمحوري االختبار والدرجة التعليمية على التوالي (22.7-

) 20.9- 18.3وجميعها قيم دالة إحصائيا ) (0.01لصالح التطبيق البعدي مما يدل على فاعلية
استخدام برنامج الفيديو التعليمي في تحصيل الطالب للمعارف المتضمنة.

 -5وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب في األداء المهارى قبل وبعد تطبيق البرنامج
لصالح التطبيق على التوالي ) (1.7-1.7- 1.6- 1.7وحيث أن نسبة الكسب المقبولة تتراوح من

) (2:1.26فإن ذلك يدل على فعالية استخدام برنامج الفيديو التعليمي في تنمية أداء الطالب المهارى.
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 -2ا رتفاع متوسط النسبة المئوية لكل محور من محاور االستبيان والدرجة الكلية لمجموع المحاور حيث
بلغت في المحور األول ( )%21.2والثاني ( )%22.1والثالث ( )%22.2والرابع ( )%22.1والدرجة

الكلية ( )%21.2وجميعها قيم مرتفعة تدل على مدي إيجابية اتجاهات الطالب نحو التعلم بمساعدة
الفيديو التعليمي.

وفي ضوء النتائج أوصى الباحثان بما يلي:
 -5استخدام الفيديو التعليمي في مجال تدريس وحدات أخرى في مقرر تصميم األزياء لطالب الفرقة الثانية–
شعبة المالبس الجاهزة -قسم التعليم الصناعي -كلية التربية -جامعة حلوان.

 -5االهتمام بتحقيق التكامل بين اإلطار المعرفي والمهارى في تصميم البرامج التي تقدم للطالب في
مختلف المقررات الدراسية بحيث تضيق الفجوة بين النظرية والتطبيق وتزداد كفاءة العملية التعليمية.
دراسة 9002( ، Basfarم):
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تصور الطالب السعوديين تجاه أثر الثقافة األجنبية على ثقافة

السعوديين من خالل الفيديو والتلفاز ،من حيث الروابط األسرية وتوقعات حجم العائلة وتصور دور وظيفة
المرأة وجنسية األفالم المشاهدة من خالل الفيديو ) (VCR, DVD, VCDوالتلفاز) ، (TVولتحقيق ذلك أتبع

الباحث المنهج الوصفي في تحقيق أهداف الدراسة ،وتمثلت عينة الدراسة من الطالب الذكور واإلناث
المسجلين في جامعة الملك عبد العزيز في المرحلة الجامعية وهي عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها  12طالبا

جامعيا ،واتبع الباحث في تطبيق البحث االستبيان حيث شارك في االستبانة من مجموع المشاركين

( )%12.2من الذكور و ( )%20.5من اإلناث ،ولقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي:

 -5إ ن برامج الفيديو تؤثر بشكل واضح على تصور الطالب السعوديين واتجاهاتهم تجاه دور وظيفة المرأة
في المجتمع.

 -5إن كثافة المشاهدة للطالب السعوديين لألفالم األمريكية أكثر مما عليه من األفالم المصرية والهندية
والتي كانت أقل مشاهدة.

وفي ضوء النتائج فإن الباحث يوصي بأن تقوم و ازرة الثقافة السعودية بتحذير المواطنين من أثر

) (TVو ) (VCR, DVD, VCDعلى المواطنين السعوديين من الثقافة األجنبية.
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دراسة 9005( ،Alsalehم):
تهدف هذه الد ارسة إلى معرفة ودراسة العالقات االرتباطية بين مشاهدة األفالم العنيفة أللعاب الفيديو
وبين االستثارة العدوانية والجدال مع المدرسين واألداء المدرسي المتمثل في تحصيل الدرجات والعراك

الجسدي للطالب ،ولتحقيق ذلك ا تبع الباحث المنهج التجريبي ،ولقد اختيرت عينة الدراسة بصورة عشوائية

من طلبة المدارس الثانوية التابعة لمحافظة الكويت من الفئتين الذكور واإلناث وبلغ إجمالي عينة الدراسة

( 512حالة) ،ولقد قام الباحث بإجراء تجربة مستخدما فيها مقاييس إحصائية من المعامالت االرتباطية
واالنحدارات اإلحصائية المختلفة ،والتي من خاللها توصلت الدراسة إلى نتائج تشير بأن الشباب سواء من

الذكور أو اإلناث الذين يقضون فترات طويلة في مشاهدة األفالم العنيفة أللعاب الفيديو هم أكثر عرضة

لالستثارة العدوانية والجدال الكبير من قبل الطالب تجاه المدرسين ،وكذلك أكثر عرضة في العراك الجسدي

مع الطالب االاخرين باإلضافة إلى ضعف األداء المدرسي لديهم والسيما في تحصيل الدرجات ،وفي ضوء
ذلك يوصي الباحث بما يلي :هناك حاجة إلى بحوث لدراسة التفاعل بين الشباب واآلباء ،والمعلمين من أجل

تعديل عادات الطفل نحو ألعاب الفيديو.
دراسة الزهراني9009( ،م):

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير استخدام أشرطة الفيديو التعليمية في تعلم بعض مهارات
كرة القدم وهى (التمرير ،واالستالم ،والجري بالكرة ،والتصويب على المرمى) ،لدى تالميذ الصف السادس

وذلك وفق خصائص نمو تلميذ هذه المرحلة ومتطلبات نموه .واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي على

عينة عمرية من مجتمع الدارسة الذى شمل طالب المدارس االبتدائية النهارية الحكومية بإدارة التربية والتعليم
بالعاصمة المقدسة ،حيث أجريت الدراسة على طالب الصف السادس االبتدائي ،وبلغ حجم العينة (21

تلميذا) قسموا إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية بلغ حجمها ( 51تلميذا) طبقت التعلم بواسطة أشرطة الفيديو
التعليمية ،ومجموعة ضابطة بلغ حجمها( 51تلميذا) طبقت التعلم بواسطة األسلوب المباشر المتبعة في
المدارس وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبارات بدنية (قبلي وبعدي) ،وتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام

تحليل التباين المصاحب ) ،(ANACOVAوالمتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري .وتوصلت الدارسة إلى
نتائج أهمها:

 -5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين المجموعة التجريبية التي تتعلم باستخدام
أشرطة الفيديو التعليمية والمجموعة الضابطة التي تتعلم باألسلوب المباشر في درس التربية البدنية

لصالح المجموعة التجريبية.
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 -5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات االختبارات البعدية لتالميذ
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في تنمية المهارات البدنية المرتبطة بالمهارة.

 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات االختبارات البعدية لتالميذ
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في تنمية مهارات كرة القدم.

وأهم ما أوصى به الباحث :االهتمام باستخدام أشرطة الفيديو التعليمية في عملية التعلم واجراء مزيد

من األبحاث على المراحل التعليمية المختلفة واأللعاب الجماعية والفردية األخرى.
المحور الثاني :دراسات تناولت المفاهيم.
دراسة الجبوري ،اللبان (9065م):

يهدف هذا البحث إلى التعرف على فاعلية استراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم الجغرافية

لدى طالبات الصف الخامس األدبي ،ولغرض التحقق من غرض البحث اتبع الباحثان المنهج التجريبي ذا

الضبط الجزئي للبحث عن مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،ذات االختبار البعدي
الكتساب المفاهيم الجغرافية ،واقتصر هذا البحث على طالبات الصف الخامس األدبي في إحدى المدارس

اإلعدادية والثانوية التابعة لمديرية التربية بابل ،إذ تم اختيار عينة البحث عشوائيا (إعدادية طليطلة للبنات)
وتم مكافأة مجموعتي البحث في بعض المتغيرات كما تم تحديد المادة العلمية بالوحدات الثالثة األخيرة

(الرابعة ،الخامسة ،السادسة) من كتاب الجغرافيا الطبيعية لمقرر الصف الخامس لسنة ( )5055-5052كما

حددت األغراض السلوكية في المجال المعرفي وبلغ عددها ( 522غرضا سلوكيا) كما تم إعداد الخطط

التدريسية لمجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) ،وبالنسبة ألدوات البحث فقد أعد الباحثان اختبا ار

الكتساب المفاهيم تكون من ( 10فقرة) من نوع االختيار من متعدد وللحصول على النتائج تم معالجة
البيانات إحصائيا باستخدام اختبار ) (t-testلعينتين مستقلتين ،واستنتج الباحثان من خالل الدراسة ما يلي:
 -5أن استعمال استراتيجية دوائر المفهوم كان أكثر تأثي ار من الطريقة االعتيادية في اكتساب المفاهيم ألنه
ينظم المادة الدراسية باالعتماد على المفاهيم الجغرافية.

 -5خطوات استراتيجية دوائر المفهوم تساعد على الفهم المتدرج والسهل للمفاهيم الجغرافية.
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يوصي الباحثان في ضوء نتائج الدراسة بـ:
 -5ضرورة استعمال استراتيجية دوائر المفهوم في تدريس الجغرافيا لما لها من دور في رفع المستوى العلمي
للمتعلم.

 -5إقامة دورات تدريبية للكوادر التعليمية من معلمين ومعلمات وذلك لغرض زيادة خلفياتهم المعرفية
بالطرائق التدريسية الحديثة التي من شأنها أن يكون المتعلم سائل ومجيب ومتفاعل ومستكشف في نفس

الوقت.

دراسة التميمي ،صالح (9065م):
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استراتيجية الخريطة الذهنية في اكتساب المفاهيم الجغرافية عند
طالبات الصف الخامس األدبي في مادة الجغرافية وقد اختار الباحثان التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي

لكلتا المجموعتين التجريبية والضابطة باختبار الكتساب المفاهيم ،ويتمثل مجتمع البحث الحالي في طالبات

الصف الخامس اإلعدادي في المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد-الكرخ الثانية ،وقد اختار الباحثان
المدرسة عشوائيا واختار الباحثان شعبة (أ) عشوائيا لتكون المجموعة التجريبية وشعبة (ب) لتكون المجموعة

الضابطة ولقد بلغ المجموع الكلي للمجموعتين ( 51طالبة) بواقع ( 55للمجموعة التجريبية) و( 55للمجموعة
الضابطة) ،وأعد الباحثان مستلزمات الدراسة بصياغة األهداف التعليمية الخاصة باكتساب المفاهيم واعداد

المادة العلمية والخطط التدريسية لكلتا المجموعتين ثم أعد الباحثان اختبا ار تحصيليا بعديا تألف من (20

فقرة) اختبارية من نوع االختيار من متعدد ،وأظهرت نتائج البحث :أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين
درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية وقد فسر الباحثان

نتيجة الدراسة ووضعا التوصيات االاتية:

 -5دعوة مدرسات ومدرسي مادة الجغرافيا في المراحل المختلفة إلى اعتماد استراتيجية الخرائط الذهنية في
تخطيط وتنفيذ دروسهم فضال عن أساليب التدريس المستخدمة حاليا.

 -5تسليط الضوء على أهمية تطبيقات أبحاث نصفي الدماغ التي تستند إليها استراتيجية الخرائط الذهنية في
العملية التعليمية.

دراسة الزبيدي ،مجيد (9065م):
يهدف البحث الحالي إلى معرفة أثر استراتيجية اإلثراء الوسيلي في اكتساب المفاهيم الجغرافية عند

طالبات الصف األول المتوسط ،ولتحقيق هدف البحث اعتمدت الباحثتان على المنهج التجريبي اذ تكونت
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عينة البحث من ( 10طالبة) من الصف األول المتوسط من المدرسة اختيرت عشوائيا ،وتم توزيع أفرادها

عشوائيا على مجموعتين (تجريبية وضابطة) ووازنت الباحثتان بين مجموعتي التجربة (عينة الدراسة)
إحصائيا عن طريق ضبط المتغيرات (العمر الزمني ،الذكاء ،درجات العام السابقة في مادة جغرافية العراق،

واختبار المعلومات السابقة في مادة الجغرافية) ،طبقت الباحثتان التجربة في الفصل الدراسي األول من العام

الدراسي ( )5055-5052وقد استغرقت التجربة ثمانية أسابيع وفي نهاية التجربة تم تطبيق أداة البحث على
عينة البحث وهو اختبار اكتساب المفاهيم البعدي الذى أعدته الباحثان وبلغ بصورته النهائية ( 20فقرة)
اختبارية من نوع االختيار من متعدد وتم معالجة النتائج باستعمال اختبار ) (t- testلعينتين مستقلتين،

واعتمد الباحثان على وسائل إحصائية أخرى منها معامل ارتباط بيرسون وقد أظهرت النتائج أن هناك تفوقا

لطالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق استراتيجية اإلثراء الوسيلي على طالبات المجموعة الضابطة

التي درست وفق الطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية البعدي وبذلك أوصت الباحثتان بـ:

 -5التأكيد على استعمال استراتيجية اإلثراء الوسيلي في تدريس المواد االجتماعية لطالبات الصف األول
المتوسط ،لما له من أثر إيجابي في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى الطالبات.

 -5أن تعمل و ازرة ال تربية ومديرياتها على إعداد برامج تدريبية للمعلمين والمدرسين على كيفية استعمال

استراتيجية اإلثراء الوسيلي في تدريسهم ووضع الخطط لتطبيق هذه االستراتيجية في التدريس لإلفادة من

الدليل الذى أعدته الباحثتان.
دراسة عبيس ،كريم (9063م):
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استعمال استراتيجية التخيل الموجه في اكتساب المفاهيم الجغرافية

لدى طالب الصف األول المتوسط ،وأيضا معرفة أثر استعمال استراتيجية التخيل الموجه في استبقاء المفاهيم
الجغرافية لدى طالب الصف األول المتوسط ،ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحثان على المنهج التجريبي

حيث اعتمد الباحثان تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي لمجموعتين ،إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،وقد

اختيرت متوسطة عشوائيا كعينة للبحث الحالي ،وشعبة (أ) لتمثل المجموعة الضابطة البالغ عدد طالبها
( 22طالبا) ،وشعبة (جـ) لتمثل المجموعة التجريبية البالغ عدد طالبها ( 25طالبا) ،وبعد استبعاد الطالب

الراسبين في كل شعبة أصبح العدد النهائي لعينة البحث ( 15طالبا) وكافأ الباحثان إحصائيا بين طالب
مجموعتي البحث في بعض المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في نتائج التجربة وهذه المتغيرات (العمر الزمني

محسوبا بالشهور ،التحصيل الدراسي السابق في مادة الجغرافيا ،التحصيل الدراسي للوالدين ،درجات اختبار
المعلومات السابقة ،اختبار الذكاء) ،وحدد الباحثان ( 50مفهوما) جغرافيا ،وصاغ ثالثة أهداف سلوكية لكل
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مفهوم في ضوء عمليات اكتساب المفاهيم التي تبناها (تعريف ،تميز ،تطبيق) فبلغ عدد هذه األهداف (10

هدفا) ،كما أعدا اختبا ار لقياس اكتساب الطالب للمفاهيم الجغرافية المحددة ثم التحقق من صدقه وبلغ معامل
ثباته بطريقة التجزئة النصفية ( )0.25وتم تصحيحه باستعمال معادلة سيبرمان – براون فبلغ ( )0.12وضم

هذا االختبار ( 10فقرة) من نوع االختيار من متعدد لكل فقرة أربعة بدائل إحداهما صحيحة واألخريات
خاطئة ،استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية االاتية (اختبار  ،t-testلعينتين مستقلتين ولعينتين مترابطتين
مربع كاي ،معامل ارتباط بيرسون ،معادلة سيبرمان-براون ،معادلة صعوبة الفقرة ،معادلة تمييز الفقرة،

معادلة فاعلية البدائل الخاطئة) وبعد تحليل البيانات إحصائيا توصل الباحثان إلى اآلتي :تفوق طالب
المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية ،وفي ضوء نتائج

البحث أوصي الباحثان باستعمال استراتيجية التخيل الموجه في تدريس مادة الجغرافية للصف األول المتوسط
لما لها من أثر ايجابي في مساعدة الطالب على اكتساب المفاهيم الجغرافية.

دراسة بدن9063( ،م):
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر نموذج التفكير النشط في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية
المهارات فوق المعرفية لدى طالبات الصف الرابع األدبي ،ولتحقيق ذلك اتبعت الباحثة المنهج التجريبي،
وتكونت عينة الدراسة من ( 10طالبة) قسمت إلى مجموعتين تجريبية درست بنموذج التفكير النشط،
وضابطة درست بالطريقة التقليدية وتم تطبيق اختبار المهارات فوق المعرفية قبل التجربة وبعدها ،استخدم

االختبار ) (t-testلعينتين مستقلتين عند مستوي داللة ( )0.02الختبار فرضيات الدراسة الصفرية ،قامت
الباحثة بالبحث العشوائي البسيط لتحديد مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وقد أصبحت شعبة (ب)

مجموعة تجريبية تدرس بنموذج التفكير النشط وشعبة (جـ) مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية بلغ عدد

طالبات هاتين الشعبتين ( 25طالبة) بواقع ( 25طالبه في شعب ب و 22طالبة في شعب جـ) ،وبعد استبعاد
الطالبات الراسبات إحصائيا من المجموعتين أصبح عدد طالبات المجموعة التجريبية ( 20طالبة) في حين

أصبح عدد طالبات المجموعة الضابطة ( )20طالبة ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذوات داللة إحصائية
في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية المهارات فوق المعرفية لمصلحة المجموعة التجريبية ويعزى ذلك إلى

طريقة التدريس ،وبناء على ذلك أوصت الباحثة بـ:
 -5االهتمام من قبل و ازرة التربية باستعمال النماذج التدريسية الحديثة ومنها نموذج التفكير النشط في
تدريس مادة الجغرافيا.
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 -5إقامة دورات تدريسية للمدرسين تركز على استخدام اتجاهات حديثة في تدريس مادة الجغرافيا ومن
ضمنها نموذج التفكير النشط.

دراسة 9063( ،Mahfzaم):
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدي وعي الطالب الجامعي األردني بمفهوم المواطنة ،كما هدفت
إلى معرفتها إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة معرفة الطلبة لمفهوم المواطنة تعود إلى

متغيرات الجنس ،ومكان اإلقامة والكلية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت عينة الدراسة في

عينة عشوائية من ( )200طالب وطالبة من ثالث جامعات حكومية (اليرموك ،مؤتة ،الهاشمية) وثالث
جامعات خاصة (الزيتونية ،إربد األهلية ،جرش) بمعدل ( )520طالب وطالبة من كل جامعة تم اختيارهم

بشكل عشوائي ،وتم تطبيق الدراسة على عينة الدراسة من خالل استبيان تم إعداده ليالئم الدراسة ،وفي ضوء
ذلك توصلت الدراسة إلي نتائج ومنها:
 -5جاء المستوي الكلي لوعي الطالب الجامعي األردني بمفهوم المواطنة بمستوى عال.
 -5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (a=0.05حسب متغير الجنس لصالح الذكور في أبعاد
الهوية والتعددية وقبول االاخر والحرية والمشاركة السياسية.

 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد االنتماء والمواطنة ولصالح الطلبة المقيمين في الريف ولصالح
الطلبة القاطنين في المدينة في بعد الحرية والمشاركة السياسية.

وفي ضوء النتائج أوصي الباحث بـ:

 -5تعزيز مقرر التربية الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية واالنتماء والمواطنة.
 -5إعطاء مؤسسات المجتمع المدني دو ار كبي ار في عملية التنشئة السياسية وتربية المواطنة.
دراسة العزاوي9064( ،م):

يهدف البحث إلى معرفة أثر التدريس بأنموذج ) (vفي اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالب
الصف الرابع األدبي ،ولتحقيق هدف البحث اختار الباحث تصميما تجريبيا ذا مجموعتين واحدة تجريبية

واألخرى ضابطة وتم مكافأة مجموعتي البحث في المتغيرات االاتية (العمر الزمني باألشهر ،درجات االمتحان

النهائي في مادة الجغرافيا ،اختبار مستوى الذكاء ،اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية القبلي) ،وتم اختيار
المديرية العامة لتربية ميسان بصورة قصدية لتطبيق البحث ،واختار الباحث عشوائيا إعدادية الثورة للبنين

إلجراء تجربة البحث وتم توزيع طالب الشعبتين عشوائيا في الصف الرابع األدبي ،حيث مثلت المجموعة
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التجريبية الطالب الذين يدرسون مادة الجغرافيا على وفق النموذج ) (vوالبالغ عدد طالبها ( 25طالبا)،

ومثلت المجموعة الضابطة الطالب الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية والبالغ عددها ( 25طالبا)
وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( 11طالبا) وشملت المادة الفصول الثالثة األولي من كتاب أسس الجغرافيا
وتقنياتها المقرر تدريسه للعام الدراسي ( ،)5052-5055درس الباحث مجموعتي البحث بنفسه وتم تحديد

المفاهيم الجغرافية البالغ عددها ( 50مفهوما) ولقياس مستوى اكتساب المفاهيم الجغرافية للطالب أعد الباحث
اختبار اكتساب المفاهيم مكونا من ( 10فقرة) من نوع االختيار من متعدد وعرضه على مجموعة من الخبراء

والمحكمين وتم تعديل بعض الفقرات الموزعة بين المستويات الثالثة من اكتساب المفهوم (تعريف – تمييز –
تطبيق) ،وتم معالجة النتائج إحصائيا باستخدام االختبار ) (t-testلعينتين مستقلتين وعينتين مترابطتين،

حيث أظهرت نتائج البحث االاتي:

 -5تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة الجغرافيا علي وفق النموذج ) (Vعلى طالب
المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم البعدي.

 -5ظهر أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية للمجموعة التجريبية ولصالح اختبار اكتساب المفاهيم البعدي على
القبلي.

ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث:
 -5التأكيد على استعمال النموذج ) (Vفي تدريس المواد االجتماعية لطالب الصف الرابع األدبي ،لما له
من أثر ايجابي في اكتساب المفاهيم لدى الطالب.

 -5ضرورة إدخال مدرسي الجغرافيا دورات تدريبية لتعريفهم بالنماذج التدريسية الحديثة ومنها النموذج ).(V
دراسة قنوع9064( ،م):
هدفت الدراسة إلى الكشف عن إثراء محتوى منهاج الجغرافيا باآليات القرآنية الكونية في تنمية
المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة ،استخدمت الباحثة في هذه

الدراسة منهجين وهما :المنهج الوصفي لتحليل المحتوى ،والمنهج شبه التجريبي لقياس أثر المتغير المستقل

(إ ثراء المنهاج باآليات القرآنية الكونية) على المتغير التابع ( المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحوها) ،وتم تطبيق
الدراسة على عينة مكونة من ( 10طالبة) من طالبات الصف الخامس في مدرسة الرافدين األساسية للبنات

التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة للعام الدراسي ( )5055-5055موزعين على شعبتين دراسيتين
وأعدت الباحثة ثالث أدوات وهي :أداة تحليل المحتوي للوحدة األولي وهي الكرة األرضية وتضم الدروس
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االاتية موقع األرض وشكلها وحركاتها ،أجزاء األرض وأغلفتها ،عوامل تشكيل سطح األرض ،والوحدة الثانية:

أشكال سطح األرض وتضم الدروس االاتية السهول والجبال ،الهضاب ،األنهار واألودية ،المحيطات والبحار
والبحيرات ،القارات ،والوحدة الثالثة :تضم الدروس التالية المناخ وعناصره ،أثر المناخ في حياة اإلنسان

والحيوان والنبات ،من كتاب الجغرافيا للصف الخامس األساسي وفق المنهاج الفلسطيني الجديد للعام

( )5055-5055وتم إعداد اختبار للمفاهيم الجغرافية وعدد فقراته ( 20فقرة) من نوع االختيار من متعدد،
ومقياس لالتجاه مكون من ( 55فقرة) ،وتم التأكد من صدقها وثباتها على عينة استطالعية عددها (50

طالبة) من طالبات الصف الخامس األساسي من مدرسة أخرى ،واستغرق تنفيذ الدراسة حوالي أسبوعين بواقع
( 1حصص دراسية) ،وبعد االنتهاء من التطبيق طبق اختبار المفاهيم الجغرافية مقياس االتجاه على عينة
الدراسة ،وقد تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام المعالجات اإلحصائية ومعامل التميز لحساب معامل التميز

لكل فقرة من فقرات االختبار ،واختبار ) (t-testالختبار الفروق بين أداء المجموعة القبلية والبعدية وقد
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (a≤0.05بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق
القبلي والتطبيق البعدي على اختبار التحصيل لصالح التطبيق البعدي.

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (a≤0.05بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق
القبلي والتطبيق البعدي على مقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدي.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة فإنها أوصت بضرورة االهتمام بإثراء منهاج الجغرافيا

باآليات القرآنية الكونية لتنمية المفاهيم الجغرافية في جميع المراحل التعليمية بدءا من المرحلة األساسية وحتي

التعليم الثانوي باعتبارها طريقة فعالة في تنمية المفاهيم كهدف مهم لتدريس الجغرافيا.
دراسة الرضا ،العزاوي9069( ،م):

ترمي هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر النموذج (وودز) لتصحيح المفاهيم الجغ ارفية ذات الفهم

الخاطئ لدى طالب الصف األول المتوسط ،ولتحقيق هذه الدراسة اعتمد الباحثان على التصميم التجريبي
ذي ضبط جزئي وهو تصميم (المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة ذات االختبار البعدي) ،اقتصرت

هذه الدراسة على الفصول األربعة األولي من كتاب مبادئ الجغرافيا العامة المقرر تدريسه لطالب الصف

األول المتوسط للعام الدراسي ( )5055-5050في العراق ،ولقد اختار الباحثان قصديا عينة من طالب
الصف األول المتوسط في متوسطة (حي الجامعة) للبنين ،التابعة لمديرية التربية بمحافظة بغداد لغرض

تطبيق التجربة ،والتي بلغ عدد أفرادها ( 10طالبا) تم توزيعهم عشوائيا على مجموعتين بواقع ( 20طالبا)
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للمجموعة التجريبية و( 20طالبا) في المجموعة الضابطة ،وكافأ الباحثان بين مجموعتي البحث في عدد من

المتغيرات وهي :اختبار المفاهيم الجغ ارفية ،التشخيص ،العمر الزمني ،مستوى الذكاء ،التحصيل الدراسي
لألب واألم .وقد مرت إجراءات البحث بمرحلتين األولي (تشخيصية) لتشخيص المفاهيم الخاطئة عند طالب

عينة البحث والثانية (عالجية) ،وقد تم تشخيص المفاهيم الخاطئة بعد تحديد المفاهيم عن طريق اختبار

تشخيصي تأكد الباحثان من صدقه وثباته ،والذى طبق على عينة البحث حيث ضم ( 50فقرة) تقيس (50

مفهوما جغرافيا) تم دراسته في المراحل السابقة وسيتم دراسته في الصف األول المتوسط خالل مدة التجربة،

وحدد الفهم الخاطئ من خالل اعتماد نسبة ( %25فما فوق) ،وبعد استخ ارج نتائج المرحلة التشخيصية تبين

أن هناك  51مفهوما ذات فهم خاطئ ،ومن النتائج التي توصل إليها الباحثان:
 -5تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج (وودز) على طالب المجموعة الضابطة التي
درست بالطريقة التقليدية ،وفي ضوء ذلك استنتج الباحثان من ذلك:

أ -فاعلية النموذج (وودز) في تصحيح المفاهيم الجغرافية ذات الفهم الخاطئ أكثر من الطريقة االعتيادية.
ب -أن الطريقة التقليدية قد ساعدت وبدرجة محدودة جدا على تصحيح بعض المفاهيم ذات المفهوم الخاطئ
عند طالب الصف األول المتوسط.

ولقد خرج الباحثان بمجموعة من التوصيات منها:
 -5استعمال النموذج (وودز) في تدريس مبادئ الجغرافيا العامة في الصف األول المتوسط لما له من أثر
في تصحيح المفاهيم ذات الفهم الخاطئ.

 -5ضرورة إلمام مدرس الجغرافيا بالطرائق والنماذج التدريسية ومنها النموذج (وودز).
دراسة الطائي9069( ،م):
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدام طريقة الشكل ) (veeفي تنمية المفاهيم الجغرافية لدى
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية ،واقتصر البحث على طالبات الصف الثاني المتوسط في
متوسطة الميسلون للبنات في مركز محافظة نينوي للعام الدراسي ( ،)5055-5055واستخدمت الباحثة

التصميم التجريبي ذا المجموعتين المتكافئتين ،مجموعة تجريبية درست على وفق طريقة الشكل )،(vee

ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،وبلغ حجم عينة البحث ( 25طالبة) المجموعة التجريبية

و( 52طالبة) المجموعة الضابطة ،وقد تمت إجراءات التكافؤ بين طالبات المجموعتين في عدد من

المتغيرات كما أوكلت الباحثة مهمة التدريس لمدرسة مادة الجغرافيا في مدرسة الميسلون ،ولتحقيق هدف
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البحث قامت الباحثة بإعداد اختبار للمفاهيم الجغرافية واعداد كراسة الرسم التي ستعتمد عليها طالبات
المجموعة التجريبية في الجانب العملي لطريقة الشكل ) (veeورسم الخارطة ،ولغرض التأكد من صالحيتهما
تم عرضهما على مجموعة من الخبراء للتعرف على الصدق ،وتم تطبيق اختبار المفاهيم الجغرافية على عينة

استطالعية للتعرف على الية تطبيقه للعينة واستخراج معامل ثباته ثم طبق اختبار المفاهيم الجغرافية قبليا

وطبق بعديا بعد تدريس المادة ولقد توصلت الدراسة إلى نتيجة وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة
التجريبية وبناءا على ذلك أوصت الباحثة بتدريب مدرسي ومدرسات مادة الجغرافيا للمرحلتين المتوسطة
والثانوية أثناء الخدمة على تنفيذ شكل ) (veeمن خالل دورات التعليم المستمر المقامة من قبل المديرية

العامة للتربية والتعليم.
دراسة الكحلوت9069( ،م):
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم ومهارات

التفكير البصري في الجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،استخدمت الباحثة في هذه الدراسة

المنهجين :المنهج الوصفي التحليلي للمحتوى ،والمنهج شبة التجريبي لقياس أثر المتغير المستقل (استراتيجية
البيت الدائري) على المتغير التابع (المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير البصري) ،حيث تم تطبيق الدراسة

على عينة مكونة من ( 21طالبة) من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة فهد األحمد الصباح الثانوية
للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم – شرق غزة للعام الدراسي ( )5055-5055موزعين على شعبتين

دراسيتين تم اختيارهم عشوائيا ،شعبة ضابطة وعددها ( 21طالبة) ،وشعبة تجريبية وعددها ( 21طالبة)،
ولبلوغ أهداف الدراسة ،واإلجابة عن أسئلتها ،والتحقق من فروضها ،أعدت الباحثة ثالث أدوات وهي :أداة
تحليل المحتوي للوحدة الثالثة (سطح األرض وعوامل تشكيلها) من كتاب الجغرافيا للصف الحادي عشر وفق

المنهج الفلسطيني الجديد للعام الدراسي ( )5055-5055ودليل المعلم في استراتيجية البيت الدائري ،والذى

تكون من ( )552شكال دائريا في الوحدة الثالثة (سطح األرض وعوامل تشكيلها) وقائمة بالمفاهيم الجغرافية

التي تتضمنها الوحدة المستهدفة ،واختبا ار للمفاهيم الجغرافية وعدد فقراته ( )20فقرة من نوع االختيار من
متعدد ،واختبار مهارات التفكير البصري وعدد فقراته ( )25فقرة من نوع االختيار من متعدد ،تم التأكد من
صدقهما وثباتهما على عينة استطالعية عددها ( )50طالبة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة

شعبان عبد القادر الريس الثانوية للبنات .وتم تطبيق اختباري المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير البصري

القبلي قبل البدء بالدراسة ،للتأكد من تكافؤ المجموعتين ،واستغرق تطبيق الدراسة ستة أسابيع بواقع ( 55وحدة

اختبار المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير البصري
ا
طبق
دراسية) ،وبعد االنتهاء من تطبيق االستراتيجية،
ّ
على المجموعتين الضابطة والتجريبية ،وقد تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام المعالجات اإلحصائية عن
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طريق برنامج ) (spssومعادلة كودر ويتشا ردسون ( ،)50وطريقة التجزئة النصفية إليجاد معامل ثبات
االختبار ،ومعامل التميز لحساب معامل التمييز لكل فقرة اختبار ،واختبار ) (t-testالختبار الفروق بين أداة

المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ومعامل إيتا للكشف عن فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية البيت

الدائري (d) ،إليجاد حجم التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع ،ومعامل الكسب لبالك للكشف عن
فاعلية االستراتيجية ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلى:

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0.05 ≥ aبين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الجغرافية البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0.05 ≥ aبين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية.

وفي ضوء نتائج الدراسية فإن الباحثة توصي بضرورة االهتمام باستخدام استراتيجية البيت الدائري

كمدخل لتدريس الجغرافيا ،في جميع المراحل التعليمية بدءا بالمرحلة األساسية وحتي التعليم الثانوي باعتبارها
إحدى االستراتيجيات الفعالة في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري ،كأهداف مهمة لتدريس الجغرافيا.
دراسة الغزيوات (9069م):
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أثر استخدام نموذج روثكوت في تدريس المفاهيم الجغرافية لطلبة

الصف العاشر ومدى احتفاظهم بهذه المفاهيم ،واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي لتحقيق هدف الدراسة ،ثم

تألفت عينة الدراسة من ( 20طالبا) في محافظة الكرك للعام الدراسي ( ،)5055-5050حيث تألفت
المجموعة التجريبية من ( 25طالبا) أما المجموعة الضابطة فتألفت من( 21طالبا) يدرسون المحتوى نفسه،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر في محافظة الكرك والمنتظمين في الدارسة ،وقد بلغ

عددهم ( 255طالبا) ،وقد وزعت على شعبتين من شعب الصف العاشر بشكل عشوائي لتشكل مجموعتي

الدراسة التجريبية ( 25طالبا) ،وقد جرى تدريسهم باستخدام نموذج روثكوف ،وتكونت المجموعة الضابطة

من ( 21طالبا) من مدرسة جامعة مؤتة النموذجية بمدينة الكرك ،وطور الباحث اختبا ار في المفاهيم
الجغرافية الستخدامها كاختبار(قبلي وبعدي) لمعرفة مدى احتفاظ الطلبة بالمفاهيم الجغرافية وتم االختبار على

المفاهيم للمشكالت البيئية المقررة في الجزء الثاني من كتاب الجغرافيا للصف العاشر في محافظة الكرك،

ولقد وجد الباحث أن نموذج روثكوف يتميز بفاعلية في التدريس مقارنة مع الطريقة التقليدية ،وتكون االختبار

من ( 21فقرة) ذات أربعة بدائل ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة :وجود فروق دالة احصائيا

) (0.05=aفي تغير المفاهيم واالحتفاظ به لدى طلبة الصف العاشر يعزى إلى استراتيجية التدريس ،وكان
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التفوق في اكتساب المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها لصالح الطلبة الذين تعلموا هذه المفاهيم من خالل
نموذج روثكوف ،ويمكن تفسير هذه النتائج على النحو اآلتي :وفر نموذج روثكوف في إحداث التغير

المفاهيم للطلبة ببيئة تعليمية مكنت هؤالء الطلبة من التعرف على المفاهيم الخاطئة لديهم وذلك من خالل
مرحلة تحديد حاجات المتعلمين وتحديد التعلم القبلي حيث تتطلب هذه المرحلة من الطلبة استخدام تصوراتهم

ومفاهيمهم السابقة في تفسير المواقف التعليمية الجديدة ،وفي ضوء ذلك خرج الباحث بتوصيات من أهمها:

 -5استخدام نموذج روثكوف في تدريس المفاهيم الجغرافية في مرحلة التعليم األساسي والبعد قدر اإلمكان
عن الطرق التقليدية السائدة التي تقوم على الشرح من جانب المعلم واالستماع والكتابة من قبل الطلبة.

 -5ضرورة اهتمام معلمي الجغرافيا بالخلفية المعرفية للطلبة وتشخيص أشكال الفهم الخطأ الشائعة بينهم قبل
البدء بعملية التدريس واثناءها لما في ذلك من أهمية في تطوير أساليب اكتسابهم للفهم العلمي السليم

واعداد خطط التدريس المناسبة لمعالجة المفاهيم العلمية الخطأ قبل الشروع في تدريسهم للمفاهيم العلمية
الجديدة.
دراسة علي ،الطائي9066( ،م):
يهدف البحث إلى معرفة أثر استخدام طريقتي المشروع والتعلم التعاوني باالستراتيجية التكاملية في

تنمية المفاهيم والمهارات في مادة الخرائط لدى طالبات معهدي إعداد المعلمات في مدينة الموصل وميلهن
نحو الجغرافية ،وإلجراء الدراسة استخدم الباحثان التصميم التجريبي الذى يطلق علية (المجموعات المتكافئة)
والمكون من مجموعتين تجريبيتين متكافئتين ،ولتحقيق هدف البحث وضع الباحثان ثالث فرضيات صفرية

رئيسية ،وتكونت عينة البحث من ( 25طالبة) من طالبات الصف الخامس في قسمي االجتماعيات في
معهدي إعداد المعلمات للعام الدراسي ( )5001-5002ووزعن إلي مجموعتين متكافئتين في متغيرات العمر
الزمني ،الذكاء ،درجات الطالب في مادة الجغرافية ،الخرائط لطالب الصف الرابع ،المعدل العام لدرجات

الطالبات في الصف الرابع ،التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي للمفاهيم الجغرافية لمادة الخ ارئط ،التطبيق

القبلي الستمارة المالحظة لقياس المهارات الجغرافية لمادة الجغرافية ،ولتطبيق االختبار القبلي ألداة قياس

الميل نحو الجغرافية أعد الباحثان ثالث أدوات لتحقيق ذلك وهي :اختبار تحصيلي للمفاهيم ،استمارة مالحظة

لقياس المهارات الجغرافية لمادة الخرائط ،أداة لقياس الميل نحو الجغرافية ،ولقد أجريت المعالجات اإلحصائية

الالزمة باستخدام االختبار الزائي ) (z-testلعينيتين مستقلتين ،وبناء على ذلك دلت النتائج على تفوق
المجموعة التجريبية الثانية في تنمية المفاهيم والمهارات والميل نحو الجغرافية ،ولقد وضع الباحثان مجموعة

من التوصيات بناءا على النتائج التي توصال إليها وهي:
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 -5قيام مديرية اإلعداد والتطوير في و ازرة التربية بتنظيم دورات لتدريب مدرسي ومدرسات مادة الجغرافية

والخرائط في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات على الطرائق التدريسية الحديثة ومنها التعلم التعاوني

باالستراتيجية التكاملية.

 -5قيام وحدة اإلعداد والتدريب بالمديرية العامة للتربية في نينوي بتهيئة مختبرات وقاعات األنشطة في
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات.

دراسة العدوان9066( ،م):
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي فاعلية استخدام استراتيجية دورة التعلم في اكتساب المفاهيم الجغرافية
لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( 555طالبا وطالبة) ،ثم تم تقسيمهم إلي
مجموعتين :المجموعة التجريبية التي درست المادة الدراسية من خالل استراتيجية دورة التعلم ،وتكونت من

( 15طالبا وطالبة) ،أما المجموعة الضابطة فقد درست المادة الدراسية نفسها وفق البرنامج االعتيادي
وتكونت من ( 10طالبا وطالبة) .ثم اتبع الباحث المنهج التجريبي نظام المجموعتين ثم استخدم أدوات

الدراسة لتحقيق أهداف الدراسة ،استخدم الباحث األدوات االاتية :االختبار التحصيلي ،ويطبق قبليا وبعديا
وصدق االختبار التحصيلي وثبات االختبار التحصيلي ،ومعامالت الصعوبة والتميز لالختبار التحصيلي،
ومن ثم تم إعداد المادة التدريسية .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي

الداللة ) (0.05≥ aفي تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ولصالح

أفراد المجموعة التجريبية ،كما أن النتائج لم تكشف عن وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل الطلبة تغزى

لمتغير النوع االجتماعي والتفاعل بين النوع االجتماعي واستراتيجية التدريس .وبناء على ذلك فإن الباحث
يوصي بما يلي:

 -5استخدام دورة التعلم في تدريس وحدة المشكالت البيئية في مبحث الجغرافيا وعدم االعتماد على الطريقة
االعتيادية ،وذلك الكتساب المفاهيم لدي الطلية وتحسين مستوى التحصيل لديهم.

 -5التركيز على استراتيجيات التعلم والتعليم التي تهتم بنشاط الطلبة ،وتوفير خبرات التعلم الذاتي في مناهج
الدراسات االجتماعية بشكل عام ،ومبحث الجغرافيا بشكل خاص.
دراسة 9066(،Selim, mosaferم):
تهدف هذه الدراسة إلى تعليم الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة المفاهيم الرياضية باستخدام التربية

الحركية بعيدا عن الشكل الرسمي لتدريس الرياضيات والذى يولد لدى الطفل اإلحساس بعدم الرضا الممزوج
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باأللم بالنسبة للرياضيات كمادة تعليمية ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي في إجراء الدراسة ،وتمثلت عينة

البحث في عينة عشوائية قوامها ( )50طفال وطفلة تتراوح أعمارهم بين ( 1-2سنوات) ،وذلك باستخدام
اختبار المفاهيم علي مجموعتين تجريبية وأخري ضابطة ،وفي ضوء ذلك توصل الباحثان إلي النتائج التالية:
 -5برنامج التربية الحركية له تأثير إيجابي دال على تعلم المفاهيم الرياضية لطفل ما قبل المدرسة.
 -5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في المفاهيم
الرياضية لصالح المجموعة التجريبية.

وفي ضوء النتائج فأن الباحثين يوصيان بما يلي:
 -5إعادة النظر في الطرق التقليدية لتدريس المفاهيم الرياضية لطفل الروضة.
 -5استخدام برنامج التربية الحركية المقترح في تدريس المفاهيم الرياضية ألطفال الروضة.
 -2تدريب معلمات رياض األطفال على تنفيذ برنامج التربية الحركية المقترح.
دراسة 9002( ،Abdul Haq, Nazzalم):

هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين فعالية ثالثة نماذج لتدريس مفاهيم تصميم التدريس هي :نموذج

ميرل– وتنسون ،ونموذج جانييه ،ونموذج تابا ،والطريقة التقليدية ،في المستوي التحصيلي لطلبة كليات
المجتمع في األردن للعام ( ،)5001-5002واستخدم الباحثان المنهج التجريبي في هذه الدراسة ،وتكونت

عينة الدراسة من ( )555طالبا تم توزيعهم عشوائيا على المجموعات التجريبية الثالث ،وقد طور الباحثان

اختبا ار تحصيليا لغرض الدراسة ،وتوصل الباحثان إلي فعالية الطرق التجريبية الثالث المستخدمة في

الدراسة ،حيث بلغت متوسطاتها ( ،)1.00 ،50.00 ،55.2 ،52.2لنماذج ميرل–وتنسون ،تابا ،وجانيية،

والطريقة التقليدية على التوالي ،وكشفت نتائج اختبار نيومان-كولس ،للمقارنات البعدية ،أن نموذج ميرل-

وتنسون كان أكثر فعالية وبداللة إحصائية ،وفي ضوء ذلك يوصي الباحثان القيام بتقديم و تركيز الدورات
والبرامج التعليمية من تصميم التدريس في الكلية والجامعة على عدة نماذج وطرق التدريس.

المحور الثالث :المفاهيم واألفالم التعليمية:
دراسة العدواني9069( ،م):
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر وحدة دراسية مطورة عند الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها
واستخدام األ فالم الوثائقية في تدريسها علي تحصيل طلبة الصف األول الثانوي لمفاهيم الكوارث الطبيعية
وتنمية قدراتهم علي كيفية مواجهتها .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي بغرض تحليل
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مقرر الجغرافيا للصف األول الثانوي للتعرف علي مدي تضمنه لمفاهيم الكوارث الطبيعية ،والمنهج التجريبي

لدراسة أثر المتغير المستقل األول (الوحدة المطورة ) ،والمتغير المستقل الثاني استخدم األفالم الوثائقية في

تدريس الوحدة المطورة ،علي المتغير التابع األول (تحصيل مفاهيم الكوارث الطبيعية) ،والمتغير التابع الثاني

(كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية) ،وطبقت التجربة علي عينة تكونت من ( 551طالبا وطالبة) ،اختيرت
بطريقة عشوائية من طلبة الصف األول الثانوي (ذكور واناث) في مدارس مدينة المحويت ،موزعة علي

مجموعات الدراسة 22( ،طالبا وطالبة) يمثلون المجموعة التجريبية األولي درست الوحدة لمطورة باستخدام

األفالم الوثائقية و(21طالبا وطالبة) يمثلون المجموعة التجريبية الثانية درست الوحدة المطورة بدون أفالم
و( 22طالبا وطالبة) يمثلون المجموعة الضابطة درست المقرر المدرسي ودرست جميع المجموعات لمدة

شهر ونصف بمعدل حصتين أسبوعيا ،وطبقت االختبارات قبل التجربة وبعدها ،وتم إعداد قائمة بمفاهيم
الكوارث الطبيعية وتحليل مقرر الجغرافيا للصف األول الثانوي في ضوئها وبناء تصور مقترح لتضمين

مفاهيم الكوارث الطبيعية في الوحدة المطورة في ضوء قائمة المفاهيم ونتائج التحليل ومن ثم إعداد وحدة

دراسية مطورة في الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها في ضوء تصور مقترح ،واعداد دليل المعلم الخاص بها
وقام الباحث بإعداد وجمع األفالم الوثائقية المستخدمة في تدريس الوحدة المطورة ولجمع البيانات ثم إعداد

اختبارين اختبار تحصيل مفاهيم الكوارث الطبيعية في المستويات الثالثة األولي (التذكر-الفهم -التطبيق)

مكون ( 22فقرة) واختبار كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية يقيس مهارات الطلبة في قدراتهم علي مواجهة
الكوارث الطبيعية عند حدوثها مكون من ( 50فقرة) وتم التحقق من صدقهما وثباتهما ،وفي ضوء ذلك
توصلت الدراسة إلى ما يلي:

 -5يتناول مقرر الجغرافيا للصف األول الثانوي لمفاهيم الكوارث الطبيعية بدرجة ضعيفة .

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.02بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية
األولى  ،والمجموعة الضابطة في تحصيل مفاهيم الكوارث الطبيعية واختبار كيفية مواجهتها ولصالح
المجموعة التجريبية األولي.

 -2توجد فاعلية للوحدة الدراسة المطورة وحدة الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها في زيادة تحصيل مفاهيم
الكوارث الطبيعية لدى طلبة الصف األول الثانوي ،وتنمية قدراتهم علي كيفية مواجهتها.

وأوصى الباحث في ضوء النتائج :بضرورة تنمية مفاهيم الكوارث الطبيعية لدى الطلبة وتدريبهم علي

كيفية مواجهتها والتعرف السليم عند حدوثها وذلك من خالل موضوعات الجغرافيا وأن يكون ذلك بتنويع
أساليب التدريس واألنشطة التعليمية المختلفة واستخدام الوسائل التعليمية مثل األفالم الوثائقية وغيرها.
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التعليق على الدراسات السابقة:
أوالا :المحور األول – دراسات تناولت األفالم التعليمية.
 -5موضوع الدراسة وأهدافها:
لقد تناول المحور الثاني الدراسات التي تناولت األفالم التعليمية وانقسمت مواضيع هذه الدراسات إلى:
دراسات تناولت األفالم التعليمية من حيث:
 -الرياضة كدراسة دراسة (مطرود ومحمد  ،)5052ودراسة (يونس  ،)5052ودراسة (حمدان ،)5055

ودراسة (الزهراني .)5005

 كلية التربية كدراسة (فروانة  ،)5055ودراسة (البربري واسحاق .)5050 التربية اإلسالمية كدراسة (كاظم  ،)5055ودراسة (النباهين .)5055 التفكير العلمي كدراسة (أبو جحجوح وحسونة .)5055 التكنولوجيا كدراسة (عويس والطباخ والفقي .)5001 -المالبس كدراسة (على ونور الدين .)5055

 جامعة القدس المفتوحة كدراسة (عفونة .)5055 -رسومات األطفال كدراسة (الغامدي .)5055

 الصم واللغة كدراسة ( .)5052 G0LOS, MOSES إعداد وتدريب مشرفين ومدربين :دراسة (.)5052 Deborah, Scott -المرضى دراسة (.)5055Toraya

 الثقافة األجنبية( :دراسة .)5002 Basfar -االستثارة العدوانية :دراسة (.)5002 Alsaleh

 -5من حيث منهج الدراسة:

تنوعت الدراسات في استخدام المناهج العلمية ،وسيتم تبيان المناهج العلمية التي استخدمت في

الدراسات السابقة التي تناولت األفالم التعليمية كاالاتي:

أ -دراسات استخدمت المنهج التجريبي :سيتم عرض الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي في تنفيذ
هذه الدراسات وهي :دراسة (  ،)5052 G0LOS, MOSESودراسة (مطرود ومحمد  ،)5052ودراسة
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(فروانة  ،)5052ودراسة (يونس  ،)5052ودراسة (حمدان  ،)5055ودراسة (كاظم  ،)5055ودراسة

(البربري واسحاق  ،)5050ودراسة (النباهين  ،)5055ودراسة (عويس والطباخ والفقي  ،)5001ودراسة
(على ونور الدين  ،)5002ودراسة (.)5002 Alsaleh

ب -دراسات استخدمت المنهج شبه التجريبي وهي :دراسة (الزهراني .)5005

ج -دراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي وهي :دراسة (الزهراني  ،)5005ودراسة (الغامدي
.)5055

د -دراسات استخدمت المنهج الوصفي :دراسة (.)5002 Basfar
ه -دراسات استطالعية مسحية كدراسة (.)5055 Toraya

و -دراسات استخدمت المنهج البنائي والمنهج التجريبي وهي :دراسة (أبو جحجوح وحسونة .)5055
ز -دراسات استخدمت منهج التعلم اإللكتروني :دراسة (.)5052 Deborah, Scott

 -2من حيث عينة الدراسة:
تنوعت الدراسات السابقة في موضوع األفالم التعليمية التي تم تناولها في هذه الد ارسة في استخدامها

للعينة التي تم إجراء وتنفيذ الدراسات عليها وسيتم عرض العينات التي استخدمت في الدراسات السابقة

كاالاتي:

أ -طلبة المدارس :وتم تقسيم الدراسات التي تناولت عينة الدراسة في مجال األفالم التعليمية إلى قسمين
وهما :التعليم االبتدائي ،التعليم الثانوي وهي كاالاتي:

 ما قبل المدرسة :كدراسة ( )5052 G0LOS, MOSESعلى المعلمين واألطفال بين ثالث وستسنوات.

 المرحلة االبتدائية :سيتم عرض الدراسات التي استخدمت طالب المرحلة االعدادية كعينة دراسية وهي:دراسة (مطرود ومحمد  )5052على طالب مرحلة التعليم األساسي ،دراسة (الزهراني  )5005على
تالميذ الصف السادس ،دراسة (الغامدي  )5055على رسوم األطفال.

 المرحلة الثانوية :الدراسات التي تناولت عينة الدراسة طلبة الثانوية العامة هي :دراسة (كاظم )5055على طالبات الصف الخامس العلمي الثانوية ،ودراسة (النباهين  )5055على طالبات الصف العاشر

الثانوي ،ودراسة ( )5002 Alsalehطلبة المدارس الثانوية بالكويت.

ب -المرحلة العليا (الجامعية) :توجد بعض الدراسات تم تطبيقها على طلبة المرحلة العليا وهي :دراسة
(يونس  ،)5052ودراسة (حمدان  )5055على طالب كلية التربية الرياضية ،ودراسة (فروانة )5055
على طالبات كلية التربية ،دراسة (جحجوح وحسونة  )5055على طلبة الجامعة ،ودراسة (عويس
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والطباخ والفقي  )5001على طالب الفرقة األولي بشعبة التكنولوجيا بكلية التربية ،ودراسة (على ونور

الدين  )5002على طالب الفرقة الثانية شعبة المالبس بكلية التربية ،دراسة (البربري واسحاق )5050
على الطالب المعلمين بكلية التربية ،ودراسة (عفونة  )5055على طالب جامعة القدس المفتوحة،

ودراسة ( )5002 Basfarعلى طالب جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية.

ج -مرحلة ما بعد الجامعة :دراسة ( )5052 Deborah, Scottالمشرفين ومدربين ،ودراسة (Toraya
 )5055على المرضى.

 -5من حيث أدوات الدراسة :تنوعت الدراسات السابقة في مجال األفالم التعليمية التي تم عرضها في هذه
الدراسة في استخدام األدوات لتطبيقها ،وتم تقسيم الدراسات حسب أداة الدراسة كاالاتي:

أ -دراسات استخدمت اختبارات مقننة كأداة للدراسة وهي :دراسة (مطرود ومحمد .)5052

ب -دراسات استخدمت اختبار معرفي ،وبطاقة مالحظة ،وبطاقة تقييم كأداة للدراسة وهي :دراسة (فروانة
.)5055

ج -دراسات استخدمت أسئلة استطالعية كدراسة (.)5055 Toraya
د -دراسات استخدمت تجربة ومقاييس إحصائية كدراسة (.)5002 Alsaleh
ه -دراسات استخدمت اختبار اكتساب كدراسة (يونس .)5052

و -دراسات استخدمت اختبار ويلكوكسون كدراسة (حمدان .)5055
ز -دراسات استخدمت اختبار بمقياس ليكرت كدراسة (.)5052 Deborah, Scott
ح -دراسات استخدمت اختبار تحصيلي كأداة للدراسة وهي :دراسة (كاظم .)5055

ط -دراسات استخدمت أداة  PPATكدراسة ( .)5052 G0LOS, MOSES

ي -دراسات استخدمت أداة تحليل المحتوى ،اختبار اكتساب المفاهيم وهي :دراسة (النباهين.)5055

ك -دراسات استخدمت التفكير العلمي ،ومقياس االتجاهات وهي :دراسة (ابوجحجوح وحسونة.)5055
ل -د ارسات استخدمت اختبار الصدق ،ومقياس لالتجاهات كدراسة (عويس والطباخ والفقي .)5001

م -دراسات استخدمت برنامج الفيديو التعليمي المقترح ،واختبار معرفي ،وبطاقة مالحظة ،واستبيان اراء
الطالب وهي :دراسة (على ونور الدين .)5002

ن -دراسات استخدمت استبيان ،وبطاقة مالحظة مقننه وهي :دراسة (البربري واسحاق .)5050
س -دراسات استخدمت االستبيان كدراسة (عفونة  ،)5055ودراسة (.)5002 Basfar

ع -دراسات استخدمت اختبارات بدنية وهي :دراسة (الزهراني .)5005
ف -دراسات استخدمت أداة تحليل وهي :دراسة (الغامدي .)5055
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 -2من حيث نتائج الدراسة :توصلت الدراسات السابقة التي تم عرضها في هذه الدراسة إلى العديد من
النتائج وسيتم تقسيم هذه الدراسات وفقا لطبيعة النتائج إلى:

أ -دراسات أثبتت فاعلية الفيديو في االكتساب وهي :دراسة ( )5052 Deborah, Scottمستوى الرضا

وفعالية الفيديو ،ودراسة ( )5055 Torayaفعالية الفيديو في تثقيف المرضى ،ودراسة (مطرود ومحمد

 )5052االكتساب واالحتفاظ بفن أداء رفع األثقال ،دراسة (يونس  )5052االكتساب واالحتفاظ ببعض
الحركات اإليقاعية مع الكرة ،دراسة (حمدان  )5055فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي لتنمية بعض

مهارات الخداع في كرة السلة ،دراسة (أبو جحجوح وحسونة  )5055استخدمت اإلثراء الوسيلي ،دراسة
(عبيس وكريم  )5055استخدمت استراتيجية التخيل الموجه ،دراسة (الجبوري واللبان  )5052استراتيجية
دوائر المفهوم ،دراسة (الكحلوت  )5055فاعلية التعليم اإللكتروني ،دراسة (الغامدي  )5055رسوم

األطفال.

ب -دراسات توصلت إلى نتائج حول االتجاهات وهي :دراسة (عفونة  )5055اتجاهات الدارسين نحو التعلم
اإللكتروني ،ودراسة ( )5002 Basfarاتجاهات الطالب السعوديين في جامعة الملك عبد العزيز نحو
الثقافة األجنبية.

ج -دراسات توصلت إلى نتائج حول الفيديو واكتساب المهارات وهي :دراسة (G0LOS, MOSES

 )5052مهارات لغوية ،ودراسة (فروانة  )5055اكتساب مهارات تصميم الصور الرقمية ،دراسة

(البربري واسحاق  )5050مهارات تنفيذية ،دراسة (الزهراني  )5005مهارات كرة القدم.

د -دراسات توصلت إلى نتائج حول استعمال تقنيات تعليمية وهي :دراسة (كاظم  )5055استعمال التقنيات
جهاز العرض العلوي ،والفيديو التعليمي.

ه -دراسات توصلت إلى نتائج حول توظيف المسرح والدراما في اكتساب المفاهيم وهي :دراسة (النباهين
 )5055اكتساب مفاهيم الفكر اإلسالمي.

و -دراسات توصلت إلى نتائج حول استخدام أساليب وتنمية القدرات وهي :دراسة (عويس والطباخ والفقي
 )5001اساليب االنتقال ببرامج الفيديو التعليمية.

ز -دراسات توصلت إلى نتائج حول بناء الفيديو التعليمي كدراسة (على ونور الدين  )5002بناء برنامج
فيديو تعليمي الختبار مدى فاعليته في تنمية المفاهيم والمهارات.

ح -دراسات توصلت إلى نتائج من حيث العالقات االرتباطية :دراسة ( )5002 Alsalehعالقات ارتباطية
بين مشاهدة أفالم العنف واالستثارة العدوانية.
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ثانيا :المحور الثاني – دراسات تناولت المفاهيم.
 -5موضوع الدراسة وأهدافها:
لقد تناول المحور األول في جميع الدراسات المفاهيم الجغرافية وانقسمت مواضيع هذه الدراسات بين

العام الخاص كاالاتي:

أ -دراسات تناولت المفاهيم الجغرافية بشكل عام كدراسة (الجبوري واللبان  ،)5052دراسة (التميمي وصالح
 ،)5052دراسة (مجيد والزبيدي  ،)5052دراسة (عبيس وكريم  ،)5055دراسة (بدن  ،)5055دراسة

(العزاوي  ،)5052دراسة (قنوع  ،)5052دراسة (الرضا والعزاوي  ،)5055دراسة (الطائي ،)5055
دراسة (الكحلوت  ،)5055ودراسة (الغزيوات  ،)5055ودراسة (العدوان .)5055

ب -دراسات تناولت المفاهيم الجغرافية بشكل خاص كدراسة (على والطائي  )5055التي تناولت المفاهيم في
مادة الخرائط.

ج -دراسات تناولت المفاهيم بشكل عام كدراسة ) ،)5055 Mahfzaودراسة (،)5055 Selim, mosafer
ودراسة ).)5002 Abdul Haq, Nazzal

وتتشابه الدراسة الحالية للباحثة مع الدراسات السابقة من حيث تناولها للمفاهيم الجغرافية بشكل عام.
 -5من حيث منهج الدراسة:
تنوعت الدراسات في استخدام المناهج العلمية ،وسيتم تبيان المناهج العلمية التي استخدمت في

الدراسات السابقة والتي تم عرضها في بداية الفصل وهي كاالاتي:

أ -دراسات استخدمت المنهج التجريبي :سيتم عرض الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي في تنفيذ هذه
الدراسات وهي :دراسة (الجبوري واللبان  ،)5052ودراسة (التميمي وصالح  ،)5052ودراسة (مجيد

والزبيدي ،)5052ودراسة (عبيس وكريم  ،)5055ودراسة (بدن  ،)5055ودراسة (العزاوي ،)5052
ودراسة (قنوع  ،)5052ودراسة (الرضا والعزاوي  ،)5055ودراسة (الغزيوات  ،)5055ودراسة (الطائي

 ،)5055ودراسة (الكحلوت  ،)5055ودراسة (العدوان  ،)5055ودراسة (،)5055 Selim, mosafer
ودراسة ).)5002 Abdul Haq, Nazzal

ب -دراسات استخدمت المنهج شبه التجريبي وهي :دراسة (الغزيوات .)5055
ج -دراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كدراسة ).)Mahfza 2014
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د -دراسات استخدمت المنهجين الوصفي وشبه التجريبي وهي :دراسة (قنوع  ،)5052ودراسة
(الكحلوت.)5055

يالحظ مما سبق أن جميع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المفاهيم وتم عرضها في هذه

الدراسة استخدمت أربعة مناهج علمية منها من تناولت منهج واحد وهو المنهج التجريبي ،والمنهج الوصفي
التحليلي ،والمنهج شبه التجريبي ،ومنها من تناولت منهجين وهما المنهج الوصفي وشبه التجريبي.
 -2من حيث عينة الدراسة:
تنوعت الدراسات السابقة التي تم تناولها في هذه الد ارسة في استخدامها للعينة التي تم إجراء وتنفيذ
الدراسات عليها وسيتم عرض العينات التي استخدمت في الدراسات السابقة كاالاتي:
أ -طلبة المدارس :وتم تقسيم الدراسات التي تناولت عينة الدراسة في مجال التعليم الخاص بطلبة المدارس
إلى ثالثة أقسام وهي :التعليم االبتدائي ،التعليم اإلعدادي ،التعليم الثانوي وهي كاالاتي:

 طلبة ما قبل المدرسة :كدراسة ) (Selim, mosafer 2011للعمر ما بين خمس وست سنوات. المرحلة االبتدائية :سيتم عرض الدراسات التي استخدمت طالب المرحلة االبتدائية كعينة دراسية وهي:دراسة (قنوع  )5052على طالبات الصف الخامس األساسي.

 المرحلة االعدادية :الدراسات التي استخدمت طالب المرحلة االعدادية كعينة لتنفيذ الدراسة هي :دراسة(الجبوري واللبان  )5052على طالبات الصف الخامس األدبي ،دراسة (التميمي وصالح  )5052على
طالبات الصف الخامس االعدادي ،دراسة (مجيد والزبيدي  )5052على طالبات الصف األول المتوسط،

دراسة (عبيس وكريم  )5055على طالب الصف األول المتوسط ،دراسة (دراسة بدن  )5055على
طالبات الصف الرابع األدبي ،دراسة (العزاوي  )5052على طالب الصف الرابع األدبي ،دراسة (الرضا

والعزاوي  )5055على طالب الصف األول المتوسط ،دراسة (الطائي  )5055على طالبات الصف
الثاني المتوسط.

 مرحلة الثانوية :الدراسات التي تناولت عينة الدراسة لطلبة الثانوية العامة هي :دراسة (الكحلوت )5055على طالبات الصف الحادي عشر ،ودراسة (العدوان  )5055على طلبة الصف العاشر،

(الغزيوات  )5055على طالب الصف العاشر.

ودراسة

ب -المرحلة العليا (الجامعية) :توجد بعض الدراسات تم تطبيقها على طلبة المرحلة العليا وهي :دراسة
) )Mahfza 2014على طلبة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ،ودراسة (على والطائي )5055
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على طالبات الصف الخامس في قسم االجتماعيات في معهد إعداد المعلمات ،ودراسة Abdul Haq,
) )5002 Nazzalعلى طالب كليات المجتمع في األردن.

 -5من حيث أدوات الدراسة :تنوعت الدراسات السابقة التي تم عرضها في هذه الدراسة في استخدام األدوات
لتطبيقها ،وتم تقسيم الدراسات حسب أداة الدراسة كاالاتي:

أ -دراسات استخدمت اختبار المفاهيم كأداة للدراسة وهي :دراسة (الجبوري واللبان  ،)5052دراسة (التميمي
وصالح  ،)5052دراسة (مجيد والزبيدي  ،)5052دراسة (عبيس وكريم  ،)5055دراسة (العزاوي

 ،)5052دراسة (قنوع  ،)5052دراسة (الرضا والعزاوي  ،)5055دراسة (الطائي  ،)5055دراسة
(الكحلوت  ،)5055دراسة (الغزيوات  )5055ودراسة (.)5055 Selim, mosafer

ب -دراسات استخدمت اختبار المهارات كأداة للدراسة وهي :دراسة (بدن .)5055

ج -دراسات استخدمت اختبار تحصيلي كأداة للدراسة وهي :دراسة (العدوان  ،)5055ودراسة Abdul Haq,
).)5002 Nazzal

د -دراسات استخدمت اختبار تحصيلي للمفاهيم ،واستمارة مالحظة ،وأداة لقياس الميل نحو الجغرافية وهي:
دراسة (على والطائي .)5055

ه -دراسات استخدمت استبيان كأداة للدراسة كدراسة ).)Mahfza 2014

 -2من حيث نتائج الدراسة :توصلت الدراسات السابقة التي تم عرضها في هذه الدراسة إلي العديد من
النتائج وسيتم تقسيم هذه الدراسات وفقا لطبيعة النتائج إلى:

أ -دراسات توصلت إلى نتائج حول اعتماد استراتيجية في تنفيذ الدروس وهي :دراسة (التميمي وصالح
 )5052استخدمت استراتيجية الخرائط الذهنية ،دراسة (مجيد والزبيدي  )5052استخدمت اإلثراء
الوسيلي ،دراسة (عبيس وكريم  )5055استخدمت استراتيجية التخيل الموجه ،دراسة (الجبوري واللبان

 )5052استراتيجية دوائر المفهوم ،دراسة (الكحلوت  )5055استراتيجية البيت الدائري ،دراسة (على
والطائي  )5055االستراتيجية التكاملية ،دراسة (العدوان  )5055استراتيجية دورة التعلم.

ب -دراسات توصلت إلى نتائج حول استعمال النماذج التدريسية وهي :دراسة (بدن  )5055التفكير النشط،
دراسة (العزاوي  )5052نموذج ” ،“Vدراسة (الرضا والعزاوي  )5055وفق نموذج "وودز" ،دراسة

(الغزيوات  )5055نموذج "روثكوت" ،ودراسة ) )5002 Abdul Haq, Nazzalفعالية نماذج ميرل–
وتنسون ،تابا ،وجانييه.

ج -دراسات توصلت إلى نتائج حول إثراء محتوى المنهاج وهي :دراسة (قنوع  )5052استخدام اآليات
القرآنية الكونية.
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د -دراسات توصلت إلى نتائج حول استخدام طريقة الشكل وهي :دراسة (الطائي  )5055طريقة الشكل
”.“V

ه -دراسات توصلت إلى نتائج حول وعي الطالب كدراسة ) )Mahfza 2014وعي الطالب األردني بمفهوم
المواطنة.

و -دراسات توصلت إلى نتائج حول استخدام برنامج كدراسة ( )5055 Selim, mosaferاستخدمت
برنامج التربية الحركية.
ثالث ا :المحور الثالث – دراسات تناولت المفاهيم واألفالم التعليمية.
سيتم تناول الدراسات التي تناولت في موضوعها المفاهيم واألفالم التعليمية معا والتي اقتصرت على

دراسة واحدة والتي سيتم عرضها كاالاتي:

 -5موضوع الدراسة وأهدافها :لقد تناول المحور الثالث الدراسات التي تناولت المفاهيم واألفالم التعليمية
كاالاتي :الكوارث الطبيعية كدراسة (العدواني .)5055

 -5من حيث منهج الدراسة :سيتم تبيان المناهج العلمية التي استخدمت في الدراسات السابقة التي تناولت
المفاهيم واألفالم التعليمية كاالاتي :دراسات استخدمت المنهج التجريبي وهي :دراسة (العدواني .)5055

 -2من حيث عينة الدراسة :ولقد تناولت عينة الدراسة طلبة الثانوية العامة دراسة (العدواني  )5055على
طلبة الصف األول الثانوي.

 -5من حيث أدوات الدراسة :استخدمت دراسة (العدواني  )5055اختبار مفاهيم الكوارث الطبيعية ،واختبار
كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية.

 -5من حيث نتائج الدراسة :توصلت دراسة (العدواني  )5055إلى نتائج حول المفاهيم وتنمية قدرات الطلبة
حول موضوع الكوارث الطبيعية.

أوجه االفادة من الدراسات السابقة:

 -5وضع الجوانب المنهجية العامة للدراسة.
 -5المساعدة في وضع فروض الدراسة.

 -2المساعدة في تحديد مستوى ونوع األفالم التعليمية التي تناسب المرحلة التعليمية للطلبة عند تدريس
وتنمية المفاهيم الجغرافية لديهم.

 -5المسا عدة في تحديد أنسب الطرق التي يمكن استخدامها في عملية التدريس باستخدام األفالم التعليمية
لتنمية المفاهيم الجغرافية.
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 -2المساعدة في إعداد أدوات الدراسة.

 -1المقارنة بين نتائج الدراسات السابقة وما ستتوصل إليه الدراسة الحالية من نتائج أفضل.
تناولت الباحثة في هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األفالم التعليمية والمفاهيم

وتمثلت في الدراسات العربية واألجنبية ومن ثم التعليق على هذه الدراسات وبيان أوجه االستفادة منها ،ومن ثم
مقارنة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات مع نتائج هذه الدراسة والتي سيتم بيانه في الفصل الخامس.
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الفصـــل الرابـــــــع
إجراءات الدراســـــة
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
الطريقة واإلجراءات:
تناولت الباحثة في هذا الفصل عرض اإلجراءات المنهجية التي اتبعتها في هذه الدراسة ،والتي

تتضمن منهج الدراسة ،مجتمع الدراسة ،عينة الدراسة ،أدوات الدراسة ،تجربة الدراسة والمعالجات اإلحصائية
التي تم استخدامها في إجراء الدراسة والتحقق من صدق وثبات األدوات المستخدمة في الدراسة.
أوالا :منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،حيث إن المنهج شبه التجريبي يعتبر أنسب مناهج البحث

لهذه الدراسة ،وذلك لدراسة المتغير المستقل الستخدام بعض مقاطع األفالم التعليمية على المتغير التابع
المتمثل في مقياس تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف السابع األساسي ،وبذلك اعتمدت الدراسة

الحالية على المنهج شبه التجريبي "الذى يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد العوامل أو أكثر

ورصد نتائج هذا التغير" (األغا واالستاذ .)12 :5002 ،من خالل مجموعتان تجريبيتان استخدم فيها

التدريس بواسطة األفالم التعليمية لمادة جغرافية فلسطين الوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين،
ومجموعتان ضابطتان تم التدريس فيها باستخدام الطريقة االعتيادية وهي الطريقة السائدة في التدريس في

معظم مدارس شمال غزة لمادة جغرافية فلسطين.
ثانيا :مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع األساسي في مديرية شمال غزة والبالغ عددهم
( )5252طالب وطالبة منهم ( )5502طالبة و ( )5255طالب يدرسون مادة جغرافية فلسطين الوحدة الثانية
من كتاب جغرافية فلسطين للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 5051-5052م.

ثالث ا :عينة الدراسة:
تم اختيار عينة قصدية من طلبة الصف السابع األساسي عددها ( )510طالب وطالبة تم توزيعهم
كاالاتي )10( :طالب من مدرسة سعد بن أبي وقاص (ب) ذكور تم تقسيمهم إلي قسمين ( )50طالب عينة
ضابطة و( )50طالب عينة تجريبية ،وتم اختيار ( )10طالبة من طالبات مدرسة عمواس االساسية (أ)

للبنات وتم تقسيمهم إلى قسمين ( )50طالبة عينة ضابطة و( )50طالبة عينة تجريبية ،علما بأن جميع
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الطلبة يدرسون مادة جغرافية فلسطين خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 5051-5052م،
وقامت الباحثة باختيار عينة الدراسة لتلك المدرستين بعد حساب التباين في درجات الطلبة للعام السابق
والفصل الدراسي األول من العام الحالي والتأكد من إنه ال يوجد تمييز مسبق ألي فصل عن فصل اخر،

وأيضا التأكد من تكافؤ عينة الدراسة من حيث الحالة االجتماعية واالقتصادية والمستوى الدراسي والتعليمي
علما بأن المدرستين توجدان في حي سكني واحد ،وهذا يزيد من صدق نتائج الدراسة.
جدول ( )5يبين توزيع أفراد عينة الدراسة
المجموعة

ذكور

إناث

المجموع

الضابطة

50

50

10

التجريبية

50

50

10

المجموع

10

10

510

اربعا :اختبار المفاهيم الجغرافية:
بعد االطالع على الدراسات التي تناولت موضوع المفاهيم الجغرافية واألفالم التعليمية واالختبارات

التي أ عدت لهذه الدراسات قامت الباحثة ببناء اختبار للمفاهيم الجغرافية ،وقد تكون االختبار في صورته
النهائية بعد إجراء عملية التحكيم وصدق وثبات االختبار من ( )20سؤال من نوع االختيار من متعدد موزعة
على أربع مهارات وهي (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل) ،ويبين ذلك جدول المواصفات الخاص باختبار
المفاهيم الجغرافية وجدول مهارات االختبار وعدد فقرات االختبار ،ووفق تعليمات االختبار فإن الطالب يختار

أحد البدائل األربعة بحيث يكون أحد هذه البدائل هو اإلجابة الصحيحة ،وتم احتساب درجة واحدة لكل سؤال

من أسئلة االختبار بحيث يكون المجموع الكلي لدرجات االختبار ( )20درجة.
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جدول ( )5يبين مهارات االختبار وعددها وأرقام كل مهارة من المهارات في االختبار
مهارات المفاهيم
الجغرافية
التذكر

عدد الفقرات

رقم الفقرات

11

الفهم

03

التطبيق

11

التحليل
المجموع

1
13

،11،13،9،8،3،1
13،19،14،11،33
،14،11،13،4،1،1
03،00،01،03،18
،08،02،04،01،
12،39،34،31،31
09،01،19،12،11
،38،32،31،33،
18،11،11،13،10
13،30،10،2،0
 13فقرة

جدول ( )2يبين جدول المواصفات الختبار المفاهيم الجغرافية
المفهوم

فهم

تذكر

تحليل

تطبيق

نسبة التركز

الدرس
األول

5

2

0

5

%55

الثاني

5

5

0

0

%1

الثالث

5

5

5

5

%50

الرابع

0

5

5

0

%1

الخامس

0

5

5

0

%50

السادس

0

5

0

0

%1

السابع

5

5

5

0

%1

الثامن

0

5

5

5

%50

التاسع

0

5

5

5

%1

العاشر

5

0

2

0

%1

الحادي عشر

5

5

5

0

%1

الثاني عشر

5

0

5

0

%1

نسبة التركز

%55

%50

%51

%50

%500

المجموع

55

50

55
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20

خامسا :تحليل فقرات االختبار:
استخدمت الباحثة مجموعة من الطرق اإلحصائية لتحليل فقرات االختبار والتأكد من مناسبة إجراء
وتطبيق االختبار على عينة الدراسة ،يقصد بتحليل فقرات االختبار استخراج معامل الصعوبة ،ومعامل التمييز

وتحديد فاعلية البدائل ،بحيث يستطيع المعلم من خالل تحليل فقرات االختبار أن يحدد مواطن الضعف والقوة

عند الطالب ،وتشخيص األسباب سواء أكانت فنية في االختبار أم تربوية في طريقة التدريس ،فمثال إذا وجدنا
أكثر األخطاء في الفقرات التي تقيس التطبيق فربما كان ذلك عائدا إلى أن المعلم لم يكن يعطيهم الوقت

الكافي للتدريب وحل التمارين المتعلقة بالمادة ،وبناء على التغذية الراجعة من التحليل يتم العالج .وتمثل ذلك
فيما يلي:
معامل الصعوبة :
يفيد معامل الصعوبة في إيضاح مدى سهولة أو صعوبة سؤال ما في االختبار ،وهو عبارة عن
النسبة المئوية من الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة ويحسب بتطبيق المعادلة التالية:

س
معامل صعوبة السؤال = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × 500
ن
حيث س :عدد الطالب الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة.
ن  :مجموع الطالب
ويعتبر السؤال (المفردة) مقبوال إذا تراوحت قيمة معامل الصعوبة له بين ( ،)0.12 – 0.52حيث
يعبر معامل الصعوبة الذى يقل عن ( )0.52عن سؤال شديد الصعوبة ،في حين يعبر معامل الصعوبة الذى

يزيد عن ( )0.12عن سؤال شديد السهولة.

ويالحظ إنه كلما زاد عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال كلما دل على سهولة السؤال ،وبعد
حساب معامالت السهولة لفقرات االختبار تراوحت المعامالت ما بين ( )0.22–0.51ويالحظ من هذه

النسبة أن معامالت الصعوبة الخاصة باالختبار تقع أيضا ضمن النطاق المقبول.
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حساب معامل التمييز لمفردات االختبار:
يعتبر التمييز من أهم صفات االختبار الذى يحدد قدرات الطلبة ويميز الطلبة ذوي القدرات العليا عن
الطالب ذوي القدرات المنخفضة ،ولحساب معامل التمييز لفقرات االختبار قامت الباحثة بالخطوات التالية:
 -5ترتيب أوراق إجابات الطالب تصاعديا حسب الدرجة الكلية لالختبارات.
 -5تقسيم أوراق إجابات الطالب إلى مجموعتين عليا ودنيا وتمثل أعلى  %20من األوراق ذات الدرجات
العليا ،وأدنى  %20منها ذات الدرجات الدنيا.

 -2تحديد عدد الطالب الذين أجابوا عن السؤال األول إجابة صحيحة من بين أولئك الذين حصلوا على
الدرجات العليا.
 -5تحديد عدد الطالب الذين أجابوا عن السؤال األول إجابة صحيحة من بين أولئك الذين حصلوا على
الدرجات الدنيا.
 -2حساب معامل التمييز من خالل المعادلة:
عدد طالب الفئة العليا – عدد طالب الفئة الدنيا
------------------------عدد أفراد إحدى المجموعتين

وبعد تطبيق المعادلة السابقة تبين أن معامالت التمييز لالختبارات تراوحت بين القيمة (- 0.55

 )0.15وتعتبر هذه القيم مناسبة لالختبار.
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جدول رقم ( )5يوضح معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
رقم الفقرة

معامل السهولة

معامل التمييز

رقم الفقرة

معامل السهولة

معامل التمييز

1

0.5

0.42

26

0.46

0.32

2

0.32

0.46

27

0.56

0.38

3

0.38

0.334

28

0.34

0.84

4

0.74

0.36

29

0.46

0.44

5

0.44

0.50

30

0.21

0.20

6

0.20

0.46

31

0.46

0.18

7

0.18

0.35

32

0.32

0.58

8

0.58

0.52

33

0.57

0.34

9

0.34

0.66

34

0.65

0.66

10

0.66

0.54

35

0.58

0.70

11

0.70

0.41

36

0.44

0.28

12

0.28

0.67

37

0.77

0.44

13

0.44

0.32

38

0.35

0.61

14

0.61

0.34

39

0.30

0.14

15

0.14

0.22

40

0.24

0.24

16

0.24

0.38

41

0.54

0.66

17

0.66

0.52

42

0.62

0.51

18

0.51

0.61

43

0.19

0.62

19

0.62

0.55

44

0.24

0.48

20

0.48

0.53

45

0.35

0.32

21

0.32

0.51

46

0.46

0.34

22

0.34

0.35

47

0.32

0.36

23

0.36

0.5

48

0.39

0.32

24

0.16

0.43

49

0.43

0.38

25

0.54

0.28

50

0.55

0.24
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يتضح من الجدول رقم ( )5السابق أن معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز كانت مقبولة حيث إنها

تقع ضمن الحدود ( )0.12 – 0.52وبشكل عام كلما زاد معامل التمييز كلما كان ذلك أفضل.
الصدق والثبات:
 -6صدق فقرات االختبار:

ويعرف صدق االختبار بأنه مدى تحقيق االختبار الغرض الذى أعد ألجله ،وهذا يعني أن الصدق
موقفي ونسبي ،فاالختبار األنسب هو الذى يوفر درجة أعلى من الصدق المناسب للغرض( .عبيد،

.)21:5002

واتبعت الباحثة مجموعة من الطرق للتأكد من صدق فقرات االختبار كاالاتي:
أ -صدق المحكمين:

قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على عدد من المتخصصين والخبراء في هذا

المجال من أساتذة مناهج وطرق التدريس وأساتذة الجغرافيا في الجامعات الفلسطينية والمشرفين والمعلمين في

مديرية شمال غزة ملحق رقم ( ،)2إلبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله ،واستنادا
إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المشرفون قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي تم االتفاق عليها،
حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها ،إلى أن أصبح االختبار في صورته

النهائية كما هو موضح في ملحق رقم ( )1الذى بلغ مجموع فقراته ( )20سؤال.
ب -صدق االتساق الداخلي:

يبين جدول رقم ( )2معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار مع البعد أو المجال الذى
تنتمي له هذه الفقرة ،والذى يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.02حيث إن

القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  ،0.02بذلك تعتبر فقرات االختبار صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ( )2يوضح ارتباطات درجة كل فقرة من فقرات االختبار مع درجة البعد الذى تنتمي إليه
المجال

رقم الفقرة
1
3

معامل االرتباط

الداللة

**.403

دالة عند

**.383

دالة عند

**.507

دالة عند

8
9

تذكر

15
30
41
46
49
50

فهم

4

28

0.02

31

0.02
0.02

*.336

13

المجال

تابع

**.480
**.753
**.766
**.745
**.618
**.380
**.753

34

الفهم

دالة عند
0.02

*.518

رقم الفقرة

36

دالة عند
39

0.02
دالة عند

47

0.02
دالة عند

14

0.02

دالة عند

17

0.02

دالة عند
0.02

دالة عند

تطبيق

0.02

19
24

دالة عند

29

0.02

دالة عند

33

0.02
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معامل االرتباط
**.680
**.724
**.636
**.392
**.642
**.618
**.380
**.753
**.766
**.745
**.729
**.747

الداللة
دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02
دالة عند
0.02
دالة عند
0.02
دالة عند
0.02
دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

5
6
10
11
16
18
20
21
22
23
25
26
27

**.766
**.745
**.618

دالة عند

35

0.02

دالة عند

37

0.02

دالة عند
0.02

**.507

دالة عند

**.383

دالة عند

**.507

دالة عند

*.336

دالة عند

*.378

دالة عند

**.425

دالة عند

**.625

دالة عند

**.780

دالة عند

**.548

دالة عند

38
42

0.02

43

0.02

44

0.02

45

0.02

48

0.02

2

0.02

7

0.02

تحليل

0.02
0.02

12
32

**.796

40
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**.723
**.606
**.813
**.729
**.447
**.824
**.786
**.873
**.824
**.786
**.680
**.724
**.696

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

دالة عند
0.02

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات حققت ارتباطا داال إحصائيا عند مستوى معنوية ()0.02

مع البعد الذى تنتمي إليه هذه الفقرات ،مما يؤكد على أن هذا االختبار يتسم باالتساق.

كما قامت الباحثة بحساب مصفوفة االرتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار مع الدرجة الكلية

لالختبار كما يظهر بالجدول التالي.

جدول رقم ( )1يوضح ارتباط كل بعد مع المجال الكلي لالختبار
البعد

معامل االرتباط

قيمة SIG

التذكر

0.0125

0.005

الفهم

0.255

0.05

التطبيق

0.155

0.00

التحليل

0.122

0.055

يوضح الجدول السابق أن جميع أبعاد االختبار حققت ارتباطا داال إحصائيا مع البعد الكلي لالختبار
حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط ( )0.155 - 0.125وجميعها كانت داله عند مستوى معنوية (.)0.02
 -9ثبات االختبار :Reliability
يقصد بثبات االختبار "درجة التوافق في عالمات مجموعة من األفراد عند تكرار تطبيق االختبار أو
صورة أخرى منه مكافئة له على نفس المجموعة" (جامعة القدس المفتوحة ،)515 :5001 ،وأجرت الباحثة
خطوات التأكد من ثبات االختبار وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية بطريقتين وهما التجزئة

النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

أ .طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
قامت الباحثة بقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تم تجزئة االختبار إلى نصفين

(الفقرات ذات األرقام الفردية ،والفق ارت ذات األرقام الزوجية) حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجات
الفقرات الفردية ودرجات الفقرات الزوجية ،وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون

 Spearman-Brown Coefficientوتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول (.)2
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الجدول ( )2يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االختبار وكذلك االختبار ككل
االختبار

اختبار المفاهيم الجغرافية

المجال

عدد الفقرات

معامل الثبات Split-Half

التذكر

11

0.674

الفهم

20

0.641

التطبيق

14

0.752

التحليل

5

0.712

البعد الكلي

50

0.654

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لالختبار ( )0.125وهذا يدل على أن االختبار

يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

ب -طريقة ألفا كرونباخ:

استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،وذلك إليجاد
معامل ثبات االختبار ،حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل بعد من مجاالت االختبار وكذلك االختبار

ككل .والجدول ( )1يوضح ذلك ،وهذا يطمئن الباحثة على تطبيقها على عينة الدراسة من حيث صحة
البيانات التي سيتم الحصول عليها وأيضا صالحية تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
الجدول ( )1يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االختبار وكذلك االختبار ككل
االختبار

اختبار المفاهيم الجغرافية

عدد الفقرات معامل الثبات Split-Half

المجال
التذكر

11

0.574

الفهم

20

0.674

التطبيق

14

0.649

التحليل

5

0.812

البعد الكلي

50

0.713

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لالختبار للمفاهيم الجغرافية ( )0.252وهذا يدل

على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمئن الباحثة من تطبيقها على عينة الدراسة.
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ضبط المتغيرات قبل البدء بتطبيق التجربة:
اتبعت الباحثة مجموعة من اإلجراءات لضمان صدق نتائج التجربة واجرائها بشكل صحيح وتجنبا

ألي أخطاء تظهر أثناء إجراء التجربة ،وقامت الباحثة باختيار أربعة فصول من طلبة الصف السابع
األساسي ،لمدرستين إحداهما للذكور واألخرى لإلناث وتم اختيار فصلين لكل مدرسة بحيث يكون فصل عينة
ضابطة وفصل عينة تجريبية ،وتم اختيار تلك الفصول في نفس المستوى التحصيلي العام ومستوى تحصيل

مادة المواد االجتماعية ،وكانت أعمارهم متقاربة بين  55-55سنة ،وتم اختيار العينة من خالل سجالت
المدرسة والمعلمين والمعلمات الذين يدرسون تلك الفصول ومن ثم اتباع اإلجراءات االاتية للتأكد من تكافؤ

المجموعات وهي:

جدول ( )2يبين تكافؤ مجموعات الدراسة في التحصيل العام والمواد االجتماعية
المتغير

الفئة

العينة

التحصيل

طالب

العدد المتوسط االنحراف

قيمة

الحسابي المعياري

(ت)

الداللة اإلحصائية

المجموعة الضابطة

50

21.02

55.2

المجموعة التجريبية

50

21.25

52.2

طالبات المجموعة الضابطة

50

 0.021 51.15 25.55غير دال احصائيا

المجموعة التجريبية

50

52.10 25.21

المجموعة الضابطة

50

10.02

55.5

المجموعة التجريبية

االجتماعية طالبات المجموعة الضابطة

50

10.2

55.2

50

22.2

 0.020 55.12غير دال احصائيا

المجموعة التجريبية

50

العام

تحصيل
المواد

طالب

52.25 21.12

 0.012غير دال احصائيا
عند 0.02
عند 0.02

 0.022غير دال احصائيا
عند 0.02
عند 0.02

 -6تكافؤ المجموعات في التحصيل العام:
يتبين من جدول ( )2أنه يوجد تكافؤ في مجموعات الدراسة للطالب والطالبات للمجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية ،عند الطالب كان المتوسط الحسابي للعينة الضابطة يساوي ( )21.02وكان المتوسط

الحسابي للمجموعة التجريبية ( ،)21.25وكانت قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( )0.012وهي غير دالة

إحصائيا عند مستوى ( ،)0.02أما عند الطالبات فكان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ()25.55
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وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( ،)25.21وكانت قيمة (ت) المحسوبة ( )0.021وهي غير

دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.02يتبين من جدول ( )2أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند )(0.05 ≥ a
في متوسطي الدرجات لكل من الطالب والطالبات في التحصيل العام في المجموعتين الضابطة والتجريبية.

 -9تكافؤ المجموعات في مادة المواد االجتماعية:

يتبين من جدول ( )2أنه يوجد تكافؤ في مجموعات الدراسة للطالب والطالبات للمجموعة الضابطة

والمجموعة التجريبية ،عند الطالب كان المتوسط الحسابي للعينة الضابطة يساوي ( )10.02وكان المتوسط
الحسابي للمجموعة التجريبية ( ،)10.2وكانت قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( )0.022وهي غير دالة

إحصائيا عند مستوى ( ،)0.02أما عند الطالبات فكان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ()22.02
وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( ،)21.12وكانت قيمة (ت) المحسوبة ( )0.020وهي غير

دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.02يتبين من جدول ( )2انه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند )(0.05 ≥ a
بين متوسطي الدرجات لكل من الطالب والطالبات في تحصيل مادة المواد االجتماعية في المجموعتين

الضابطة والتجريبية.

 -4تكافؤ المجموعات في العمر:
تم حساب تكافؤ عمر الطلبة لعينة الدراسة وذلك للمتوسط

الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت)

المحسوبة والتي يبينها الجدول التالي:

جدول ( )50يبين تكافؤ عمر الطلبة عينة الدراسة

المتغير

العمر

العدد المتوسط االنحراف

الفئة

العينة

طالب

المجموعة الضابطة

50

الحسابي المعياري

قيمة

(ت)

الداللة اإلحصائية

 0.055 0.225 52.05غير دال إحصائيا

المجموعة التجريبية

50

52

0.251

طالبات المجموعة الضابطة

50

52

0.21

المجموعة التجريبية

50

0.5 55.25

عند 0.02

0.21

غير دال إحصائيا
عند 0.02

يتبين من جدول ( )50أنه عند الطالب كان المتوسط الحسابي للعينة الضابطة يساوي ()52.05
وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( ،)52وكانت قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( )0.055وهي غير

دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.02أما عند الطالبات فكان المتوسط الحسابي للمجوعة الضابطة ( )52وكان
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المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( ،)55.25وكانت قيمة (ت) المحسوبة ( )0.5وهي غير دالة
إحصائيا عند مستوى ( ،)0.02وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند ) (0.05 ≥ aبين متوسطي
عمر الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية.

 -3تكافؤ المجموعات في المستوى االقتصادي واالجتماعي:
لقد اختارت الباحثة عينة الدراسة لكل من الطالب والطالبات من نفس البيئة االجتماعية واالقتصادية

التي يعيش فيها الطلبة ،فعينة الدراسة تقع في حي سكني واحد من محافظة شمال غزة ،وتم التأكد من ذلك

من خالل سجل بيانات الطلبة في كلتا المدرستين والتي أكدت البيانات أن الطلبة في مستوى اجتماعي

واقتصادي واحد وهو المستوى المتوسط ،وهذا يدل على تكافؤ العينة من حيث المستوى االقتصادي
واالجتماعي.

مما سبق يتبين أن الباحثة قد تحققت من ضبط المتغيرات التي لها تأثير على إجراء التجربة على

عينة الدراسة ،وتبين وجود تكافؤ في المجموعات الضابطة والتجريبية في التحصيل العام ومادة المواد
االجتماعية والعمر والمستوى االقتصادي واالجتماعي ،وبذلك فإن عينة الدراسة تكون جاهزة إلجراء التجربة

عليها.

سادس ا :دليل المعلم:

يعد دليل المعلم المعين والمساعد للمعلمين في إجراء عملية التدريس وفق خطوات محددة مناسبة

لتطبيق كل درس على الطلبة ،حيث يساعد دليل المعلم في تحديد األهداف التعليمية والوسائل التي يمكن

استخدامها إلى جانب تحديد جوانب التقويم الخاصة بكل درس وذلك لتنفيذ الدرس بالشكل المطلوب والمعد
لذلك ليحقق األهداف التي وضع من أجلها.

ولقد قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم ملحق رقم ( )2مناسب لتحقيق عملية تدريس مقرر جغرافية

فلسطين باستخدام الفيديو التعليمي ،واقتصر دليل المعلم على الوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين

للصف السابع األساسي ،ولقد اشتمل دليل المعلم على الجوانب التالية:
 -عنوان الدرس.

 عدد الحصص الالزمة لتنفيذ كل درس ،وتراوح مجموع الحصص الالزمة لتنفيذ كل درس بين حصةواحدة وحصتين.

 الخبرات السابقة ،ومن خاللها يتم التعرف على الخبرات التي توجد لدى الطلبة والقيام بعملية توظيفها فيالدرس المطلوب تنفيذه.

 المصادر والوسائل ،وهي الوسائل التي تعين المعلم على تنفيذ الدرس مثل :جهاز ( ،)LCDشاشة عرض( ،)Smart Boardالكتاب المدرسي ،السبورة ،جداول ،خرائط ،صور.
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 األهداف التعليمية ،حيث تم ترجمة األهداف العامة إلى أهداف سلوكية بطريقة إجرائية قابلة للمالحظةوالقياس ومناسبة لمستويات الطلبة ،وتساعد في عملية تحقيق أهداف كل درس وتنفيذه.

 خطوات التنفيذ ،وهي اإلجراءات التي يقوم المعلم باستخدامها لتنفيذ كل درس مثل الحوار والمناقشة،العصف الذهني ،استخدام الفيديو التعليمي ،استمطار االفكار ،المالحظة ،الزيارة الميدانية.

 -التقويم ،ويشمل التقويم المرحلي والتقويم الختامي.

سابعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لقد قامت الباحثة بتفريغ وتحليل إجابات االختبار من خالل برنامج ) (SPSSاإلحصائي وتم

استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 -5التك اررات والمتوسطات الحسابية.

 -5إليجاد صدق االتساق الداخلي لالختبار تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "."Pearson

 -2إليجاد معامل ثبات االختبار تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية،
ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.

 -5اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين.

 -2اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مرتبطتين.
 -1معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز.
 -2حساب األثر بداللة أثر مربع إيتا.
ثامنا :إجراءات الدراسة:
بعد حصول الباحثة على إذن من مديرية التربية والتعليم شمال غزة بواسطة و ازرة التربية والتعليم
العالي بناء على الكتاب الموجه إليهم من عمادة الدراسات العليا بجامعة األزهر -غزة والمبين في ملحق
الدراسة ،قامت الباحثة بزيارة المدرستين عينة الدراسة وهما (مدرسة سعد بن أبي وقاص "ب" للذكور ،ومدرسة

عمواس األساسية "أ" للبنات) ،واختيار فصلين من كل مدرسة بحيث يمثل فصالن عينة ضابطة وفصالن
عينة تجريبية ،بحيث تم اختيار عند الطالب صف سابع ( )2عينة تجريبية وسابع ( )5عينة ضابطة ،وعند

الطالبات تم اختيار صف سابع ( )5عينة تجريبية وسابع ( )5عينة ضابطة ،وبعد ذلك قامت الباحثة باالتفاق
مع مدراء المدرستين والمعلمين الذين يدرسون صفوف عينة الدراسة على الية تنفيذ واجراء التجربة على عينة
الدراسة ،وبعد ذلك قامت الباحثة بتطبيق اختبار المفاهيم الجغرافية على عينة استطالعية عددها ( )21طالب

للتأكد من صدق االختبار وثباته والزمن الالزم لإلجابة على االختبار عند إجراء عملية تطبيق االختبار ،وبعد

ذلك قامت الباحثة بالخطوات التالية:
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 -إعداد دليل المعلم الخاص بالوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع ملحق رقم (.)2

 التأكد من توفر مختبر خاص يتوفر فيه جهاز عرض  LCDوشاشة عرض  ،Smart Boardإلي جانبتوفر كافة اإلمكانيات الخاصة بعملية التطبيق.

 التأكد من توفر مولد للتيار الكهربائي وذلك للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير الوقودالالزم لذلك.

 -التأكد من استعداد الطلبة وقابليتهم إلجراء التجربة عليهم.

 إجراء التطبيق القبلي الختبار المفاهيم على عينة الدراسة. -إعداد وتجهيز الوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين والبالغ عدد دروسها ( )55درس.

 تطبيق بعض الدروس كعينة للتأكد من سالمة الطريقة المستخدمة في التطبيق ومالئمة اإلمكانيات والبيئةالمدرسية إلجراء التجربة.

 -تحديد الفترة الزمنية الالزمة إلجراء التجربة واأليام المناسبة والحصص من كل أسبوع.

 االتفاق مع معلمي الدراسات االجتماعية على تطبيق الدراسة باألسلوب التقليدي على العينة الضابطة،ومتابعة ذلك من خالل دليل المعلم التابع لو ازرة التربية والتعليم ودفتر التحضير الخاص بالمعلم إلى جانب

حضور الباحثة للحصص أثناء الشرح بالطريقة التقليدية وذلك للتأكد من إجراء التجربة بشكل صحيح دون
وجود أي أخطاء تؤثر على عملية تطبيق التجربة ،علما بأن الطريقة التقليدية هي الطريقة المتبعة في

عملية التدريس لدى كثير من المعلمين.

 قامت الباحثة بتطبيق التجربة على عينة الدراسة ( مجموعتان تجريبيتان) بنفسها حيث أعدت دليل المعلمومجموعة الفيديو التعليمي الخاصة بكل مفهوم من المفاهيم المحددة في الوحدة الثانية من كتاب جغرافية
فلسطين ،وقامت بتنفيذ خطوات التجربة والتي استغرقت ( )51حصة تم تنفيذها خالل الفترة الممتدة من

5051/5/5م حتي  5051/5/50م ،وتم اختيار كل فيديو تعليمي مناسب للمفهوم المراد تحقيقه والتي تم
تحكيمها من قبل المختصين ملحق رقم ( )5وتراوح مدة كل فيديو تعليمي بين ( )5:5دقيقة ،وأيضا تم

عرض الفيديو التعليمي على مختصين للتأكد من مناسبة الفيديو لتحقيق الغرض ملحق رقم ( ،)2ومن ثم
قامت الباحثة بإجراء التجربة وبعد االنتهاء من إجراء التجربة قامت بتطبيق اختبار المفاهيم الجغرافية على
عينة الدراسة واجراء المعالجة اإلحصائية لتلك البيانات.

مبررات استخدام الفيديو التعليمي:

 -5مالئمة الفيديو التعليمي ألساليب التدريس الحديثة المستخدمة في الجغرافيا.
 -5تعد موضوعات الجغرافيا من أكثر الموضوعات التي يمكن تحقيق وتنمية مفاهيمها باستخدام الفيديو
التعليمي.
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 -2مواكبة التقدم والتطور العلمي فيما يتعلق بطرق ووسائل التدريس.

 -5اهتمام الطلبة بموضوعات التكنولوجيا ورغبتهم في التعلم بطرق حديثة يتم استخدام التكنولوجيا فيها.
 -2يساعد الفيديو التعليمي على تنمية المهارات والقدرات العقلية والفكرية والتعليمية لدى الطلبة.
 -1مناسبة الفيديو التعليمي لمشكلة الفروق الفردية لدى الطلبة.

 -2يعمل الفيديو التعليمي على جذب انتباه الطلبة وزيادة نسبة التركيز وهذا ينعكس إيجابا على استيعابهم
للمفاهيم الجغرافية.

 -1يمكن الفيديو التعليمي المتعلم من مشاهدة الظاهرة والتعرف عليها وفهمها وهذا ما ال يمكن تحقيقه
بالطرق التقليدية.

األهداف العامة للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين:
 -5التعرف على طبيعة سكان فلسطين.

 -5الوعي باألحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين.
 -2التعرف على الموارد الطبيعية في فلسطين وطرق تنميتها واستخدامها.
 -5تنمية مهارات قراءة الخرائط والجداول واألشكال والصور وتحليلها.

 -2التعرف على المعوقات التي تواجه تنمية الصناعات الفلسطينية وتنمية مواردها.

 -1التعرف على مدى ارتباط الشعب الفلسطيني ببيئته الطبيعية ومدى تفاعله معها وأثر ذلك على حياته.
 -2استخدام الوسائل واألساليب الحديثة في تدريس الجغرافيا كالفيديو التعليمي.
 -1وعي الطالب بأهمية وطنه واألطماع األجنبية فيه قديما وحديثا.

األهداف الخاصة بالوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين:

بعد االنتهاء من تطبيق التجربة على عينة الدراسة يتوقع من الطلبة أن يكونوا قد تعرفوا على المفاهيم

الجغرافية في الوحدة الثانية ملحق رقم ( )5وأن يكونوا قادرين على:
 -5التعرف على النمو السكاني في فلسطين والعوامل المؤثرة فيه.

 -5التعرف على التركيب النوعي والعمري لسكان فلسطين وأهمية دراسته.

 -2التعرف على التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني حسب األماكن التي يتواجد فيها والعوامل التي تؤثر
على ذلك.

 -5التعرف على الحاصالت الزراعية وأهميتها لسكان فلسطين.
 -2التعرف على األنماط الزراعية الموجودة في فلسطين ومشكالتها وطرق تنميتها.
 -1التعرف على الثروة الحيوانية في فلسطين ومشكالتها وطرق تحسينها.
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 -2التعرف على الثروات المعدنية في فلسطين وأماكن توزيعها.
 -1التعرف على أنواع الطاقة ومصادرها.

 -2التعرف على تاريخ الصناعة الفلسطينية.

 -50التعرف على أنواع التجارة وأهميتها ومشكالتها.
 -55التعرف على أنواع طرق النقل في فلسطين.
 -55التعرف على أهم المدن الفلسطينية.

تناولت الباحثة في هذا الفصل اإلجراءات التي تم استخدامها في الدراسة من حيث المنهج المستخدم

في الدراسة ومجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة ،واختبار المفاهيم الجغرافية وتحليل فقراته ،إلى جانب ضبط

المتغيرات قبل البدء في تطبيق االختبار ،دليل المعلم واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ،واجراءات
الدراسة ومبررات استخدام الفيديو التعليمي ،إلى جانب األهداف العامة والخاصة بالوحدة الثانية من كتاب

جغرافية فلسطين.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
تتناول الباحثة في هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ،والمتعلقة بهدف الدراسة
المتمثل في "أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف السابع

األساسي بمحافظة شمال غزة" ،وتم معالجة البيانات اإلحصائية للدراسة من خالل استخدام البرنامج

اإلحصائي ( ،)SPSSوسيتم عرض ومناقشة وتفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
أوالا :نتائج الفرض األول:
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية".
للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار( )tللعينات المستقلة ( independent

 )sample t-testبهدف المقارنة بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية (ن= )50
والمجموعة الضابطة (ن=  )50وذلك للكشف عن وجود فروق بين العينتين التجريبية والضابطة في القياس

القبلي للطالبات.

يوضح الجدول رقم ( )55نتائج اختبار ( )tللعينات المستقلة حيث أظهرت النتائج في الجدول إنه ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة
التجريبية والضابطة حول القياس القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية بأبعاده المختلفة وهى (التذكر ،الفهم،

التطبيق ،التحليل) باإلضافة للدرجة الكلية الختبار المفاهيم الجغرافية .وهذا يعود إلى دقة وصدق اختيار
العينتين الضابطة والتجريبية والتي تم اإلشارة إلى ذلك في تكافؤ المجموعتين في التحصيل العام وتحصيل

المواد االجتماعية وتكافؤ العمر الزمني للطالبات وتكافؤ المستوى االقتصادي واالجتماعي للطالبات.
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جدول رقم ( )55يبين الفرق بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية و الضابطة حول القياس
القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية

المتغير
تذكر
فهم
تحليل
تطبيق
المجموع

المجموعة

عدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ضابطة

50

2.05

5.211

تجريبية

50

5.10

5.15

ضابطة

50

50.22

2.55

تجريبية

50

2.25

2.02

ضابطة

50

5.52

5.022

تجريبية

50

5.222

5.512

ضابطة

50

2.22

2.02

تجريبية

50

2.12

5.11

ضابطة

50

52.2

1.15

تجريبية

50

52.22

2.02

قيمة ت

الداللة

0.152

غير دالة

5.551

غير دالة

0.121

غير دالة

0.512

غير دالة

0.112

غير دالة

ثانيا :نتائج الفرض الثاني:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالبات في

المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة
التجريبية.
للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار( )tللعينات المستقلة ( independent

 )sample t-testبهدف المقارنة بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية (ن= )50والمجموعة
الضابطة (ن= )50لالختبار البعدي وذلك للكشف عن وجود فروق بين العينتين التجريبية والضابطة في

القياس البعدي.
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جدول رقم ( )55الفرق بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية و الضابطة حول القياس
البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية

المتغير
تذكر
فهم
تحليل
تطبيق
المجموع

المجموعة

عدد

الوسط الحسابي االنحراف المعياري

ضابطة

50

2.25

5.51

تجريبية

50

2.02

5.22

ضابطة

50

50.1

2.21

تجريبية

50

52.1

5.25

ضابطة

50

1.55

2.05

تجريبية

50

55.52

5.22

ضابطة

50

5.12

5.525

تجريبية

50

2.02

0.225

ضابطة

50

52.1

1.05

تجريبية

50

21.22

2.52

قيمة ت

الداللة

5.21

0.055

2.10

0.00

2.052

0.00

5.12

0.502

5.12

0.00

يوضح الجدول السابق نتائج اختبار ( )tللعينات المستقلة حيث أظهرت النتائج في الجدول السابق إنه
يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة

التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية بأبعاده المختلفة وهى (التذكر ،الفهم،
التحليل) باإلضافة للدرجة الكلية الختبار المفاهيم الجغرافية حيث كان الفرق لصالح المجموعة التجريبية حيث

كانت قيمة المعنوية أقل من ( )0.02وهذا دال إحصائيا ،في حين لم يظهر المجال الخاص (التطبيق) أي
فروق إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة حيث كانت قيمة المعنوية أكبر من ()0.02

وهذا غير دال إحصائيا بمعنى أن توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية كان له أثر واضح على تنمية
المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف السابع األساسي .وهذا يدل على أن لألفالم التعليمية دور فعال في

تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف السابع األساسي ،حيث عملت األفالم التعليمية على تنمية تلك

المفاهيم في مجال (التذكر ،الفهم ،التحليل) وهذا يعود إلى طبيعة مستوى الطالبات وميولهن نحو ذلك النوع

من األسئلة وأن األفالم التي تم تطبيقها على عينة الدراسة قد حققت الغرض والهدف منها ،بينما لم يكن هناك

فروق إحصائية في مجال (التطبيق) وهذا قد يعود إلى طبيعة األفالم التي تم استخدامها في هذا المجال والتي
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قد ال تكون أعدت لتحقيق الهدف في هذا المجال كما هو متوقع لذلك ،أي ان األفالم التعليمية تقوم بجذب

انتباه الطالبات وزيادة تركيزهن نحو مادة الجغرافيا بعكس الطريقة التقليدية التي ال تثير دافعية الطالبات نحو

التعلم.
ولقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات االاتية وهي :ودراسة الزبيدي ،مجيد ( )5052أثر

استراتيجية اإلثراء الوسيلي في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة التميمي ،صالح (5052م) أثر استراتيجية

الخريطة الذهنية في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة الجبوري ،اللبان ( )5052فاعلية استراتيجية دوائر

المفهوم في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة بدن ( )5055أثر أنموذج التفكير النشط في اكتساب المفاهيم

الجغرافية ،ودراسة يونس ( )5052أثر التصوير الفيديوي في االكتساب واالحتفاظ ،دراسة العدواني ()5055

في أثر األفالم على تحصيل الطلبة ،ودراسة الكحلوت ( )5055تنمية المفاهيم الجغرافية من خالل استراتيجية
البيت الدائري ،ودراسة قنوع ( )5055تنمية المفاهيم الجغرافية من خالل اآليات القرآنية الكونية ،ودراسة

الطائي ( )5055تنمية المفاهيم باستخدام طريقة الشكل ) ،(Veeودراسة الغزيوات (5055م) استخدام نموذج
روثكوف في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة فروانة5055( ،م) لمواقع الفيديو االلكترونية وتأثيرها على
مهارات تصميم الصور الرقمية ومهارات تصميم الملصقات التعليمية ،ودراسة علي ،الطائي ( )5055تنمية

مفاهي م ومهارات مادة الخرائط بطريقتي المشروع والتعلم التعاوني باالستراتيجية التكاملية ، ،ودراسة العدوان،
(5055م) فاعلية استخدام استراتيجية دورة التعلم في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة Selim, mosafer

( )5055باستخدام برنامج حركي لتنمية المفاهيم الرياضيات ،ود ارسة النباهين )5055( ،أثر توظيف المسرح
والدراما بالفيديو في اكتساب مفاهيم الفكر االسالمي ،دراسة كاظم ( )5055تفوق المجموعة التجريبية األولي

التي درست باستعمال الفيديو ) (CDعلى المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستعمال الملصقات

الجدارية ،والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي.

بينما لم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة فروانة )5055( ،في تأثر االختبار المعرفي البعدي
لتصميم الصور الرقمية لمواقع األفالم التعليمية.
ثالثا :نتائج الفرض الثالث:
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة التجريبية.
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للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار( )tللعينات المستقلة ( independent

 )sample t-testبهدف المقارنة بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية (ن= )50والمجموعة
الضابطة (ن= )50وذلك للكشف عن وجود فروق بين العينتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي الختبار

المفاهيم الجغرافية.

جدول رقم ( )52يبين الفرق بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية و الضابطة حول القياس
القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية

المتغير
تذكر
فهم
تحليل
تطبيق
المجموع

المجموعة

عدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ضابطة

50

5.11

5.525

تجريبية

50

5.22

5.215

ضابطة

50

50.51

2.151

تجريبية

50

50.01

2.21

ضابطة

50

5.1

0.255

تجريبية

50

5.5

5.55

ضابطة

50

2.02

5.12

تجريبية

50

2.11

2.02

ضابطة

50

52.21

1.522

تجريبية

50

55.2

1.512

قيمة ت

الداللة

0.515

0.152

0.521

0.155

5.12

0.050

0.212

0.251

0.250

0.510

يوضح الجدول السابق نتائج اختبار ( )tللعينات المستقلة حيث أظهرت النتائج في الجدول السابق إنه

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالب في المجموعة
التجريبية والضابطة حول القياس القبلي الختبار المفاهيم الجغرافية بأبعاده المختلفة وهى (التذكر ،الفهم،
التطبيق) باإلضافة للدرجة الكلية الختبار المفاهيم الجغرافية ،وهذا يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة.

في حين أظهر المجال الخاص (بالتحليل) وجود فروق إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة حيث كانت قيمة المعنوية أقل من ( )0.02وهذا دال إحصائيا وتعزى تلك الفروق إلى االختالف
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بين الطالب في التفضيل بين نوع األسئلة ،واختالف قدرة الطالب على التحليل ،وبذلك تم تحقيق صدق

الفرض الثالث للدراسة.

رابعا :نتائج الفرض الرابع:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالب في

المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة
التجريبية.
للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار( )tللعينات المستقلة ( independent

 )sample t-testبهدف المقارنة بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية (ن= )50والمجموعة
الضابطة (ن= )50وذلك للكشف عن وجود فروق بين العينتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي.

جدول رقم ( ) 55الفرق بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية والضابطة حول القياس البعدي
الختبار المفاهيم الجغرافية

المتغير
تذكر
فهم
تحليل
تطبيق
المجموع

المجموعة

عدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ضابطة

50

1.12

5.25

تجريبية

50

2.00

5.51

ضابطة

50

2.10

2.52

تجريبية

50

55.12

5.21

ضابطة

50

5.01

0.152

تجريبية

50

5.22

5.52

ضابطة

50

2.22

2.21

تجريبية

50

55.22

5.01

ضابطة

50

51.52

2.22

تجريبية

50

22.11

1.52
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قيمة ت

الداللة

0.522

0.215

2.221

0.00

5.220

0.005

2.105

0.00

5.22

0.00

يوضح الجدول السابق نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة حيث أظهرت النتائج في الجدول السابق

انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.02بين متوسط درجات الطالب في المجموعة
التجريبية والضابطة حول القياس البعدي الختبار المفاهيم الجغرافية بأبعاده المختلفة وهى (الفهم ،التحليل،

التطبيق) باإلضافة للدرجة الكلية الختبار المفاهيم الجغرافية حيث كان الفرق لصالح المجموعة التجريبية

حيث كانت قيمة المعنوية أقل من ( )0.02وهذا دال إحصائيا ،في حين لم يظهر المجال الخاص بالتذكر
أي فروق إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة حيث كانت قيمة المعنوية أكبر من ()0.02

وهذا غير دال إحصائيا بمعنى أن توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية كان له أثر واضح على تنمية

المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف السابع األساسي .وهذا يبين أن األفالم التعليمية تناسب األسئلة ذات

المستويات العليا التي تقيس المفاهيم األعلى من التذكر ،وهذه طبيعة مادة الجغرافيا التي تعتمد على الفهم

والتطبيق والتحليل والتفسير واالستنتاج أكثر من التذكر ،ويتبين من نتيجة الفرض الرابع أن األفالم التعليمية
عملت على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف السابع ،أي أنها أكثر فاعلية في التدريس من الطرق

التقليدية التي تستخدم في عملية التدريس ،ويعود ذلك إلى أن األفالم التعليمية تساعد الطالب على ربط
المقرر الدراسي بالبيئة المحيطة به ،وتعمل على تحفيز الطالب وجذب االنتباه.
وتشير نتائج البحث العلمي الذى أجراه ) (Grropperعلى ان تعلم المفاهيم والتصورات يتم على
نحو أسرع ،حين تسبق العروض المصورة ،العروض اللفظية المطبوعة ،وهذه النتائج تبرز قوة المواد البصرية

في عملية التعلم ،وتؤكد تفوقها على الكلمات ،في األعمال التي تتطلب أو تتضمن التعلم التصوري( .عبد
الصمد)52 :5055 ،

تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات االاتية :مع دراسة عبيس ،كريم (5055م) أثر استعمال

استراتيجية التخيل الموجه في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة العزاوي (5052م) أثر أنموذج ( )vفي

اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة مطرود ،محمد5052( ،م) أثر استخدام الفيديو التفاعلي في االكتساب،
ودراسة العدواني ( )5055في أثر األفالم على تحصيل الطلبة ،ودراسة الرضا ،العزاوي5055( ،م) أثر

أنموذج "وودز" في تصحيح المفاهيم الجغرافية ذات الفهم الخاطئ ،دراسة الغزيوات (5055م) استخدام نموذج

"روثكوف" في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة العدوان5055( ،م) فاعلية استخدام استراتيجية دورة التعلم
في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة  )5055( Selim, mosaferباستخدام برنامج حركي لتنمية المفاهيم

الرياضيات ،ودراسة الزهراني (5005م) تأثير استخدام اشرطة الفيديو التعليمية في تعلم بعض المهارات،
ودراسة على ،نور الدين ( )5002بناء فيديو تعليمي في تنمية المفاهيم والمهارات.
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خامسا :نتائج الفرض الخامس:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي حول اختبار المفاهيم الجغرافية لصالح القياس البعدي.
للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار( )tللعينات المرتبطة (paired sample t-
 )testبهدف المقارنة بين متوسط درجات الطالب في القياسين القبلي (ن= )50القياس البعدي (ن=)50
وذلك للكشف عن وجود فروق بين القياسين ( القبلي -البعدي).

جدول رقم ( )55الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية على القياس (القبلي – البعدي)
المتغير
تذكر
فهم
تحليل
تطبيق
المجموع

المجموعة

عدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قبلي

50

5.22

5.21

بعدي

50

2.00

5.51

قبلي

50

50.01

2.21

بعدي

50

55.12

5.21

قبلي

50

5.50

5.55

بعدي

50

5.22

5.52

قبلي

50

2.11

2.02

بعدي

50

55.22

5.01

قبلي

50

55.2

1.51

بعدي

50

22.11

1.52

قيمة ت

الداللة

2.501

0.00

2.51

0.00

5.22

0.00

2.52

0.00

2.25

0.00

يتضح من الجدول السابق إنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين

متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي حول اختبار المفاهيم الجغرافية
بأبعاده (التذكر ،الفهم ،التحليل ،التطبيق) باإلضافة للدرجة الكلية الختبار المفاهيم الجغرافية حيث كانت قيمة

المعنوية ( )sigأقل من ( )0.05وهذا دال إحصائيا حيث كانت هذه الفروق لصالح القياس البعدي لدى

الطالب الذين طبق عليهم االختبار ،بالتالي نستنتج أن استخدام األفالم التعليمية كان له أثر كبير واضح

على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف السابع.
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ولقد دلت الدراسات على أن ما يراه المتعلم في فيلم تعليمي يبقي عالقا بذهنه فترة طويلة وذلك

الشتراك البصر والسمع في إدراك مادة الفيلم ،مما ييسر تذكرها واسترجاعها( .الطناوي)21 :5002 ،

تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العزاوي (5052م) أثر أنموذج ( )Vفي اكتساب المفاهيم

الجغرافية ،ودراسة البربري ،اسحاق (5050م) تأثر الفيديو التفاعلي في تنمية المهارات،
سادسا :نتائج الفرض السادس:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين متوسط درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي حول اختبار المفاهيم الجغرافية لصالح القياس البعدي.
للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار( )tللعينات المرتبطة (paired sample t-

 )testبهدف المقارنة بين متوسط درجات الطالب في القياسين القبلي (ن= )50القياس ألبعدي (ن=)50
وذلك للكشف عن وجود فروق بين القياسين ( القبلي -البعدي).

جدول رقم ( )52الفرق بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية على القياس القبلي والبعدي
المتغير
تذكر
فهم
تحليل
تطبيق
المجموع

المجموعة

عدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قبلي

50

5.1

5.15

بعدي

50

2.02

5.22

قبلي

50

2.25

2.02

بعدي

50

52.1

5.25

قبلي

50

5.22

5.51

بعدي

50

2.02

0.225

قبلي

50

2.12

5.11

بعدي

50

55.52

5.22

قبلي

50

52.22

2.02

بعدي

50

21.2

2.52
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قيمة ت

الداللة

55.52

0.00

1.52

0.00

5.25

0.00

1.12

0.00

52.52

0.00

يتضح من الجدول السابق إنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين

متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي حول اختبار المفاهيم الجغرافية

بأبعاده (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل) باإلضافة للدرجة الكلية الختبار المفاهيم الجغرافية حيث كانت قيمة

المعنوية ( )sigأقل من ( )0.05وهذا دال إحصائيا حيث كانت هذه الفروق لصالح القياس البعدي لدى

الطالبات الذين طبق عليهم االختبار ،بالتالي نستنتج أن استخدام األفالم التعليمية كان له أثر كبير وواضح

على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف السابع .وهذا يبطل نص الفرض الذي يقول إنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية.

سابعا :نتائج الفرض السابع:
استخدام مقاطع األفالم التعليمية كان له أثر كبير على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف
السابع في القياسين القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي.
وللتحقق من أن درجة الفاعلية في تنمية المفاهيم الجغرافية كانت ترجع إلى استخدام مقاطع األفالم

التعليمية تم حساب حجم تأثير هذه المقاطع على تنمية المفاهيم الجغرافية ،باستخدام مربع إيتا ( )2حسب

المعادلة التالية:



جدول ( )51حجم التأثر
مربع إيتا ( 

حجم األثر

.5

أقل من 0.05

صغير

.5

من 0.55 - 0.05

متوسط

.2

أكبر من 0.55

كبير
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جدول رقم ( )52يوضح قيمة اختبار ) (tومعامل إيتا لدرجات الطالب في القياس القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية

المجال

قيم )(t

قيمة إيتا

قيمة إيتا تربيع

حجم األثر

تذكر

2.55

0.15

0.55

كبير

فهم

2.51

0.12

0.55

كبير

تطبيق

2.52

0.222

0.21

كبير

تحليل

5.22

0.502

0.515

كبير

المجموع

2.25

0.155

0.202

كبير

يتضح من جدول ( )52أن حجم تأثير مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم الجغرافية لدى

طالب المجموعة التجريبية في مادة الجغرافيا كان كبير جدا في القياس البعدي ،حيث أن قيمة إيتا( )2فاقت
( ،)0155وعليه فإن نسبة كبيرة من هذه الفروق كانت نتيجة استخدام مقاطع األفالم التعليمية في تعليم
الطالب مادة الجغرافية.

تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  )5052( ،G0LOS, MOSESالفيديو التعليمي يسهل
تعلم المهارات ،ودراسة  )5055( Torayaتثقيف المرضى بالفيديو ،ودراسة العدواني ( )5055في أثر

األفالم على تحصيل الطلبة ،ودراسة عويس ،الطباخ ،الفقي (5001م) استخدام برامج الفيديو التعليمية في
تنمية القدرات.
ثامنا :نتائج الفرض الثامن:
استخدام مقاطع األفالم التعليمية كان له أثر كبير على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالبات
الصف السابع في القياسين القبلي والبعد لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي.
وللتحقق من أن درجة الفاعلية في تنمية المفاهيم الجغرافية كانت ترجع إلى استخدام مقاطع األفالم

التعليمية ثم حساب حجم تأثير هذه المقاطع على تنمية المفاهيم الجغرافية ،باستخدام مربع ايتا ( )2والجدول
التالي يوضح قيمة اختبار( )tومعامل إيتا لدرجات الطالبات.
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جدول رقم ( )51يوضح قيمة اختبار ) (tومعامل إيتا لدرجات الطالبات في القياسين القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية

المجال

قيم )(t

قيمة إيتا

قيمة إيتا تربيع

حجم األثر

تذكر

55.52

0.125

0.225

كبير

فهم

1.52

0.101

0.152

كبير

تطبيق

1.12

0.15

0.121

كبير

تحليل

5.25

0.102

0.212

كبير

المجموع

52.52

0.202

0.152

كبير

يتضح من جدول ( )51أن حجم تأثير مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم الجغرافية لدى

طالبات المجموعة التجريبية في مادة الجغرافيا كان كبير جدا في القياس البعدي ،حيث أن قيمة إيتا ()2
فاقت ( ،)0155وعليه فإن نسبة كبيرة من هذه الفروق كانت نتيجة استخدام مقاطع األفالم التعليمية في تعليم

الطالبات لمادة الجغرافية.

كذلك تسهم األفالم التعليمية في تنمية أوجه التقدير لدى المتعلمين ،فيمكن مساعدة المتعلمين على

تقدير العلماء وجهودهم من خالل عرض أفالم عن قصص العلماء والمخترعين توضح الصعوبات التي

صادفتهم والجهود التي بذلوها للتغلب عليها ،مما يتيح مجاال كبي ار لتقدير جهودهم والتحلي بالكثير من
صفاتهم كاألمانة والتضحية والصبر وانكار الذات( .الطناوي)22 :5002 ،
تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الجبوري ،اللبان ( )5052فاعلية استراتيجية دوائر المفهوم
في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،ودراسة  )5052( G0LOS, MOSESالفيديو التعليمي يسهل تعلم

المهارات ،ودراسة  )5055( Torayaتثقيف المرضى بالفيديو ،ودراسة العدواني ( )5055في أثر األفالم
على تحصيل الطلبة ،ودراسة فروانة (5055م) تأثير مواقع الفيديو االلكترونية في اكتساب مهارات تصميم

الصور الرقمية ،ودراسة عويس ،الطباخ ،الفقي (5001م) استخدام برامج الفيديو التعليمية في تنمية القدرات.

لم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي تم عرضها في الفصل الثالث

من الدراسة ،ويعود ذلك إلى اختالف متغيرات الدراسة مع متغيرات الدراسات األخرى علما بأنها جميعا حققت
نتائج إيجابية دالة إحصائيا سواء فيما يخص المفاهيم أو األفالم وهذه الدراسات هي :دراسة Deborah,
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 )5052( Scottألنها اختلفت في متغير الدراسة على تفضيل المواد التدريبية من حيث الجنس والفئات
العمرية والمقارنة بين مجموعتين ) (GEN Yو ) ،(GEN Xودراسة  )5055( ،Mahfzaالختالف متغير
الدراسة التي ظهرت علية النتائج الجنس -الريف والمدينة -الكليات اإلنسانية ،ودراسة حمدان (5055م)

اختلفت في متغيرات الدراسة علما بأنها أثبتت فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي ،ودراسة أبو جحجوح ،حسونة،

( )5055بسبب اختالف متغيرات الدراسة فاعلية التعليم االلكتروني الموجه بالفيديو ،ودراسة الغامدي
( )5055اختالق متغيرات الدراسة تأثر ألعاب الفيديو على رسوم األطفال ،ودراسة عفونة ( )5055بسبب
اختالف متغيرات الدراسة لقياسها النسبة المئوية للبث الحي المباشر ،ودراسة Abdul Haq, Nazzal

( )5002ألنها قاست فاعلية ثالثة نماذج لتدريس مفاهيم مساق تصميم التدريس ،ودراسة )5002( ،Basfar

بسبب اختالف متغيرات الدراسة عن أثر الثقافة األجنبية على ثقافة المجتمع السعودي من خالل الفيديو

والتلفاز حيث لم تكن مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،ودراسة  )5002( Alsalehاختلفت في متغي ارت

الدراسة للتأثيرات الناجمة عن مشاهدة ألعاب الفيديو.
مما سبق ي تبين أن بعض مقاطع األفالم التعليمية كان لها أثر كبير في تنمية المفاهيم الجغرافية لدى

طلبة الصف السابع األساسي ،وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى مجموعة من األسباب هي:

 -5التدريس بطريقة األفالم التعليمية يعمل على توفير الوقت والجهد داخل الصف التعليمي للمعلم والمتعلم.
 -5التدريس بطريقة األفالم التعليمية تعمل على توفير مناخ تعليمي جديد مشوق ومحفز لتعلم الطلبة
واستيعاب المفاهيم الجغرافية وربطها بالبيئة التي يعيش فيها الطلبة.

 -2تعد طريقة التعلم باستخدام األفالم التعليمية من أهم طرق التدريس الفعالة في مادة الجغرافيا ألن
الجغرفيا تدرس العالقة القائمة بين اإلنسان وبيئته من حيث التأثر والتأثير أي أنها عالقة متبادلة.
ا

 -5التعليم باستخدام األفالم التعليمية يعمل على جذب انتباه الطلبة إلى موضوع الدرس ويزيد من درجة
االستيعاب.

 -2يساعد التعلم باستخدام األفالم التعليمية الطلبة على االحتفاظ وبقاء أثر المعلومات لوقت أطول.
 -1تعد طريقة التدريس باألفالم التعليمية من أكثر الوسائل التي تساعد الطلبة على الربط بين موضوعات
التعلم والبيئة التي يعيش فيها.

 -2إن التدريس بطريقة األفالم التعليمية تمتلك خصائص إيجابية تساعد على ربط الخبرات السابقة بالخبرات
الالحقة للطلبة مما يعمل على زيادة تنمية المفاهيم الجغرافية لديهم.

 -1تساعد األفالم التعليمية على التعلم الذاتي واكتشاف المعلومات عن طريق المالحظة والمشاهدة وبالتالي
الحصول على مفاهيم ومعلومات جديدة.
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 -2تعمل األفالم التعليمية على اإلجابة عن كثير من األسئلة والتساؤالت التي تجول في ذاكرة الطلبة حول
موضوع التعلم.

 -50تناسب األفالم التعليمية عملية تعلّم الجغرافيا وخاصة المفاهيم التي ترتبط بالمهارات العليا ألن الجغرافيا
تحتاج إلي قدرات عقلية عليا الستيعاب وادراك مفاهيمها.

 -55إن أكثر طرق التدريس التي تناسب تدريس مادة الجغرافيا هي التي تعتمد على المالحظة والمشاهدة
والدراسة الميدانية ويحصل الطالب على ذلك من خالل األفالم التعليمية.

 -55الحظت الباحثة أن المجموعة التجريبية للطالب والطالبات التي تم تدريسها بطريقة األفالم التعليمية قد
اكتسبت مفاهيم أخرى غير التي تم استخدامها في الدراسة ملحق رقم ( )5وهذا بخالف الطالب
والطالبات في المجموعة الضابطة التي تم تدريسهم بالطريقة التقليدية التي من خاللها اكتسب الطلبة

المفاهيم المحددة للموضوع فقط.

 -52تزيد طريقة التدريس باستخدام األفالم التعليمية في زيادة الخبرة التعليمية لدى الطلبة وتنميتها.

 -55تعطي األفالم التعليمية مشاهدة حية وواقعية للتعرف على المفاهيم الجغرافية وتساعدهم على حل
المشكالت وتنمية القدرات العقلية للطلبة.

توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة حول أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية في
تنمية المفاهيم الجغرافية ،والتي توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود أثر ودور إيجابي لألفالم التعليمية في

تنمية المفاهيم الجغرافية فإن الباحثة توصي بما يلي:

 -5ضرورة استخدام وتوظيف األفالم التعليمية في تدريس الجغرافيا للصف السابع وللمراحل الدنيا والعليا لما
لها من دور إيجابي في تنمية المفاهيم الجغ ارفية لدى الطلبة.

 -5عقد دورات تدريبية وورش عمل عن الطرق والتوظيف واالستخدام األمثل لألفالم التعليمية في تدريس
منهاج الجغرافيا.

 -2إنشاء واعداد فريق متخصص لتصميم األفالم التعليمية تتناسب ومحتوي دروس الجغرافيا لكل مرحلة
تعليمية.

 -5إنشاء مختبرات متخصصة ومعدة لتدريس الطالب بواسطة األفالم التعليمية ،وتوفير جميع اإلمكانيات
واالحتياجات الالزمة لذلك.

 -2تطوير منهاج الجغرافيا لطلبة الصف السابع األساسي بما يتالءم وطرق التدريس باستخدام األفالم
التعليمية.
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 -1إجراء العديد من الدراسات عن أثر توظيف األفالم التعليمية على تنمية المفاهيم الجغرافية من حيث
األثر ،وطرق التدريس ،جوانب الضعف والقوة ،طرق تنميتها.

 -2االستعانة بالتقنيات التعليمية الحديثة في تدريس مقرر الجغرافيا للصف السابع األساسي ،والمراحل
التعليمية األخرى.

 -1تنمية مهارات مفاهيم التفكير العليا في الجغرافيا لدى طلبة الصف السابع األساسي والمراحل التعليمية
األخرى.

مقترحات الدراسة:
 -5دراسة أثر توظيف األفالم التعليمية على تنمية المفاهيم الجغرافية لمراحل تعليمية أخرى ،وذلك للتعرف
على المرحلة األنسب التي تالئم تدريس الجغرافيا باألفالم التعليمية.

 -5دراسة أثر األفالم التعليمية في تنمية مفاهيم الجغرافيا الطبيعية لدى الطلبة كالسهول ،الجبال ،األنهار،
الهضاب ،األودية ،الغابات.

 -2إجراء دراسة عن مدى تقبل الطلبة للتدريس باألفالم التعليمية وأثرها على تنمية المفاهيم الجغرافية.

 -5إجراء هذه الدراسة على موضوعات ومواد أخرى غير الجغرافيا مثل (التربية اإلسالمية ،العلوم ،التاريخ،
التربية الرياضية).
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قائمة المراجع
أوالا :المراجع العربية.
ثانيا :المراجع األجنبية.

130

قائمة المراجع
أوالا :المراجع العربية:
 -5أبو جحجوح ،يحيى وحسونة ،إسماعيل ( .)5055فاعلية التعليم اإللكتروني الموجه بالفيديو في تنمية

التفكير العلمي واالتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة ،المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد ،العدد

الخامس ،المجلد الثالث ،كانون ثاني.

 -5أبو زايدة ،حاتم ( .)5001فعالية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاهيم والوعي الصحي في العلوم
لدى طلبة الصف السادس األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين.

 -2أبو سنينة ،عودة وعياش ،اَمال ( .)0313درجة توظيف معلمي العلوم والجغرافية لمبادئ النظرية
البنائية االجتماعية في تدريسهم في مرحلة التعليم األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في
األردن ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم االنسانية) ،المجلد .)10( 02
 -5أبو عيطة ،سهام ( .)5055فاعلية شبكة التواصل االجتماعي "الويكي" في تنمية المفاهيم التكنولوجية
ومهارات االنترنت لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة االسالمية.

 -2أبو قورة ،رشا ( .)5055أثر توظيف برنامج الكورت في تنمية المفاهيم ومهارات حل المشكلة بالعلوم

لدى طالبات الصف العاشر األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين.

 -1األغا ،إحسان واالستاذ ،محمود( .)5002مقدمة في تصميم البحث التربوي ،ط ،5مكتبة الطالب
الجامعي ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -2البربري ،رفيق واسحاق ،حسن ( .)5050فاعلية برنامج مقترح للتدريس المصغر قائم على تكنولوجيا

الفيديو التفاعلي في تنمية المهارات التنفيذية للتدريس لدى طالب كلية المعلمين بجامعة جازان،

مجلة التربية العملية ،العدد السادس ،المجلد الثالث عشر ،نوفمبر.

 -1البرجاوي ،موالي المصطفي ( .)0311إشكالية تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي وفق مدخل
الكفايات :تصور مقترح لتطوير طرق تدريس الجغرافيا ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،العدد
( ،)4المجلد ( ،)3حزيران.
 -2التميمي ،ليث وصالح ،سرى ( .)5052أثر استراتيجية الخريطة الذهنية في اكتساب المفاهيم

الجغرافية لدى طالبات الصف الخامس األدبي في مادة الجغرافية ،مجلة البحوث التربوية والنفسية،

العدد (.)55
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 -50الجبوري ،حمدان واللبان ،زهراء ( .)5052فاعلية إستراتيجية دوائر المفهوم في اكتساب المفاهيم

لدى طالبات الصف الخامس األدبي ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية /جامعة
بابل ،العدد ( ،)52شباط.

 -55الجراح ،عبد المهدي ( .)0313درجة استخدام معلمي المدارس األردنية ومعلماتها لمنظومة التعلم
اإللكتروني ) (Eduwaveواتجاهاتهم نحوها ومعوقات استخدامها ،مجلة العلوم التربوية والنفسية،
العدد ( ،)1المجلد ( ،)11مارس.
 -55الجوراني ،ابراهيم محمد ( .)5002تدريس المفاهيم النحوية على وفق ستراتيجية خرائط المفاهيم
(بحث تجريبي) ،دراسات تربوية ،العدد السابع ،تموز.

 -52الحراحشة ،كوثر ( .)5055أثر استراتيجية المماثلة في تدريس العلوم في اكتساب المفاهيم العلمية

ومستوى أداء عمليات العلم األساسية "دراسة شبه تجريبية على تالميذ الصف الخامس األساسي في

األردن ،مجلة جامعة دمشق ،العدد الثاني ،المجلد (.)51

 -55الحسو ،يحيى والفرطوسي ،محمد ( .)5052أثر التدريس بالمدخل المنظومي في اكتساب المفاهيم
الجغرافية عند طالب الصف األول المتوسط ،مجلة األستاذ ،العدد ( ،)505المجلد الثاني.

 -52الحسين ،أحمد بن محمد ( .)5055مدى تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط المفاهيم الجغرافية
الواردة في كتاب (جغرافيا المملكة العربية السعودية وبعض دول العالم الخارجي) المقرر ،مجلة العلوم

اإلنسانية واالجتماعية ،العدد الحادي والعشرون ،شوال.

 -51الديرشوي ،عبدالمهيمن وصيام ،محمد وطربوش ،أمين ( .)5055فاعلية استخدام برنامج الشرائح
المحوسبة وجهاز عارض البيانات في تدريس مادة الجغرافية "دراسة شبه تجريبية على طالبات

الصف العاشر في محافظة ريف دمشق" ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ( )52ملحق.

 -52الرنتيسي ،محمود وعقل ،سعيد ( .)5055تكنولوجيا التعليم (النظرية والتطبيق العملي) ،ط ،5مكتبة
افاق مقابل الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -51الزبيدي ،صباح ومجيد ،سهاد ( .)5052أثر استراتيجية اإلثراء الوسيلي في اكتساب المفاهيم
الجغرافية عند طالبات الصف األول المتوسط ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،العدد (.)55

 -52الزهراني ،كمال ( :)5005تأثير استخدام أشرطة الفيديو التعليمية في تعلم بعض مهارات كرة القدم
لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القري،

السعودية.
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 -50السواعي ،عثمان نايف ( .)5002أثر استخدام الفيديو في إثراء مساق طرق تدريس الرياضيات

وفي االتجاهات نحو الرياضيات والقلق الرياضي والمعتقدات بفاعلية التدريس لدى الطالبات معلمات

المرحلة االبتدائية ،مجلة كلية التربية -جامعة اإلسكندرية ،إدارة النشر العلمي ،العدد ( ،)5المجلد الرابع
عشر.

 -55الصرايره ،محمد شاكر ( .)5055أثر التدريس باستخدام األلعاب التعليمية في تنمية المفاهيم
الجغرافية لدى طلبة الصف السابع األساسي في محافظة الكرك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

مؤتة ،األردن.

 -55الطائي ،أميرة ( .)5055اثر استخدام طريقة الشكل ) (Veeفي تنمية المفاهيم الجغرافية لدى
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية ،مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ،العدد (،)5

المجلد (.)55

 -52الطناوي ،عفت ( .)5002التدريس الفعال تخطيطه – مهاراته -استراتيجياته -تقويمه ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.

 -55الطويل ،رهام ( .)5055أثر توظيف أسلوب الدراما في تنمية المفاهيم وبعض عمليات العلم بمادة
العلوم لدى طالبات الصف الرابع األساسي ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -52العثمان ،ناصر بن عثمان ( .)5050أثر استخدام خ ارئط المفاهيم في تدريس مادة الجغرافيا على
تحصيل تالميذ الصف األول المتوسط واتجاهاتهم نحو المقرر الدراسي ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.

 -51العدوان ،زيد ( .)5055فاعلية استخدام استراتيجية دورة التعلم في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدي
طلبة الصف العاشر في األردن ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) ،مجلد .)50( 52

 -52العدواني ،خالد ( .)5055فاعلية وحدة مطورة باستخدام األفالم الوثائقية في تحصيل طلبة الصف
األول الثانوي لمفاهيم الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها بالجمهورية اليمنية ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية التربية ،جامعة صنعاء.

 -51العزاوي ،احمد عبد الجبار ( .)5052أثر أنموذج ) (Vفي اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالب
الصف الرابع األدبي ،مجلة أبحاث ميسان ،العدد الثامن عشر ،المجلد التاسع.

 -52العساف ،جمال والصرايرة ،خالد ( .)5055مدى وعي المعلمين بمفهوم التعلم اإللكتروني وواقع
استخدامهم إياه في التدريس في مديرية تربية عمان الثانية ،مجلة العلوم والتربوية والنفسية ،العدد

( ،)5المجلد ( ،)52مارس.
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 -20العسيلي ،رجاء ( .)5055واقع التعليم اإللكتروني وتحدياته في تجربة جامعة القدس المفتوحة في
منطقة الخليل التعليمية ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،العدد ( ،)5المجلد ( ،)52مارس.

 -25العمرية ،صالح الدين ( .)5002طرق تدريس العلوم ،ط ،5مكتبة المجتمع العربي للنشر ،عمان،
األردن.

 -25الغامدي ،عبد الرحمن ( .)5055تأثير ألعاب الفيديو ) (Video Gamesعلى رسوم األطفال في
مرحلة الطفولة المتأخرة ،رسالة ماجستير غير منشورة في التربية الفنية ،جامعة أم القري ،السعودية.

 -22الغزيوات ،محمد ( .)5055أثر استخدام نموذج روثكوف في تدريس المفاهيم الجغرافية لطلبة الصف
العاشر ومدى احتفاظهم بهذه المفاهيم في األردن ،مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،العدد ( ،)5المجلد ( ،)52جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.

 -25الكحلوت ،امال ( .)5055فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم ومهارات

التفكير البصري بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -22المسعودي ،محمد وعبد ،جنان ( .)5055المفاهيم السكانية التي يكتسبها طلبة الصف السادس
األدبي من دراستهم مادة الجغرافية ،مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل ،العدد ( ،)2ايار.

 -21المعجم الوسيط ( .)5225الجزء األول ،المكتبة االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،استانبول ،تركيا.

 -22المهلل ،غادة محمد ( .)5055أثر برنامج الخرائط الذهنية على تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية
اإلبداع لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي في المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،برنامج تربية الموهوبين ،جامعة الخليج العربي ،مملكة البحرين.

 -21الناجي ،حسن والطراونة ،اسماعيل ( .)5002أثر برنامج تعليمي محوسب في مادة الجغرافيا في
اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي للمفاهيم البيئية واتجاهاتهم نحوه ،دراسات ،العلوم التربوية،

العدد ( ،)5المجلد (.)21

 -22النباهين ،ميسون ( .)5055أثر توظيف المسرح والدراما بالفيديو في اكتساب مفاهيم الفكر اإلسالمي
لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -50بدن ،هيفاء ( .)5055أثر أنموذج التفكير النشط في اكتساب المفاهيم الجغ ارفية وتنمية المهارات
فوق المعرفية لدى طالبات الصف الرابع األدبي ،مجلة األستاذ ،العدد ( ،)501المجلد الثاني.

 -55بدوي ،رمضان ( .)5050التعلم النشط  ،ط ،5دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان ،االردن.
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 -55بني فارس ،محمود ( .)0313أثر استخدام الحاسوب في تدريس التاريخ على التحصيل االَني
والمؤجل لدى طالب الصف الثاني المتوسط واتجاهاتهم نحوه ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،العدد
( ،)0المجلد ( ،)11يونيو.
 -52جامعة القدس المفتوحة ( .)5001القياس والتقويم في التعلم والتعليم ،عمان ،األردن.
 -55جامعة القدس المفتوحة ( .)5001تصميم التدريس ،عمان ،األردن.
 -52جامعة القدس المفتوحة ( .)5055تصميم التدريس ،عمان ،األردن.

 -51حسونة ،هيفاء ( .)5002تقويم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء معايير الجمعية
الجغرافية األمريكية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -52حمادي ،عباس والمسعودي ،محمد ( .)5002المفاهيم الجغرافية الصناعية التي يكتسبها طالب قسم

الجغرافية في كلية التربية األساسية جامعة بابل من وجهة نظر الطلبة للعام الدراسي -9009

 ،9002مجلة جامعة بابل للعلوم /العلوم االنسانية ،العدد ( ،)5المجلد (.)52

 -51حمدان ،أحمد ( .)5055فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي لتنمية بعض مهارات الخداع في كرة
السلة لدى طالب التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى ،مجلة الرافدين للعلوم الرياضية (نصف

سنوية) ،العدد ( ،)21المجلد (.)51

 -52خميس ،محمد عطية ( .)5002تكنولوجيا التعليم والتعلم ،ط ،5الناشر دار السحاب للطباعة والنشر
والتوزيع  ،كلية البنات جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.

 -20دلول ،عدنان والعاصي ،وائل ( .)5050المواد االجتماعية وطرائق تدريسها ،ط ،5مطبعة الكلية
(الخالدي) ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 -25زيتون ،كمال (  .) 5005تدريس العلوم للفهم ،ط ،5عالم الكتب للنشر والطباعة والتوزيع ،القاهرة،
مصر.

 -25سليم ،محمد صابر ( .)5002اختبار المفاهيم الكبرى ،مجلة التربية العلمية ،العدد األول ،المجلد
الثاني عشر ،مارس.

 -22سمور ،سحر ( .)5055أثر توظيف الصفوف االفتراضية في اكتساب مفاهيم الفقه اإلسالمي لدى
طالبات الدبلوم المتوسط واتجاهاتهم نحوها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -25شبل ،عصام ويشار ،حنان ( .)5002أثر تصميمين مختلفين لتتابع عرض المحتوي في برامج
الفيديو التعليمية على تنمية المهارات العملية لدى الطالبات الصم بمدارس األمل ،الجمعية المصرية
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لتكنولوجيا التعليم ،تكنولوجيا التعليم سلسلة دراسات وبحوث محكمة ،العدد الثاني ،المجلد السابع عشر،

إبريل.

 -22صيام ،محمد وحيد ( .)5005اَراء طالب دبلوم التأهيل التربوي نحو استخدام الفيديو في دراسة
مقرر (تقنيات التعليم) في كلية التربية بجامعة دمشق ،مجلة جامعة الملك سعود ،م ،55العلوم

التربوية والدراسات اإلسالمية (.)5

 -21عبد الرضا ،نجدت والعزاوي ،ماهر ( .)5055أثر أنموذج وودز في تصحيح المفاهيم الجغرافية ذات

الفهم الخاطئ لدى طالب الصف األول المتوسط ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،العدد الثالث

والثالثون.

 -22عبد الصمد ،ياسين ( .)5055الوسائل التعليمية البصرية اللوحات ،المجسمات ،الرسوم البيانية

وأهميتها في مجال التعليم – والتعلم ،مجلو أبحاث البصرة (العلوم اإلنسانية) ،العدد ( ،)5المجلد

(.)21

 -21عبد العال ،رجاء ( .)5005فعالية استخدام خرائط المفاهيم في تدريس الجغرافيا على اكتساب
المفاهيم الطبيعية والسياسية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،مجلة كلية التربية ببنها ،عدد أبريل.

 -22عبد العالي ،سللي ( .)5055الطرائق النشطة في تدريس الجغرافيا :دراسة تحليلية لألدبيات التربوية
الرسمية المؤطرة للجغرافيا المدرسية في النظام التعليمي المغربي ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة،

العدد ( ،)55المجلد ( ،)2تشرين الثاني.

 -10عبيد ،مصطفي فؤاد ( .)5002مهارات البحث العلمي ،أكاديمية الدراسات العالمية ،غزة ،فلسطين.

 -15عبيس ،فرحان وكريم ،حيدر ( .)5055أثر استعمال استراتيجية التخيل الموجه في اكتساب المفاهيم

الجغرافية واستبقائها لدى طالب الصف األول المتوسط ،مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل،

العدد ( ،)51حزيران.

 -15عفونة ،سائدة ( .)5055تجربة البث الحي المصور المباشر عبر األنترنتVideo Streaming

في جامعة القدس المفتوحة اتجاهات ومشكالت من وجهة نظر الدارسين الفصل الدراسي األول

9009م9002-م ،المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد ،العدد ( ،)2المجلد( ،)2كانون ثاني.

 -12على ،سحر ونور الدين ،اشرف ( .)5002فعالية استخدام الفيديو التعليمي في تنمية المفاهيم
والمهارات األساسية في رسم المانيكان الرجالي التعليمي لدى طالب الفرقة الثانية شعبة المالبس

الجاهزة ،مجلة بحوث التربية النوعية – جامعة المنصورة ،العدد العاشر ،يوليو .مصر.
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 -15على ،موفق والطائي ،رنا ( .)5055أثر استخدام طريقتي المشروع والتعلم التعاوني باالستراتيجية
التكاملية في تنمية مفاهيم ومهارات مادة الخرائط لدى طالبات معهدي إعداد المعلمات في مدينة

الموصل وميلهن نحو الجغرافية ،مجلة التربية والعلم ،العدد ( ،)2المجلد (.)51

 -12علي ،محمد السيد ( :)5002تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية ،ط ،5دار ومكتبة االسراء للطباعة
والنشر والتوزيع ،طنطا ،مصر.

 -11عوده ،شيماء ( .)5055أثر استخدام قصص الخيال العلمي في تنمية مفاهيم طالب الصف السادس
ذوي أنماط التعلم المختلفة في فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،
فلسطين.

 -12عويس ،خالد والطباخ ،حسناء والفقي ،عبداهلل ( .)5001أثر استخدام أساليب االنتقال ببرامج الفيديو
التعليمية في تنمية القدرات المكانية واالتجاه نحو المتاحف التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعلم،

الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،سلسلة دراسات وبحوث محكمة ،المؤتمر السنوي الحادي عشر
تكنولوجيا التعليم االلكتروني وتحديات التطوير التربوي في الوطن العربي ،مصر.

 -11عياد ،منى ( .)5001أثر برنامج بالوسائد المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة على اكتساب

المفاهيم التكنولوجية وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف السابع بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -12فروانة ،أكرم ( .)5055فعالية استخدام مواقع الفيديو االلكترونية في اكتساب مهارات تصميم الصور
الرقمية لدى طالبات كلية التربية في الجامعة االسالمية بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -20قزق ،محمود والختاتنة ،سماهر ( .)5055أثر استخدام السبورة اإللكترونية في تحصيل طالب الصف

الخامس األساسي في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوها في مدارس تربية محافظة إربد األولى في

األردن ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،العدد ( ،)5المجلد ( ،)52ديسمبر.

 -25قنوع ،مريم ( .)5052إثراء محتوى منهاج الجغرافيا باآليات القرآنية الكونية وأثره في تنمية المفاهيم
الجغرافية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -25كاظم ،نغم ( .)5055أثر استعمال الفيديو التعليمي والملصقات الجدارية في تحصيل طالبات الصف
الخامس اإلعدادي في مادة التربية االسالمية ،دراسات تربوية ،العدد الرابع عشر ،نيسان.
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 -22محمود ،صالح الدين (  .) 5002أثر استخدام الصور واألشكال التوضيحية في الدراسات
االجتماعية لتنمية عمليات التفكير لدى تالميذ الصف الرابع والصف الخامس االبتدائي وميولهم نحو

المادة ،مجلة دراسات المناهج وطرق التدريس ،العدد الخامس والثمانون ،مايو.

 -25مدنى ،محمد والعباسي ،مصطفي ( .)5055تصميم برمجية تعليمية حاسوبية ودمجها ببيئة
) (Moodleاإللكترونية وقياس أثرها على تحصيل عينة من طلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة

البحرين ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس.

 -22مصطفي ،حسام ( .)5002أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تطوير اإلبداع في الرياضيات لطلبة
الصف السابع األساسي في تربية قباطية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامع النجاح الوطنية ،نابلس،

فلسطين.

 -21مصطفي ،منصور ( .)5055أهمية المفاهيم العلمية في تدريس العلوم وصعوبات تعلمها ،مجلة
الدراسات والبحوث االجتماعية – جامعة الوادي ،العدد ( ،)1سبتمبر.

 -22مطر ،محمد ( .)5050فعالية مدونة إلكترونية في عالج التصورات الخطأ للمفاهيم العلمية لدى
طالب الصف التاسع األساسي واتجاهاتهم نحوها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -21مطرود ،حازم ومحمد ،السيد ( .)5052أثر استخدام الفيديو التفاعلي في االكتساب واالحتفاظ بفن

أداء رفعة الخطف برفع االثقال ،مجلة الرافدين للعلوم الرياضية (نصف سنوية) ،العدد ( ،)15المجلد
(.)52

 -22يحيى ،حسن ( .)5002الجغرافيا التربوية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -10يونس ،أفراح ( :)5052التغذية الراجعة بأسلوب التصوير الفيديوي وأثرها في االكتساب واالحتفاظ

ببعض الحركات اإليقاعية مع الكرة ،مجلة الرافدين للعلوم الرياضية (نصف سنوية) ،العدد (،)12

المجلد (.)52
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ملحق ()5
قائمة بأسماء المحكمين الختبار المفاهيم الجغرافية لطلبة الصف السابع األساسي
م

االسم

مكان العمل

الدرجة العلمية

5

محمد هاشم أغا

جامعة األزهر

أستاذ مشارك -أصول تربية

2

عبد الكريم فرج اهلل

جامعة األقصى

أستاذ مشارك -مناهج وطرق تدريس

3

ناهض صبحي فوره

جامعة األقصى

أستاذ مشارك -مناهج وطرق تدريس

5

رجاء موسى

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

2

محمد مقاط

و ازرة التربية والتعليم

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

1

عبد العزيز ريحان

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -جغرافيا

2

مؤمن نصر

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -جغرافيا

1

معين أبو جاسر

رئيس قسم اإلدارات المدرسية – مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد  -جغرافيا

2

وائل العاصي

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 50جمال الفليت

مشرف تربوي -و ازرة التربية والتعليم

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 55أكرم النجار

مدير مدرسة – مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 55عبداهلل علوان

مشرف تربوي -مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 52سليمان حرب

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -تكنولوجيا التعليم والمعلومات

 55إيهاب نصار

مدرس – مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 52عبد الكريم زقوت

مشرف جغرافيا -مديرية شمال غزة

ماجستير -جغرافيا

 51يوسف النجار

مدرس – مديرية شمال غزة

ماجستير -مناهج وطرق تدريس

 52إبراهيم سعداهلل

مدرس – مديرية شمال غزة

ماجستير -مناهج وطرق تدريس

 51أحمد ظاهر

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

بكالوريوس -اجتماعيات

 52امال الدده

مدرسة جغرافيا -مديرية شمال غزة

بكالوريوس -اجتماعيات
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ملحق ()5
قائمة بأسماء المحكمين للمفاهيم المتضمنة في كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي
م

االسم

مكان العمل

الدرجة العلمية

5

محمد هاشم أغا

جامعة األزهر

أستاذ مشارك -أصول تربية

2

عبد الكريم فرج اهلل

جامعة األقصى

أستاذ مشارك -مناهج وطرق تدريس

3

ناهض صبحي فوره

جامعة األقصى

أستاذ مشارك -مناهج وطرق تدريس

5

رجاء موسى

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

2

محمد مقاط

و ازرة التربية والتعليم

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

1

عبد العزيز ريحان

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -جغرافيا

2

مؤمن نصر

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -جغرافيا

1

معين أبو جاسر

رئيس قسم اإلدارات المدرسية – مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد  -جغرافيا

2

وائل العاصي

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 50جمال الفليت

مشرف تربوي -و ازرة التربية والتعليم

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 55أكرم النجار

مدير مدرسة – مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 55عبداهلل علوان

مشرف تربوي -مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 52سليمان حرب

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -تكنولوجيا التعليم والمعلومات

 55إيهاب نصار

مدرس – مديرية شمال غزة

أستاذ مساعد -مناهج وطرق تدريس

 52عبد الكريم زقوت

مشرف جغرافيا -مديرية شمال غزة

ماجستير -جغرافيا

 51يوسف النجار

مدرس – مديرية شمال غزة

ماجستير -مناهج وطرق تدريس

 52إبراهيم سعداهلل

مدرس – مديرية شمال غزة

ماجستير -مناهج وطرق تدريس

 51أحمد ظاهر

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

بكالوريوس -اجتماعيات

 52امال الدده

مدرسة جغرافيا -مديرية شمال غزة

بكالوريوس -اجتماعيات
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ملحق ()2
قائمة بأسماء المحكمين لمقاطع األفالم التعليمية المستخدمة بالدراسة
م

االسم

مكان العمل

الدرجة العلمية

5

عبد العزيز ريحان

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

دكتوراه في الجغرافيا

5

مؤمن نصر

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

دكتوراه في الجغرافيا

2

إبراهيم سعداهلل

مدرس تكنولوجيا -مديرية شمال غزة

ماجستير مناهج وطرق تدريس

5

أحمد ظاهر

مدرس جغرافيا -مديرية شمال غزة

بكالوريوس اجتماعيات

2

امال الدده

مدرسة جغرافيا -مديرية شمال غزة

بكالوريوس اجتماعيات

مدرس تكنولوجيا -مديرية شمال غزة

بكالوريوس تكنولوجيا

1

محمد مهدي
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ملحق ()5
جـــامــــــــعــــة االزهـــــــر  -غــــزة
عـــــــــــمادة الدراســــــات العليــــــــا
كــــلــــيـــــــــــة التـــــربــــيــــــــــــــة
قســـــم المناهج و طرق التـــــدريس
السيد/ة...........................................................................المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة تجريبية حول "أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم

الجغرافية لدى طلبة الصف السابع االساسي بمحافظة شمال غزة" ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد قائمة

بالمفاهيم الجغرافية التي ترتبط بالوحدة الثانية (الجانب البشري من جغرافية فلسطين) من كتاب جغرافية
فلسطين للصف السابع األساسي.
لذا ترجو الباحثة من سيادتكم التكرم باالطالع على قائمة المفاهيم الجغرافية وابداء رأيكم فيها بوضع اشارة
(×) أمام االختيار المناسب للمفهوم وذلك من حيث:
 مدى مناسبة المفهوم لطلبة الصف السابع األساسي.
 مدى انتماء المفهوم لموضوع الدراسة.

 درجة أهمية المفهوم في الوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي.

 إمكانية اجراء التعديل ،الحذف ،اإلضافة على قائمة المفاهيم الجغرافية بما يتفق مع المفاهيم التي
توجد في كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي.

 أي مالحظات أخرى تتعلق بجوانب قائمة المفاهيم الجغرافية.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة /أماني مصطفي أبو سليم
البيانات الخاصة بالمحكم
االسم:

الرتبة العلمية:

العمل الحالي:

التوقيع:
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المفاهيم الجغرافية المرتبطة بالوحدة الثانية (الجغرافيا البشرية) من كتاب جغرافية فلسطين:
م

المفهوم

مناسبته للمرحلة
مناسب

غير

انتمائه للمجال
ينتمي

ال ينتمي

درجة أهميته
مهم جدا

مناسب

5
5

الزيادة الطبيعية

2

صافي الهجرة

5

الزواج المبكر

2

الهجرة الداخلية

1

الهجرة الخارجية

2

التهجير القسري

الدرس الثاني /التركيب النوعي والعمري لسكان فلسطين:
1

التركيب النوعي

2

التركيب العمري

50

الخدمات

55

فرص العمل

الدرس الثالث /التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني حسب أماكن تواجده:
55

الشتات

52

الكثافة السكانية

55

السهل الساحلي

52

المخيمات

51

أراضي عام 51

الدرس الرابع /الحاصالت الزراعية في فلسطين:
52

المناخ

51

المناطق الجبلية

52

الغور

الدرس الخامس /أنماط الزراعة في فلسطين:
50

أنماط الزراعة

55

المناطق الجافة

55

المياه الجوفية

قليل
األهمية

الدرس األول /النمو السكاني في فلسطين:
النمو السكاني

مهم

مالحظات
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غير مهم

المفاهيم الجغرافية المرتبطة بالوحدة الثانية (الجغرافيا البشرية) من كتاب جغرافية فلسطين:
م

المفهوم

52

الري الدائم

55

سهول داخلية

مناسبته للمرحلة
مناسب

غير

انتمائه للمجال
ينتمي

ال ينتمي

مناسب

52
51

تربية حديثة

52

العناية البيطرية

51

األعالف المصنعة

الدرس السابع /الثروة المعدنية وتوزيعها الجغرافي في فلسطين:
52

األمالح المعدنية

20

الصخر الزيتي

25

الفوسفات

الدرس الثامن /الطاقة في فلسطين:
25

الطاقة

22

الطاقة المتجددة

25

الخاليا الضوئية

22

الرياح

21

حركة األمواج

الدرس التاسع /التجارة في فلسطين:
22

الصناعة

21

الصناعة السياحية

22

االحتالل اإلسرائيلي

50

مقومات الصناعة

الدرس العاشر /التجارة في فلسطين:
55

التجارة

55

الصادرات

مهم جدا

قليل
األهمية

الدرس السادس /الثروة الحيوانية في فلسطين:
تربية تقليدية

درجة أهميته
مهم

مالحظات
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غير مهم

المفاهيم الجغرافية المرتبطة بالوحدة الثانية (الجغرافيا البشرية) من كتاب جغرافية فلسطين:
م

المفهوم

52

الواردات

55

التجارة الداخلية

مناسبته للمرحلة
مناسب

غير

انتمائه للمجال
ينتمي

ال ينتمي

مناسب

52
51

الموانئ

52

السياحة

الدرس الثاني عشر /مدن فلسطينية:
51

مركز سياحي

52

الموقع الجغرافي

20

مركز تجاري

مهم جدا

قليل
األهمية

الدرس الحادي عشر /المواصالت في فلسطين:
المطارات

درجة أهميته
مهم

مالحظات
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غير مهم

ملحق رقم ()5
جـــامــــــــعــــة االزهـــــــر  -غــــزة
عـــــــــــمادة الدراســــــات العليــــــــا
كــــلــــيـــــــــــة التـــــربــــيــــــــــــــة
قســـــم المناهج و طرق التـــــدريس
السيد/ة...........................................................................المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة تجريبية حول "أثر توظيف بعض مقاطع االفالم التعليمية في تنمية المفاهيم

الجغرافية لدى طلبة الصف السابع األساسي بمحافظة شمال غزة" ولقد تطلبت الدراسة إعداد اختبار للمفاهيم
الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي ،ويستهدف االختبار طالبات

الصف السابع األساسي بمحافظة شمال غزة ،ويتكون االختبار من ( )50سؤاال من نوع االختيار من متعدد.

لذا ترجو الباحثة من سيادتكم التكرم باالطالع على االختبار التحصيلي للمفاهيم الجغرافية وابداء رأيكم فيه من
حيث:
 مدى مالءمة االختبار من حيث الصياغة اللفظية لطلبة الصف السابع األساسي.
 مدى مالءمة أسئلة االختبار من حيث قياس المستوي المعرفي (تذكر – فهم – تطبيق  -تحليل)
للمفاهيم المستخدمة في الدراسة.

 الصياغة العلمية ألسئلة االختبار ومالءمتها لكل مفهوم.
 إمكانية إجراء التعديل ،الحذف ،اإلضافة على أسئلة االختبار بما يتناسب والمفاهيم الجغرافية.
 أي مالحظات أخرى تتعلق بجوانب اختبار المفاهيم الجغرافية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة /أماني مصطفي أبو سليم
البيانات الخاصة بالمحكم
االسم:

الرتبة العلمية:

العمل الحالي:

التوقيع:
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اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

السؤال

المفهوم

المستوى مناسب
المعرفي

5

النمو السكاني

الفرق في عدد السكان في عام معين والعام السابق يعرف بـ:

تذكر

أ .النمو السكاني.
ب .الزيادة الطبيعية.
جـ .صافي الهجرة.
د .الخصوبة.
5

الزيادة الطبيعية

ترتفع نسبة الزيادة الطبيعية في فلسطين من خالل االَ تي عدا واحدة:

تحليل

أ .زيادة الهجرة الوافدة.
ب .زيادة معدالت الخصوبة.
جـ .الزواج المبكر.
د .العادات والتقاليد.
2

صافي الهجرة

5

الزواج المبكر

2

الهجرة الداخلية

الفرق بين عدد المهاجرين إلى بلد وعدد المهاجرين منها يعرف بـ:
أ.

تذكر

صافي الهجرة.

ب .الهجرة الداخلية.
جـ .الهجرة الخارجية.
د .السياحة.
تؤدي ظاهرة الزواج المبكر في فلسطين إلى:

فهم

أ .تحسن المستوى الصحي للسكان.

ب .ارتفاع معدل الخصوبة لدى المرأة.
جـ .انخفاض عدد السكان في فلسطين.
د .انخفاض عدد المواليد في فلسطين.
الهجرة الداخلية في فلسطين عادة ما تؤدي إلى:

أ .زيادة عدد سكان الريف.

ب .نقص عدد سكان المدن.
جـ .زيادة عدد سكان المدن.

د .تساوي أعداد سكان الريف والمدن.

151

فهم

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

السؤال

المفهوم

المستوى مناسب
المعرفي

1

الهجرة الخارجية

2

التهجير القسري

1

التركيب النوعي

2

التركيب العمري

50

الخدمات

واحدة من اآلتية ليست من دوافع الهجرة الفلسطينية الخارجية:

فهم

أ .نقص الخدمات العامة.

ب .حرب عام 5251م.
جـ .حرب عام 5212م.
د .توفر فرص العمل.

من نتائج الهجرة القسرية في فلسطين االَ تي عدا واحدة:

تحليل

أ .ظهور مشكالت اجتماعية.
ب .نقص عدد سكان فلسطين.
جـ .اختالف الكثافة السكانية.
د .حرب عامي  5251و 5212م
في فلسطين كل  604من الذكور يقابله من اإل ناث:

تذكر

أ500 .
ب505 .
جـ502 .
د502 .
يتم تقسيم سكان فلسطين إلى فئات عمرية يبلغ عددها:

تذكر

أ2 .
ب5 .
جـ2 .
د1 .
أولى الخدمات التي يجب توفيرها لفئة صغار السن مما يلي:
أ .الرعاية الصحية.
ب .فرص العمل.
جـ .الجامعات.
د .دور المسنين.
152

فهم

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

المفهوم

المستوى مناسب

السؤال

المعرفي
 55فرص العمل

الفئة العمرية التي تتطلب توفير فرص عمل لها هي فئة:

فهم

أ .كبار السن.
ب .صغار السن.
جـ .الشباب.
د .صغار وكبار السن.
 55الشتات

يطلق مصطلح "الشتات" على الفلسطينيين الذين هاجروا إلى:

تحليل

أ .الدول األجنبية.
ب .الضفة الغربية وقطاع غزة.
جـ .الدول العربية واألجنبية.
د .أراضي عام .5251
 52الكثافة السكانية

تستخدم المعادلة االَ تية :عدد السكان/مساحة الدولة في حساب:

تذكر

أ .معدل الزيادة الطبيعية

ب .الكثافة السكانية.
جـ .صافي الهجرة.
د .النمو السكاني.
 55السهل الساحلي

واحدة من الصور االَ تية تشير إلى المنطقة األعلى كثافة سكانية في

فلسطين:

ب.

أ.

د.

جـ.
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تطبيق

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

السؤال

المفهوم

المستوى مناسب
المعرفي

52

المخيمات

51

أراضي عام 5251

52

المناخ

51

المناطق الجبلية

يتركز في المخيمات الفلسطينية من مجموع سكان فلسطين ما

تذكر

نسبته:

أ.% 2 .

ب.%55 .
جـ.%52 .
د.%55 .
واحدة من اآلتية من مدن أراضي عام 6239م:

فهم

أ .غزة.
ب .رام اهلل.
جـ .سلفيت.
د .حيفا.
المنطقة ذات المناخ المعتدل في فلسطين

تطبيق

والتي يشير لها السهم هي:
أ .شمال النقب.
ب.السهل الساحلي.
جـ .وادي عربة.
د .حوض نهر األردن.

تسود الزراعة الجبلية في واحدة من المدن االَ تية:
أ .غزة.
ب .اريحا.
جـ .الخليل.
د .بئر السبع.
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فهم

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

المفهوم

المستوى مناسب

السؤال

المعرفي
52

الغور

50

أنماط الزراعة

55

المناطق الجافة

55

المياه الجوفية

واحدة من الصور االَ تية تشير ألكثر المحاصيل التي تتحمل ارتفاع

تطبيق

درجات الحرارة في فلسطين وتزرع في منطقة الغور:
ب.

أ.

د.

جـ.

من المحاصيل التي تزرع في فلسطين وتعتمد على مياه األمطار:

فهم

أ .القمح.
ب .الموز.
جـ .األزهار.
د .القطن.
واحدة من االَ تية تحدث في المناطق الجافة:

فهم

أ .زراعتها بالمحاصيل المروية.
ب .اعتمادها على مياه األمطار.
جـ .صعوبة زراعتها بالمحاصيل.
د .زراعتها بالمحاصيل البعلية.
أكثر األ نماط التي تعتمد على المياه الجوفية هي الزراعة:
أ .المختلطة.

ب .البعلية.
جـ .الواسعة.
د .المروية.
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فهم

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

السؤال

المفهوم

المستوى مناسب
المعرفي

52

الري الدائم

55

سهول داخلية

52

تربية تقليدية

51

تربية حديثة

واحدة من االَ تية تعتمد على مياه الري بشكل دائم:

فهم

أ .المحميات الطبيعية.
ب .الزراعة الكثيفة.
جـ .الزراعة المختلطة.
د .الدفيئات الزراعية.
يشير السهم في الخريطة التي أمامك إلى:

تطبيق

أ .مرتفعات الخليل.
ب.السهول الساحلية.
جـ .األغوار.
د .السهول الداخلية.

تنتشر التربية التقليدية للحيوانات في فلسطين في:

فهم

أ .المدن.
ب .القرى.
جـ .أحياء المدن.
د .المزارع الحكومية.
تمتاز التربية الحديثة للحيوانات باالَ تي عدا واحدة.
أ .اعتمادها على األعالف المصنعة.
ب .اعتمادها على المراعي الطبيعية.
جـ .تكون في مزارع محصورة.
د .إنتاجها كبير ووفير.
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فهم

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

السؤال

المفهوم

المستوى مناسب
المعرفي

52

العناية البيطرية

51

األعالف المصنعة

52

األمالح المعدنية

20

الصخر الزيتي

توفر العناية البيطرية للثروة الحيوانية يساعد على:

فهم

أ .ارتفاع أسعار األعالف.

ب .وفرة المراعي الطبيعية.
جـ .انخفاض جودة اإلنتاج.
د .زيادة وتحسين اإلنتاج.

من مشكالت تربية الثروة الحيوانية في فلسطين ما يلي عدا واحدة:

فهم

أ .انخفاض أسعار األعالف.

ب .ضيق مساحة المراعي.
جـ .نقص العناية البيطرية.
د .نقص خبرة المزارع.
يشير السهم في الخريطة إلى مناطق إنتاج:

تطبيق

أ.األمالح المعدنية.

ب.النحاس والمنغنيز.
جـ .البترول.
د .الغاز.

صخر مشبع بمواد هيدروكربونية وعند تسخينه إلى درجة حرارة

(ْ 500م) تتحول هذه المواد إلى نفط وغاز:
أ .الصخور النارية.
ب .الصخور المتحولة.
جـ .الصخر الزيتي.
د .الصخور الرسوبية.
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تذكر

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

المفهوم

المستوى مناسب

السؤال

المعرفي
25

الفوسفات

25

الطاقة

22

الطاقة المتجددة

25

الخاليا الضوئية

فهم

يستخدم الفوسفات في صناعة:
أ .اآلالت.
ب .المنتجات الغذائية.
جـ .األسمدة.
د .المنسوجات.

تحليل

أكثر مصادر الطاقة انتشارا في فلسطين:
أ .األمواج.
ب .الشمس.
جـ .الرياح.
د .البترول.
واحدة من الصور االَ تية تشير إلى الطاقة المتجددة:
أ.

ب.

جـ.

د.

تستخدم الخاليا الضوئية في توفير مصدر الطاقة من خالل:
أ .البترول.
ب .الماء.
جـ .الغاز.
د .الشمس.
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تطبيق

فهم

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

المفهوم

المستوى مناسب

السؤال

المعرفي
22

الرياح

21

حركة األمواج

22

الصناعة

الصورة التي ينتج من خاللها تحويل الرياح إلى طاقة هي:
أ.

ب.

جـ.

د.

واحدة من المدن االَ تية يمكن استغاللها في إنتاج طاقة األمواج:

تطبيق

فهم

أ .القدس.
ب .غزة.
جـ .نابلس.
د .أريحا.
واحدة من الصور االَ تية تشير إلى الصناعات الفلسطينية:
أ.

ب.

جـ.

د.
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تطبيق

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

المفهوم

21

الصناعة السياحية

22

االحتالل

المستوى مناسب

السؤال

المعرفي
واحدة من االَ تية من الصناعات السياحية في فلسطين:
أ.

ب.

جـ.

اإلسرائيلي

تطبيق

د.

من العراقيل التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي أمام الصناعة الفلسطينية ما

فهم

يلي عدا واحدة:

أ .تشجيع الصناعات اإلسرائيلية.

ب .منع استيراد المواد الخام.
جـ .منع تراخيص انشاء المصانع.
د .السماح بتصدير الصناعات الفلسطينية.
50

مقومات الصناعة

المختلف من بين المقومات الصناعية االَ تية تبع ا للنوع:
أ .األسواق.

ب .الخبرات الفنية.
جـ .األيدي العاملة.
د .الخامات المعدنية.
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تحليل

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

المفهوم

المستوى مناسب

السؤال

المعرفي
55

التجارة

55

الصادرات

52

الواردات

عمليات تبادل المنتوجات االقتصادية المختلفة بالبيع والشراء بين المناطق

تذكر

المنتجة والمستهلكة تعرف بـ:
أ .التجارة.

ب .الصناعة.
جـ .وسائل النقل.
د .الطاقة.
واحدة من الصور االَ تية تشير إلى صادرات فلسطين لدول العالم الخارجي:
أ.

ب.

جـ.

د.

واحدة من الصور االَ تية تشير إلى واردات فلسطين من دول العالم الخارجي:
ب.

أ.

د.

جـ.
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تطبيق

تطبيق

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

المفهوم

المستوي مناسب

السؤال

المعرفي
55

التجارة الداخلية

52

المطارات

واحدة من الصور االَ تية تشير إلى السلع التجارية الداخلية في فلسطين:
أ.

ب.

جـ.

د.

يشير السهم في الخريطة َاال تية إلى مطار:
أ .اللد.
ب.القدس.
جـ .غزة.
د .يافا.
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تطبيق

تطبيق

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

السؤال

المفهوم

المستوي مناسب
المعرفي

51

الموانئ البحرية

52

السياحة

51

مركز سياحي

من الموانئ البحرية التي توجد في فلسطين ميناء:

تذكر

أ .القدس.
ب .رفح.
جـ .عكا.
د .أريحا.
واحدة من االَ تية ليست من أهمية طرق المواصالت ووسائله:

فهم

أ .توفير فرص العمل.
ب .الفصل بين المدن الفلسطينية.
جـ .تشجيع السياحة.
د .إعمار األرض.
الصورة التي ال تشير إلى مركز سياحي ديني في فلسطين هي:
أ.

جـ.

ب.

د.
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تطبيق

غير
مناسب

اختبار المفاهيم الجغرافية للوحدة الثانية من كتاب جغرافية فلسطين للصف السابع األساسي:
م

السؤال

المفهوم

المستوي مناسب
المعرفي

49

الموقع الجغرافي

50

مركز تجاري

تذكر

يقع قصر هشام في مدينة:
أ .نابلس.
ب .عكا.
جـ .القدس.
د .أريحا.
واحدة من المدن االَ تية تعد مركزا تجاري ا في فلسطين:
أ .بئر السبع.
ب .طوباس.
جـ .القدس.
د .طولكرم.

164

تذكر

غير
مناسب

ملحق ()1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اختبار المفاهيم الجغرافية لطلبة الصف السابع األساسي (الوحدة الثانية)
اسم الطالب/ة ...................................المدرسة.....................................:
الصف........................................:

الشعبة......................................:

عزيزي الطالب/ة يهدف هذه االختبار إلى قياس أثر توظيف بعض مقاطع األفالم التعليمية في تنمية المفاهيم

الجغرافية لدى طلبة الصف السابع األساسي ،لذا نرجوا منكم اإلجابة على أسئلة هذا االختبار ،علما بأن هذا
االختبار فقط لغرض البحث العلمي وليس له عالقة بالدرجات المدرسية.
تعليمات االختبار:


اكتب بياناتك أوال على صفحة االختبار األولى.



ال تبدأ اإلجابة قبل أن يطلب منك ذلك.



يتكون االختبار من ( ) 20فقرة من نوع االختيار من متعدد.



اق أر كل عبارة بدقة وعناية قبل اإلجابة عن أسئلة االختبار.



انظر/ي للصور والخرائط جيدا قبل اإلجابة على أسئلة االختبار.



لكل فقرة أربعة خيارات بينهما إجابة واحدة صحيحة فقط يرجى وضع دائرة حولها.



أجب عن جميع فقرات االختبار وال تترك أي سؤال بدون إجابة.



يرجى نقل اإلجابة الصحيحة إلى ورقة اإلجابة المرفق مع االختبار بوضع اشارة (×) أمام رمز اإلجابة الصحيحة كما
في المثال االاتي:

يشكل سكان المدن ما نسبته من سكان فلسطين:

أ%52 .

ب%22 .

د%22 .

جـ%12 .

اإلجابة الصحيحة هي (د) لذا ضع عالمة (×) تحت الحرف (د) في ورقة اإلجابة كاالاتي:
رقم السؤال

اإلجابات
أ

جـ

ب

6

د
×
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة /أماني مصطفي أبو سليم
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اختبار المفاهيم الجغرافية لطلبة الصف السابع األساسي
ورقة اإلجابة
م

أ

ب

جـ

د

م

5

51

5

52

2

51

5

52

2

20

1

25

2

25

1

22

2

25

50

22

55

21

55

22

52

21

55

22

52

50

51

55

52

55

51

52

52

55

50

52

55

51

55

52

52

51

55

52

52

20
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أ

ب

جـ

د

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

5

الفرق في عدد السكان في عام معين والعام السابق يعرف بـ:
أ .النمو السكاني.
ب .الزيادة الطبيعية.
جـ .صافي الهجرة.
د .الخصوبة.

5

ترتفع نسبة الزيادة الطبيعية في فلسطين من خالل االَ تي عدا واحدة:
أ .زيادة الهجرة الوافدة.
ب .زيادة معدالت الخصوبة.
جـ .الزواج المبكر.
د .العادات والتقاليد.

2

الفرق بين عدد المهاجرين إلى بلد وعدد المهاجرين منها يعرف بـ:
أ .صافي الهجرة.
ب .الهجرة الداخلية.
جـ .الهجرة الخارجية.
د .السياحة.

5

تؤدي ظاهرة الزواج المبكر في فلسطين إلى:
أ .تحسن المستوى الصحي للسكان.
ب .انخفاض عدد السكان في فلسطين.
جـ .ارتفاع معدل الخصوبة لدى المرأة.
د .انخفاض عدد المواليد في فلسطين.

2

الهجرة الداخلية في فلسطين عادة ما تؤدي إلى:

أ .زيادة عدد سكان الريف.

ب .نقص عدد سكان المدن.
جـ .زيادة عدد سكان المدن.
د .تساوي أعداد سكان الريف والمدن.
167

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

1

واحدة من اآلتية ليست من دوافع الهجرة الفلسطينية الخارجية:
أ .نقص الخدمات العامة.
ب .حرب عام 5251م.
جـ .حرب عام 5212م.
د .توفر فرص العمل.

2

من نتائج الهجرة القسرية في فلسطين االَ تي عدا واحدة:
أ .ظهور مشكالت اجتماعية.
ب .نقص عدد سكان فلسطين.
جـ .اختالف الكثافة السكانية.
د .حرب عامي  5251و 5212م.

1

في فلسطين كل  604من الذكور يقابله من اإل ناث:
أ500 .
ب505 .
جـ502 .
د502 .

2

يتم تقسيم سكان فلسطين إلى فئات عمرية يبلغ عددها:
أ2 .
ب5 .
جـ2 .
د1 .

50

أولى الخدمات التي يجب توفيرها لفئة صغار السن مما يلي:
أ .الرعاية الصحية.
ب .فرص العمل.
جـ .الجامعات.
د .دور المسنين.

168

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

55

الفئة العمرية التي تتطلب توفير فرص عمل لها هي فئة:
أ .كبار السن.
ب .صغار السن.
جـ .الشباب.
د .صغار وكبار السن.

 55يطلق مصطلح "الشتات" على الفلسطينيين الذين هاجروا إلى:
أ .الدول االجنبية.
ب .الضفة الغربية وقطاع غزة.
جـ .الدول العربية واالجنبية.
د .أراضي عام .5251
52

تستخدم المعادلة االَ تية :عدد السكان  /مساحة الدولة في حساب:
أ .معدل الزيادة الطبيعية.
ب .الكثافة السكانية.
جـ .صافي الهجرة.
د .النمو السكاني.

 55واحدة من الصور االَ تية تشير إلى المنطقة األعلى كثافة سكانية في فلسطين:
أ.

ب.

جـ.

د.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

52

يتركز في المخيمات الفلسطينية من مجموع سكان فلسطين ما نسبته:
أ% 2 .
ب%55 .
جـ.%52 .
د.%55 .

51

واحدة من اآلتية من مدن أراضي عام 6239م:
أ .غزة.
ب .رام اهلل.
جـ .سلفيت.
د .حيفا.

52

المنطقة ذات المناخ المعتدل في فلسطين والتي يشير إليها السهم هي:
أ .شمال النقب.

ب .السهل الساحلي.
جـ .وادي عربة.
د .حوض نهر األردن.

51

تسود الزراعة الجبلية في واحدة من المدن االَ تية:
أ .غزة.
ب .أريحا.
جـ .الخليل.
د .بئر السبع.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

 52واحدة من الصور االَ تية تشير ألكثر المحاصيل التي تتحمل ارتفاع درجات الحرارة في فلسطين وتزرع في منطقة
الغور:

أ.

ب.

جـ.

د.

 50من المحاصيل التي تزرع في فلسطين وتعتمد على مياه األمطار:
أ .القمح.
ب .الموز.
جـ .األزهار.
د .القطن.
 55واحدة من االَ تية تحدث في المناطق الجافة:
أ .زراعتها بالمحاصيل المروية.
ب .اعتمادها على مياه األمطار.
جـ .صعوبة زراعتها بالمحاصيل.
د .زراعتها بالمحاصيل البعلية.
 55أكثر األ نماط التي تعتمد على المياه الجوفية هي الزراعة:
أ .المختلطة.

ب .البعلية.
جـ .الواسعة.
د .المروية.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

 52واحدة من االَ تية تعتمد على مياه الري بشكل دائم:
أ .المحميات الطبيعية.
ب .الزراعة الكثيفة.
جـ .الزراعة المختلطة.
د .الدفيئات الزراعية.
 55يشير السهم في الخريطة التي أمامك إلى:
أ .مرتفعات الخليل.

ب .السهول الساحلية.
جـ .األغوار.
د .السهول الداخلية.

 52تنتشر التربية التقليدية للحيوانات في فلسطين في:
أ .المدن.
ب .القرى.
جـ .أحياء المدن.
د .المزارع الحكومية.
 51تمتاز التربية الحديثة للحيوانات باالَ تي عدا واحدة.
أ .اعتمادها على األعالف المصنعة.
ب .اعتمادها على المراعي الطبيعية.
جـ .تكون في مزارع محصورة.
د .إنتاجها كبير ووفير.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

 52توفر العناية البيطرية للثروة الحيوانية يساعد على:
أ .ارتفاع أسعار األعالف.

ب .وفرة المراعي الطبيعية.
جـ .انخفاض جودة اإلنتاج.
د .زيادة وتحسين اإلنتاج.
 51من مشكالت تربية الثروة الحيوانية في فلسطين ما يلي عدا واحدة:
أ .انخفاض أسعار األعالف.

ب .ضيق مساحة المراعي.
جـ .نقص العناية البيطرية.
د .نقص خبرة المزارع.
 52يشير السهم في الخريطة إلى مناطق إنتاج:
أ.األمالح المعدنية.

ب.النحاس والمنغنيز.
جـ .البترول.
د .الغاز.

 20صخر مشبع بمواد هيدروكربونية وعند تسخينه إلى درجة حرارة (ْ 500م) تتحول هذه المواد إلى نفط وغاز:
أ .الصخور النارية.
ب .الصخور المتحولة.
جـ .الصخر الزيتي.
د .الصخور الرسوبية.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

 25يستخدم الفوسفات في صناعة:
أ .اآلالت.
ب .المنتجات الغذائية.
جـ .األسمدة.
د .المنسوجات.
 25أكثر مصادر الطاقة انتشا ار في فلسطين:
أ .األمواج.
ب .الشمس.
جـ .الرياح.
د .البترول.
 22واحدة من الصور االَ تية تشير إلى الطاقة المتجددة:
أ.

ب.

جـ.

د.

 25تستخدم الخاليا الضوئية في توفير مصدر الطاقة من خالل:
أ .البترول.
ب .الماء.
جـ .الغاز.
د .الشمس.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

 22الصورة التي ينتج من خاللها تحويل الرياح إلى طاقة هي:
أ.

ب.

جـ.

د.

 21واحدة من المدن االَ تية يمكن استغاللها في إنتاج طاقة األمواج:
أ .القدس.
ب .غزة.
جـ .نابلس.
د .أريحا.
 22واحدة من الصور االَ تية تشير إلى الصناعات الفلسطينية:

ب.

أ.

د.

جـ.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

 21واحدة من االَ تية من الصناعات السياحية في فلسطين:
أ.

ب.

جـ.

د.

 22من العراقيل التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي أمام الصناعة الفلسطينية ما يلي عدا واحدة:
أ.تشجيع الصناعات اإلسرائيلية.
ب .منع استيراد المواد الخام.
جـ .منع تراخيص إنشاء المصانع.
د .السماح بتصدير الصناعات الفلسطينية.
 50المختلف من بين المقومات الصناعية االَ تية تبعا للنوع:
أ .األسواق.

ب .الخبرات الفنية.
جـ .األيدي العاملة.
د .الخامات المعدنية.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

 55عمليات تبادل المنتوجات االقتصادية المختلفة بالبيع والشراء بين المناطق المنتجة والمستهلكة تعرف بـ:
أ .التجارة.
ب .الصناعة.
جـ .وسائل النقل.
د .الطاقة.
 55واحدة من الصور االَ تية تشير إلى صادرات فلسطين لدول العالم الخارجي:
أ.

ب.

جـ.

د.

 52واحدة من الصور االَ تية تشير إلى واردات فلسطين من دول العالم الخارجي:
أ.

ب.

جـ.

د.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

55

واحدة من الصور االَ تية تشير إلى السلع التجارية الداخلية في فلسطين:

52

أ.

ب.

جـ.

د.

يشير السهم في الخريطة َاال تية إلى مطار:
أ .اللد.

ب.القدس.
جـ .غزة.
د .يافا.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

51

من الموانئ البحرية التي توجد في فلسطين ميناء:
أ .القدس.
ب .رفح.
جـ .عكا.
د .اريحا.

52

واحدة من االَ تية ليست من أهمية طرق المواصالت ووسائله:
أ .توفير فرص العمل.
ب .الفصل بين المدن الفلسطينية.
جـ .تشجيع السياحة.
د .إعمار األرض.

51

الصورة االَ تية التي ال تشير إلى مركز سياحي ديني في فلسطين هي:
أ.

جـ.

ب.

د.
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ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ثم قم بنقلها إلى مفتاح ورقة اإلجابة:
م

السؤال

49

يقع قصر هشام في مدينة:
أ .نابلس.
ب .عكا.
جـ .القدس.
د .اريحا.

50

مركز تجاريا في فلسطين:
ا
واحدة من المدن االَ تية تعد
أ .القدس.
ب .بيت لحم.
جـ .الخليل.
د .يافا.

180

ملحق ()2

دليل المعلم
يعتبر دليل المعلم األداة التي يستعين بها المعلم في تنفيذ الدروس ،كما إنه يرشد المعلم إلى أفضل
الطرق التي يمكن استخدامها في شرح الدروس ،وأيضا يعين المعلم على أفضل الوسائل التعليمية التي

يمكن استخدامها في توضيح الدروس ،كما ويساعد المعلم في إدارة الوقت داخل الحصة ،ولقد قامت
الباحثة بإعداد دليل للمعلم يساعد المعلم في تنفيذ الدروس المقررة في الوحدة الثانية من كتاب جغرافية

فلسطين وذلك باستخدام األفالم التعليمية وتوظيفها في عملية الشرح.

ويهدف هذا الدليل إلى التعرف على الجانب البشري من جغرافية فلسطين وهو ما يتعلق باإلنسان
الفلسطيني من حيث النمو السكاني ،التركيب العمري والنوعي للسكان ،التوزيع الجغرافي للسكان،

الحاصالت الزراعية ،أنماط الزراعة ،الثروة الحيوانية ،الثروة المعدنية وتوزيعها ،الطاقة ،تاريخ الصناعة،

التجارة ،المواصالت ،مدن فلسطينية.
ويتضمن دليل المعلم الجوانب االاتية:

 -5اسم المبحث.

 -5عنوان الدرس.

 -2عدد الحصص المخصصة لتنفيذ كل درس.
 -5الخبرات السابقة التي توجد لدى الطلبة.
 -2المصادر والوسائل التعليمية.
 -1األهداف.

 -2خطوات التنفيذ.

 -1التقويم (التقويم المرحلي ،التقويم الختامي).
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المبحث /جغرافيا

الخبرات السابقة

عدد الحصص5 /

عنوان الدرس /النمو السكاني في فلسطين

 يذكر الطالب العوامل التي ينتج عنها النمو السكاني في العالم ومن ثم فلسطين. -يبين أهمية الزيادة الطبيعية للسكان.

 -يبين الطالب أثر الهجرة الفلسطينية خالل حربي عام  51،12على النمو

السكاني في فلسطين.
المصادر والوسائل

فيديو عن نمو السكان في فلسطين -جهاز عرض  – LCDخريطة فلسطين –
الكتاب المدرسي – صور للمواليد – صور للمهاجرين.

األهداف
يوضح مفهوم النمو السكاني.

خطوات التنفيذ
التمهيد:

التقويم

ينمو

السكان

في

يعرف الفرق في عدد السكان في

فلسطين ويختلف النمو السكاني عام
من عام الاخر.

يقوم المعلم بعرض فيديو عن

معين

والعام

السابق

ب...................:

النمو السكاني في فلسطين،
وباستخدام

طريقة

الحوار

والمناقشة يطرح األسئلة التالية:

 -ما المقصود بالنمو السكاني

في فلسطين.

 -ما أهمية النمو السكاني

لمستقبل فلسطين.
يفسر مفهوم الزيادة الطبيعية باستخدام

طريقة

الحوار  -علل :ارتفاع معدل المواليد مقارنة

والمناقشة

وعرض

الفيديو بمعدل الوفيات في فلسطين.

للسكان في فلسطين.

التعليمي.

يقوم المعلم بعرض فيديو عن
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 -عرف الخصوبة عند المرأة

الزيادة الطبيعية للسكان في

فلسطين ومجموعة من الصور
التي تشير إلى المواليد ،ومن ثم

يطرح األسئلة التالية:
 -ما

بالزيادة

المقصود

الطبيعية للسكان.

 ما العوامل التي تؤدي إلىارتفاع

فلسطين.
يفرق

الطالب

بين

الداخلية والخارجية.

عدد

المواليد

في

الهجرة للهجرة السكانية دوافع تجعل

 -علل :تؤثر الهجرة الخارجية على

اإلنسان ينتقل من مكان إلى النمو السكاني بينما الهجرة الداخلية

مكان اخر ولهذه الهجرة تأثير ليست ذات أثر.
في نمو وتوزيع وتركيب السكان
وباستخدام

الذهني

طريقة

والحوار

العصف الفلسطينية للخارج.

والمناقشة

باستخدام عرض فيديو تعليمي

عن الهجرة الداخلية والخارجية
يطرح المعلم االاتي:

 فرق بين الهجرة الداخليةوالخارجية.

 -أي أنواع الهجرة السكانية

لها أثر على النمو السكاني

الداخلية أم الخارجية.

 ماهي الدوافع التي تجعلاإلنسان يترك مسقط رأسه

ويذهب إلى مكان اخر.
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 -اذكر دوافع الهجرة السكانية

يتعرف على مفهوم التهجير باستخدام

القسري

التعليمي

عرض

وطريقة

الفيديو

استمطار القسري على النمو السكاني في

األفكار يجيب الطالب على:
 مفهوم التهجير القسري. -أسباب

الفلسطينية.

الهجرة

الفلسطينيون

القسري.

التهجير

 -أثر التهجير القسري على

النمو السكاني في فلسطين.
التقويم الختامي:
ماذا يحدث لو:

 -تزايد عدد سكان فلسطين

بنسبة تفوق المعدالت الحالية.

 -لم يحدث التهجير القسري

للفلسطينيين.
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فلسطين.

 -اذكر بعض الدول التي هاجر

القسرية إليها الفلسطينيون.

 المناطق التي هاجر إليهانتيجة

 -وضح

كيفية

تأثير

التهجير

المبحث /جغرافيا

عنوان الدرس /التركيب النوعي والعمري لسكان فلسطين

الخبرات السابقة

 -يذكر الطالب أسباب اختالف سكان فلسطين حسب النوع والعمر.

المصادر والوسائل

شاشة عرض  -Smart Boardفيديو تعليمي عن التركيب النوعي والعمري لسكان

األهداف

عدد الحصص5 /

 -يبين الطالب أثر اختالف التركيب النوعي والعمري على سكان فلسطين.

فلسطين  -خريطة فلسطين – الكتاب المدرسي.

التقويم

خطوات التنفيذ

يقارن بين مفهومي التركيب التمهيد :يختلف تركيب السكان  -تقسيم السكان إلي فئات عمرية
النوعي

فلسطين.

والعمري

لسكان في فلسطين حسب النوع والعمر ثالث (صغار السن ،الشباب ،كبار
وذلك نتيجة لعدة أسباب طبيعية السن) يعرف بـ.................:

وبشرية ولذلك ال يتساوى عدد  -في التركيب النوعي يتم تقسيم
الذكور واإلناث وال تتساوى سكان فلسطين إلى ...........

أيضا الفئات العمرية فيما بينها و............

أي ال يوجد تركيب نوعي  -اذكر مجموعة من األسباب التي
أدت الي اختالف التركيب النوعي

وعمري مثالي للسكان.

يقوم المعلم بعرض فيديو عن والعمري للسكان في فلسطين؟

التركيب النوعي والعمري لسكان

فلسطين ومجموعة من االشكال
والرسومات البيانية ،وباستخدام

طريقة

والمناقشة

الحوار

وطريقة استمطار األفكار يطرح

األسئلة التالية:
 -ما

النوعي

الفرق

بين

والعمري
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التركيب

لسكان

فلسطين.
 ما العوامل التي تؤثر علىاختالف

التركيب

النوعي

والعمري للسكان في فلسطين.
يصنف سكان فلسطين حسب باستخدام

تركيبهم العمري والنوعي.

واالستقراء

طريقة

يقوم

المالحظة  -ارسم دائرة بيانية موضحا عليها

المعلم التركيب العمري لسكان فلسطين علما

باستمطار أفكار الطالب من بأن نسبة صغار السن ، %55.2

خالل طرح األسئلة االاتية.

والشباب  ، %25.5وكبار السن

 من خالل مشاهدة عرض .%2.5الفيديو

التعليمي

والجداول  -علل :ارتفاع نسبة فئة صغار

والرسومات البيانية يطرح المعلم السن والشباب في فلسطين؟

سؤال :إلى كم فئة عمرية يتم  -تتفوق نسبة الذكور على نسبة
اإلناث في فلسطين ( ).

تقسيم سكان فلسطين؟

 -والى كم فئة يتم تقسيم سكان

فلسطين حسب تركيبهم النوعي؟

يبين أهمية توزيع السكان حسب إن اختالف تركيب السكان

 -علل :كلما تزايدت نسبة صغار

اختالف احتياجات ومتطلبات

 -علل :تلجأ الدول المتقدمة مثل

تركيبهم النوعي والعمري.

حسب النوع والعمر يؤدي إلى السن تزايدت نسبة اإلعالة.

السكان والتي يجب على الدولة السويد

والنرويج

أن تقوم بإجراء الدراسات التي المهاجرين.
تتعلق بذلك لمعرفة ما يجب

توفيره للسكان ،ومن خالل

استخدام

أسلوب

الحوار

والمناقشة

باستخدام

عرض

فيديو تعليمي عن متطلبات
السكان حسب اختالف تركيبهم
النوعي والعمري من خالل طرح
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إلى

استقبال

السؤال التالي:

 ارسم جدوال ومن ثم قارنبين متطلبات السكان على

حسب اختالف التركيب النوعي
والعمري لهم.
التقويم الختامي:
ماذا يحدث لو:

 -تزايدت نسبة اإلناث على

نسبة الذكور بمعدالت كبيرة في

فلسطين؟

 -كانت نسبة فئة كبار السن

هي أكثر الفئات العمرية للسكان

في فلسطين؟
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المبحث /جغرافيا

عنوان الدرس /التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني عدد الحصص5 /
حسب أماكن تواجده

الخبرات السابقة

 يذكر الطالب بعض المناطق التي يتواجد بها الفلسطينيون. يبين الطالب مفهوم التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني. يفسر الطالب سبب وجود الفلسطينيين في الشتات. -يفسر الطالب سبب وجود المخيمات الفلسطينية.

المصادر والوسائل

شاشة عرض  -Smart Boardفيديو تعليمي عن التوزيع الجغرافي للفلسطينيين
في الشتات ،المخيمات ،السهل الساحلي ،اراضي عام  - 51خريطة فلسطين –

خريطة للعالم  -الكتاب المدرسي.

األهداف

خطوات التنفيذ

يتعرف على المناطق التي التمهيد:

التقويم
التوزيع

 -علل :وجود ظاهرة المخيمات في

يختلف

عن باقي شعوب العالم في

 -من المخيمات التي توجد في

والشتات.

غزة ...........ومن المخيمات التي

يتوزع فيها الشعب الفلسطيني الجغرافي للشعب الفلسطيني فلسطين؟
جغرافيا.

وجود

ظاهرتي

المخيمات الضفة الغربية  .........وفي قطاع

يقوم المعلم في بداية الحصة توجد في خارج فلسطين...........

بعرض

فيديو

تعليمي

عن

التوزيع الجغرافي للفلسطينيين
حسب أماكن تواجدهم في داخل

فلسطين (الضفة الغربية ،قطاع
غزة ،أراضي  ،51المخيمات)

وأماكن تواجدهم خارج فلسطين

(الشتات ،المخيمات) التوزيع

السكاني

فلسطين،

في
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 -من مدن أراضي عام ........51

وباستخدام

طريقة

الحوار

والمناقشة واستمطار األفكار

يطرح األسئلة التالية:

 -ماذا يطلق على الفلسطينيين

الذين يعيشون خارج اراضي

فلسطين.

 -اذكر مجموعة من مدن

أراضي عام .51

 -ما عدد محافظات الضفة

الغربية وقطاع غزة.
يذكر العوامل المؤثرة في توزيع باستخدام

طريقة

الحوار  -علل :ارتفاع الكثافة السكانية في

والمناقشة

وعرض

الفيديو مناطق السهل الساحلي.

سكان فلسطين

التعليمي.

 -اذكر العوامل التي تؤثر على

يقوم المعلم بمناقشة الطالب توزيع السكان الفلسطينيين.
واستمطار أفكارهم حول العوامل

التي تؤثر في توزيع السكان
الفلسطينيين

وأسباب

زيادة

الكثافة السكانية في بعض
المناطق وانخفاضها في مناطق

أخرى وذلك من خالل األسئلة

االاتية:

 ما العوامل التي تؤثر فيتوزيع سكان فلسطين.

 -ما المناطق التي تتميز

بأكبر

للفلسطينيين.

سكاني

تركز
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يتعرف على الكثافة السكانية تختلف الكثافة السكانية من

 -احسب الكثافة السكانية لسكان

نتيجة عدة أسباب ومن خالل

 -علل :ارتفاع الكثافة السكانية في

التعليمي والمالحظة والحوار

الفلسطينية

في فلسطين.

مكان إلى اخر في فلسطين قطاع غزة؟
استخدام

اسلوب

الفيديو قطاع غزة.
 -تتميز

المخيمات

والمناقشة يطرح المعلم األسئلة بكثافة سكانية عالية.

االاتية:

 -فسر سبب اختالف الكثافة

السكانية في فلسطين.

 -علل :ارتفاع الكثافة السكانية

في المخيمات الفلسطينية.

 -كيف يمكن حساب الكثافة

السكانية.
التقويم الختامي:
ماذا يحدث لو:

 -لم تحدث عملية التهجير

للشعب الفلسطيني.

 -لم تم تحول صحراء النقب

إلى مناطق معتدلة المناخ.
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عدد الحصص5 /

المبحث /جغرافيا

عنوان الدرس /الحاصالت الزراعية في فلسطين

الخبرات السابقة

 يبين الطالب أهمية تنوع الحاصالت الزراعية في فلسطين. -يعدد الطالب األقاليم المناخية في فسطين.

 يعدد الطالب أقسام مظاهر التضاريس التي توجد في فلسطين. -يذكر الطالب أهمية التربة للنبات.

المصادر والوسائل

جهاز عرض  – LCDفيديو تعليمي عن الحاصالت الزراعية في فلسطين -
خريطة فلسطين – الكتاب المدرسي – صور لبعض الحاصالت الزراعية.

األهداف
يفسر

خطوات التنفيذ
الطالب

الحاصالت

فلسطين.

سبب
الزراعية

تنوع التمهيد:

التقويم
الحاصالت

تتنوع

 -علل :تنوع المحاصيل الزراعية

في الزراعية في فلسطين نتيجة في فلسطين؟
لتنوع

ومظاهر

المناخ

التضاريس.

من خالل استخدام أسلوب

الحوار

وأسلوب

والمناقشة

المالحظة الميدانية ومن خالل
عرض فيديو تعليمي خاص
الزراعية

بالحاصالت

في

فلسطين ومن خالل األسئلة

االاتية:

 -ما أسباب تنوع الحاصالت

الزراعية في فلسطين.
 -اذكر

أهم

الحاصالت

الزراعية في فلسطين حسب

التوزيع الجغرافي.
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يبين أهمية الزراعة بالنسبة باستخدام

لسكان فلسطين.

والمناقشة

الحوار  -ارسم خريطة لفلسطين موضحا

أسلوب

واألسلوب عليها أهم المحاصيل الزراعية.

الكارتوجرافي يتم طرح األسئلة  -علل :زراعة الموز والتخيل في
منطقة الغور.

االاتية:

 -ما أهمية الزراعة لسكان

فلسطين.

 -ما أهمية تنوع الحاصالت

الزراعية لسكان فلسطين.
 -اذكر

أهم

الحاصالت

الزراعية في فلسطين.
التقويم الختامي:
ماذا يحدث لو:

 -تقع فلسطين شمال دائرة

عرض  52شماال.

 -تقع فلسطين بالقرب من خط

االستواء.
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المبحث /جغرافيا

الخبرات السابقة

عنوان الدرس /أنماط الزراعة في فلسطين

عدد الحصص5 /

 يذكر الطالب المناطق التي تتركز فيها حرفة الزراعة في فلسطين. -يبين أهمية وجود اإلنتاج الزراعي في فلسطين.

 -يعدد الطالب أنماط زراعية أخرى غير موجودة في فلسطين يمكن استخدامها في

فلسطين.

 -يعدد الطالب أهم الحاصالت الزراعية التي توجد في فلسطين.

المصادر والوسائل

جهاز عرض  – LCDفيديو تعليمي عن أنماط الزراعة في فلسطين  -خريطة

فلسطين – الكتاب المدرسي – صور لبعض أنماط الزراعة.

األهداف

التقويم

خطوات التنفيذ

يعدد الطالب أنماط الزراعة التمهيد :تختلف أنماط الزراعة
التي توجد في فلسطين.

تنقسم أنماط الزراعة في فلسطين

في فلسطين نتيجة الختالف إلى زراعة  .............وزراعة

ظروف المناخ واختالف موارد .....................

المياه وحاجة النبات إلى موارد
المياه.
يقوم

المعلم

بعرض

فيديو

ألنماط الزراعة التي توجد في

فلسطين ومن خالل أسلوب

الحوار والمناقشة يطرح المعلم
األسئلة االاتية:

 -ما أنماط الزراعة التي توجد

في فلسطين.
يقارن

بين

الزراعة

والزراعة المروية.

البعلية من

خالل

أسلوب

الحوار  -علل :تركز الزراعة البعلية في

والمناقشة والمالحظة وعرض المرتفعات الغربية والسهل الساحلي
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فيديو تعليمي ألنماط الزراعة لفلسطين.

البعلية والمروية يطرح المعلم
األسئلة االاتية:

 ما الفرق بين الزراعة البعليةوالزراعة المروية.

 -ما

محاصيل

أهم

نمط

الزراعة البعلية ومحاصيل نمط
الزراعة المروية.

 -ما النمط الزراعي األكثر

انتشا ار في فلسطين.
 -ارسم

خريطة

لفلسطين

موضحا عليها توزيع أنماط
الزراعة البعلية والمروية.

يحدد على خريطة فلسطين باستخدام األسلوب الكارتوجرافي  -ارسم خريطة موضحا عليها
مناطق تواجد الزراعة البعلية يقوم المعلم بتوزيع خرائط صماء توزيع أنماط الزراعة البعلية والمروية.

والمروية.

على الطلبة ومن ثم رسم

خريطة على السبورة ومن ثم يتم

توزيع مناطق الزراعة البعلية

والزراعة المروية.
يعدد مشكالت الزراعة في من

فلسطين.

الحوار

 -في ضوء المشكالت التي

خالل

التعليمي يجيب الطالب على

فلسطين ضع مجموعة من

ما المشكالت التي تعاني منها

خاللها تنمية االنتاج الزراعي

الزراعة في فلسطين.

في فلسطين.

والمناقشة

أسلوب

وعرض

السؤال التالي:

التقويم الختامي:
ماذا يحدث لو:
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الفيديو

تعاني منها الزراعة في

االجراءات التي يمكن من

 -تقع فلسطين ضمن نطاق

أرض شبه الجزيرة العربية.

 -تقع فلسطين في نطاق

األمطار الدائمة طوال العام.
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عنوان الدرس /الثروة الحيوانية في فلسطين

المبحث /جغرافيا

عدد الحصص5 /

الخبرات السابقة

 -يعدد الطالب أنواع الثروة الحيوانية في فلسطين.

المصادر والوسائل

شاشة عرض  Smart Board-فيديو تعليمي عن التوزيع الجغرافي للفلسطينيين

 -يذكر الطالب بعض متطلبات تربية الثروة الحيوانية.

في الشتات ،المخيمات ،السهل الساحلي ،أراضي عام  - 51خريطة فلسطين –
خريطة للعالم  -الكتاب المدرسي.

األهداف

التقويم

خطوات التنفيذ

يعرف مفهوم الثروة الحيوانية التمهيد :تتنوع الثروة الحيوانية
وأنواعها في فلسطين.

تصنف الدواجن ضمن نطاق الثروة

في فلسطين ما بين األبقار الحيوانية ( ).

واألغنام والدواجن ،وتعد الثروة تشتهر فلسطين بتربية الجمال ( ).
الحيوانية مصدر أساسي للغذاء
وتعتمد

عليها

العديد

من

الصناعات.

يقوم المعلم بعرض فيديو عن

الثروة الحيوانية في فلسطين،
وباستخدام

طريقة

الحوار

والمناقشة يطرح األسئلة التالية:
 -ما مفهوم الثروة الحيوانية.

 -اذكر أنواع الثروة الحيوانية

التي توجد في فلسطين.
يبين أهمية الثروة الحيوانية.

باستخدام

طريقة

الحوار من الصناعات التي تعتمد على تربية

والمناقشة واستمطار األفكار الثروة الحيوانية...........، ........

وعرض الفيديو التعليمي.
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يقوم المعلم بعرض فيديو عن  -ينعكس تطور قطاع الزراعة

الصناعات التي تقوم علي بشكل ايجابي على تربية الثروة
الثروة الحيوانية ،ومن ثم يطرح الحيوانية ( ).
األسئلة التالية:

 ما الصناعات التي تعتمدعلى الثروة الحيوانية.

 كيف يستفيد قطاع الزراعةمن الثروة الحيوانية.

 -هل توجد عالقة بين الزراعة

والثروة الحيوانية.
يقارن بين طرق التربية التقليدية يتم تحقيق هذا الهدف عن

وطرق التربية الحديثة.

 -صمم جدوال ومن ثم قارن فيه بين

طريق استخدام طريقة الحوار الطريقة التقليدية والطريقة الحديثة
والمناقشة واستمطار األفكار للثروة الحيوانية من حيث (النوع،

وطريقة العصف الذهني وطريقة المكان ،كمية اإلنتاج ،الوسائل
المالحظة يطرح المعلم االاتي:

 -ما المقصود بالتربية التقليدية

المستخدمة ،الهدف منها).

وأين تنتشر في فلسطين .

 ما المقصود بالتربية الحديثةوأين تنتشر في فلسطين.

 -أيهما أفضل اتباع الطريقة

التقليدية أم الحديثة في تربية
الثروة الحيوانية؟ ولماذا؟

يحدد مشكالت تربية الثروة باستخدام
الحيوانية.

الذهني

طريقة
واستمطار

العصف

األفكار الحيوانية في فلسطين.

وعرض الفيديو التعليمي يجيب

الطالب على:
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 -اذكر بعض مشكالت تربية الثروة

 -ما المشكالت التي تعاني

منها

الثروة

الحيوانية

في

فلسطين.
يقترح مجموعة من الحلول يتم تحقيق هذا الهدف من خالل

 -اقترح مجموعة من الحلول لتنمية

لتنمية وتحسين قطاع الثروة طريقة الحوار والمناقشة وطريقة قطاع الثروة الحيوانية في فلسطين.

الحيوانية.

العصف الذهني ومن خالل

عرض الفيديو التعليمي يطرح

المعلم السؤال التالي:

 -كيف يمكن تنمية وتحسين

قطاع

الثروة

فلسطين.

الحيوانية

في

التقويم الختامي:

 -اكتب في حدود عشرة أسطر

عن أنواع الثروة الحيوانية التي

شاهدتها في فلسطين.

 -كيف يمكن جعل فلسطين

بلدا منتجا للثروة الحيوانية.
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عدد الحصص5 /

المبحث /جغرافيا

عنوان الدرس /الثروة المعدنية وتوزيعها الجغرافي في فلسطين

الخبرات السابقة

 -ما الخامات المعدنية التي توجد في فلسطين.

المصادر والوسائل

شاشة عرض  - Smart Boardفيديو تعليمي عن الخامات المعدنية في فلسطين

 -ما أهمية وجود خامات معدنية في فلسطين.

 خريطة فلسطين  -الكتاب المدرسي – عينة لبعض أنواع الخامات المعدنية التيتوجد في فلسطين.

األهداف
يتعرف

خطوات التنفيذ
على

مفهوم

المعدنية في فلسطين.

التقويم

الثروة التمهيد :تتنوع الثروة المعدنية ما

تعرف الثروة المعدنية بأنها........

بين المعادن والصخور وتعد ...................................

الثروة المعدنية مورد اقتصادي
هام تعتمد عليه الدول في

تحقيق خطط التنمية.
يقوم

المعلم

التي

توجد

بعرض

فيديو

تعليمي عن الخامات المعدنية
وباستخدام

في

طريقة

فلسطين،
الحوار

والمناقشة يطرح األسئلة التالية:
 -ما مفهومك للثروة المعدنية.

يذكر أنواع الخامات المعدنية باستخدام
التي توجد في فلسطين.

طريقة

الحوار  -من المعادن التي تدخل في

والمناقشة وطريقة المالحظة صناعة االسمدة...............:

وعرض

الفيديو

التعليمي  -صخر

يمكن

استغالله

في

والصور وعرض عينات من استخراج النفط...................:

المعادن والصخور.
يقوم

المعلم

بطرح
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االسئلة

التالية:

 ما أنواع الثروة المعدنية التيتوجد في فلسطين.

يبين أهمية وجود ثروة معدنية  -يمكن تحقيق هذا الهدف من
في فلسطين.

 -علل :ضعف الصناعات التي

خالل طريقة عرض الفيديو تعتمد على الخامات المعدنية في

التعليمي والمالحظة وطريقة فلسطين.
استمطار

األفكار

والعصف

 -علل :تشتهر فلسطين بالصناعات

الذهني والحوار والمناقشة يطرح التي تعتمد على الصخور.

 -تنقسم الصخور حسب النوع إلى

المعلم األسئلة التالية:

 -ما أهمية وجود ثروة معدنية صخور،..........وصخور،........

في فلسطين؟

 -ما الصناعات التي توجد في

وصخور...............

فلسطين وتعتمد على الثروة
المعدنية؟

يقترح مجموعة من األفكار التي باستخدام

طريقة

العصف

 -اقترح

مجموعة

من

األفكار

يمكن أن تساعد في االستخدام الذهني واستمطار األفكار يطرح لالستفادة من قطاع الثروة المعدنية

األمثل للثروة المعدنية في المعلم السؤال التالي:
فلسطين.

في فلسطين.

 -كيف يمكن تنمية قطاع

الثروة المعدنية في فلسطين.
التقويم الختامي:
ماذا يحدث لو:
 -كانت

فلسطين

بالبترول والغاز الطبيعي.

غنية

 -ارسم خريطة لفلسطين موزعا

عليها(األمالح المعدنية،

الفوسفات ،حجارة البناء،
الصخر الزيتي).
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المبحث /جغرافيا

عدد الحصص5 /

عنوان الدرس /الطاقة في فلسطين

الخبرات السابقة

 -يذكر الطالب مصادر الطاقة التي توجد في فلسطين.

المصادر والوسائل

فيديو عن الطاقة في فلسطين -جهاز عرض  – LCDخريطة فلسطين – الكتاب

 -يصنف مصادر الطاقة حسب طبيعة النفاذ.

المدرسي.

األهداف

خطوات التنفيذ

يعدد أنواع مصادر الطاقة في التمهيد:
فلسطين.

التقويم
الطاقة

أصبحت

من مصادر الطاقة التي توجد في

عنصر هاما في حياة االنسان فلسطين...............،...........:
ا
ال يمكن االستغناء عنها وهي

تعد أحد مقومات الصناعة.
يقوم

تعليمي

المعلم

فلسطين،
الحوار

عن

بعرض

الطاقة

وباستخدام

والمناقشة

فيديو
في

طريقة

واستمطار

األفكار يطرح األسئلة التالية:

 -ما مصادر الطاقة التي

توجد في فلسطين.
يقارن بين الطاقة المتجددة باستخدام

والطاقة غير المتجددة.

الذهني

طريقة

واستمطار

العصف  -علل :تعد فلسطين غنية بمصادر

وعرض الفيديو التعليمي.

األفكار الطاقة الشمسية.

 -تعد الطاقة الكهرومائية غير

يقوم المعلم بعرض فيديو عن صديقة للبيئة ( )

الطاقة المتجددة والغير متجددة

 ،ومن ثم يطرح االسئلة التالية:
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 -صنف مصادر الطاقة التي

توجد في فلسطين حسب نوعها

متجددة وغير متجددة.

 ما أكثر مصادر الطاقةاألفضل للبيئة.
يبين أهمية توفر مصادر الطاقة يتم

داخل أي دولة.

تحقيق

باستخدام

الذهني

المفهوم

هذا

طريقة

والحوار

 -اذكر مجموعة من األمثلة توضح

العصف جوانب استخدام الطاقة في فلسطين.
والمناقشة

باستخدام عرض فيديو تعليمي

عن الطاقة ومن ثم يطرح المعلم

األسئلة االاتية:

 -حدد جوانب استخدام الطاقة

في فلسطين.
يقترح مجموعة من الطرق باستخدام

لترشيد استخدام الطاقة.

التعليمي
الذهني

الفيديو

عرض

وطريقة

العصف التي يمكن من خاللها ترشيد

واستمطار

يجيب الطالب على:

األفكار استخدام الطاقة.

 -كيف يمكن ترشيد استخدام

الطاقة في فلسطين.
التقويم الختامي:
 -قارن بين الطاقة المتجددة

والغير

متجددة

 -اذكر مجموعة من االجراءات

من

حيث

(المصدر ،االهمية ،التلوث).
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المبحث /جغرافيا

عنوان الدرس /تاريخ الصناعة في فلسطين

عدد الحصص5 /

الخبرات السابقة

 -قارن بين الصناعة في فلسطين قديما وحديثا.

المصادر والوسائل

فيديو عن الصناعات الفلسطينية -جهاز عرض  – LCDخريطة فلسطين –

األهداف

 -ما معوقات الصناعة الفلسطينية قديما وحديثا.

الكتاب المدرسي – رحلة ميدانية لبعض المصانع.

التقويم

خطوات التنفيذ

يقارن بين الصناعة الفلسطينية التمهيد :تعاني الصناعة في من الصناعات الفلسطينية القديمة:
قديما وحديثا.

فلسطين

كثير

من

من ..............،..................

المشكالت وذلك نتيجة لتعاقب ومن الصناعات الفلسطينية الحديثة:

القوى االستعمارية عليها.
يقوم

تعليمي

المعلم

بعرض

عن

فيديو

الصناعة

الفلسطينية ،وباستخدام طريقة
الحوار والمناقشة يطرح االسئلة

التالية:

 -ما الصناعات التي اشتهرت

بها فلسطين قديما.

 ما الصناعات التي اشتهرتبها فلسطين حديثا.

203

.....................،............

يبين أهم العراقيل التي وضعها يتم تحقيق هذا الهدف عن

االستعمار

واالحتالل

الصناعة الفلسطينية.

 -اذكر مجموعة العراقيل التي

أمام طريق استخدام طريقة العصف وضعها االستعمار البريطاني امام
الذهني

والمناقشة الصناعة الفلسطينية.

والحوار

باستخدام عرض فيديو تعليمي

عن

ممارسات

واالحتالل

 -اذكر مجموعة العراقيل التي

االستعمار وضعها االحتالل االسرائيلي امام

الفلسطينيين الصناعة الفلسطينية.

ضد

ومن ثم يطرح األسئلة التالية:

 قارن بين أثر كل مناالستعمار البريطاني واالحتالل

اإلسرائيلي

الفلسطينية.

يعدد المشكالت التي تعاني باستخدام

منها الصناعة الفلسطينية

عرض

الفيديو

واستمطار

األفكار

التعليمي
الذهني

على

الصناعة

وطريقة

يجيب الطالب عن:

 -اذكر المشكالت التي تعاني منها

العصف الصناعة الفلسطينية.

 -حدد المشكالت التي تعاني

منها الصناعة الفلسطينية.

يقترح مجموعة من اإلجراءات يتم تحقيق هذا الهدف من خالل
لتنمية الصناعة الفلسطينية.

 -اقترح مجموعة من األفكار يمكن

استخدام طريقة العصف الذهني من

خاللها

واستمطار األفكار حيث يطرح الفلسطينية.

المعلم السؤال التالي:

 -كيف يمكن تنمية الصناعة

الفلسطينية.

التقويم الختامي:

 -اكتب في حدود عشرة أسطر

موضوعا

الفلسطينية.

الصناعة

عن

204

تنمية

الصناعة

المبحث /جغرافيا

عدد الحصص5 /

عنوان الدرس /التجارة في فلسطين

الخبرات السابقة

 -يبين الطالب أهمية موقع فلسطين التجاري قديما وحديثا.

المصادر والوسائل

شاشة عرض  - Smart Boardفيديو تعليمي عن التجارة في فلسطين  -خريطة

 -يقارن بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.

فلسطين  -الكتاب المدرسي – عينة لبعض السلع التجارية.

األهداف

التقويم

خطوات التنفيذ

يقارن بين التجارة الداخلية التمهيد :التجارة مفهوم قديم

والتجارة الخارجية.

 -يعرف التبادل التجاري بين الضفة

حديث حيث اختلفت التجارة الغربية وقطاع غزة بالتجارة الخارجية

قديما وحديثا وكانت فلسطين ( ).

 -تعرف

مم ار للطرق التجارية.

عملية

تبادل

السلع

يقوم المعلم بعرض فيديو عن والمنتجات بين فلسطين والصين

التجارة في فلسطين ،وباستخدام بالتجارة الداخلية ( ).
طريقة الحوار والمناقشة يطرح

األسئلة التالية:
 -ما

الداخلية.
 -ما

الخارجية.

المقصود
المقصود

بالتجارة
بالتجارة

يرسم خريطة للوطن العربي باستخدام الطريقة الكارتوجرافية  -ارسم خريطة للوطن العربي
وفلسطين ويحدد عليها أهم وطريقة

الطرق التجارية.

المالحظة

وعرض موضحا عليها أهم الطرق التجارية

الفيديو التعليمي يطرح المعلم التي تربط بين فلسطين والوطن

االاتي:

 ما أهم الطرق التجارية التي205

العربي.

توجد في فلسطين.

 ما أهم الطرق التجارية التيتربط بين فلسطين والوطن

العربي.
أهمية

يوضح

وجود

خارجية في فلسطين.

تجارة يتم تحقيق هذا الهدف من خالل
طريقة

استخدام

والمناقشة

الحوار تبرز أهمية التبادل التجاري بين

الفيديو فلسطين ودول العالم الخارجي.

وعرض

التعليمي ومن ثم يطرح المعلم

االاتي:
 -ما

أهمية

 -اذكر مجموعة من الجوانب التي

وجود

عرف كال من:

 -التصدير.

تجارة  -االستيراد.

خارجية بين فلسطين ودول

العالم الخارجي.

 ما الفرق بين التصديرواالستيراد.

يعلل سبب ضعف التجارة باستخدام
الداخلية والخارجية لفلسطين.

التعليمي

عرض
وطريقة

الفيديو

 -علل :ضعف التجارة الخارجية

استمطار بين فلسطين ودول العالم الخارجي.

االفكار وطريقة العصف الذهني
يجيب الطالب على:

 -علل :ضعف التبادل التجاري بين

الضفة الغربية وقطاع غزة.

 -ما سبب ضعف التجارة

الداخلية والخارجية لفلسطين.
يعدد

مشكالت

فلسطين.

التجارة

في يتم تحقيق هذا الهدف من خالل

 -عدد المشكالت التي تعاني منها

اتباع طريقة العصف الذهني التجارة الفلسطينية.
واستمطار األفكار ،ومن ثم

يطرح المعلم ما يلي:

 -حدد المشكالت التي تعاني

منها التجارة في فلسطين.
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التقويم الختامي:
ماذا يحدث لو:
 -لم

تتعرض

لالحتالل االسرائيلي.
 -تم

انشاء

ميناء

ومطار في قطاع غزة.
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فلسطين
بحري

عنوان الدرس /المواصالت في فلسطين

المبحث /جغرافيا

الخبرات السابقة

عدد الحصص5 /

 -ما أنواع النقل في فلسطين.

 -يبين أكثر طرق النقل انتشا ار في فلسطين ولماذا.

 -يبين أهمية تنوع وتوفر طرق النقل والمواصالت في فلسطين.

المصادر والوسائل

شاشة عرض  - Smart Boardفيديو تعليمي عن المواصالت في فلسطين -
خريطة فلسطين  -الكتاب المدرسي.

األهداف
يذكر

خطوات التنفيذ
سبب

تركز

المواصالت في فلسطين.

التقويم

طرق التمهيد :تمتلك فلسطين موقع  -علل :تركز طرق المواصالت في
استراتيجي هام أثر على تركز فلسطين.
طرق المواصالت فيها وجعلها

محط أنظار الدول االستعمارية

منذ القدم.

يقوم المعلم بعرض فيديو عن
في

المواصالت

طريقة

وباستخدام

فلسطين،
الحوار

والمناقشة يطرح األسئلة التالية:
 -ما

سبب

تركز

طرق

المواصالت في فلسطين.
يعدد أنواع طرق المواصالت باستخدام

في فلسطين.

طريقة

الحوار  -علل :عدم وجود سكك حديد في

والمناقشة والمالحظة وعرض فلسطين.

 -علل :عدم وجود ميناء بحري

الفيديو التعليمي.

يقوم المعلم بعرض فيديو عن ومطارات في فلسطين.

أنواع طرق المواصالت ،ومن
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ثم يطرح األسئلة التالية:

 اذكر أنواع طرق النقلوالمواصالت.

 اذكر طرق النقل التي توجدفي فلسطين.
يبين أهمية توفر وتنوع طرق يتم تحقيق هذا الهدف باستخدام

المواصالت في فلسطين.

 -يؤدي

تنوع

طريقة العصف الذهني والحوار والمواصالت إلى:
والمناقشة

طرق

باستخدام

عرض

فيديو تعليمي عن وسائل النقل

........................ -

يطرح

المعلم

........................ -

والمواصالت

االاتي:

 -ما أهمية توفر وتنوع طرق

المواصالت.
التقويم الختامي:

 -اكتب موضوعا عن طرق

المواصالت التي شاهدتها والتي

قمت باستخدامها.
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........................ -

النقل

المبحث /جغرافيا

عدد الحصص5 /

عنوان الدرس /مدن فلسطينية

الخبرات السابقة

 -يذكر الطالب مجموعة من مدن  ،51ومدن الضفة الغربية ،ومدن قطاع غزة.

المصادر والوسائل

شاشة عرض  - Smart Boardفيديو تعليمي عن المدن الفلسطينية  -خريطة

 -يذكر وظائف المدن الفلسطينية.

فلسطين  -الكتاب المدرسي – صور للمدن الفلسطينية -رحلة ميدانية لبعض المدن
الفلسطينية.

األهداف

التقويم

خطوات التنفيذ

يصنف مدن فلسطين حسب التمهيد :قسمت فلسطين نتيجة  -قسمت فلسطين نتيجة االحتالل
االحتالل اإلسرائيلي إلى ثالثة اإلسرائيلي إلى ثالثة اجزاء هي:

توزيعها الجغرافي.

أجزاء هي (األراضي المحتلة............... - ،
الضفة الغربية ،قطاع غزة).

............... -

يقوم المعلم بعرض فيديو عن ............... -
المدن في فلسطين ،وباستخدام

طريقة

والمالحظة

الحوار

يطرح

والمناقشة

األسئلة

التالية:

 -لماذا تم تقسيم فلسطين الي

ثالثة أجزاء.

 -ما أثر تقسيم فلسطين على

ترابط وفصل المدن الفلسطينية

فيما بينها.
يبين

وظائف

فلسطينية.

كل

مدينة باستخدام
الذهني

طريقة

والمالحظة
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العصف  -علل :تعد مدينة القدس مركز
وعرض ديني في فلسطين.

مركز......:
ا
 -تعد مدينة الخليل

الفيديو التعليمي.

مركز
ا
يقوم المعلم بعرض فيديو عن بينما تعد مدينة رام اهلل

وظائف المدن الفلسطينية ،ومن .........
ثم يطرح األسئلة التالية:
 -اذكر

وظائف

الفلسطينية.

المدن

يرسم خريطة فلسطين ويوزع يتم تحقيق هذا الهدف باتباع
عليها المدن الفلسطينية.

 -ارسم خريطة فلسطين موضحا

األسلوب الكارتوجرافي ،يطرح عليها المدن االاتية( :القدس ،رام اهلل،

المعلم االاتي:
 -ارسم

موضحا

الفلسطينية.

نابلس ،الناصرة ،عكاـ طبريا ،غزة،

خريطة

عليها

فلسطين بئر السبع ،الخليل).
المدن

التقويم الختامي:
ماذا يحدث لو:

 -كان هناك اتصال وترابط

بين مدن قطاع غزة والضفة
الغربية وأراضي عام .51
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