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 مستخمص البحث :
ىدف البحث إلى تحديد أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت  

ل لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية والتفكير البصري لطفل االفتراضية باستخدام تطبيقات جوج
الروضة وأثرىا عمى تنمية الميارات الرقمية لديو ، وتم إعداد ثالث قوائم بالمفاىيم الجغرافية 
الطبيعية ، وميارات التفكير البصري الجغرافي ، والميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي 

والتجول االفتراضي( لطفل  جوجل )جوجل إيرث وجوجل مابباستخدام بعض تطبيقات 
ختبار الروضة ، وأعدت الباحثتان إختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور، وا 

ميارات التفكير البصري الجغرافي المصور، وبطاقة مالحظة الميارات الرقمية الالزمة لمتجول 
ودليل ووحدة األنشطة المقترحة لطفل الروضة ،  باستخدام بعض تطبيقات جوجلاالفتراضي 

( طفل وطفمة من 44حدة األنشطة المقترحة في الجغرافيا ، وتكونت عينة البحث من )لو المعمم 
، وتوصمت نتائج البحث إلى وجود   روضة فتحى أمين طنطاوي بمدينة صدفا بمحافظة أسيوط

اىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير أثر كبير لوحدة األنشطة المقترحة في تنمية بعض المف
والميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل البصري الجغرافي 

لطفل الروضة ، كما أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال 
اىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي إلختبار المف
ختبار ميارات التفكير البصري الجغرافي المصور .  وا 

تطبيقات جوجل  -الجوالت االفتراضية  -: وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا الكممات المفتاحية
طفل  -الميارات الرقمية -ميارات التفكير البصري الجغرافي -المفاىيم الجغرافية الطبيعية  -

 الروضة .
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Summary of the research  :  
   The aim of the research is to determine the impact of a 

proposed unit of activities in Geography based on virtual tours using 
Google applications to develop the natural geographical concepts and 
visual thinking of the kindergarten child and its impact on the 
development of digital skills for him. Using some Google applications 
(Google Earth, Google Map and Virtual Street View) for the kindergarten 
child, the two researchers prepared an illustrated electronic physical 
geographic concepts test, a graphic visual-geographical thinking skills 
test, a note card for the digital skills necessary for virtual wandering 
using some Google applications for kindergarten children, the suggested 
Activites unit and a guide for the proposed activities unit in Geography, 
and the research sample consisted of (44) boys and girls from Fathy 
Amin Tantawi Kindergarten in the city of Sedfa, Assiut Governorate. For 
a kindergarten child, there is also a relationship Positive, statistically 
significant correlation between the scores of the children of the 
experimental group in the post application of the electronic photographic 
physical geographic concepts test and the photographic geographical 
visual thinking skills test. 
Keywords: A proposed unit of activities in Geography - Virtual tours - 
Google applications - Natural geographical concepts - Visual 
Geographical thinking skills - Digital skills - Kindergarten child. 
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 : مقدمة 
حتاج إلي توضيح المفاىيم تعد مرحمة الطفولة المبكرة من أكثر المراحل التعميمية التي ت

وتعمم الميارات في مجاالت المعرفة المتعددة كمجال الجغرافيا ، ومن أىداف تدريس الجغرافيا 
دراك العالقات المكانية ، وفيم الطبيعية الديناميكية لمتطورات الزمانية  تنمية التفكير الجغرافي ، وا 

رافية لدي المتعممين في مراحل التعميم والمكانية لمظواىر الجغرافية ، وتنمية المفاىيم الجغ
 المختمفة بداية من مرحمة الطفولة المبكرة .

تمعب مرحمة الطفولة المبكرة دورا رئيسا في نمو شخصية اإلنسان وتشكيل مفاىيمو و 
            العديد من الدارسات كدراسة . ليذا أوصت (1)(11،  2223)جاد ، وخبراتو 

Quintero (1999)  (2222)ة، ودارس  Zeither   ودراسة  (2225جمال )، ودراسة ،
عبد النبي ، ودراسة  (2211أحمد )، ودراسة   Walker (2227)، ودارسة  (2226السيد )

،  (2214رضوان )، ودراسة  (2214أحمد )، ودراسة  (2214الصايغ )، ودراسة  (2211)
براىيم )، ودراسة  (2215فكري )ودراسة  ; بتوجيو  (2221فرج )ة ، ودراس (2217حفني وا 

 المزيد من االىتمام بتنمية الميارات والمفاىيم الجغرافية لدى أطفال الروضة . 
ويتم تعميم ظواىر البيئة الطبيعية والبشرية لألطفال ألنيم يحتاجون إلي التعرف عمي 
         بيئتيم والعالم المحيط بيم والناس الذين يعيشون معيم ، ومن الظواىر الطبيعية التي 
        تيتم الجغرافيا بدراستيا حركة واتجاه الرياح والجبال والمرتفعات وأنواع الصخور وغيرىا 

 .الطفولة المبكرة عمي ىيئة مفاىيمويتعمميا األطفال في مرحمة (.51-2215،52)عبد المنعم ،
أكدت وتحتاج الظواىر الجغرافية الطبيعية في تعمميا إلي استخدام حاسة البصر ; فقد 

ودراسة ،  (2222رضوان )، وكذلك دراسة  (2217عصر)، ودراسة ( 2215أحمد ) دراسة
عمي أن تعمم الكثير من المعرفة الجغرافية يحتاج إلي توظيف حاسة البصر  (2222سمطوح )

في الرؤية والوصف والتفسير والتمييز بين الظاىرات الجغرافية ويسمى ذلك بالتفكير البصري 
 .  لدي طفل الروضة

                                                 

 اإلصدار السادس  في المتن وقائمة المراجع . –( اتبعت الباحثتان توثيق الجمعية األمريكية لعمم النفس 1)
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ويحتاج الطفل إلي دراسة ىذه الظواىر الجغرافية الطبيعية في الفضاء المفتوح ; عن 
طريق الزيارات الميدانية . ولكن مع ارتفاع تكاليف الزيارات الميدانية الحقيقية ، والمخاوف بشأن 
ر قضايا السالمة والمسئولية ، وكذلك مع الضغط عمي األماكن التي يتم زيارتيا ; اتجيت أنظا

المؤسسات التعميمية إلي استخدام التكنولوجيا في التعميم لحل تمك المشكمة من ىنا ظيرت 
 .  (Stainfield et al ,22220256)البيئات التعميمية االفتراضية  

ستنادا ليذا ; كان البد من إعداد الطفل لمواجية الحياة بإعداد مناىج تعميمية جديدة  وا 
نية الجديدة ; وذلك بتوفير بيئات تعمم إفتراضية إيجابية ; تساعد لألطفال وفقا لمبيئة اإللكترو 

األطفال عمي مشاىدة األشياء وفحصيا وكأنيا أماميم عمي الحقيقة ، وتمكن الطفل عمي 
وقد ( .  98-97،  2219)الجباس ، الحاسوب من التجول واالستكشاف داخل عالم تفاعمي 

 ية  . أدي ىذا إلي ظيور مفيوم الجوالت االفتراض
        المتعمم كما لو أنو يقف داخل حيز من الفضاء ، ومن تشعر الجوالت االفتراضية  ’و

       ثم التحكم في الحركة داخل المنطقة المتاحة ، مع إمكانية التحرك ألعمى وألسفل في كل 
لقدرة مكان داخل ىذا الحيز، كما تمكنو من إمكانية تكبير وتصغير البيئة المحيطة ، ومنحو ا

 عمى التركيز عمى مجاالت اىتمامو في كل جولة والتي عادة ما تتكون من عدد من الصور
(Menzies,222701) . 

وتعددت أنواع الجوالت االفتراضية ما بين الصور والفيديوىات والصوت وصور البانوراما 
يدىا متعة أيضًا ، والجوالت االفتراضية  المباشرة ; مما يغني الجولة االفتراضية بالمعمومات وتز 

الجوالت االفتراضية  أداة يمكن المتعممين من خالليا التجول الكتساب المعمومات وليذا ف
 والخبرات والميارات .

وقد أكدت الدراسات والبحوث التربوية عمي أىمية استخدام الجوالت االفتراضية في مرحمة 
الحمراوي دراسة ، و  (2217)ون المنسي وآخر ودراسة ،  (2217جعفر)دراسة الطفولة المبكرة ك

 . (2221بدير )دراسة ، و  (2222المميجي )، ودراسة  (2219)
أن الجوالت االفتراضية  يمكن أن   Pastore & Raymond (2226)ويري كال من

توفر خبرات مفيدة لممتعممين ، حيث يكون المتعمم ىو محور العممية التعميمية ويقوم بالتجول 
ًا عمى تنمية ميارات التفكير العميا ، وتتيح لممعمم والمتعمم إمكانية بنفسو ، كما تعمل أيض

أوصت دراسة في حين  .اإلطالع عمى المواقع المختمفة ، واختيار المحتوى المناسب لدراستو 
التي توظيف الجوالت االفتراضية في التعميم بتوفير بعض األدوات عمي ضرورة  (2212حسن )

عمم معيا ، وبالتالي تدعم عممية التعمم لدية كالبريد اإللكتروني أو يمكن من خالليا تفاعل المت
منتدي النقاش أو الخريطة التفاعمية أو الرقمية أو المرشد اإلفتراضي . وقد ظيرت تطبيقات 
رقمية جغرافية تتوفر بيا جميع ىذه األدوات مع الجوالت االفتراضية كتطبيقات خرائط جوجل 

 ب والتجول اإلفتراضي . مثل : جوجل إيرث وجوجل ما
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الجوالت االفتراضية باستخدام تمك التطبيقات الرقمية تمثيل افتراضًي لألماكن  وتعد
، باإلضافة إلي ماليين الصور والفيديوىات والصور البانورامية  Googleالمحيطة عمى خرائط 

ن ، مما والمساىمو  Google، ويأتي محتوى التجّول االفتراضي بيم من مصدرين ىما شركة 
 .  (Google,N.D,1) Eيتيح لممستخدمين في كل مكان استكشاف العالم افتراضًيا 

برزت ىذه التطبيقات الرقمية كطرق جديدة لمتعمم لزيادة خبرة المتعممين في مجاالت وقد 
وال سيما في مجال تعميم وتعمم الجغرافيا . فبفضل التكنولوجيا وتطور اليواتف كثيرة متعددة 

لحواسيب الموحية وظيور العديد من التطبيقات الرقمية لجوجل ; أصبح من السيل الذكية وا
 .( 29،  2221)حفني ، التعرف عمى دول العالم والعواصم وأشير التضاريس والمعالم الشييرة

وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث التربوية عمي أىمية استخدام تطبيق جوجل إيرث 
دراسة إبراىيم ، و  Patterson (2227)دراسةمم الجغرافيا كوجوجل ماب في تعميم وتع

دراسة ، و  Kopcha et al (2215)دراسة ، و ( Galbin (2215، ودراسة (2214)
 . (2221حسب )، ودراسة  (2219العمواني ووشاح )، ودراسة ( 2216الحميدان )

ة . وتساعد بيئات وتعد الجوالت االفتراضية باستخدام تمك التطبيقات بيئات تعمم إفتراضي
التعمم االفتراضية ليس فقط عمي تدريب األطفال عمي ميارات التفكير العميا ، ووصوليم إلي 
المعارف والمعمومات ومشاركتيا مع اآلخرين من خالل مواقع النت المتقدمة ، بل وتدريبيم أيضا 

 .  (96 ، 2219الجباس ، عمي الميارات التكنولوجية التي يحتاجيا العصر )

أكدت بعض الدراسات والبحوث التربوية عمي أىمية إعداد الطفل في وفي ضوء ذلك ; 
عصر ، ودراسة  (2225محمد )ظل العصر الرقمي الجديد ومحو أميتو الرقمية كدراسة 

،  Hollandsworth et al (2217) ودراسة،  Winther (2217)، ودراسة  (2217)
دشتي واليتيم ، ودراسة  (2221لبنا )اودراسة ،   Decarlo et al (2217) ودراسة

بالمزيد من التدريب  (Williams & Shekhar,2219)، كما أوصت دراسة  (2221)
واأللفة عمي استخدام التطبيقات الرقمية عمي الياتف النقال. األمر الذي يبرز أىمية تنمية 

لطفل الروضة ; الميارات الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية 
: تنزيل وفتح التطبيق ، البحث والتنقل ، التصغير والتكبير ، مشاركة الممفات عبر كميارات 

 . البريد اإللكتروني ، التجول اإلفتراضي ، الخروج من الجولة أو التطبيق وغيرىم
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         ليذا واستنادا لجميع ما سبق ; سعي ىذا البحث إلى إعداد وحدة أنشطة مقترحة 
           ي الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية ف

التجول اإلفتراضي( لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية وبعض -جوجل ماب-)جوجل إيرث
ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة وقياس أثرىا عمي تنمية الميارات الرقمية 

 ة لمتجول اإلفتراضي باستخدام تمك التطبيقات لديو.الالزم

 : مشكمة البحث 
نبع اإلحساس بمشكمة البحث الحالي عندما تعاونت الباحثتان معا إلجراء بحث في مجال 

 تعمم الجغرافيا ألطفال الروضة فتم التالي :

فال تم استعراض األدبيات والدراسات التربوية السابقة في مجال تعمم الجغرافيا ألط  -1
وخاصة مع أزمة جائحة فيرس ،  الروضة ، لمبحث عن أحدث مناىج وطرق تعمم الجغرافيا

برزت الجوالت وعدم القدرة عمي الخروج باألطفال في جوالت ميدانية حقيقية ; ف 19كوفيد 
وال سيما في االفتراضية كطرق حديثة لمتعمم لزيادة خبرة األطفال في مجاالت كثيرة متعددة 

لجغرافيا ; حيث ُتعد الجغرافيا أحد المواد التي تتسم بالجمود والتجريد في حال مجال تعمم ا
 تعمميا بالطرق التقميدية .

قمة الدراسات السابقة التي ىدفت الستخدام الجوالت االفتراضية في تعمم الجغرافيا لطفل  -2
استخدام ; فبالرغم من توصيات العديد من الدراسات والبحوث التربوية عمي أىمية  الروضة

المميجي الجوالت االفتراضية في مراحل التعميم المختمفة ، فمم تجد الباحثتان غير دراسة 
التي استخدمت الجوالت االفتراضية مع طفل الروضة في تنمية الوعي األثري  (2222)

وتدعيم االنتماء الوطني ، بينما تناولت بعض الدراسات السابقة المتاحف االفتراضية مع 
لتنمية المفاىيم  (2221بدير ) ، ودراسة (2217دراسة جعفر)ة مثل طفل الروض

 التاريخية والجغرافية .
وباستعراض األدبيات التي تناولت الجوالت االفتراضية بصفة عامة وأسس بنائيا  -3

وخصائصيا ومميزاتيا ومعايير جودتيا ، تبين أن الجوالت االفتراضية باستخدام بعض 
مثل منتدي النقاش  ر بيا معايير جودة الجوالت االفتراضيةتطبيقات جوجل الرقمية تتوف

والخريطة التفاعمية والمرشد اإلفتراضي والبريد اإللكتروني والصور بأنواعيا والفيديوىات ; 
وذلك مع تطور اليواتف الذكية والحواسيب الموحية وظيور العديد من التطبيقات المجانية 

 المدعمة من جوجل .
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التقنيات الرقمية كتطبيقات بقة وخاصة العربية التي ىدفت الستخدام مة الدراسات الساق -4
; حيث وجدت الباحثتان بعض الدراسات  جوجل في مجال تعمم الجغرافيا لطفل الروضة

السابقة العربية واألجنبية التي ىدفت الستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية كجوجل 
 Pattersonاالعدادي والثانوي كدراسة إيرث وجوجل ماب مع مراحل التعميم االبتدائي و 

دراسة كاظم ، و (2214دراسة إبراىيم )، و (2212العتيبي )دراسة ، و    (2227)
،   Kopcha et al (2215)دراسة ، و ( Galbin (2215ودراسة ( ،2214وعبيد )

ودراسة الزغيبي ، (  2217البموي والحويطي ) دراسة، و ( 2216الحميدان )دراسة و 
 (2219عطية ومحمد )، ودراسة  (2219العمواني ووشاح )ودراسة ، ( 2218وقطب )

 . (2221حسب )، ودراسة 
  (2222)، ودارسة  Quintero (1999)كدراسة العديد من الدارسات السابقة أوصت -5

Zeither   رضوان ، ودراسة  (2214الصايغ )، ودراسة  (2211عبد النبي )، ودراسة
فرج ، ودراسة  (2217المنسي وآخرون )ودراسة  ، (2215فكري )، ودراسة  (2214)
بتوجيو المزيد من االىتمام بالمفاىيم الجغرافية بصفة عامة وتنميتيا لدى ;  (2221)

سالم وآخرون ، ودراسة  (2216الجندي )، وكذلك أوصت دراسة  أطفال الروضة
 بتعميم الظواىر الطبيعية لطفل الروضة . (2219)

،  (2217( ، ودراسة عصر)2215أحمد )كدراسة  السابقة العديد من الدارسات أوصت  -6
 بتنمية ميارات التفكير البصري  (2222سمطوح )، ودراسة  (2222رضوان )ودراسة 

 عامة لطفل الروضة .
من : تعد المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري  الدراسة اإلستكشافية -7

بمقرر متعدد   2.4المتضمنة بمنيج رياض األطفالالمفاىيم والميارات الجغرافية اليامة 
، والتي تعاني المعممات بالروضة من تنميتيا بالطرق التقميدية ،  التخصصات "اكتشف"

( معممة من معممات رياض 54عمي عدد )تم تطبيق دراسة استكشافية ولمتأكد من ذلك 
 األطفال بمحافظة أسيوط ، وكانت النتائج كالتالي :

 (1جدول )
 راسة االستكشافيةالد

 ال % نعم % األسئمة
 % 14 % 94 ىل تواجيك صعوبات في تعميم طفل الروضة المفاىيم الجغرافية الطبيعية ؟-1
ىل تواجيك صعوبات في تنمية ميارات التفكير البصري الجغرافي لدي طفل -2

 % 5 % 95 الروضة ؟

 - % 144 فال المفاىيم الجغرافية ؟ىل قمتي باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية في تعميم األط-3
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 ( أن :1يتضح من جدول ) 
% من المعممات أجمعن عمي وجود صعوبة في تعمم األطفال المفاىيم الجغرافية ;  94 –

وذلك ألن المفاىيم  ;خاصة أنين لم يتدربن عمي ذلك بكمية التربية لمطفولة المبكرة 
ج إلي إيضاحيا وتفسيرىا لطفل الجغرافية وخاصة الطبيعية ذات طبيعة خاصة تحتا

 الروضة ، مما جعميم ال ييتمون بتعميميا لطفل الروضة بالطرق التعميمية المناسبة .
% من المعممات أجمعن عمي وجود صعوبة في تنمية ميارات التفكير البصري الجغرافي  95 –

أن كما  ;كرة ألطفال الروضة ; خاصة أنين لم يتدربن عمي ذلك بكمية التربية لمطفولة المب
 كتاب اكتشف يعرض صورا ثنائية األبعاد فقط لمظواىر الجغرافية المتضمنة بو .

% من المعممات لم تستخدم تطبيقات جوجل الرقمية في تعميم األطفال المفاىيم  144  - 
 الجغرافية .

ة وىي ميارات تكنولوجية ينفذىا طفل الروضة أثناء قيامالميارات الرقمية لطفل الروضة :  -8
زالة  بالجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات خرائط جوجل الرقمية ، كفتح وتثبيت وا 
التطبيقات واستخدام الباحث الصوتي واالبحار والتنقل وغيرىا من الميارات الرقمية التي 
فرضت الباحثتان وجود تأثير لوحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمى الجوالت 

كمتغير خدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية في تنميتيا لدي طفل الروضة االفتراضية باست
لألنشطة التى يمارسيا الطفل لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير تابع 

 . صري الجغرافي لديو الب
تحددت مشكمة البحث في وجود ضعف في اكتساب أطفال الروضة لممفاىيم  قمما سب

 وحدة ية وفي ميارات التفكير البصري الجغرافي ، لذلك اقترحت الباحثتان الجغرافية الطبيع
أنشطة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية ; 
لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية وبعض ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل 

تنمية بعض الميارات الالزمة لمتجول اإلفتراضي باستخدام تمك  الروضة ، ومعرفة أثرىا في
 التطبيقات لديو .

 : أسئمة البحث 
ما أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض 
تطبيقات جوجل لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية والتفكير البصري لطفل الروضة وأثرىا عمى 

 الميارات الرقمية لديو؟ 
 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة التالية :

ما أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض  -1
 تطبيقات جوجل لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة ؟
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قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام  ما حجم أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا -2
 بعض تطبيقات جوجل لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة ؟

ما أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض  -3
 ضة ؟تطبيقات جوجل لتنمية بعض ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الرو 

ما حجم أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام  -4
 بعض تطبيقات جوجل لتنمية بعض ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة ؟

ما أثر الوحدة المقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض الميارات الرقمية الالزمة لمتجول -5
 ستخدام بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضة ؟االفتراضي با

ما حجم أثر الوحدة المقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض الميارات الرقمية الالزمة لمتجول -6
 االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضة ؟

ر البصري بين تنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكيرتباطية اإلما نوع العالقة  -7
 الجغرافي لطفل الروضة ؟

 : أىداف البحث 
أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض  تحديد -1

 تطبيقات جوجل لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة .
الجوالت االفتراضية باستخدام تحديد حجم أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي  -2

 بعض تطبيقات جوجل لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة .
أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض  تحديد -3

 .كير البصري الجغرافي لطفل الروضةتطبيقات جوجل لتنمية بعض ميارات التف
حديد حجم أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام ت -4

 تطبيقات جوجل لتنمية بعض ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة . بعض
أثر الوحدة المقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض الميارات الرقمية الالزمة لمتجول  تحديد -5

 خدام بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضة .االفتراضي باست
الميارات الرقمية الالزمة تحديد حجم أثر الوحدة المقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض  -6

 لطفل الروضة .لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل 
ارات التفكير بين تنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وتنمية مياإلرتباطية تحديد نوع العالقة  -7

 البصري الجغرافي لطفل الروضة .
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 : أىمية البحث 
 األىمية النظرية :

توجيو أنظار القائمين عمي التعميم بمرحمة الطفولة المبكرة إلي أىمية التعميم بالجوالت  -1
م الحديثة المتواكبة مع قات جوجل الرقمية كأحد طرق التعماالفتراضية باستخدام تطبي

 م طفل الروضة.ملوجية في تعالمستحدثات التكنو 
        يضع البحث الحالي بين أيدي الميتمين بتعميم الجغرافيا لطفل الروضة ثالثة قوائم  -2

الميارات الرقمية الالزمة  -ميارات التفكير البصري الجغرافي -)المفاىيم الجغرافية الطبيعية
  لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل(. 

              قدر من المعمومات والمعارف المتضمنة في الجزء النظري ، قد يستفيد منيا توفير  -3
    معممات رياض األطفال وجميع الميتمين بمرحمة الطفولة المبكرة ; وذلك فيما يخص 

                 :  باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية الجغرافيةالجوالت االفتراضية 
 التجول االفتراضي -Google Mapجوجل ماب  – Google Earth)جوجل إيرث 

Vintual Street View ، ) ميارات التصور البصريو المفاىيم الجغرافية الطبيعية ، و 
الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل و الجغرافي ، 

 لطفل الروضة .
 األىمية التطبيقية :

عممات رياض األطفال في تنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير يفيد البحث م -1 
بكتاب متعدد التخصصات "اكتشف" باستخدام  2.4البصري الجغرافي الواردة بمنيج 

تطبيقات رقمية مجانية والتي تتميز بتجسيد وتوضيح لمظواىر الجغرافية الطبيعية افتراضيا ، 
 التجول اإلفتراضي(.-جل مابجو -وىم تطبيقات : )جوجل إيرث

قدم البحث وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمى الجوالت االفتراضية باستخدام -2
تطبيقات جوجل الرقمية لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري 

 الجغرافي لطفل الروضة .
جوالت ترحة في الجغرافيا قائمة عمى القدم البحث دليل لممعممة الستخدام وحدة أنشطة مق-3

تطبيقات جوجل الرقمية لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية بعض باستخدام االفتراضية 
 وميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة .

الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات يفيد البحث في تنمية -4
 الروضة . لطفل جوجل

قد يستفيد القائمون عمى مناىج رياض األطفال من استخدام أدوات البحث ) إختبار المفاىيم  -5
إختبار ميارات التفكير البصري الجغرافي  -الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور

الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض بطاقة مالحظة  -المصور
 ( لتقويم األطفال ومعرفة مستواىم بيا.جوجلتطبيقات 
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 : حدود البحث 
تم تطبيق أدوات البحث خالل شيري نوفمبر وديسمبر بالفصل الدراسي  الحدود الزمانية: -1

 م . 2422 -2421األول لمعام الجامعي 
روضة فتحي أمين طنطاوي التجريبية ، إدارة صدفا التعميمية بمحافظة  الحدود المكانية : -2

 أسيوط.
( طفل 44)موعة من أطفال الروضة بمغ قواميااقتصر البحث عمي مج: لحدود البشريةا -3

 . Kg2بالمستوى الثاني وطفمة 
           اقتصر البحث عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعضحدود موضوعية :  -

              جوجل ماب – Google Earth)جوجل إيرث  تطبيقات جوجل الرقمية وىي :
Google Map- التجول االفتراضي ). 

 -رةجزي -قارة -يابس -بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية ، وىي : )الكرة األرضية  -
 .حشائش( -غابة -والمحيطات أعماق البحار -ىضبة -جبل -نير -بحر -محيط-الماء

كر الظواىر تذ-)تحديد الظواىر الجغرافية التفكير البصري الجغرافي ، وىي:بعض ميارات  -
تفسير الظواىر الجغرافية الطبيعية  -وصف الظواىر الجغرافية الطبيعية-رافية الطبيعيةالجغ
 التمييز البصري بين الظواىر الجغرافية الطبيعية(.-يف الظواىر الجغرافية الطبيعيةتصن -

بعض الميارات الرقمية الالزمة لمتجول اإلفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل وىي :  -
 ميارات رقمية جغرافية ( . –عامة ) ميارات رقمية 

 : مواد وأدوات البحث 
 قامت الباحثتان بإعداد المواد واألدوات التالية :

 أوال : مواد البحث :
 قائمة ببعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية الالزمة لطفل الروضة .-1
 قائمة ببعض ميارات التفكير البصري الجغرافي الالزمة لطفل الروضة .-2
ة ببعض الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل قائم -3

 لطفل الروضة .
وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات -4

 جوجل الرقمية لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل
 الروضة.
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دليل المعممة لوحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام -5
بعض تطبيقات جوجل الرقمية لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري 

 الجغرافي لطفل الروضة.
 ثانيا : أدوات البحث :

 اإللكتروني المصور لطفل الروضة .إختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية  -1
 إختبار ميارات التفكير البصري الجغرافي المصور لطفل الروضة . -2
بطاقة مالحظة الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات  -3

 جوجل لطفل الروضة.
 : مصطمحات البحث اإلجرائية 

 تحددت مصطمحات البحث اإلجرائية كالتالي :
"ىي بيئة تعمم رقمية ت االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية لطفل الروضة :الجوال -1

تجعل طفل الروضة يشعر وكأنو داخل الظاىرة الجغرافية عن طريق الصور وصور 
البانوراما والفيديوىات ، وتوفر لو إمكانية التحرك ألعمى وألسفل في  كل أرجاء المكان ، مع 

غير مكان التجول عمي الخرائط الرقمية ، ويتم ذلك من خالل إتاحة الفرصة لتكبير وتص
          : المجانية وىي الكمبيوتر أو الياتف النقال باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية

 التجول االفتراضي-Google Mapجوجل ماب – Google Earthجوجل إيرث  )
Virtual Street View) ." 

ا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافي -2
ىي "مجموعة من األنشطة الرقمية في الجغرافيا لطفل الروضة تم  تطبيقات جوجل الرقمية :

جوجل  – Google Earthإعدادىا في ضوء الجوالت االفتراضية لتطبيقيات )جوجل إيرث 
تتيح لطفل الروضة ( ، Virtual Street Viewالتجول االفتراضي  -Google Mapماب 

تعمم الجغرافيا بشكل فردي وجماعي ، وتقسم الوحدة إلي مجموعة من الجوالت االفتراضية 
باستخدام تطبيقات جوجل الثالث ، ويحدد لكل جولة أىدافيا ومحتواىا وأنشطتيا ووسائميا 

يعية التعميمية وأساليب تقويميا وزمنيا ، مما يساعد عمي تنمية المفاىيم الجغرافية الطب
 وميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة  ".

" قدرة طفل الروضة عمي تكوين تصور المفاىيم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة : ىي  -3
عقمي بصري يعبر عنو في شكل اسم يشير لمجموعة من الخصائص المشتركة المكونة 

وجودىا عمي سطح األرض وىي  لمظاىرات الجغرافية المادية التي لم يتدخل اإلنسان في
 -ىضبة -جبل -نير -بحر -محيط -الماء-جزيرة -قارة -يابس -)الكرة األرضيةمفاىيم : 

 .حشائش(  -غابة -أعماق البحار والمحيطات
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ىي "قدرة طفل الروضة عمى استخدام  ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة : -4
لشكل البصري الجغرافي ، واستخالص المعمومات حاسة االبصار والتخيل معًا لقراءة ا

المتضمنة فيو بيدف تحديد وتذكر ووصف وتفسير وتصنيف والتمييز البصري لمظاىرات 
 . الجغرافية الطبيعية "

:  الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام تطبيقات جوجل لطفل الروضة -5
لتي يمارسيا طفل الروضة أثناء التجول االفتراضي مجموعة من األداءات التكنولوجية ا"ىي 

باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية عمى الكمبيوتر أو الياتف النقال ، وتقاس بالدرجة التي 
يحصل عمييا أطفال الروضة مجموعة البحث التجريبية في بطاقة مالحظة ميارات التجول 

التجول  –جوجل ماب  –االفتراضي باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية )جوجل إيرث 
 ميارات رقمية جغرافية(.-االفتراضي(": وتنقسم لنوعين:)ميارات رقمية عامة

 : منيج البحث 
المنيج شبو التجريبي ذو التصميم التجريبي الذي يتكون من مجموعة واحدة تجريبية ، والذي  -

 ية .يعتمد عمي القياس القبمي والبعدي ألدوات البحث عمي أطفال المجموعة التجريب
 : فروض البحث 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى إختبار  -1

   المفاىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح
 التطبيق البعدي.

مية بعض المفاىيم يوجد حجم تأثير كبير لوحدة األنشطة المقترحة في الجغرافيا في تن -2
 الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة .

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى إختبار  -3
 ميارات التفكير البصري الجغرافي في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

الجغرافيا في تنمية بعض ميارات التفكير يوجد حجم تأثير كبير لوحدة األنشطة المقترحة في  -4
 البصري الجغرافي لمطفل الروضة .

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى بطاقة  -5
مالحظة الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل لطفل 

 لبعدي لصالح التطبيق البعدي.الروضة في التطبيقين القبمي وا
يوجد حجم تأثير كبير لوحدة األنشطة المقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض الميارات  -6

 الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضة.
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بية توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجري -7
ختبار ميارات  في التطبيق البعدي إلختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور وا 

 التفكير البصري الجغرافي المصور.
 : اإلطار النظري والدارسات السابقة لمبحث 

تم عرض اإلطار النظري لمبحث مدعم بالدراسات السابقة وىو يتضمن أربعة محاور 
 رئيسة ; ىي :

 لجوالت االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية لطفل الروضة :أوال : ا
 :  نشأة الجوالت االفتراضية 

تحتل تكنولوجيا التعميم مكانة ميمة في العممية التعميمية ، وذلك لدورىا الكبير في دعم 
الجيد ليا المتعممين عمى التعمم بإيجابية وفاعمية ، ويتوقف زيادة فاعمية التعمم وكفاءتو بالتوظيف 

 في العممية التعميمية .
وىناك إجماعًا بأن تكنولوجيا التعميم ىي الحل لمكثير من المشكالت التعميمية بطريقة 

، ولذلك فيدفيا محدد ; سواء اء التعميم ، بل وجاءت منذ نشأتومنظمة ومقننة ; ولذا فيي باقية بق
ت أو بتوظيف جياز قديم بر الشبكاجاء ىذا الحل بتصميم برنامج تعميمي تقميدي أو رقمي أو ع

 لدعم العناصر، أو ربما بتحسين أداء أو غير ذلك من مساعي لتحقيق حمول تيدف أو حديث
وأحد .(2218،1)البيدل،التعميمية والوصول لألىداف المرجوة وحل المشكالت التي تواجو التعميم

 راضية  .ىذه الحمول ىو ابتكار البيئات االفتراضية  كبيئة الجوالت االفت
وتعد الجوالت االفتراضية إحدى المستحدثات التكنولوجية التي ظيرت بقوة من خالل 
اإلنترنت والتفت إلييا التربويون والمعممون ، وكان أول استخدام لمجولة افتراضية في عام 

، ومن أوائل المستخدمين لمجولة االفتراضية كانت الممكة إليزابيث الثانية ، عندما افتتح 1994
رسميًا مركز لمزوار، وكان أسمو الجولة االفتراضية ، وقد استخدم تقنية الواقع االفتراضي في 

 ذلك الوقت . 
وقد أصبحت الجوالت االفتراضية  وسيمة فعالة تستخدم عبر اإلنترنت ، وذلك لعرض 
ن بعض المواقع األثرية والسياحية ، وكذا المتاحف، واستخداميا في التعميم ، وبحيث يمكن م

خالليا تحقيق االستفادة القصوى داخل قاعات الدراسة حيث تساعد المتعممين عمى استيعاب 
وتم التوسع في استخدام الجوالت االفتراضية ( . Exrenda, 2226)المناىج الدراسية المختمفة 

مع زيادة انتشار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في كافة المؤسسات التعميمية وفي جميع 
  .  (Workbooks,2229)العالم أرجاء
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 :  مفيوم الجوالت االفتراضية 
تعرف االفتراضية  بأنيا : " شكل غير تقميدي لمجتمعات يعتمد بناؤىا عمى تكنولوجيا 
الحاسبات، ويختمف ىذا الشكل عن أشكال المجتمعات التقميدية حيث ال يتقيد بحدود زمنية أو 

قية التي تحكم وتحدد البيئات التقميدية كالفصل والمكتبة مكانية ، كما يتميز بغياب القيود الفيزي
 (.Mowshwitz,19940267-288) والمتحف وغيرىم"

               " أما الجوالت االفتراضية  فتعرف بأنيا : " التمثيل الرقمي البديل لمواقع
(Stainfield et al ,22220256 . ) مم أن تعرف بأنيا : " مستحدث تقني ، تتيح لممتعُكما

يتعمم في بيئة افتراضية آمنو وجاذبو في أي مكان وزمان ، وذلك من خالل تفعيل عدة تقنيات 
 ( .1،  2219)الصبحي ،  وبيدف تحقيق أىداف تعميمية مخطط ليا "

بأنيا تكنولوجيا تمتمك عناصر الواقع االفتراضي  Osman et al (2228) ويعرفيا 
عمى المالحة االفتراضية  في المناظر الطبيعية التي وتضع المشاىد داخل الصورة ، وتعتمد 

توجد في العالم الحقيقي ، ويمكن توضيحيا بأنيا محاكاة لموقع أو مكان موجود ويتكون من 
 سمسمة من الصور الثابتة والفيديو أو الفوتوغرافيا أو المشاىد البانورامية .

  :  مزايا الجوالت االفتراضية 
ذي يتميز بو ىذا العصر ، أصبح األمر يتطمب استخدام مع التطور التكنولوجي ال

التكنولوجيا في التخطيط لممناىج والبرامج التعميمية وذلك بيدف تحسين نواتج التعمم ، فاستخدام 
الشبكة العالمية )اإلنترنت( أصبح ال غنى عنو اليوم ; حيث يمكن من خالليا ربط العالم كمو ، 

 ت افتراضية . وذلك عن طريق ما أتاحتو من جوال

  وىناك عدة مزايا لمجوالت االفتراضية  تعزز العممية التعميمية جعمت الكثير من
          المتعممين يقبمون عمييا ، وىذا ما اشارات إليو بعض الدراسات ; حيث أكدت دراسة

Yuan & Madden (2226)  عمى أن الجوالت االفتراضية  ليا من المزايا ما يجعميا تعزز
 ية التعميمية بحيث يقبل عمييا كثير من المتعممين، ومن ىذه المزايا أنيا :العمم

 تقوم بعرض المعمومات المطموبة من وجيات نظر مختمفة. .1
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تتيح عرض البيانات غير المرئية والتي يصعب رؤيتيا في حقيقتيا، والحصول عمى  .2
 المعمومات والخبرات التي ال تتاح لممتعممين.

 ت في المناطق التي يتعذر الوصول إلييا.تقدم مجموعة من الجوال .3

تعرض جوالت متنوعة من أماكن مختمفة لمربط بين الموضوعات ومساعدة المتعممين عمى  .4
 التخطيط واستيعاب المعمومات التي يحتاجونيا.

 تعزز وتوسع خبرة المتعممين في مجال معين. .5

 تتاح لممتعممين عمى مختمف المستويات. .6

 ممين وتعمل عمى جذب عدد كبير منيم.توفر تجربة بديمة لممتع .7

 توفر لممتعممين إمكانية الزيارة لممواقع والتجول فييا في أي وقت ومكان. .8

توفر األمن والسالمة غير المتوفرين في الرحالت الميدانية; وبذلك تتغمب عمى مشكالت  .9
 الجوالت الميدانية الفعمية.

 يئات المطموب الذىاب إليياتناسب المدارس الريفية أو النائية البعيدة عن الب .14

 تساعد المتعممين عمى اكتشاف مواقع الرحالت قبل الزيارة الفعمية ومعاينة الموقع. .11

 تتيح حرية التجول دون قيود والتحكم في سير الجولة مع إمكانية االستعانة بالمعمم كمرشد. .12

، مع امكانية  تتيح الجوالت االفتراضية  حرية التجول دون قيود ، والتحكم في سير الجولة .13
 . (Virtual Tours,222501)،  (Qiu,222201)االستعانة بالمعمم كمرشد 

وبما أن الصورة تساوي ألف كممة ، لذا يمكن القول بأن الجولة االفتراضية  تساوى عشرة 
آالف كممة ، ذلك مع التوسع المطرد في استخدام اإلنترنت ; حيث أصبحت الجوالت االفتراضية  

تخطي حدود الزمان والمكان ، ومن ثم استخدمت ىذه الجوالت في مجاالت عديدة أفضل وسيمة ل
  وال سيما في التعميم ، وذلك لتبسيط المناىج والمقررات لممتعممين ، وتعزيز عممية التعمم

(Kralji , 222801)  . 

 Eriksson  et، ودراسة (2212حسن )وىذا ما أثبتتو العديد من الدراسات كدراسة 
al (2212)    السباحي ، ودراسة  (2216خميس )، ودراسة  (2215إسماعيل )، ودراسة

 . (2222أحمد وآخرون )، ودراسة  (2217عبد الغفار )، ودراسة  (2217)
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وفي مجال الطفولة المبكرة أثبت الدراسات السابقة أىمية استخدام الجوالت االفتراضية 
التي استخدمت الجوالت االفتراضية  مع  (2222المميجي )دراسة ، ك في التعمم لطفل الروضة

والتي  (2222حسين )طفل الروضة في تنمية الوعي األثري وتدعيم االنتماء الوطني ، ودراسة 
ىدفت لمعرفة أثر اسموب تقديم دعم األداء في الجوالت االفتراضية  عمى تنمية الميارات 

االفتراضية  مع طفل الروضة الحياتية لطفل الروضة ، بينما تناولت بعض البحوث المتاحف 
والتي ىدفت لتنمية بعض المفاىيم التاريخية والجغرافية باستخدام  (2217جعفر)مثل دراسة 

وأثبتت فاعميو استخدام المتحف  (2217)المنسي وآخرون المتحف االفتراضي ، ودراسة 
أما دراسة ،  االفتراضي في تنميو بعض المفاىيم التاريخية والجغرافية لطفل ما قبل المدرسة

فقد استخدمت المتاحف االفتراضية  في اكساب بعض المفاىيم الجنسية  (2219الحمراوي )
والتي أوصت بضرورة استخدام المتاحف  (2221بدير )لطفل الروضة ، وأخيرًا دراسة 

  االفتراضية  مع أطفال الروضة لتنمية المفاىيم المجردة كالمفاىيم التاريخية والجغرافية .
 الجوالت االفتراضية  : أنواع 

تعددت أنواع الجوالت االفتراضية  وأنماطيا ما بين الصور والفيديوىات والصوت وصور 
; وكذلك ( 3،  2218البيدل ، البانوراما والجوالت االفتراضية  المباشرة والمحتوي االفتراضي )

. مما يغني  (3-2،  2219)الصبحي ، النص والصوت والجوالت االفتراضية  ثالثية األبعاد 
 الجولة االفتراضية  بالمعمومات وتزيدىا متعة أيضًا . 

أن ىناك عدة أنواع  (Bedard et al,222506-7)كاثرين بيدارد وآخرون   كما تذكر
  : (6-2218،5)نقال من : الحمادي، لمجوالت االفتراضية  منيا

 الجوالت االفتراضية  القائمة عمى النص:-1
 جوالت االفتراضية  واقميا تكمفو، وال تستخدم أي أدوات بصريو.تعد من ابسط انواع ال

 الجوالت االفتراضية  قائمو عمى الصور: -2
ىي من أبسط انواع الجواالت وتعتمد عمى الصور فقط والتي تعبر عن محتوى الجولة 
ن االفتراضية  ، كما يمكن إجراء جولو تفاعميو من ىذا النمط من خالل النقر عمى جزء معين م

الصور لتنفيذ إجراءات متنوعو ، عمى سبيل المثال يمكن تصميم ىذه الجولة بضغط المتعمم 
 عمى الصورة التي يريدىا فتظير كافو التفاصيل المرفقة بالصورة .
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 الجوالت االفتراضية  القائمة عمى الصوت :-3
معظم  تختمف ىذه الجواالت في أنيا تعتمد عمي الصوت دون الصورة المرئية وتستخدم 

لتتيح لممتعمم الشعور بإيحاء   Walk throughجوالت الصوت خاصيو التحرك من خالل
المشي، وسماع صوت الخطوات أثناء الجولة ، ومن مزاياىا أن الراوي يقوم بوصف مكان 
 الجولة وصفًا دقيقًا لممتعمم ويمكن استخدام المؤثرات الصوتية الخاصة في داخل ىذه الجواالت.

 الفتراضية  القائمة عمى الفيديو:الجوالت ا-4
تعتمد ىذه الجواالت عمى وجود نسخو مصوره بالفيديو لألماكن المراد التجول بيا ويتم 
بناء فيديو مطابق ليذه األماكن من خالل تجميع عدة صور وفيديوىات معًا ، ومن عيوب ىذه 

 الجوالت ارتفاع التكمفة وعدم القدرة عمى التحديث باستمرار.
 ت افتراضيو ثالثية األبعاد:جوال-5

تعتمد ىذه الجوالت عمى مجموعو من الصور والرسوم والمشاىد ثالثية االبعاد تتيح 
لممتعمم إمكانيو التفاعل معيا ويكون لديو القدرة عمى التحكم في عناصر الجولة ، وتتميز بأنيا 

 الحقيقية .توفر لممتعمم رؤيو بعض العناصر بطريقو قد تكون غير متاحو في البيئة 
 الجوالت االفتراضية  البانوراميو :-6

تتميز ىذه الجواالت بانيا تعطي لمفرد الشعور بان التعمم حقيقيا فيي تقدم محتواىا في 
شكل ثالثي االبعاد وتعتمد عمى وجود مجموعو من الصور يتم ربطيا معًا لتشكيل بانوراما بزاويو 

 دقو في التصوير وتجميع الصور.درجو ، ويتطمب ىذا النوع من الجواالت  364
 جوالت الواقع االفتراضي التزامنية :-7

ويتم بناء ىذه الجوالت من خالل دمج الجوالت القائمة عمى الفيديو والبانورامية ، وتعد 
من أكثر الجوالت  تشويقًا وجاذبية ، وتتيح لممتعمم التجول داخل بيئة ثالثية األبعاد تحاكي البيئة 

كن لممتعمم التجول بحريو باستخدام أدوات الجولة ، وتعتمد ىذه الجوالت في بنائيا الواقعية ، ويم
عمى نظم الواقع االفتراضي كما أنيا من أكثر أنواع الجوالت تكمفة في إنتاجيا ، لذلك  تقوم بيا 

وليذا فالجوالت االفتراضية  أداة يمكن المتعممين من خالليا المؤسسات والشركات العالمية . 
 جول الكتساب المعمومات والخبرات والميارات .الت
 :  معايير جودة الجوالت االفتراضية 

 وحل المشكالت التي تواجو التعميم التقميديلتوظيف الجوالت االفتراضية  في التعميم 
 : (2218،4، الصبحي)بإمكان المعمم عمل اآلتي 
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راضية  كالتعمم النشط والفصل تفعيل عدة استراتيجيات أو تقنيات تعميمية مع الجوالت االفت  -1
 المقموب.

توظيف ميارات التفكير من خالل األسئمة التي يطرحيا المعمم بعد االنتياء من الجوالت  -2
 االفتراضية .

أن تتناسب الجوالت االفتراضية  مع الفئة المستيدفة وبذلك يحدث التفاعل المطموب مع  -3
عميمية المستيدفة ، وقد أكدت دراسة وتعد مرحمة رياض األطفال أحد المراحل التاألنشطة.
عمي أنو يجب إعداد واستخدام الجوالت االفتراضية  التي تتالئم مع ( 2222المميجي )

 طبيعة وخصائص المرحمة حتي يؤتي التعميم ثماره بتمك المرحمة .
 توفير أدوات لمجولة االفتراضية  كالبريد اإللكتروني والمرشد االفتراضي والخرائط التفاعمية -4

 .  (4، 2218،)الصبحيومشاركتيا لمناقشتيا مع المجموعات في منتدي النقاش 
لتوظيف الجوالت االفتراضية في التعميم بفاعمية ; يجب تفعيل يتضح مما سبق ; أنو 

عدة استراتيجيات تعميمية أو تقنيات تعميمية معيا ; فمع ظيور وتطور التكنولوجيا الرقمية أصبح 
 فتراضية باستخدام بعض التطبيقات الرقمية تتوفر بيا معايير الجودة .من الممكن عمل جوالت ا

ويتبنى البحث الحالي جوالت الواقع االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية 
         وىي تطبيقات تزامنية   Google playالمتاحة مجانية عمى اإلنترنت أو جوجل بالي 

  الجوالت االفتراضية  داخل األرض وبالفضاء ، وتتسم دائمة التحديث ، وبيا العديد من 
 بالسيولة والبساطة في التعامل معيا ، وىذه التطبيقات ىي : جوجل إيرث وجوجل ماب 

 والتجول اإلفتراضي .
 الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية                        

Google applications Digital : 
طبيقات جوجل الرقمية بالعديد من الخدمات التي تجمع البيانات الرقمية لتضفي تتميز ت

مزيًدا من الواقعية عمى استخدام الخرائط مثل خدمة جوجل إيرث وخدمة خرائط جوجل . وتعد 
الجوالت االفتراضية  لتطبيقات جوجل الرقمية تمثيل افتراضًي لألماكن المحيطة بنا عمى خرائط 

Google من ماليين الصور والفيديوىات والصور البانورامية ، ويأتي محتوى التجّول  ، وتتكون
والمساىمون ، مما يتيح لممستخدمين في كل  Googleاالفتراضي بيم من مصدرين ىما شركة 

 . (Google.N.D,.1)مكان استكشاف العالم افتراضًيا 
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بالبحث الحالي  وُتعرف الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية
: " بيئة تعمم رقمية تجعل طفل الروضة يشعر وكأنو داخل الظاىرة الجغرافية عن طريق بأنيا

الصور وصور البانوراما والفيديوىات ، وتوفر لو إمكانية التحرك ألعمى وألسفل في  كل أرجاء 
ويتم ذلك من  المكان ، مع إتاحة الفرصة لتكبير وتصغير مكان التجول عمي الخرائط الرقمية ،

المجانية وىي :  خالل الكمبيوتر أو الياتف النقال باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية
" . ،  (التجول االفتراضي -Google Mapجوجل ماب  – Google Earth)جوجل إيرث 

 ويمكن عرضيا كالتالي :
 : Google Earth Applicationجوجل إيرث تطبيق   -1

برنامج خرائطي معموماتي كان يطمق عميو  Google Eearthيعد تطبيق جوجل إيرث 
وىي شركة امتمكتيا جوجل سنة  Keyhole; أنشأتو شركة  Earth Viewer 3D في األصل

، ويرسم البرنامج خريطة لألرض عن طريق تركيب الصور التي تم الحصول عمييا من  2444
ية الثالثية األبعاد الخاصة صور األقمار الصناعية والتصوير الجوي ونظم المعمومات الجغراف

 . Gearthblog ,221201) ، )(Parker, 2211023) بالكرة األرضية
             ويسمح ذلك لممستخدمين برؤية المدن والمناظر الطبيعية من مختمف الزوايا ،
             ويمكن لممستخدمين استكشاف الكرة األرضية عن طريق إدخال العناوين واإلحداثيات ، 
            أو باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس ، كما يمكن أيًضا تنزيل البرنامج عمى ىاتف

 أو جياز لوحي باستخدام شاشة تعمل بالممس أو قمم لمنقر ذكي
(https://stringfixer.com/ar/Google_Earth.) 

          عمى العديد من المزايا الصغيرة المفيدة التي Google Earthيق كما يحتوي تطب
  يمكن استخداميا حتى إذا لم يكن لديك حساب جوجل ، حيث يمكن تخصيص مظير

Google Earth  وقياس المسافات والمساحات وتغيير وحدات القياس ومشاركة المواقع والتجّول
ورًيا جوالت داخل البرنامج ، غالًبا ما يقدميا وىي ميزة تضيف د Voyagerاالفتراضي ، و 
 (.1، . 2222)العربية ، العمماء والموثقون

           يغطي اآلن أكثر من Google Earthمؤخًرا أن  Googleوكشفت شركة  
            ماليين ميل من صور التجّول االفتراضي ،  14بالمائة من العالم ، وقد التقط  98

 مرة 444أن تدور حول الكرة األرضية أكثر من وىي مسافة يمكن 
(https://stringfixer.com/ar/Google_Earth.) 

عمى الويب تُتيح إنشاء  Google Earthأدوات جديدة إلى  Googleوقد أضافت 
; وتُتيح لك تمك األدوات  Google Earthالجوالت االفتراضية  لمكان ما مباشرًة فوق خريطة 

ضافة النصوص والصور ومقاطع الفيديو إلى  تعيين المعالم ورسم المسارات من مكان إلى آخر وا 
 كل نقطة عمى طول الطريق وتقديم كل شيء خطوة بخطوة .

https://stringfixer.com/ar/Google_Earth
https://stringfixer.com/ar/Google_Earth
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ىو الخدمة الُمفضمة الكتشاف العالم ، وُيمكن  Google Earthومنذ وقت طويل ; كان 
ذا التطبيق لزيارة جميع أنحاء الكوكب من غرفة المعيشة الخاصة بك. وفي عام استخدام ى

بالكامل إلضافة المزيد من الميزات ، تضمن ىذا  Google Earth، تم أيًضا تحسين  2417
 االفتراضية  اإلضافية إلى أكثر األماكن النائية والمذىمة في العالم ، Googleاإلصالح جوالت 

بضرورة استخدام تطبيق جوجل إيرث ; وذلك لما لو من ( 2212شربيني )الأوصت دراسة  ليذا
 أىمية في استكشاف خصائص األقاليم الطبيعية وتحديد خصائصيا فوق األرض وتحت الماء .  

 :  Google Maps Applicationتطبيق جوجل ماب   -2
                    يعد تطبيق جوجل ماب أداة عامة لرسم الخرائط ، وقد أكدت دراسة

(2212) Cheong et al   عمي أنو يمكن االستفادة من من ىذا التطبيق في إنشاء أداة
مساعدة متخصصة لفيم التوجيو ومفاىيم نظم المعمومات الجغرافية األخرى مثل الترميز 

 . الجغرافي وتحديد الموقع الجغرافي
مخصصة  كما قامت شركة جوجل بطرح نسخة خاصة من خدمة الخرائط الخاصة بيا

 Google mapsلألطفال ، والتي تحقق نجاحًا كبيرًا ; وتعد من أكثر خدمات الخرائط استخداما 
لألطفال لتساعدىم عمى استخدام الخدمة بسيولة فائقة ، من أجل مساعدتيم عمى الوصول 

 . (1، 2215)عبد المنعم،لألماكن المختمفة والوصول لمنازليم بأمان وسالمة دون مشكالت 
تطبيق خرائط جوجل في األساس خدمة مجانية مقدمة من موقع البحث جوجل عمى ويعد 

الشبكة العالمية ، وتوفر الخدمة عند بدايتيا عرُض لخرائط لشوارع أربع دول ىي : الواليات 
المتحدة وكندا والمممكة المتحدة وأيرلندا مَع إمكانية تحديد مكان عمل ما في تمك الدول ، ىذا 

استطاعة الشخص مشاىدة صور عالية الوضوح بواسطة األقمار الصناعّية لمئات ِباإلضافة إلى 
من الُمدن في العالم ، أمَّا اآلن فمقد توسعت شبكة الطرق والشوارع لتشمل ُمعظم ُمدن العالم 

 .وليس األربعة التي بدَأ بيا المشروع فقط 
                   عادوتعرض خرائط جوجل وظائف البحث والتوجييات والتصور ثالثي األب

                 وحركة المرور ، كما تسمح بجوالت افتراضية لمواقع معينة عمي سطح األرض
(Google Maps Help,(N.D),1) 

ويمكن التحكم بالخرائط عن طريق الفأرة أو لوحة المفاتيح لتغيير موقعك من عمى 
ية البحث عن أماكن معينة مثل الخريطة ولتكبير وتصغير األماكن ، كما يحتوي عمى خاص

           مدرسة أو جامعة أو مركز تسوق ، وسوف ُتظير نتيجة البحث خريطة المكان وطريقة 
الوصول إليو باإلضافة إلى المعمومات المتوفرة عن المكان مثل الياتف أو الموقع اإللكتروني 

 عمى شبكة اإلنترنت .
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عمومات التي يمكن التحكم بيا ، سواء وتقدم تطبيقات خرائط جوجل الكثير من الم
بإظيارىا أو إخفائيا ، منيا إظيار معمومات الطقس بالنسبة لممكان الذي تتم مشاىدتو 
ظيار تضاريس األرض وصور أو مقاطع فيديو ليا  ومعمومات حركة المرور ومدى انسيابيتيا وا 

ي تناولت بالحديث عن ىذا عالقة بالمكان وحتى المقاالت المنشورة في موسوعة ويكيبيديا والت
المكان بالتحديد ، كما يمكن التغيير ما بين الخرائط األرضية والخرائط ثالثية األبعاد المقدمة من 

داخل « جوجل خرائط»األقمار الصناعية ، وتتنوع التطبيقات التي يمكن فييا االستفادة من 
أحوال الطقس والمناخ  الفصل حيث يمكن أن يخدم في مواد كالجغرافيا والتاريخ ودراسة

 ( .4، 2214)سمير،والجيولوجيا وعموم البيئة والفيزياء
                 لتطبيقفاعمية الجوالت االفتراضية  Fluke (2229) وقد أثبتت دراسة 

Google Map عبر الويب في تحفيز المناقشات بين الطالب عبر الويب وفي التقييم        
     مقرر تاريخ عمم الفمك لطالب الدراسات العميا ، كما يمكن  وتطوير المعرفة الفمكية في

  تطبيق جوجل ماب داخل المكتبات في الدراسة والبحث العممي ، فقد أكدت دراسة استخدام
Dodworth & Nicholson (2212) عمي أن معظم الباحثين يستخدمون تطبيق             

Google Map ي االجابة عن األسئمة البحثية والوصوللالستعانة بو ف  داخل المكتبات       
 إلي الحقائق .

وعميو ; يسمح تطبيق خرائط جوجل لممستخدمين بالتجول اإلفتراضي ومشاىدة سطح 
األرض من خالل صور وخرائط األقمار الصناعية ، ورؤية المدن من أعمى وعرض الشوارع 

حتوي عمي العديد من المباني واليياكل وحركة المرور، والبحث عن العناوين وتصفح المواقع ، وي
الشييرة من جميع أنحاء العالم بمناظر ثالثية األبعاد مفصمة يمكن الوصول إلييا ، وىو تطبيق 

، أو فتحو من محرك  Google playمجاني يمكن ألي فرد تنزيمو عمي ىاتفو المحمول من 
 .   Googleالبحث جوجل 

 :  Virtual Street View Applicationتطبيق التجول االفتراضي  -3
يمكن إنشاء صور التجّول االفتراضي أو عرضيا أو مشاركتيا باستخدام تطبيق التجّول 

; الستكشاف أماكن من جميع أنحاء العالم ، أو استخدام  Googleاالفتراضي الجديد من 
 :الياتف إلضافة صور جديدة إلى تطبيق التجّول االفتراضي من خالل الخيارات التالية 

 درجة . 364صور بانورامية  •
 سالسل صور لمسارات )سمسمة من الصور المّتصمة عمى طول شارع أو مسار( . •
 درجة( .° 364التجّول االفتراضي )صور بانوراما مّتصمة من كاميرا  •
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كما يمكن عرض أماكن جديدة لألشخاص في جميع أنحاء العالم من خالل تسجيل 
اضي" ونشره ليراه الجميع باستخدام صور "التجّول االفتراضي" المحتوى باستخدام "التجّول االفتر 

، ومن المستخدمين اآلخرين أيًضا ، ويمكن السفر افتراضًيا بسيولة إلى  Googleالشاممة من 
جميع بمدان العالم تقريًبا ، واستكِشاف الَمعالم الشييرة في العالم ، واكتشِاف عجائب الدنيا 

ل داخل  أماكن مثل المتاحف والساحات والمطاعم واألنشطة التجارية الصغيرة الطبيعية ، والتجوَّ
(Google Play,N.D,1) . 

لمجميور مؤخرًا بجمع صور التجّول االفتراضي ووضعيا في  Googleوقد سمحت 
المكان الصحيح في خرائط جوجل ، وذلك باستخدام أداة جديدة لمصور المتصمة في التطبيق 

ط سمسمة من الصور المتصمة عند السير في شارع أو طريق ما ، حيث عن طريقيا يمكن التقا
وىي تقنية الواقع المعزز ، وبعد التقاط الصور ونشرىا عن  ARCoreوُتمتقط الصور باستخدام 

طريق تطبيق التجّول االفتراضي فإن الشركة تمقائيا تدورىا ، وتعيد تموضعيا إلنشاء سمسمة من 
 .(2-1، 2222اليمن العربي،)ذ في خدمة التجّول االفتراضيبعدئالصور المتصمة التي ُتوضع 

ولتميز ىذا التطبيق بتمك المميزات ومع ندرة الدراسات التي تناولتو عمي حد عمم 
الباحثتان ; سعي البحث الستخدام الجوالت االفتراضية  ليذا التطبيق مع تطبيقي جوجل إيرث 

           ية وميارات التفكير البصري الجغرافيتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيع وجوجل ماب في
 لطفل الروضة .

 : أىمية تطبيقات جوجل الرقمية 
مميزات تطبيقات جوجل عمي اليواتف الذكية والتي  Vanlerberghe (222801)حدد 

 منيا تطبيق خرائط جوجل كالتالي :
وصول الفوري الخاص بك وال Googleسيل االستخدام : يمكن تسجيل الدخول إلى حساب  -1

 المفضمة لديك .  Googleإلى جميع تطبيقات 
متزامن بالكامل . يتم دفع األحداث الجديدة في الوقت الفعمي إلى ىاتفك وأي تغييرات تجرييا  -2

 أثناء التنقل متاحة عمى الفور عمى الويب . 
 مصممة لمعمل مًعا.  -4

رة المتعممين في مجاالت كثيرة وقد برزت ىذه التطبيقات كطرق جديدة لمتعمم لزيادة خب    
متعددة وال سيما في مجال تعميم وتعمم الجغرافيا ; ويمكن توضيح المزيد عن أىمية استخدام 

 :  (www.quora.com)تطبيقات خرائط جوجل الرقمية فيما يمي 

http://www.quora.com/
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قي لكن عمى نطاق أصغر بكثير; فيي تمثل التطبيقات نافذة حقيقية عمى بيانات العالم الحقي -
 بمثابة خريطة تكنولوجية تساعد عمى السفر من مكان إلى آخر. 

نجاز العمل دون ىدر زمن بالغ في  - تساعد التطبيقات في تنظيم الوقت وتضييق المسافات وا 
 الوصول إلى المكان المقصود. 

التي تتضمن بيئتيا تشكل التطبيقات أىمية بالغة في الرحالت واالستكشافات العممية  -
 منحدرات أو انييارات أرضية. 

 إمكانية حساب الوقت الالزم لموصول.  -

ُتضفي التطبيقات مزيًدا من البيجة عندما يحدد المستخدم المسار الذي يريد المرور من  -
خاللو ، فيي توفر لو إمكانية أن يتجاوز طريق صحراوي عمى سبيل المثال ليمر بطريق 

 .واحل بحريةآخر يمر ببحيرات وس

عمي أنو يمكن عن طريق ىذه   Lamb & Johnson (2212)كما أكدت دراسة  -
التطبيقات القيام بمغامرات إفتراضية إلي مواقع نائية من العالم أو الوصول إلي أعماق البحر 

 بطريقة آمنو وممتعو .

وأكدت العديد من الدراسات والبحوث التربوية عمي أىمية استخدام تطبيقات جوجل 
   Patterson (2227) دراسةالرقمية في تعميم وتعمم الجغرافيا بمراحل التعميم المختمفة ، ك

لتدريس وحدة في الجغرافية  Google Earthأظيرت النتائج فاعمية استخدام جوجل إيرث  حيث
في تنمية الوعي الجغرافي وميارات التفكير الناقد والتخيمي لدي تالميذ الصف السابع األساسي 

: وأثبتت الدراسة وجود  (2212العتيبي )دراسة ية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية ، و بوال
في تدريس وحدة دول شبو الجزيرة  Google Earthأثر كبير الستخدام موقع جوجل إيرث 

 العربية بمقرر الجغرافيا عمي زيادة تحصيل طالب الصف الخامس اإلبتدائي في مدينة الرياض.

وأثبتت فاعمية برنامج مقترح في الدراسات االجتماعية قائم  ( :2214إبراىيم )دراسة و
في تنمية القدارت المكانية لدي تالميذ الصف األول  Google Earthعمى جوجل إيرث 

           ثر استعمال الخرائط اإللكترونيةوأثبتت أ  ( :2214دراسة كاظم وعبيد )اإلعدادي ، و
، والصور الفضائية عبر الشبكة Google Mapوجوجل ماب  Google Earth)جوجل إيرث 

العالمية في تحصيل واحتفاظ طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية بجامعة بابل / 
 كمية التربية لمعموم اإلنسانية .
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: فأثبتت الدراسة فاعمية استخدام تطبيق جوجل ماب  ( Galbin (2215أما دراسة
Google Map  جوجل إيرث وتطبيقGoogle Earth  عمى أجيزة الكمبيوتر الموحية وأجيزة

( طالبا وطالبة من طالب 13الكمبيوتر المحمولة في تعمم الظواىر الجغرافية وسطح األرض ل )
دراسة ، بينما تم تطبيق  2413/2414" الثانوية في العام الدراسي Radu Petrescuمدرسة "

Kopcha et al (2215)  ( تمم99عمى ) يذ بالصف الرابع االبتدائي وأثبتت الدراسة          
فاعمية القدرة المكانية واإلختالفات بين الجنسين والتدريب التصويري باستخدام جوجل إيرث 

Google Earth  دراسة في تنمية القدرة عمي استدعاء المواقع التاريخية من الذاكرة ، كما أثبتت
( في Google Earthتوظيف برنامج جوجل إيرث )وجود أثر إيجابي ل( 2216الحميدان )

تدريس الدراسات اإلجتماعية والوطنية عمي تطوير ميارتي قراءة وتحميل الخرائط وتنمية التفكير 
 التأممي لدي طالب المرحمة الثانوية .

( طالبة 68عينة البحث  بيا مكونة من ) وكانت(  2217البموي والحويطي )ودراسة 
ادس االبتدائي من المدرسة )االبتدائية السابعة والعشرون( التي اختيرت من طالبات الصف الس

( في Google Earthبطريقة عشوائية ، وأثبتت الدراسة فاعمية استخدام خرائط جوجل إيرث )
تنمية ميارة تحديد المواقع واتجاىات الطالبات نحو موضوعات الجغرافيا في مقرر التربية 

 تبوك لممجموعة التجريبية . االجتماعية والوطنية بمدينة
: جدوى استخدام التقنيات الجغرافية والتي (  2218دراسة الزغيبي وقطب ) وقد أثبتت 
في تنمية ميارات قراءة  Google Earthوجوجل إيرث  Google Mapمنيا جوجل ماب 

خريطة ميارات استخدام مقياس الرسم لقياس األبعاد والمساحات عمى ال واستخدام الخرائط وىي :
، وميارات استخدام مفتاح الخريطة ، وميارات تحديد المواقع الجغرافية ، وميارات استخدام 

ودراسة ،  لدى طالب الصف األول المتوسط بالمدينة المنورةبرنامج جوجل إيرث / جوجل ماب 
مج : وأثبتت الدراسة أثر استراتيجية التدريس المتمازج باستخدام برنا (2219العمواني ووشاح )

في اكتساب المفاىيم الجغرافية وتحسين الدافعية لتعمم الجغرافيا  Google Earthجوجل إيرث 
والتي أثبتت  (2221حسب )( من طمبة المرحمة اإلعدادية في العراق ، ودراسة 124لدي )

جوجل ماب  فاعمية استخدام برنامج قائم عمى تطبيقات جوجل التعميمية والتي منيا تطبيقي
Google Map  وجوجل إيرثGoogle Earth   لتدريس الجغرافيا في تنمية ميارات البحث

 الجغرافي واإلنخراط في التعمم لطالب الصف األول الثانوي .
 وباستعراض الدراسات السابق عرضيا يتضح اآلتي :

قدرة تطبيقات جوجل الرقمية عمي زيادة الدافعية لمتعمم وبقاء أثر التعمم وتنمية ميارات قراءة  -
فيم واستخدام الخرائط وتحديد المواقع وتنمية التفكير المكاني إضافة إلي تنمية اتجاىات و 

 إيجابية نحو تعمم المادة وربطيا بحل مشكالت الحياة .
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تساعد التطبيقات عمي القيام بجوالت افتراضية لدراسة الظواىر الجغرافية الطبيعية سواء   -
 عمي اليابس أو في قاع البحار والمحيطات .

تضع تمك التطبيقات المتعممين في مواقف افتراضية شبييو لمواقع ; مما يشجعيم عمي  -
التفكير والتفكير البصري لمظواىر الجغرافية الطبيعية عمي سطح األرض عمي اليابس وفي 

 أعماق البحار والمحيطات .
 Google Map Appقمة أو ندرة الدراسات السابقة التي استخدمت تطبيقي جوجل ماب  -

عمي حد عمم الباحثتان بصفة عامة ، وفي  Virtual Your Appتطبيق التجول اإلفتراضي و 
 مرحمة الطفولة المبكرة بصفة خاصة .

ومن ىنا تأتي أىمية التركيز عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل 
كرة ; فيذه الجوالت الرقمية ، واستخداميا من خالل أنشطة مادة الجغرافيا بمرحمة الطفولة المب

االفتراضية ليست فقط من األدوات المفيدة ، ولكنيا أيضا تسمح لألطفال باستكشاف العالم 
الخارجي دون مغادرة منازليم أو روضاتيم ; فيتعرف الطفل من خالليا عمي القارات والمحيطات 

تشجيع األطفال عمى  والبحار والجزر وغيرىا الكثير من المفاىيم والحقائق الجغرافية ; لذلك يجب
 استخدام ىذه التطبيقات .

ندرة استخدام التقنيات الرقمية  -عمي حد عمم الباحثتان -ومن خالل ما سبق يتضح 
كتطبيقات جوجل الرقمية في مجال تعمم الجغرافيا لطفل الروضة بالبحوث العربية ، ليذا اىتم 

إيرث وجوجل ماب والتجول ىذا البحث باستخدام الجوالت االفتراضية  لتطبيقات جوجل 
اإلفتراضي في تنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل 
الروضة ; حيث تساعد تمك الجوالت االفتراضية  عمي التعمم المبني عمي الفيم واالكتشاف 

عطائيم الفرصة لمتفكير.  وتنمية قدرات األطفال العقمية وا 
 يم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة :ثانيا : المفاى

 : الجغرافيا الطبيعية 
           الجغرافيا ىي عمم دراسة األرض وسكانيا والعالقات بينيم في المكان والفضاء      

             والبيئة ، ولذلك تيتم الجغرافيا بالطبيعة وتوزيع السكان وتفاعميم والخصائص الطبيعية
             ذا تساعد الجغرافيا األطفال عمي دراسة بيئتيم المحمية والعالمعمي سطح األرض ، ولي

           الواسع حوليم والسكان واألماكن والعالقات المتبادلة بينيم واألنماط الطبيعية والبشرية في
 البيئة ، مع تحديد أوجو الشبو واالختالف بين األماكن واحترام ثقافات وحياة الشعوب األخري 

(Government of Ireland,199906). 
وتيتم الجغرافيا بدارسة اإلنسان واألرض وتفاعميما المتبادل عمي سطح الكرة األرضية ، 
وال يقصد بسطح الكرة األرضية اليابس فقط ، بل كل ما  يتصل بو من ماء وغالف غازي وكل 

 . (45 ،2221)العمر ،ما عميو من مظاىر طبيعية 
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ىي أحد أفرع الجغرافيا وىي : " شرح الخصائص المكانية لمختمف  والجغرافيا الطبيعية
 الظواىر الطبيعية المرتبطة بالغالف المائي والغالف الحيوي والغالف الجوي والغالف الصخرى"

(Pidwirny & Jones , 221801).  
وأحد االىتمامات الرئيسة لمجغرافيا الطبيعية ىي استكشاف ووصف وشرح وتسجيل 

          بيعية لألرض وىذه المعالم كالجبال والتالل واليضاب وغيرىا من مالمح السمات الط
           سطح األرض ، ومعرفة ىذه السمات وكيفية ارتباطيا ببعض أحد الجوانب اليامة في
            وعي األطفال المتزايد ببيئتيم وبذلك تعرف األطفال ببيئة األرض عمي نطاق أوسع يصل

ق الشمسي والفضاء وىو مجال معرفي ينطوي عمي مجموعة من المفاىيم إلي النطا
 .  (Government of Ireland,199908)الجغرافية

ليذا من أىداف تعمم الجغرافيا خاصة لطفل الروضة ىي أن يتعرف الطفل ويتعمم 
 المفاىيم الجغرافية الطبيعية كالبحار والمحيطات والقارات والجزر والجبال . 

 مفاىيم الجغرافية الطبيعية :تعريف ال  
المفاىيم الجغرافية بأنيا : " اسم أو لفظ  (2218) باوزير وقربانيعرف كال من     

يشير لفكرة مجردة ، ويستخدم لمداللة عمي ظاىرة جغرافية أو فئة من الظواىر الجغرافية الطبيعية 
ل : حركة باطنية ، جيل ، أو البشرية التي تنتمى إلي نفس النوع أو التي ليا نفس األثر مث

 ( .98مسطح مائي ، جرم " )
" قدرة طفل الروضة عمي ثعرف المفاىيم الجغرافية الطبيعية بالبحث الحالي : بأنيا و   

تكوين تصور عقمي بصري يشير لمجموعة من الخصائص المشتركة المكونة لمظاىرات 
وتضمنت المفاىيم طح األرض " ، الجغرافية المادية التي لم يتدخل اإلنسان في وجودىا عمي س

 -جزيرة  -قارة  –يابس  -الجغرافية الطبيعية بعض المفاىيم الفرعية وىي : )  الكرة األرضية 
 .حشائش ( –غابة  -بحار والمحيطات أعماق ال -ىضبة  -جبل  -نير –بحر -محيط  -ماء 
 : أىمية تعمم المفاىيم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة 

الطفولة المبكرة ىي مرحمة بداية تعمم األطفال لممفاىيم ; وذلك لحاجة الطفل تعد مرحمة 
الستكشاف وفيم العالم حولو ; حيث تبدأ معرفة اإلنسان ببيئتو منذ مرحمة الطفولة ; وذلك 
بالتعرف عمي البيئة المحيطة وتكوين صورا عقمية ناتجة عن رؤية األشياء والظواىر منذ 

 رغبة منذ الصغر الكتشاف والتعرف عمي بيئتو المحيطة بو بنفسو . الصغر; فاإلنسان لديو 
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أن األطفال في مرحمة الطفولة Brillante & Mankiw (2215 , 3 )وفي ذلك يري 
المبكرة يتميزون برغبة قوية في المعرفة واالكتشاف لعالميم الطبيعي ; حيث يبدأ الطفل في 

خالل فضولو وحواسو الخمس وذلك لفيم العالم تطوير احساسو بالمكان في مرحمة الطفولة من 
سالم  ودراسة( ، 2216الجندي )دراسة المحيط بيم وتعمم ظواىر البيئة الطبيعية . وقد أكدت 

تنمية الوعي بالظواىر الطبيعية وتأثيراتيا عمي البيئة لدي طفل  عمي أىمية( 2219وآخرون )
 .  ةالروضة باستخدام برنامج قائم عمي الوسائط المتعدد

:  وقد أكدت الدراسات التربوية عمي أىمية تعمم المفاىيم الجغرافية لطفل الروضة
وىدفت الدارسة إلى معرفة أثر البرامج المقدمة إلي األطفال عمي   Zeither( 2222)كدراسة 

تنمية المفاىيم الجغرافية لدييم من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل التعميمية منيا الخريطة ، 
واستخدمت برنامج أنشطة مقترح قائم عمي خبرات متكاممة لتنمية  (2211عبد النبي )سة ودرا

وصممت برنامج قائم عمي  (2213الصايغ )المفاىيم الجغرافية لطفل الروضة ، ودراسة 
واستخدمت حقيبة  (2214رضوان )مصادر تعميمية متعددة لتنمية المفاىيم الجغرافية ، ودراسة 

واستخدمت برنامج كمبيوتري  (2215فكري )لمفاىيم الجغرافية ، ودراسة تعميمية في تنمية ا
واستخدمت  (2217المنسي وآخرون)تفاعمي متعدد الوسائط لتنمية المفاىيم الجغرافية، ودراسة 

المتحف االفتراضي لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية ، األمر الذي يبرز أىمية تعمم المفاىيم 
وأثبتت فاعمية برنامج قائم عمي  (2221فرج )ودراسة الروضة ،  الجغرافية الطبيعية لطفل

 األنشطة الحسية والرقمية في تنمية بعض المفاىيم الجغرافية لدى أطفال الروضة .
  المفاىيم الجغرافية الطبيعية والجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات

 جوجل الرقمية لطفل الروضة :
يمكن القول بأن الجولة االفتراضية  تساوى عشرة آالف  تساوي الصورة ألف كممة ، لذا

كممة ، ذلك مع التوسع المطرد في استخدام اإلنترنت ; حيث أصبحت الجوالت االفتراضية  
أفضل وسيمة لتخطي حدود الزمان والمكان ، ومن ثم استخدمت ىذه الجوالت في تنمية المفاىيم 

ت الميدانية والخبرة المباشرة عند إكسابيا لألطفال الجغرافية المجردة والتي تحتاج إلى الزيارا
(Kralji , 222801 ) . 

وتساعد الدراسة الميدانية عمي اكتشاف الخصائص األساسية لسطح األرض واألقاليم 
فال يتم االستيعاب  ( .1 ، 2219)المفاىيم األساسية في تعميم وتعمم الجغرافيا ،  الطبيعية

 ، بل من خالل تطوير ميارات ة الكتب في قاعات النشاط واكتساب الخبرة من خالل قراء
           ، فالجغرافيا تعميم وتدريب في الوقت ذاتو ، تعميم نظري وتدريب عممي عمي مالحظةمعينة

               ودارسة العناصر والمتغيرات المكونة ليذه البيئة ، لخارجي )البيئة( لفيمو واستيعابوالعالم ا
ولكن مع صعوبة استخدام الزيارات الميدانية بدأ االتجاه إلي استخدام .  (2221،52)العمر ، 

 بيئات التعمم االفتراضية كالجوالت االفتراضية باستخدام تطبيقات خرائط جوجل الرقمية . 
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وقد أثبتت بعض الدراسات فاعمية تطبيقات جوجل في تنمية المفاىيم الجغرافية في 
العمواني ، ودراسة مع طالب الجامعة  (2217الكندري والسبيعي ) مراحل التعميم العام كدراسة

مع طالب المرحمة االعدادية ; إال أن الدراسات السابقة عمي حد عمم  (2219ووشاح )
الباحثتين لم تستخدم تمك الجوالت باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية مع أطفال الروضة بصفة 

يعية بصفة خاصة ; لذلك سعي البحث إلي استخدام عامة وفي تنمية المفاىيم الجغرافية الطب
الجوالت االفتراضية  باستخدام بعض تطبيقات خرائط جوجل الرقمية لتنمية المفاىيم الجغرافية 

 الطبيعية ألطفال الروضة .
 ثالثا : ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة :

 : مفيوم التفكير البصري الجغرافي 
أن من أىداف تعميم الدراسات اإلجتماعية في المراحل Hutchison (222701) يري 

التعميمية المبكرة ىو أن يحب التالميذ دراسة الجغرافيا مستقبال في المرحمة الثانوية حتي يكون 
ليم فيم قوى لمجغرافيا في مختمف جوانبيا البشرية والطبيعية وأن يكتسبوا العديد من الميارات 

 يارات التفكير البصري الجغرافي . الجغرافية الفريدة . كم
أول من استخدم مصطمح التفكير البصري في  R.Arnheim  ويعد الكاتب األلماني

وعرف التفكير البصري باعتباره : "محاولو لفيم العالم من خالل  1969كتابو الصادر عام 
فس أشيرىا كما أصدر العديد من الكتب فيما بعد في مجال الفن وعمم الن ة" ،الشكل والصور 

كتاب الفن البصري ، وعمى ىذا األساس فقد ارتبطت نشأه مفيوم التفكير البصري بالفن والرسم 
 . (225، 2211عمار والقباني ،)

التفكير البصري بأنو : " نمط من أنماط التفكير ينشأ  (28،  2224محمد  )ويعرف 
قة أو أكثر تساعد عمى حل نتيجة استثارة العقل بمثيرات بصرية ويترتب عمى ذلك إدارك عال

 مشكمة ما أو االقتراب من الحل " .
يعرف التفكير البصري عمي أنو : "عممية داخمية تتضمن التصور الذىني العقمي ، ’كما 

وتوظيف عمميات أخري ترتبط  بباقي الحواس ، وذلك من أجل تنظيم الصور الذىنية التي 
لمغة ومممس وألوان وغيرىا من عناصر ايتخيميا األفراد حول أشكال ، وخطوط وتكوينات 

 Lee et al (222901163) وذكر.(16،  2222)عبد المنعم ، البصرية داخل المخ البشري"
تعريف التفكير البصري لمطفل بأنو : " مجموعو من العمميات التي يستخدم فييا الطفل تمثيالت 

 ر وحل المشكالت " .تصويريو لمحصول عمى معمومات محدده الستخداميا في اتخاذ القرا
ويبدأ التفكير الجغرافي عند المتعممين منذ الصغر حيث يبدأ الطفل باستخدام حاسة  

البصر لديو في استكشاف العالم المحيط ، ويكون لو صورا عقميو ويخزنيا عمي أن يسترجعيا 
 ية .عندما يحتاج ليا ، وبذلك يتضمن التفكير البصري الجغرافي العديد من الميارات العقم
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 : ميارات التفكير البصري الجغرافي 
يتضمن التفكير البصري الجغرافي العديد من الميارات العقمية ، وقد حددت بعض 

، 2211( ، )سميمان ، 64، 2221)أحمد وبدر ، األدبيات ميارات التفكير البصري كالتالي 
 :( 2224،7 ( ، )شمبي ،128-141

: التحديد الدقيق لمنبو معين من خالل وجود  ميارة التعرف البصري / القراءة البصرية -1
 مالمح معينة في ىذا المنبو.

ميارة التذكر البصري : تخزين المعمومات في الذاكرة بعيدة المدي واالحتفاظ بيا الستدعائيا  -2
 . ميارة االستدعاء واالسترجاع –يز ميارة الترمإلييا وتتضمن ميارتين فرعيتين : وقت الحاجة

دراك الغموض : القدرة عمى إيضاح مدلوالت الكممات ميارة تفسير الم -3 عمومات البصرية وا 
 والرموز واإلشارات  .

ميارة التمييز البصري : تتضمن القدرة عمى التركيز عمى بعض األشكال واستبعاد بعض أو  -4
 كل المثيرات التي توجد في الخمفية المحيطة بيذا الشكل وال تنتمي إلييا .

صري : عممية فحص اإلجراءات المتوافرة في المعمومات والعالقات ميارة تحميل الشكل الب -5
 فيما بينيا.
"قدرة طفل الروضة عمى  ُوتعرف ميارات التفكير البصري الجغرافي إجرائيا بأنيا :     

استخدام حاسة االبصار والتخيل معًا لقراءة الشكل البصري الجغرافي ، واستخالص المعمومات 
يد وتذكر ووصف وتفسير وتصنيف والتمييز البصري لمظاىرات المتضمنة فيو بيدف تحد

 . الجغرافية الطبيعية "
وقد اقتصر البحث الحالي عمي بعض ميارات التفكير البصري الجغرافي الالزمة    

 لطفل الروضة وىي : 
قدرة طفل الروضة عمي تحديد شكل ومكان " ويقصد بيا ميارة تحديد الظاىرة الجغرافية : -1

 لظاىرة الجغرافية الطبيعية " .ولون ا
قدرة طفل الروضة عمي استرجاع " ويقصد بياميارة تذكر الظاىرة الجغرافية الطبيعية :  -2

 شكل ومكان ولون الظاىرة الجغرافية الطبيعية من الذاكرة .
قدرة طفل الروضة عمي مالحظة  ويقصد بيا ميارة وصف الظاىرة الجغرافية الطبيعية : -3

 جغرافية الطبيعية بصريا وتحديد خصائصيا لفظيا وبالرسم .الظاىرة ال
قدرة طفل الروضة عمي تحديد أسباب  ويقصد بياميارة تفسير الظاىرة الجغرافية الطبيعية : -4

حدوث الظاىرة الجغرافية الطبيعية  واستخالص معناىا واستنتاج معرفة جديدة من المعرفة 
 السابقة ليا .



 أ.م.د / ميا كمال حفني               وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا
 أ.م.د / يارا ابراىيم محمد إبراىيم            
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قدرة طفل الروضة عمي تجميع "  ويقصد بيات الجغرافية الطبيعية :ميارة تصنيف الظاىرا -5
الظاىرات الجغرافية الطبيعية في مجموعات وفقا لمتشابو واالختالف بينيا وتنظيميا من العام 

 لمخاص .
قدرة طفل الروضة  ويقصد بياميارة التمييز البصري بين الظاىرات الجغرافية الطبيعية :  -6

 شكال وألوان وأحجام الظاىرات الجغرافية الطبيعية .عمي المقارنة بين أ
 : أىمية تنمية التفكير البصري الجغرافي 

يمكن التفكير البصري المتعممين من الحصول عمى مجموعة من المفاىيم الجغرافية ُ
والتي تقدم ليم الدعم ومعرفة األفكار الجغرافية الرئيسة ; مما يؤدي إلي زيادة التفاعل بين 

 . ( 42-39،  2223)جابر ، ن ويجعميم إيجابيين في المواقف التعميمية المختمفة المتعممي
كما يساعد التفكير البصري المتعممين عمي تكوين الصور الذىنية ، وتنمية المستويات   

-Alan,22170143) العميا من التفكير، وخمق أفكار جديدة ، وتحسين الميارات الجغرافية
البحوث التربوية أىمية تنمية ميارات التفكير البصري الجغرافي لدي . وأكدت الدراسات و  (146

المتعممين في مجال تعميم الجغرافيا بمختمف المراحل العمرية خالف مرحمة الطفولة المبكرة : 
والتي ىدفت لتنمية التفكير البصري الجغرافي لدى طالب الصف  (2213خير الدين )كدراسة 

وقد استخدمت األلعاب الذكية التفاعمية في الجغرافيا في  (2214) زارعاألول الثانوي ، ودراسة 
أبو زيد تنمية ميارات التفكير البصري لدى التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم ، ودراسة 

واستخدمت االنفوجرافيك في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيل وميارات التفكير  (2215)
 ية .البصري لدي طالب المرحمة الثانو 

كما أكدت الدراسات أىمية تنمية ميارات التفكير البصري بصفة عامة لطفل الروضة في 
والتي استخدمت المتاحف ( 2215أحمد ) مجاالت تعميمية مختمفة غير الجغرافيا : كدراسة

والتي بحثت  (2217عصر)الفنية في تنمية ميارات التفكير البصري لطفل الروضة ، ودراسة 
متعددة( بالقصة الرقمية أثر تفاعميما  -البصرية( وكثافتيا )أحادية–حات )المفظيةنمطا التمميأثر 

رضوان  ، وكذلك دراسةعمي تنمية التفكير البصري والميارات الحياتية لدي طفل الروضة 
والتي استخدمت التنمية الحسية لتنمية ميارات التفكير البصري لدى اطفال الروضة  (2222)

والتي توصمت لفاعمية استخدام استراتيجية  (2222سمطوح )تعمم ، ودراسة المنبئين بصعوبات ال
شارك( في تنمية ميارات التفكير البصري لطفل الروضة ، بينما عنيت بعض -زاوج -)فكر

العنزي ، ودراسة  (2211القداح )البحوث بتنمية االدراك البصري لطفل الروضة كدراستي  
تجد الباحثتان بحوث عنيت بتنمية ميارات التفكير ، وباستعراض ىذه البحوث لم  (2219)

 البصري في الجغرافيا لدى طفل الروضة .
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   العالقة بين ميارات التفكير البصري الجغرافي والجوالت االفتراضية
 باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية:

ماذج يحتاج تفسير المعمومات المكانية إلي استخدام الخرائط والرسوم البيانية والصور ون 
الكرة األرضية ; وىذا يحتاج لحاسة البصر سواء كان بطريقة تقميدية أو إلكترونية أو رقمية 

(Government of Ireland,1999012)  ويعزز تعميم الجغرافيا لألطفال عندما يزيد .
المعممون إحساس األطفال بالمكان عن طريق البيئات االفتراضية  والتي يمكن أن تكون نقطة 

 . (Hutchison,222701)  تنمية المعرفة والتفكير في الجغرافياانطالق ل
وأحد تمك البيئات ىي بيئة الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية . 

( فاعمية تطبيقات جوجل الرقمية في تنمية التفكير 2219عطيو ومحمد )وقد أثبتت دراسة 
السابقة عمي حد عمم الباحثتين لم تستخدم تمك البصري لدي المتعممين . إال أن الدراسات 

الجوالت أو التطبيقات مع أطفال الروضة بصفة عامة وفي تنمية ميارات التفكير البصري 
الجغرافي بصفة خاصة ; لذلك سعي البحث إلي استخدام الجوالت االفتراضية باستخدام بعض 

 رافي ألطفال الروضة .تطبيقات جوجل الرقمية لتنمية ميارات التفكير البصري الجغ
 : العالقة بين ميارات التفكير البصري الجغرافي  والمفاىيم الجغرافية الطبيعية 

يساعد تعمم المفاىيم عمي المساعدة في التعرف عمي الخصائص المشتركة لممجموعة 
الواحدة ، والمساعدة عمي تصنيف األشياء تبعا لمخصائص المشتركة بينيم ، وفيم وتفسير 

ص واالنتقال بخصائصيالت عند تنظيميا في إطار ىيكمي،من األشياء ، وعدم نسيان التفالكثير 
 . ( 69،  2221)الضبع ، (،44، 2225)أحمد وآخرون ، األشياء من العام لمخاص والعكس

وتتمثل المفاىيم الرئيسة لمجغرافيا في مفاىيم : المكان والفضاء والبيئة ، وىم يشكمون 
ا لدراستيا وفيم العالم ، كما أنيا تساعد عمي تفسير المعمومات وتنظيميا ىيكال ثابتا لمجغرافي

واتخاذ القرارات ، وبذلك تساعد المفاىيم الجغرافية عمي تجميع الحقائق الجغرافية والربط بينيا ، 
ولتطوير المعرفة المفاىيمية التي تربط الحقائق معا يكون ذلك من خالل التفكير الجغرافي ، 

الربط بين القريب والبعيد والمحمي والعالمي والمادي والمجرد ،....إلخ ، وذلك ألن  والذي يشمل
   (Lambert et al ,221201-2)الجغرافيا تسعي الي تكامل الحقائق

ويحتاج تعمم الكثير من المعرفة الجغرافية إلي توظيف حاسة البصر في الرؤية والوصف 
فاعمية المدخل  (2213درويش )ة ; فقد أثبتت دراسة والتفسير والتمييز بين الظاىرات الجغرافي

( 2215أحمد ) البصري المكاني في تنمية المفاىيم الجغرافية لدي المتعممين ، كما أثبتت دراسة
عمي  (2222ودراسة سمطوح )،  (2222رضوان )، وكذلك دراسة  (2217عصر)، ودراسة 

          اىر طبيعية في بيئتو . ليذا أن الطفل يحتاج إلي حاسة البصر في فيم ما حولو من ظو 
  سعي ىذا البحث إلي تنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري الجغرافي

 لطفل الروضة .
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رابعًا: الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام تطبيقات 
 جوجل الرقمية لطفل الروضة :
موماتي ; أصبحت ميارات تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت مع التطور التكنولوجي والمع

مدخال لعالم اليوم ، واألشخاص الذين ال يمتمكون تمك الميارات من المرجح عدم قدرتيم عمي 
. لذلك يساعد تمكين األطفال رقميًا  (Dekelver et al,22150283التواصل مع ىذا العالم )

عالم الرقمي ، والقيام بنفس الميام التي ينفذىا الكبار ، عمي التعامل مع التطورات الحديثة في ال
مثل البحث عن المعمومات عمي شبكة اإلنترنت واستكشاف األماكن بنفس األدوات والميارات 
التي يستخدميا الباحثون ; فممتكنولوجيا دور ميم في ربط  الطفل بالعممية التعميمية والتواصل 

لذكية التي تسيل عمي األطفال الوصول إلي تحقيق الكثير عن بعد من خالل تطبيقات الموحات ا
من األىداف التعميمية بأنفسيم ، وأن يتعمم الطفل ذاتيا وبطريقة مستقمة، وتنمية العديد من 

 .  (122-118،ص.ص2219)جاد،الميارات التي يحتاجيا الطفل في القرن الواحد والعشرين 
ظل العصر الرقمي الجديد ومحو أميتو وأكدت الدراسات عمي أىمية إعداد الطفل في 

 Hollandsworth ودراسة،  Winther (2217)، ودراسة  (2225محمد )الرقمية كدراسة 
et al (2217)  ،ودراسة Decarlo et al (2217)   ،  ودراسة( ، 2219عبده )ودراسة 

 . (2221دشتي واليتيم )، ودراسة  (2221البنا )، ودراسة  (2219رشوان )
            بيقات خرائط جوجل تعد حالة تطورية ألدوات الجيل الثاني لإلنترنت ،وألن تط

والتي تمثل منصة تعمم تفاعمية ، تتسم قدراتيا بالتوافر الدائم والحداثة والمجانية والتفاعمية 
واإلتاحة عبر شبكة اإلنترنت وتطبيقات اليواتف النقالة واألجيزة الموحية . ليذا أوصت دراسة 

(Williams & Shekhar,2219) أللفة عمي استخدام ىذه التطبيقاتبالمزيد من التدريب وا. 
لدي أطفال الروضة ; لتطبيقات خرائط جوجل  ليذا يمكن تنمية بعض الميارات الرقمية

حيث يمكن أن تمارس ىذه الميارات ويكتسبيا األطفال أثناء الجوالت االفتراضية باستخدام تمك 
فبمجرد فتح تطبيقات خرائط ; ومن ىذه الميارات : تنزيل وفتح التطبيق  .التطبيقات الرقمية 

جوجل من محرك البحث جوجل أو من التطبيق عمي الياتف ، تعرض الشاشة االفتتاحية 
 االفتراضية  وتظير خريطة افتراضية .

ويمكن استعراض بعض الميارات الرقمية الالزمة الستخدام تطبيقات جوجل الرقمية 
 :  (Darbyshire & Darbyshire,22120489-515)كالتالي

أول شئ يبدأ الفرد بتعمم كيف يتحرك حول ىذه الخرائط ويكون ذلك بسحب الخريطة   -1
 بالممس أو بالماوس .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و2022  ٌناٌر  – األول انعذد  – 33اجملهذ  35

 رررر

التكبير عن طريق النقر بالماوس عمي الزر األيسر ، وكل نقرة تكبر الخريطة مستوي  -2
 ميا أو الكوكب بأكممو .واحد ، ويمكن التكبير حتي رؤية خريطة العالم ك

التصغير عن طريق النقر المزدوج بالماوس عمي الزر األيمن ، وسوف تصغر الخريطة  -3
 مستوي واح .

البوصمة داخل التطبيق يمكن التحرك عن طريقيا بالنقر فوق السيم الذي يشير لالتجاه  -4
 المراد التنقل إليو .

 التصغير . \يمكن التكبير ولمتصغير عن طريق شريط تكرير التكبير -5
 الضغط عمي رمز يشبو الشخص التي تفعل ميزة التجول اإلفتراضي بعرض الشارع . -6
بالضغط عمي أي بمكان بالخريطة بالزر األيمن لمماوس تظير قائمة بيا العديد من  -7

األوامر فيمكن عن طريقيا : التكبير والتصغيير ، ويمكن توسيط الخريطة بالضغط عمي 
 توسيط الخريطة .

رائط جوجل خريطة الدولة التي تنتمي ليا بشكل إفتراضي بمجرد فتح التطبيق تعرض خ -8
، لكن يمكن تغيير ذلك بمجرد النقر عمي )تعيين الموقع اإلفتراضي( عمي أحد جانبي 

 الشاشة .
البحث عن عمل أو مكان أو موقع ما حيث يمكن البحث عن عناوين شركات وشوارع  -9

 .  searchالبحث زمباني ومدن وبمدان السنخدام حقل 
 البحث عن واستكشاف األماكن القريبة . -14
 تصفية نتائج البحث . -11
ر في المدينة وذلك بالنقر عمي زر)حركة المرور( بنافذة تحديد حركة سير المرو  -12

 .الخريطة
 تحديد االتجاىات عمي الخرائط وفي الواقع . -13
عرض  –ناعية صور األقمار الص -مشاىدة الظاىرات الجغرافية بثالث رؤي ) الخرائط -14

 التضاريس ( والتبديل بينيم . 
ىذه الميارات الرقمية أو الخطوات المتبعة لمتجول اإلفتراضي  Googleوتوضح 

 :  (Google Maps Help,N.D,1-2) باستخدام تطبيقاتيا الرقمية كما يمي 
 البحث عن مكان :  -1
 . Googleافتح تطبيق خرائط  -
 بحث .كتابة اسم المكان بمربع البحث واضغط ا -
 أو ابحث عن مكان بإسقاط دبوًسا عمى الخريطة وذلك بممس الخريطة مطواًل. -
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 .راضي ثم إبدأ الجولة االفتراضية مّرر ألسفل واضغط عمي صورة أو رمز ميزة التجّول االفت -
 ند االنتياء من ذلك ، انتقل إلى أعمى وانقر عمى رجوع . -
ّول االفتراضي ، انقر عمى الشاشة ، ثم : لمشاركة صورة التج مشاركة صورة تجّول افتراضي -2

 انقر عمى " المزيد" ، اضغط عمي مشاركة .
 استكشاف التجّول االفتراضي :  -3
اسحب إصبعك عمى الشاشة أو انقر عمى ما حولك في التجّول االفتراضي، الستكشاف -

 البوصمة.
عمى أو ألسفل لمتجّول، مّرر سريًعا جية اليمين أو اليسار. يمكنك أيًضا التمرير بسرعة أل -

 عمى الخط األزرق.
 لمشاىدة عرض أوسع والتغيير إلى الوضع األفقي، يمكنك تحريك جيازك إلى أحد الجانبين. -
 لمتكبير، اضغط مع فتح اإلصبعين عمى الشاشة.  -
 لمتصغير، اضغط مع غمق اإلصبعين عمى الشاشة. -

ئط جوجل الرقمية : واستنادا لما سبق ; يتضح أن من أىم ميارات استخدام تطبيقات خرا
البحث والتنقل ، التصغير والتكبير ، استكشاف أعماق البحار والمحيطات ، تصدير الخرائط 
حيث يمكن طباعة الخريطة الظاىرة ، أو حفظيا كصورٍة ، أو مشاركتيا عبر البريد اإللكتروني ، 

           ات أو عرضيا عن طريق التطبيق ، الخروج من الجولة أو التطبيق وغيرىم من ميار 
 .رقمية أخري
وتعرف الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام تطبيقات جوجل لطفل  
مجموعة من األداءات التكنولوجية التي يمارسيا طفل الروضة أثناء التجول "بأنيا :  الروضة

عمى الكمبيوتر أو الياتف النقال ، وتقاس بالدرجة  االفتراضي باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية
التي يحصل عمييا أطفال الروضة مجموعة البحث التجريبية في بطاقة مالحظة الميارات 

 –جوجل ماب  –الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام تطبيقات جوجل )جوجل إيرث 
فتح التطبيق والتمكن من البحث مة كالتجول االفتراضي(" ، وتنقسم لنوعين : ميارات رقمية عا

الصوتي عمي التطبيق والنقر عمي أيقونة التجول اإلفتراضي الستكشاف أي مكان بطريقة 
تحديد مدلوالت األلوان عمي خرائط التطبيق أثناء التجول ميارات رقمية جغرافية : كبانورامية ، و 

ىرات الجغرافية المعروضة عمي صور اإلفتراضي ، والتبديل بين أنواع خرائط والمقارنة بين الظا
 وخرائط التطبيق أثناء التجول اإلفتراضي .
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واستنادا لما سبق ; يتضح أن تنمية ميارات التجول اإلفتراضي باستخدام بعض تطبيقات 
جوجل الرقمية يساعد أطفال الروضة عمي : استكشاف العالم ، ومشاىدة عجائب الدنيا الطبيعية 

رافية ، وألىمية الميارات الرقمية لطفل الروضة في عصر التقدم ، وزيادة معرفتيم الجغ
التكنولوجي ومع التحول الرقمي ، سعي البحث إلي تنمية بعض الميارات الرقمية لطفل الروضة 
عن طريق وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض 

 التجول االفتراضي( .-جوجل ماب-تطبيقات جوجل الرقمية )جوجل إيرث
 : إجـــــراءات البحث 

 تمت إجراءات البحث من خالل عدة مراحل كالتالي:
 أواًل : إعداد مواد وأدوات البحث :

إعداد إختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور لطفل ) أ ( 
 وتم ذلك من خالل التالي : الروضة :

تم اإلطالع عمى العديد من  الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة : إعداد قائمة المفاىيم -1
األدبيات والبحوث السابقة التي اىتمت ببناء إختبارات مفاىيم جغرافية لطفل الروضة والسابق 
عرضيا باإلطار النظري لمبحث ، كما تم استعراض إمكانيات الجوالت االفتراضية باستخدام 

المفاىيم الجغرافية الطبيعية التي يمكن تنميتيا من خالل تطبيقات جوجل المختمفة الختيار 
 ىذه الجوالت االفتراضية  .

بعد اإلطالع عمي األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت المفاىيم الجغرافية وبعد تحميل  -
تم إعداد قائمة  بمقرر متعدد التخصصات "اكتشف"  2.4محتوي منيج رياض األطفال

           الطبيعية في صورتيا األولية ، بحيث تضمنت المفاىيم التاليةالمفاىيم الجغرافية 
أعماق  -ىضبة-جبل-نير–بحر -المحيط –الماء -جزيرة -قارة -اليابس –)الكرة األرضية

 حشائش( . -غابة  -البحار والمحيطات
المتخصصين  (1)ممحقتم عرض الصورة األولية لمقائمة عمى مجموعة من المحكمين  -

اىج وطرق تدريس الجغرافيا ومجال الطفولة المبكرة ، بيدف التأكد من صحتيا بمجال من
 العممية ومدى مناسبتيا لطفل الروضة.

تم عمل تعديالت السادة المحكمين حيث إتفق المحكمون عمى مناسبة المفاىيم الجغرافية  -
ض الطبيعية لطفل الروضة ، واقتصرت التعديالت عمى بعض التعريفات اإلجرائية لبع

 .حشائش( -غابة  -اليابس -المفاىيم وىي : )الماء 
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 (2)ممحق تم التوصل إلى الصورة النيائية لقائمة المفاىيم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة  -
 . الرقمية والتي يمكن تنميتيا من خالل الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل

ختبار في قياس مدي اكتساب طفل الروضة تحدد اليدف من اإلتحديد اليدف من اإلختبار: -2
 لبعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية .

تم صياغة مفردات اإلختبار من نوع االختيار من متعدد ، : صياغة مفردات اإلختبار -3
وروعي عند تصميم المفردات أن تعتمد عمي الصور الممونة ليتمكن الطفل من فيم السؤال 

حيح ، ثم تم تحويل اإلختبار إلى إختبار إلكتروني مصور ; واختيار البديل المناسب والص
بحيث يتم عرض األسئمة أمام الطفل عمى الكمبيوتر ويقوم بالضغط عمى الصورة الدالة عمى 
اإلجابة الصحيحة من وجية نظره ، ثم يضغط عمى سيم )التالي( لينتقل إلى السؤال التالي ، 

 وىكذا حتى يتم اإلنتياء من اإلختبار. 
يعطى الطفل درجة في حالة اختياره البديل الصحيح وصفرا في تقدير درجات اإلختبار:  -4

 حالة اختيار أحد البدائل الخاطئة .
في ضوء الخطوات السابقة تم إعداد الصورة األولية لإلختبار الصورة األولية لإلختبار:  -5 

من متعدد ، ويتبع كل مفردة مصورة من نوع االختيار ( 13اإللكتروني ; حيث تكون من )
سؤال ثالثة بدائل وضعت بطريقو تسمح لطفل الروضة باختيار البديل المناسب لو من 

 البدائل األخرى . 
 (1)ممحقتم عرض الصورة األولية لالختبار عمى مجموعة من المحكمين تحكيم االختبار:  -6

رة ، بيدف التأكد المتخصصين بمجال مناىج وطرق تدريس الجغرافيا ومجال الطفولة المبك
ثم تم عمل تعديالت السادة المحكمين من صحتو العممية ومدى مناسبتو لطفل الروضة ، 

 عمي االختبار ، وأصبح اإلختبار جاىزا لمدراسة االستطالعية .
بصورة فردية باستخدام جياز الكومبيوتر  تم تطبيق اإلختبارالتجربة االستطالعية لإلختبار: -7

( طفال وطفمة من روضة مدرسة فتحي أمين طنطاوي 32ة بمغت )عينة استطالعي عمي
 . بصدفا بمحافظة أسيوط بخالف مجموعة البحث األساسية

( دقيقة ، وذلك طبقا لما تم 15تم حساب زمن تطبيق االختبار وبمغ )زمن تطبيق اإلختبار:  -8
األطفال عمي  التوصل إليو في التجربة االستطالعية ; وذلك بعد جمع أطول مدة استغرقيا

 .متيا عمي عدد العينة االستطالعيةاقل مدة استغرقيا االطفال في االجابة عمي االختبار وقس
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 الخصائص السيكومترية إلختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور: -9
 :حساب صدق اإلختبار 

 تم استخدام أكثر من طريقة لمتحقق من صدق اإلختبار:      
تم عرض الصورة األولية لإلختبار عمي مجموعة من دق المنطقي )صدق المحكمين( : الص -أ

المحكمين المتخصصين بمجالي التربية لمطفولة المبكرة ومناىج وطرق تدريس الجغرافيا 
، وذلك بيدف تحديد مدى مناسبة أسئمة اإلختبار لطفل الروضة ، ومدى تعبير  (1)ممحق 

ل سؤال وقد تم إجراء التعديالت والمقترحات التي أبداىا السادة الصور والرسوم عن البدائل بك
 المحكمون والتي تمثمت في إجراء التعديالت اآلتية:

 ( وذلك لعدم تعبيرىا عن مضمون السؤال .12، 9، 7، 4تغيير صور ببعض األسئمة رقم ) -
 . ( بيدف تبسيطيما لمطفل11، 7تعديل صياغة السؤالين رقم ) -

المالحظات في االعتبار وبذلك أصبح اإلختبار صالحًا لمتطبيق وقد تم أخذ ىذه  
 بصورتو النيائية. 

ويتم حساب الصدق التمييزي لإلختبار عن طريق حساب داللة الفروق الصدق التمييزي :  -ب
% وأقل 25بين اإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى لدرجات األطفال في اإلختبار )أعمى من 

داللة الفروق بين اإلرباعي األعمى واألدنى عن طريق حساب %( ، وتم حساب 25من 
"  مان ويتني لداللة الفروق بين رتب متوسطي درجات الطالب في المجموعتين zإختبار "

 العميا والدنيا ، وكانت النتائج كالتالي :
 (2جدول )

 ومستوى الداللة Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 
ى لدرجات األطفال في إختبار المفاىيم الجغرافية لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدن

 (32الطبيعية )ن= 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االرباعيات

 36 4.54 8 االرباعي األدنى
-3.52 4.41 

 144 12.51 8 االرباعي األعمى

( ; مما يؤكد 4.41دالة عند مستوى داللة )(   z( أن قيمة )2يتضح من الجدول )   
 إرتفاع الصدق التمييزي لإلختبار .
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لمتأكد من إتساق اإلختبار داخميًا قامت الباحثتان بحساب  صدق اإلتساق الداخمي : -ج
معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال والدرجة الكمية بعد تطبيقيا عمى العينة االستطالعية 

 وكانت النتائج كالتالي : 
 (3جدول )

 (32تباط بين درجة كل سؤال والدرجة الكمية لإلختبار  )ن= معامالت االر 
 االرتباط بالدرجة الكمية السؤال
1 4.844** 
2 4.766** 
3 4.866** 
4 4.728** 
5 4.738** 
6 4.811** 
7 4.852** 
8 4.795** 
9 4.796** 
14 4.846** 
11 4.842** 
12 4.835** 
13 4.866** 

( ; مما 4.41عبارات اإلختبار كانت دالة عند مستوى داللة )( أن 3يتضح من الجدول )
 يدل عمى  صدق اإلتساق الداخمي لإلختبار.

 :حساب ثبات اإلختبار 
 تم حساب ثبات اإلختبار بالطرق التالية :

: تم استخدام معادلة ألفا كرونباك  Alpha Cronbach Method طريقة ألفا كرونباك -أ
لمنطق العام لثبات اإلختبارات ، وبمغت قيمة معامل ثبات وىي معادلة تستخدم إليضاح ا

 ( ، وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات اإلختبار.4.837اإلختبار )
استخدمت الباحثتان طريقة إعادة التطبيق لحساب ثبات اإلختبار بعد طريقة إعادة التطبيق: -ب

ره أسبوعين، وتم حساب تطبيقو عمى العينة االستطالعية ثم إعادة التطبيق بفاصل زمني قد
 وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات اإلختبار.(،4.951معامل ارتباط بيرسون وبمغت قيمتو)
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بعد التطبيق االستطالعي والمعالجات اإلحصائية التي لوحظ الصورة النيائية لإلختبار:  -12
 من خالليا أن اإلختبار يتمتع بمستوى جيد من الصدق والثبات فأصبح اإلختبار في

( مفردة ، وبذلك فإن أعمي درجة يحصل عمييا الطفل في 13صورتو النيائية يتكون من )
( وأقل درجة صفر ، وبذلك أصبح اإلختبار بصورتو النيائية صالحا 13ىذا اإلختبار ) 

 .( 7)ممحق لمتطبيق 
وتم  اعداد إختبار ميارات التفكير البصري الجغرافي المصور لطفل الروضة:)ب( 

 ل التالي :ذلك من خال
تم اإلطالع عمى العديد من إعداد قائمة ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة : -1

األدبيات والبحوث السابقة التي اىتمت ببناء إختبارات ميارات التفكير البصري لطفل 
 الروضة والسابق عرضيا باإلطار النظري لمبحث .

ابقة التي تناولت المفاىيم الجغرافية وبعد تحميل بعد اإلطالع عمي األدبيات والدراسات الس-
تم إعداد قائمة  بمقرر متعدد التخصصات "اكتشف"  2.4محتوي منيج رياض األطفال

ميارات التفكير البصري الجغرافي في صورتيا األولية ، بحيث تضمنت الميارات التالية : 
تفسير  -لظاىرة الجغرافية وصف ا -تذكر الظاىرة الجغرافية  -)تحديد الظاىرة الجغرافية

 .ز البصري بين الظواىر الجغرافية(التميي -تصنيف الظواىر الجغرافية -الظاىرة الجغرافية
( المتخصصين 1تم عرض الصورة األولية لمقائمة عمى مجموعة من المحكمين )ممحق -

 بمجال مناىج وطرق تدريس الجغرافيا ومجال الطفولة المبكرة ، بيدف التأكد من صحتيا
 العممية ومدى مناسبتيا لطفل الروضة .

تم عمل تعديالت السادة المحكمين حيث إتفق المحكمون عمى مناسبة الميارات لطفل  -
الروضة ، واقتصرت التعديالت عمى صياغة اإلجراءات السموكية الدالة عمى نمو بعض 

 . الميارات وىي : )وصف الظاىرة الجغرافية ، التمييز بين الظواىر الجغرافية(
تم التوصل إلى الصورة النيائية لقائمة ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة  -

، والتي تضمنت ست ميارات رئيسة يندرج تحت كل ميارة ثالثة عبارات  (3)ممحق 
 إجرائية سموكية دالة عمى نمو كل ميارة.

كتساب طفل تحدد اليدف من اإلختبار في قياس مدي ا تحديد اليدف من اإلختبار: -2
 الروضة لميارات التفكير البصري الجغرافي .

تم االعتماد عمى قائمة ميارات التفكير البصري الجغرافي ، وتم  :صياغة مفردات اإلختبار -3
صياغة  اإلختبار عمي شكل مجموعة من األسئمة األدائية لكل سؤال صور ممونة ويطمب 

ختبار لمتقريب الذىني لألداء من الطفل آداء محدد يقوم بو ، ووضعت الصور باإل
( ميارات 6( سؤال  دالة عمى نمو )18المطموب تنفيذه ، وبذلك فقد تكون اإلختبار من )

 رئيسة ، ويتم تطبيق اإلختبار بصورة فردية عمى األطفال . 
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يعطى الطفل درجة في حالة تنفيذه األداء الصحيح الدال عمى تقدير درجات اإلختبار: -4
 في حالة الخطأ .الميارة وصفرا 

في ضوء الخطوات السابقة تم إعداد الصورة األولية لإلختبار حيث الصورة األولية لإلختبار: -5
 ( سؤال مصور، ويتم تطبيق اإلختبار فرديا عمي األطفال .18تكون من )

 (1)ممحقتم عرض الصورة األولية لالختبار عمى مجموعة من المحكمين تحكيم االختبار: -6
بمجال مناىج وطرق تدريس الجغرافيا ومجال الطفولة المبكرة ، بيدف التأكد  المتخصصين

ثم تم عمل تعديالت السادة المحكمين من صحتو العممية ومدى مناسبتو لطفل الروضة ، 
 عمي االختبار ، وأصبح اإلختبار جاىزا لمدراسة االستطالعية .

عينة استطالعية  بصورة فردية عمي تم تطبيق اإلختبارالتجربة االستطالعية لإلختبار:  -7
( طفال وطفمة من روضة مدرسة فتحي أمين طنطاوي بخالف المجموعة 32بمغت )

 لمبحث . التجريبية األساسية
( دقيقة ، وذلك طبقا لما تم 24: تم حساب زمن تطبيق االختبار وبمغ )زمن تطبيق اإلختبار -8

جمع أطول مدة استغرقيا األطفال عمي التوصل إليو في التجربة االستطالعية ; وذلك بعد 
أقل مدة استغرقيا االطفال في االجابة عمي االختبار وقسمتيا عمي عدد العينة 

 االستطالعية .
 الخصائص السيكومترية إلختبار ميارات التفكير البصري الجغرافي المصور: -9
 :حساب صدق اإلختبار  

 حقق من صدق اإلختبار:استخدمت الباحثتان أكثر من طريقة لمت           
تم عرض الصورة األولية لإلختبار عمي مجموعة :  ( الصدق المنطقي ) صدق المحكمين -أ

من المحكمين المتخصصين بمجالي التربية لمطفولة المبكرة ومناىج وطرق تدريس 
، وذلك بيدف تحديد مدى مناسبة أسئمة اإلختبار لطفل الروضة ،  (1)ممحق الجغرافيا 

بة األداء المطموب مع كل ميارة، وقد تم إجراء التعديالت والمقترحات التي ومدى مناس
 أبداىا السادة المحكمون والتي تمثمت في إجراء التعديالت اآلتية :

 ( بحيث تناسب طفل الروضة .17، 14، 3، 1تعديل صياغة األسئمة رقم ) -
 ( .17، 15تعديل األداء المطموب بسؤالين رقم ) -

             ىذه المالحظات في االعتبار وبذلك أصبح اإلختبار صالحًا لمتطبيقوقد تم اخذ      
 بصورتو النيائية. 
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وتم حساب الصدق التمييزي لإلختبار عن طريق حساب داللة الفروق الصدق التمييزي :  -ب
% 25بين اإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى لدرجات األطفال في اإلختبار )أعمى من 

%( ، وتم حساب داللة الفروق بين اإلرباعي األعمى واألدنى عن طريق 25وأقل من 
( مان ويتني لداللة الفروق بين رتب متوسطي درجات الطالب في zحساب إختبار )

 المجموعتين العميا والدنيا ، وكانت النتائج كالتالي :
 (4جدول)

 ومستوى الداللة Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 
األعمى واألدنى لدرجات األطفال في إختبارميارات التفكير البصري لمفرق بين اإلرباعي 

 (32الجغرافي )ن= 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االرباعيات
 4.41 3.47- 36 4.54 8 االرباعي األدنى
 144 12.51 8 االرباعي األعمى

( ; مما يؤكد 4.41وى داللة ) دالة عند مست(   z( أن قيمة )4يتضح من جدول )   
 إرتفاع الصدق التمييزي لمبطاقة .

لمتأكد من إتساق اإلختبار داخميًا قامت الباحثتان بحساب صدق اإلتساق الداخمي:   -ج
معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال والدرجة الكمية بعد تطبيقيا عمى العينة االستطالعية 

 ، وكانت النتائج كالتالي :
 (5جدول )

 (32معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال والدرجة الكمية لإلختبار  )ن= 

 االرتباط بالدرجة الكمية السؤال االرتباط بالدرجة الكمية السؤال
1 4.724** 14 4.724** 
2 4.827** 11 4.817** 
3 4.739** 12 4.756** 
4 4.724** 13 4.779** 
5 4.742** 14 4.815** 
6 4.864** 15 4.843** 
7 4.787** 16 4.712** 
8 4.696** 17 4.734** 
9 4.824** 18 4.758** 
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( ; مما 4.41( أن عبارات اإلختبار كانت دالة عند مستوى داللة )5يتضح من جدول )
 يدل عمى  صدق اإلتساق الداخمي لإلختبار.

 :حساب ثبات اإلختبار 
 تم حساب ثبات اإلختبار بالطرق التالية: 

استخدمت الباحثتان معادلة ألفا :  Alpha Cronbach Methodألفا كرونباك طريقة  -أ
كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام لثبات اإلختبارات، وبمغت قيمة معامل 

 ( ، وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات اإلختبار.4.845ثبات اإلختبار )
ريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات استخدمت الباحثتان ططريقة التجزئة النصفية:  -ب

           اإلختبار بعد تطبيق اإلختبار عمى العينة االستطالعية ،  وبمغت قيمة معامل سبيرمان
 ( ، وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات اإلختبار. 4.917) 
بعد التطبيق االستطالعي والمعالجات اإلحصائية التي لوحظ الصورة النيائية لإلختبار: -12

ن خالليا أن اإلختبار يتمتع بمستوى جيد من الصدق والثبات فأصبح اإلختبار في صورتو م
( مفردة ، وبذلك فإن أعمي درجة يحصل عمييا الطفل في ىذا 18النيائية ، ويتكون من )

( وأقل درجة صفر ، وبذلك أصبح اإلختبار بصورتو النيائية صالحا لمتطبيق 18اإلختبار ) 
 ( .8)ممحق 
بطاقة مالحظة الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض اد )ج( إعد

 وتم ذلك من خالل التالي: تطبيقات جوجل لطفل الروضة :
الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل  إعداد قائمة-1

حوث السابقة التي اىتمت تم اإلطالع عمى العديد من األدبيات والب: لطفل الروضة 
بالميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي بصفة عامة ، ولطفل الروضة بصفة خاصة ، 

 وتطبيقات جوجل الرقمية ، والسابق عرضيم باإلطار النظري لمبحث .
  تم إعداد قائمة الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل

ضة ; بحيث تضمنت محورين ىما : ميارات رقمية عامة وميارات رقمية جغرافية لطفل الرو 
 ، ويندرج تحت كال منيما ميارات فرعية .

  المتخصصين  (1)ممحقتم عرض الصورة األولية لمقائمة عمى مجموعة من المحكمين
بمجال مناىج وطرق تدريس الجغرافيا ومجال الطفولة المبكرة ، بيدف التأكد من صحتيا 

 العممية ومدى مناسبتيا لطفل الروضة.
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  تم عمل تعديالت السادة المحكمين حيث إتفق المحكمون عمى مناسبة الميارات الرقمية
العامة والجغرافية لطفل الروضة ، بينما تم استبدال بعض الميارات الفرعية وتعديل صياغتيا 

 . لتناسب طفل الروضة ، كما تم تعديل صياغة بعض الميارات الفرعية
  الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام تم التوصل إلى الصورة النيائية لقائمة

 والتي تضمنت : (4)ممحق  بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضة
 ( ميارات فرعية .14ميارات رقمية عامة : ويندرج تحتيا ) -
 ( ميارات فرعية .14ميارات رقمية جغرافية : ويندرج تحتيا ) - 
تحدد اليدف من البطاقة في استخداميا كأداة تقييم بعض تحديد اليدف من البطاقة : -2

الميارات الرقمية  المناسبة لطفل الروضة والالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض 
 التجول االفتراضي( الرقمية . -جوجل ماب -تطبيقات جوجل )جوجل إيرث

د عمى قائمة الميارات الرقمية السابق إعدادىا ، والتي تم االعتما :صياغة مفردات البطاقة  -3
( ميارة فرعية لمبطاقة ككل 24( ميارات فرعية بإجمالي عدد )14تضمنت بعدين ولكل بعد )

، وتم إعداد مفردات البطاقة المعبرة إجرائيا عمى نمو الميارات الفرعية ، وفييا وضعت 
ياس متدرج مكون من يارة فرعية وأماميا مقمجموعة من العبارات السموكية الدالة عمى كل م

 . لتوصل لمصورة األولية من البطاقةوبناًءا عميو تم اثالثة مستويات: متقن، متوسط ،ضعيف،
أسُتخدم أسموب التقدير الكمي بالدرجات لموصول إلى مستويات تقدير درجات البطاقة : -4

جد لكل ميارة سموك اجرائي األطفال في كل ميارة بصورة أقرب إلى الموضوعية ، حيث يو 
دال عمييا أمامو مقياس متدرج مكون من ثالثة مستويات : متقن ، متوسط ، ضعيف ، 

  ( .1،2،3ودرجاتيا عمى التوالي )
في ضوء الخطوات السابقة تم إعداد الصورة األولية لمبطاقة حيث الصورة األولية لمبطاقة: -5

 ( مفردة .24تكونت من )
( 1م عرض الصورة األولية لمبطاقة عمى مجموعة من المحكمين )ممحقتتحكيم البطاقة: -6

المتخصصين بمجال مناىج وطرق تدريس الجغرافيا ومجال الطفولة المبكرة ، بيدف التأكد 
من صحتيا العممية ومدى مناسبتيا لطفل الروضة ، ثم تم عمل تعديالت السادة المحكمين 

 راسة االستطالعية .عمي البطاقة ، وأصبحت البطاقة جاىزة لمد
( طفال 32عمى عينة استطالعية بمغت ) تم تطبيق البطاقةالتجربة االستطالعية لمبطاقة : -7

 .لمبحث وطفمة من روضة مدرسة فتحي أمين طنطاوي بخالف المجموعة التجريبية األساسية
ضي الخصائص السيكومترية لبطاقة مالحظة الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفترا -8

 باستخدام بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضة :
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  : حساب صدق البطاقة 
 تم استخدام أكثر من طريقة لمتحقق من الصدق :

تم عرض الصورة األولية لمبطاقة عمي مجموعة من الصدق المنطقي )صدق المحكمين( :  -
افيا المحكمين المتخصصين بمجالي التربية لمطفولة المبكرة ومناىج وطرق تدريس الجغر 

، وذلك بيدف تحديد مدى مناسبة مفردات البطاقة لطفل الروضة ، ومدى  (1)ممحق 
ارتباط كل مفردة بالميارة الفرعية الدالة عمييا ، وقد تم إجراء التعديالت والمقترحات التي 

 أبداىا السادة المحكمون والتي تمثمت في إجراء التعديالت  التالية :
 الميارات الرقمية العامة والجغرافية . ابدال ميارتين فرعيتين بين -
وقد تم أخذ ىذه المالحظات حذف ميارة عامة واستبداليا بميارة فرعية أخرى أكثر ارتباطًا .  -

 في االعتبار 
وتم حساب الصدق التمييزي لمبطاقة عن طريق حساب داللة الفروق الصدق التمييزي :  -ب

% وأقل من 25جات األطفال )أعمى من بين اإلرباعي األعمى واإلرباعي األدنى لدر 
%( ، وتم حساب داللة الفروق بين اإلرباعي األعمى واألدنى عن طريق حساب إختبار 25
"z مان ويتني لداللة الفروق بين رتب متوسطي درجات الطالب في المجموعتين العميا  "

 والدنيا ، وكانت النتائج كما يمي :
 (6جدول )

 ومستوى الداللة Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 
 (32لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدنى لدرجات األطفال في بطاقة المالحظة )ن= 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االرباعيات
 36 4.54 8 االرباعي األدنى

-3.38 4.41 
 144 12.51 8 االرباعي األعمى

( ; مما يؤكد 4.41دالة عند مستوى داللة )(   z( أن قيمة )6يتضح من جدول )   
 ارتفاع الصدق التمييزي لمبطاقة .

لمتأكد من إتساق البطاقة داخميًا قامت الباحثتان بحساب صدق اإلتساق الداخمي :  -ج
معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية بعد تطبيقيا عمى العينة االستطالعية ، 

 الي:وكانت النتائج كالت
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 (7جدول )
 (32معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبطاقة  )ن= 

 االرتباط بالدرجة الكمية المفردة االرتباط بالدرجة الكمية المفردة
1 4.844** 11 4.842** 
2 4.766** 12 4.835** 
3 4.866** 13 4.866** 
4 4.728** 14 4.847** 
5 4.738** 15 4.816** 
6 4.811** 16 4.665** 
7 4.852** 17 4.668** 
8 4.795** 18 4.844** 
9 4.796** 19 4.766** 
14 4.846** 24 4.866** 

( ; مما 4.41( أن عبارات البطاقة كانت دالة عند مستوى داللة )7يتضح من جدول )
 يدل عمى  صدق اإلتساق الداخمي لمبطاقة .

 : حساب ثبات بطاقة المالحظة 
 اب ثبات البطاقة بالطرق التالية:تم حس

استخدمت الباحثتان معادلة ألفا :  Alpha Cronbach Methodطريقة ألفا كرونباك  -أ
كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام لمثبات ، وبمغت قيمة معامل ثبات 

 ( ، وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات البطاقة.4.795البطاقة )
استخدمت الباحثتان طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات ة النصفية : طريقة التجزئ -ب

اإلختبار بعد تطبيق البطاقة عمى العينة االستطالعية ، وبمغت قيمة معامل سبيرمان 
 ( ، وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات اإلختبار.4.877)

صائية التي لوحظ بعد التطبيق االستطالعي والمعالجات اإلحالصورة النيائية لمبطاقة :  -9
من خالليا أن البطاقة تتمتع بمستوى جيد من الصدق والثبات فأصبحت البطاقة في 

( ميارات فرعية 14صورتيا النيائية تتكون من ميارتين رئيستين ويندرج تحت كل ميارة )
( ، وبذلك 24( درجة وأقل درجة )64فإن اعمى درجة يحصل عمييا الطفل ىي ) ، وبذلك

 . (9)ممحق بصورتيا النيائية صالحة لمتطبيق  أصبحت البطاقة



 أ.م.د / ميا كمال حفني               وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا
 أ.م.د / يارا ابراىيم محمد إبراىيم            
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)د( إعداد وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمى الجوالت االفتراضية باستخدام بعض 
تطبيقات جوجل الرقمية لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري 

 الجغرافي لطفل الروضة :
يا قائمة عمى الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات إلعداد وحدة أنشطة في الجغراف

جوجل الرقمية تم مراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي أىتمت بالجوالت االفتراضية 
بصفة عامة والجوالت االفتراضية الجغرافية بصفة خاصة ، كما تم الرجوع إلى تطبيقات 

-جوجل ماب-روضة وىم : )جوجل إيرثجوجل الرقمية المتعددة واختيار أنسبيا لطفل ال
التجول االفتراضي( ، وتم الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت المفاىيم 
 الجغرافية وميارات التفكير البصري لطفل الروضة ، وفي ضوء ما سبق تم تحديد ما يمي :

جغرافية الطبيعية وميارات المفاىيم الىدفت الوحدة إلى تنمية تحديد اليدف العام لموحدة : -1
من خالل بعض األنشطة  التفكير البصري الجغرافي والميارات الرقمية لطفل الروضة

 الرقمية القائمة عمى الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية .
تم صياغة األىداف التعميمية لموحدة في ضوء األىداف العامة في  األىداف اإلجرائية :-2

الت الثالثة المعرفية والنفسحركية والوجدانية بصورة سموكية إجرائية يمكن قياسيا المجا
حيث تمثل النتاجات التعميمية المتوقع من الطفل أن يتعمميا بنياية الوحدة والمرتبطة 

ميارات التفكير البصري  –بمحاور البحث الثالثة وىم : )المفاىيم الجغرافية الطبيعية 
           الرقمية الالزمة لمتجول الغفتراضي باستخدام بعض تطبيقاتالميارات  –افيالجغر 

 جوجل (.
 : تم ذلك وفق عدة خطوات كالتالي :تحديد محتوى الوحدة  -3
تحديد المفاىيم الجغرافية الطبيعية المناسبة لطفل الروضة والتي يمكن تنميتيا عن طريق  -أ

 لرقمية . التجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل ا
تحديد ميارات التفكير البصري الجغرافي المناسبة لطفل الروضة والتي يمكن تنميتيا عن  -ب

 طريق التجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية .
تحديد الميارات الرقمية الالزمة لمتجول اإلفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل المناسبة  -ج

 لطفل الروضة . 
: المناسبة لطفل الروضة والتي يمكن من خالليا  ختيار بعض تطبيقات جوجل الرقميةا -4

القيام ببعض الجوالت االفتراضية  بسيولة من خالل جياز الكمبيوتر أو الياتف النقال ، 
جوجل ماب  – Google Earthوقد تم اختيار ثالثة تطبيقات مجانية وىي) جوجل إيرث 

Google Map- وتتسم ىذه التطبيقات بالعديد من ضي من جوجلالتجول االفترا )
 المميزات تم عرضيا باإلطار النظري لمبحث .
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: المناسبة لطفل الروضة والتي تيدف  إعداد مجموعة من األنشطة الرقمية الجغرافية -5
لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري الجغرافي عن طريق الجوالت 

 باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية ويتم بناء الوحدة المقترحة في ضوئيا. االفتراضية
تحديد الوسائل واألدوات التعميمية الالزمة لتنفيذ أنشطة الجوالت االفتراضية باستخدام -6

تم تحديد األدوات والمواد والوسائل التعميمية حسب محتوي الجولة  التطبيقات الثالث :
بيا من أنشطة حسية تطبيقية مثل : جياز حاسوب محمول أو االفتراضية وما يرتبط 

جياز تابمت محمول أو موبايل حديث محمول ، واألجيزة جميعيا متصمة باإلنترنت وعمييا 
 Google Mapجوجل ماب  – Google Earthتطبيقات جوجل الرقمية : )جوجل إيرث 

بسيولة ويسر وكذلك من  ( ; بحيث يتمكن األطفال من التعامل معياالتجول االفتراضي -
تنفيذ بعض الميام المطموبة منيم داخل  الجولة االفتراضية باستخدام الباحث الصوتي 
عمى محرك جوجل ، باإلضافة إلى استخدام مجموعة من الخامات البيئية واأللبومات 

بوصمة( ،  مواد –والموسوعات المصورة ، نماذج جغرافية مجسمة )نموذج لمكرة األرضية 
 أوراق بيضاء( . -) صمصال ممون  حسية

   :تحديد أساليب التقويم -7
التقويم المبدئي : وىو قبل البدء في استخدام أنشطة الوحدة وىو يوفر معمومات ميمة عن  -

مستوى األطفال في المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري الجغرافي ، 
             ة لمتجول االفتراضي باستخدام التطبيقاتومعرفة مستوى الميارات الرقمية الالزم

 الثالث لدييم .
تقويم تكويني: من خالل المشاركة الفعالة لألطفال في كل المقاءات وداخل كل الجوالت  - 

 االفتراضية  وقياميم بتنفيذ الميام المطموبة منيم داخل كل نشاط .
المفاىيم  ة الوحدة مع األطفال لتنميةتقويم نيائي : وىو بعد االنتياء من تطبيق أنشط -

الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري الجغرافي ، ومعرفة أثر الوحدة عمى مستوى 
 الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام التطبيقات الثالث لدييم .

عمى مجموعة من  تم عرض الصورة األولية لموحدة المقترحةتحكيم الوحدة المقترحة : -8
( المتخصصين بمجال مناىج وطرق تدريس الجغرافيا ومجال الطفولة 1المحكمين )ممحق

المبكرة ، بيدف التأكد من صحتيا العممية ومدى مناسبتيا لطفل الروضة ، ثم تم عمل 
           حدة المقترحة في صورتيا النيائيةتعديالت السادة المحكمين عمييا ، وأصبحت الو 

 . (5)ممحق 
)ه( إعداد دليل المعممة لوحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمى الجوالت االفتراضية 
باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات 

 : وفي ضوء ما سبق تم تحديد ما يميالتفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة : 



 أ.م.د / ميا كمال حفني               وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا
 أ.م.د / يارا ابراىيم محمد إبراىيم            
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رشا -1  دات استخدام الدليل لمعممات الطفولة المبكرة .تحديد تعميمات وا 
 تحديد األىداف العامة لموحدة المقترحة لمعممات الطفولة المبكرة . -2
 تحديد األىداف اإلجرائية لموحدة المقترحة لمعممات الطفولة المبكرة .  -3
 تحديد محتوى الوحدة المقترحة لمعممات الطفولة المبكرة .  -4
المناسبة لطفل الروضة لموحدة المقترحة و رقمية تحديد وعرض تطبيقات جوجل ال -5

 .لمعممات الطفولة المبكرة والمستخدمة لمتجول اإلفتراضي 
المناسبة لطفل الروضة والتي تيدف و لموحدة المقترحة تحديد األنشطة الرقمية الجغرافية  -6

جوالت لتنمية المفاىيم الجغرافية الطبيعية وميارات التفكير البصري الجغرافي عن طريق ال
 لمعممات الطفولة المبكرة .االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية 

تحديد الوسائل واألدوات التعميمية الالزمة لتنفيذ أنشطة الجوالت االفتراضية باستخدام  -7
 لمعممات الطفولة المبكرة .التطبيقات الثالث 

  . ولة المبكرةلمعممات الطف تحديد أساليب التقويم المناسبة لطفل الروضة -8
تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ أنشطة الوحدة المقترحة : تم تنفيذ انشطة الوحدة من خالل  -9

 الجوالت االفتراضية موضحة بالجدول التالي :
 (8جدول )

 الخطة الزمنية لتنفيذ أنشطة الوحدة المقترحة
 الزمن بالدقائق موضوعات الوحدة م
 د45 المقاء التمييدي 1
 د64 تراضية عن األرض والكرة األرضية وأنشطة حسية مصاحبةاف تجوال 2
 د64 افتراضية عن اليابس وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 3
 د64 افتراضية  عن قارات العالم وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 4
 د64 افتراضية عن  الجزيرة وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 5
 د64 صاحبةافتراضية عن الماء وأنشطة حسية م تجوال 6
 د64 افتراضية عن المحيطات وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 7
 د64 افتراضية عن البحار وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 8
 د64 افتراضية عن االنيار وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 9
 د64 افتراضية عن الجبال وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 14
 د64 ية مصاحبةافتراضية عن اليضاب وأنشطة حس تجوال 11
 د64 افتراضية في أعماق البحار والمحيطات وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 12
 د64 افتراضية عن الغابات وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 13
 د64 افتراضية عن الحشائش وأنشطة حسية مصاحبة تجوال 14
 د64 المقاء الختامي 15
 ساعة تقريباً  15 لقاء 15 مج
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تم عرض الصورة األولية لديل المعممة لموحدة لموحدة المقترحة : تحكيم دليل المعممة  -14
( المتخصصين بمجال مناىج وطرق 1المقترحة عمى مجموعة من المحكمين )ممحق

تدريس الجغرافيا ومجال الطفولة المبكرة ، بيدف التأكد من مدى صالحيتو وصحتو العممية 
الدليل في صورتو النيائية صالحا  ، ثم تم عمل تعديالت السادة المحكمين عميو ، وأصبح

 . (6)ممحق  لمتطبيق
 ثانيا: إجراءات التجربة الميدانية :

استخدم المنيج شبو التجريبي ذو التصميم التجريبي الذي يتكون من  منيج البحث : - أ
لمجموعة تجريبية واحدة ، والذي يعتمد عمي القياس القبمي والبعدي ألدوات البحث عمي 

 تجريبية .أطفال المجموعة ال
( طفاًل وطفمة بروضة فتحي 44تكونت مجموعة البحث من عدد ) مجموعة البحث : -ب 

        أمين طنطاوي الرسمية ، إدارة صدفا التعميمية بمحافظة أسيوط ، يتراوح أعمارىم من
 . Kg2( سنوات بالمستوى الثاني 6 -5)
ياض األطفال حاصمة عمى تم االستعانة بمعممة من معممات ر  :تطبيق أنشطة الوحدة -ج

درجة الماجستير، ووفرت ليا التدريب الالزم مع إمدادىا بحاسب آلي محمول ، وعدد من 
اليواتف النقالة المحمولة والتي عمييا تطبيقات جوجل الرقمية الثالثة ، وكافة المواد واألدوات 

حثتان عمى متابعة والوسائل المطموبة لتطبيق أنشطة الوحدة داخل كل لقاء ، وقد حرصت البا
المقاءات بصورة يومية ومعرفة ما تم بكل لقاء ومساعدتيا في التغمب عمى أي عقبات 

 تواجييم أو مواقف مشكمة واجيتيم أثناء تطبيق أنشطة الوحدة .
( 64( لقاء استغرق زمن كل لقاء)15تحددت المدة الزمنية في عدد ):  المدة الزمنية -د

( دقيقة ، وتم التطبيق خالل خمسة 45اء التمييدى الذي استغرق )دقيقة تقريبا باستثناء المق
أسابيع بمعدل ثالث لقاءات أسبوعيا خالل شيري نوفمبر وديسمبر بالفصل الدراسي األول 

 م .2422-2421 الدراسيلمعام 
 ثالثا: نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتيا:

عن أسئمة البحث والتحقق من فيما يمي عرض النتائج التي تم التوصل إلييا لإلجابة   
 صحة فروضو :  

ما أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا " لإلجابة عن السؤال األول بالبحث ونصو : 
قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل لتنمية بعض المفاىيم 

والبعدي إلختبار المفاىيم م رصد نتائج التطبيق القبمي ; ت الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة ؟
 إختبار "ت"الجغرافية الطبيعية ، ثم تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، واستخدم 
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 (9جدول )
المفاىيم  الفرق بين متوسطي درجات األطفال في القياسين القبمي والبعدي إلختبار

 وحجم التأثير لموحدة المقترحة (42الجغرافية الطبيعية )ن=

 المتغير
 التطبيق البعدي التطبيق القبمي

 قيمة
 ت

 مستوى
 الداللة

 حجم التاثير

 ع م ع م
قيمة 
 مربع ايتا

قيمة 
(d) 

مقدار 
 حجم األثر

المفاىيم 
 الجغرافية

 كبير 9.345 4.977 4.41 41.54 1.29 11.77 1.68 3.15

( وىذا يدل عمى نمو المفاىيم 4.41( أن قيمة" ت" دالة عند )9يتضح من جدول )
الجغرافية الطبيعية لدى طفل الروضة ، ويعزو ذلك لوحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة 
عمى الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية المعده لغرض ىذا بالبحث ، وبذلك 

 السؤال األول لمبحث .تمت االجابة عن 
( أن الوحدة المقترحة ليا حجم أثر كبير عمي تنمية المفاىيم 9ويتضح أيضا من جدول ) 

 (345,9) (d)( وقيمة ,977الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة حيث بمغت قيمة مربع إيتا )
ثر وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثاني لمبحث ونصو : "ما حجم أ، وىي قيم مرتفعة ، 

وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض 
وتتفق ىذه ،  تطبيقات جوجل لتنمية بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية لطفل الروضة

، ودراسة  ( 2213الصايغ )، ودراسة  (2211عبد النبي ) مع دراسة كاًل من : النتيجة
 (2217المنسي واخرون )دراسة ، و ( 2215فكري ) ودراسة ، وكذلك (2214رضوان )

والتي توصمت جميعيا لتنمية المفاىيم الجغرافية لطفل الروضة ولكن بمتغيرات مستقمة 
أثبتت مختمفة عن المتغير المستقل لمبحث ، بينما تختمف مع نتيجة بعض الدراسات التي 

، ولكن في مراحل تعميم مختمفة فاعمية تطبيقات جوجل الرقمية في تنمية المفاىيم الجغرافية 
 (2219العمواني ووشاح )، ودراسة مع طالب الجامعة  (2213ربايعة ومحمد )كدراسة 

 :وترجع الباحثتان ذلك إلى  مع طالب الحمقة االعدادية ،
( جولة افتراضية رئيسة وكل جولة مكونة من عدة جوالت فرعية 13تضمنت أنشطة الوحدة ) -

الت خاصة بأحد المفاىيم الجغرافية الطبيعية ، وتم التبديل بين ، وكل جولة أو عدة جو 
التطبيقات الرقمية الثالثة وفقًا لمضمون المفيوم المطموب تنميتو لمطفل ; فقد تم استخدام 

مفيوم األرض : والذي  مع  بعض المفاىيم مثل :  Google Earthتطبيق جوجل إيرث
ة ،  ووجودىا بالفضاء وسط الكواكب وحول كان لو دور ىام في فيم معنى الكره األرضي



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و2022  ٌناٌر  – األول انعذد  – 33اجملهذ  53

 رررر

الشمس ، مفاىيم اليابس والماء والقارات : باستخدام تطبيق جوجل إيرث تمكن األطفال 
بسيولة إدراك أن الكرة األرضية ليا سطح ويتكون من اليابس وىو القارات ، وأن القارات ىي 

يوم الماء عمى سطح األرض التي نسير عمييا ، كما ساعد عمى فيم األطفال معنى مف
 األرض وأنيا عبارة عن البحار والمحيطات واألنيار.

انجذاب األطفال إلى األلوان الطبيعية التي يوفرىا  كال  من تطبيقي جوجل إيرث وجوجل  -
ماب ; حيث  تمكنوا من فيم خصائص بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية والتعرف عمى 

األنيار لونيا زرقاء ، القارات أراضي ولونيا بني ألوانيا مثل أن البحار والمحيطات و 
 والحشائش والغابات لونيا أخضر وىكذا .

بشكل ممحوظ في تجسيد  باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية ساىمت الجوالت االفتراضية - 
بعض المفاىيم الجغرافية الطبيعية وتقديميا لمطفل في صوره ثالثية األبعاد كأنيا مرئيا 

لك ساىم في تنميو تمك المفاىيم مثل : األرض ، القارة ، الماء ، اليابس ، لألطفال ، وذ
 الحشائش والغابات .

ساىم تطبيق التجول االفتراضي في معايشة األطفال لمخبرة الخاصة بالمفيوم كأنيا واقعية   -
يتحرك الطفل داخميا ، والنزول إلي قاع البحار والمحيطات ، كما يمكنو التحرك لألعمى 

 سفل ويمين ويسار بكل سيولة سواء عمى الكمبيوتر أو الياتف النقال .وأ
تمكن األطفال من التعرف عمي خريطة مصر وموقعيا وسط قارة أفريقيا وأنيا تضم بحرين  -

البحر األبيض والبحر األحمر بسيولة وذلك من خالل تطبيق جوجل ماب ، والذي أتاح 
عمى الموقع ، بل كانت ىنالك منافسة بين  لألطفال فرصة التكبير والتصغير والتحرك

 األطفال في استكشاف األماكن األخرى بمصر وحوليا.
استخدام تطبيقات جوجل الرقمية ساعد في تقديم المعمومات والخبرات لألطفال باألماكن التي  -

 يتعذر الوصول إلييا كالفضاء ، وأعماق المحيطات والبحار.
: " يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين  واألول ونصوبذلك تم التحقق من صحة الفرض  

متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى إختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني 
:  وكذلك الفرض الثاني ونصوالمصور في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ". 

مقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض المفاىيم الجغرافية " يوجد حجم تأثير كبير لوحدة األنشطة ال
 الطبيعية لطفل الروضة  ".

ما أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة " لإلجابة عن السؤال الثالث بالبحث 
عمي الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل لتنمية بعض ميارات التفكير البصري 

تم رصد نتائج التطبيق القبمي والبعدي إلختبار ميارات التفكير ; ة ؟ الجغرافي لطفل الروض
 إختبار "ت"البصري الجغرافي ، ثم تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واستخدام 
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 (12جدول )
ل في القياسين القبمي والبعدي إلختبار ميارات التفكير الفرق بين متوسطي درجات األطفا

 (42البصري الجغرافي )ن=

 المتغير
 قيمة التطبيق البعدي التطبيق القبمي

 ت
 مستوى
 الداللة

 حجم التاثير

قيمة مربع  ع م ع م
 ايتا

قيمة 
(d) 

مقدار حجم 
 األثر

 التفكير
 2.32 16.44 1.56 3.44 لبصري

 كبير 9.99 4.984 4.41 44.35 

( وىذا يدل عمى نمو ميارات 4.41( أن قيمة" ت" دالة عند )14يتضح من جدول )
التفكير البصري الجغرافي لدى طفل الروضة ، ويعزو ذلك لوحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا 
قائمة عمى الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية الٌمعده بالبحث ، وبذلك تمت 

( أن الوحدة المقترحة ليا حجم 14السؤال الثالث لمبحث ، ويتضح أيضا من جدول ) اإلجابة عن
أثر كبير عمي تنمية ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة حيث بمغت قيمة مربع إيتا 

وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الرابع لمبحث ، وىي قيم مرتفعة ،  (99,9) (d)( وقيمة ,984)
حجم أثر وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة عمي الجوالت االفتراضية ما ونصو : " 

باستخدام بعض تطبيقات جوجل لتنمية بعض ميارات التفكير البصري الجغرافي لطفل الروضة 
لتي أثبتت نتائجيا تنمية ميارات التفكير ا وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات : ، ؟

، ( 2217عصر ) ، ودراسة( 2215أحمد )لروضة مثل دراسة البصري الجغرافي لطفل ا
، وذلك باستخدام متغيرات مستقمة  (2222سمطوح )، ودراسة  (2219العنزي )وكذلك دراسة 

 :، وترجع الباحثتان ذلك إلى مختمفة 
اعتماد وحدة األنشطة عمى الجوالت االفتراضية  باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية ساىم في  -

ات التفكير البصري الجغرافي لألطفال بشكل ممحوظ ، وانعكس ذلك عمى األنشطة تنمية ميار 
الحسية التي تضمنيا الوحدة ; حيث كان يتم تكميف األطفال ببعض األدوار مثل تمثيل دور 
رائد الفضاء ، أو الغواص الذي يغوص في أعماق المحيطات والبحار ، أو حركة الماء ، 

 يم ويقوموا بالتمثيل بأجساميم وأيدييم وارجميم  بكل استمتاع .فقد كان األطفال يغمضن أعين
وفرت الجوالت االفتراضية  باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية لألطفال عنصر االمن  -

والسالمة أثناء قياميم بجوالت الوحدة ساىم في ربط األطفال لمعالقات بين المفاىيم التي 
يم مما ساىم في نمو ميارات مثل تفسير الظاىرة أدركوىا بعقوليم والتي أبصروىا بأعين

 الجغرافية ، وتصنيفيا ، وكذلك تميزىا عن بعضيا البعض .
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عندما كانت تطمب المعممة من األطفال وصف الظاىرة الجغرافية كان األطفال يغمضوا  -
أعينيم إلسترجاع وتذكر الصورة البصرية لمظاىرة الجغرافية التي شاىدوىا أثناء الجولة 

فتراضية  بالوحدة ، وكانت تتحرك أيدييم وأجسادىم تعبيرًا عن مخيمتيم البصرية مثل اال
ر أو السير وسط الغابات تسمق الجبال أو الغوص في أعماق المحيط  أو السباحة في البح

 .والحشائش
ساىم تطبيق التجول اإلفتراضي بشكل ممحوظ في تنمية بعض ميارات التفكير البصري  -

 حديد، وتذكر، ووصف ، وتفسير وتمييز الظواىر الجغرافية الطبيعية .الجغرافي مثل ت
استخدام تطبيق جوجل ماب أثرى خبرات األطفال وساعدىم عمى تنمية بعض ميارات  -

التفكير البصري الجغرافي مثل ميارة تحديد الظاىرة عمى الخريطة ، وميارة التمييز 
 البصري بين الظواىر الجغرافية عمي الخريطة . 

: " يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين  بذلك تم التحقق من صحة الفرض الثالث ونصوو 
متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى إختبار ميارات التفكير البصري الجغرافي في 

، وكذلك تم التحقق من صحة الفرض الرابع التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي " 
حجم تأثير كبير لوحدة األنشطة المقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض ميارات  : " يوجد ونصو

 التفكير البصري الجغرافي لمطفل الروضة ".
ما أثر الوحدة المقترحة في الجغرافيا في " لإلجابة عن السؤال الخامس بالبحث ونصو 

طبيقات جوجل لطفل تنمية بعض الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض ت
تم رصد نتائج التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التجول اإلفتراضي  ; الروضة ؟

باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية ، ثم تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، 
مج االحصائي لمعينات البارمترية لألزواج المرتبطة من خالل البرنا إختبار "ت"واستخدام 

SPSS  وتم حساب حجم األثر باستخدام مربع إيتا وحساب قيمة ،d. 
 (11جدول )

لبطاقة مالحظة الميارات ( المقابمة ليا وحجم األثر dوقيمة مربع ايتا وقيمة )قيمة ت 
 (42الرقمية )ن=

 المتغير
 التطبيق البعدي التطبيق القبمي

 قيمة
 ت

 مستوى
 الداللة

 حجم التاثير

قيمة  ع م ع م
 مربع ايتا

قيمة 
(d) 

مقدار 
حجم 
 األثر

 الميارات
 2.66 57.42 4.55 29.85 الرقمية

 كبير 9.66 4.97 4.41 42.94 



 أ.م.د / ميا كمال حفني               وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا
 أ.م.د / يارا ابراىيم محمد إبراىيم            
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( وىذا يدل عمى نمو الميارات 4.41( أن قيمة" ت" دالة عند )11يتضح من جدول )
عمى الجوالت الرقمية لدى طفل الروضة ، ويعزو ذلك لوحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا قائمة 

االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية الٌمعده بالبحث ، وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال 
( أن الوحدة المقترحة ليا حجم أثر كبير عمي 11الخامس لمبحث ، ويتضح أيضا من جدول )

ية لطفل تنمية الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقم
وتتفق ىذه  ، وىي قيم مرتفعة ، (66,9) (d)( وقيمة ,97الروضة حيث بمغت قيمة مربع إيتا )

التي أوصت بتنمية الميارات الرقمية لطفل الروضة  النتائج مع نتائج بعض الدراسات السابقة :
 (2221البنا )، ودراسة ( 2221دشتي واليتيم )، ودراسة ( 2215عبده )بصفة عامة كدراسة 

، بينما أقتصرت الميارات الرقمية بالبحث عمى الميارات الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام 
وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال السادس لمبحث ،ت جوجل الرقمية لدى أطفال الروضةتطبيقا

ما حجم أثر الوحدة المقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض الميارات الرقمية الالزمة "ونصو :
 :وترجع الباحثتان ذلك إلى، ؟ام بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضةل االفتراضي باستخدلمتجو

باستخدام تطبيقات جوجل بالرغم من أن متغير الميارات الرقمية الالزمة لمتجول االفتراضي  -
متغير تابع لمتابع ، إال أنو تم تحسن ممحوظ جدًا فييا لألطفال بعد تطبيق الوحدة ،  الرقمية

جوجل –المعممة أن األطفال قاموا بتحميل التطبيقات الثالث )جوجل إيرث  حيث الحظت
التجول اإلفتراضي( بمفردىم عمى ىواتفيم الخاصو بالمنزل حيث وضح أولياء أمور -ماب

األطفال ذلك ، عالوة عمي قياميم بذلك بالروضة وأثناء تطبيق البحث ، كما قام األطفال 
ر المتضمنة بالوحدة وكانوا يستعرضونيا لبعضيم البعض بأنفسيم بجوالت إفتراضيو أخرى غي

وأمام المعممة ; مما يدل عمى اكتسابيم لبعض الميارات الرقمية مثل : التحميل والسحب 
 والتكبير والتصغير والبحث عن التطبيقات الرقمية وتحميميا عمي أجيزة التميفون المحمول .

زالة التطبيقات من  متجر جوجل ، وكانوا تمكن األطفال بنياية تطبيق الوحدة من تثبيت  - وا 
 يستخدموا الباحث الصوتي لمبحث عن الظاىرة الجغرافية .

امتمك األطفال بنياية تطبيق أنشطة الوحدة ميارات رقمية إضافية ، تم تعمميا ذاتيًا من  -
خالل البحث والنقر عمى األيقونات المختمفة بالتطبيق مثل التحديث ومشاركة الجوالت 

 تراضية عبر الواتس أو الفيسبوك .االف
لمبحث ونصو : " يوجد فرق ذو داللة  وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الخامس

إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظة الميارات الرقمية 
يقين القبمي الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضة في التطب

ونصو : "  كما تم التحقق من صحة الفرض السادس لمبحثوالبعدي لصالح التطبيق البعدي " ، 
يوجد حجم تأثير كبير لوحدة األنشطة المقترحة في الجغرافيا في تنمية بعض الميارات الرقمية 

 الالزمة لمتجول االفتراضي باستخدام بعض تطبيقات جوجل لطفل الروضة ".
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ما نوع العالقة بين تنمية المفاىيم الجغرافية السؤال السابع لمبحث ونصو"  لالجابة عن
تم حساب معامالت االرتباط بين ،  ؟كير البصري الجغرافي لطفل الروضةالطبيعية وميارات التف

 : درجات األطفال في التطبيق البعدي لإلختبارين ، وجاءت النتائج كما موضح بالجدول التالي
 (12جدول )

ختبار يوضح  معامل االرتباط بين درجات األطفال في إختبار المفاىيم الجغرافية وا 
 (42ميارات التفكير البصري )ن=

 مستوى الداللة قيمة ر األداة

 دالة 4.72 إختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور
 إختبار ميارات التفكير البصري الجغرافي المصور

( بين درجات ,72( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا )12يتضح من جدول )
ختبار ميارات التفكير البصري الجغرافي في  األطفال في إختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية وا 

وىذا يعني تحسنا في مستوى المفاىيم الجغرافية الطبيعية يرتبط بتحسن  التطبيق البعدي ،
وترى ي ، وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال السابع لمبحث ، ميارات التفكير البصري الجغراف
 الباحثتان أن ذلك يرجع إلى :

يساعد تعمم المفاىيم الجغرافية في التعرف عمي الخصائص المشتركة لممجموعة  -
الواحدة ، والمساعدة عمي تصنيف األشياء تبعا لمخصائص المشتركة بينيم ، وفيم وتفسير 

سيان التفصيالت عند تنظيميا في إطار ىيكمي ، واالنتقال الكثير من األشياء ، وعدم ن
بخصائص األشياء من العام لمخاص والعكس ، وىذا كمو يتفق مع ميارات التفكير البصري 

 الجغرافي .
تمثل المفاىيم الجغرافية الطبيعية أحد ركائز الجغرافيا ، وىم يشكمون ىيكاًل ثابتًا لمجغرافيا  -

ما أنيا تساعد عمي تفسير المعمومات وتنظيميا واتخاذ القرارات لدراستيا وفيم العالم ، ك
 وتنمية ميارات التفكير البصري.

ساعد نمو المفاىيم الجغرافية عند األطفال عمي تجميع الحقائق الجغرافية والربط بينيا ،  -
 .جانب من التفكير البصري الجغرافيوىذا يعد حقائق معًا،وتطوير المعرفة المفاىيمية وربط ال

تحتاج المعرفة الجغرافية إلي حاسة البصر في فيميا وتعمميا ودراستيا ; فنمو ميارات  -
التفكير البصري الجغرافي ساعد عمي نمو المفاىيم الجغرافية الطبيعية لدي األطفال مجموعة 

 البحث التجريبية .
           " توجد عالقة ارتباطيةونصو: وبذلك تم التحقق من صحة الفرض السابع لمبحث     

موجبة دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 
ختبار ميارات التفكير البصري  إلختبار المفاىيم الجغرافية الطبيعية اإللكتروني المصور وا 

 الجغرافي المصور ".



 أ.م.د / ميا كمال حفني               وحدة أنشطة مقترحة في الجغرافيا
 أ.م.د / يارا ابراىيم محمد إبراىيم            
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 توصيات البحث :
 : في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات التالية

تدريب معممات رياض األطفال عمى استخدام وحدة األنشطة المقترحة في الجغرافيا القائمة  -
عمى الجوالت االفتراضية باستخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية في تنميو المفاىيم 
الجغرافية الطبيعية المتضمنة في مقرر متعدد التخصصات "اكتشف" لألطفال بالمستويين 

 األطفال . األول والثاني لرياض
لفت نظر المسؤولين والمعنيين ومتخذي القرار إلضافة الجوالت االفتراضية باستخدام  -

 تطبيقات جوجل الرقمية كأحدث أساليب التعميم والتعمم المناسبة لطفل الروضة .
تضمين الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية في مناىج تكنولوجيا التعميم  -

 طالبات بكميات التربية لمطفولة المبكرة عمى مستوى الجميورية .التي ُتدرس لم
توعية أولياء األمور بأىمية استخدام تطبيقات جوجل الرقمية المجانية مع أطفاليم بصورة  -

موجية أو غير موجية وبرقابة األىالي لما ليا من دور فعال في إكتساب المفاىيم المختمفة 
 الذاتي اإللكتروني ، وميارة اإلستكشاف .لألطفال ، وتنمية ميارات التعمم 

مسايرة االتجاىات الحديثة واتباع مداخل وطرق تعمم حديثو مثل الجوالت االفتراضية  -
  باستخدام تطبيقات جوجل الرقمية المجانية لمواكبة أطفال الجيل الخامس .

 البحوث المقترحو :
 Google Earth Appإيرث  فاعميو استخدام الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيق جوجل -1

 ة .لتنميو مفاىيم الفضاء وعموم األرض لطفل الروض
في  Google Map Appاستخدام الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيق جوجل ماب  -2

 تنميو المفاىيم المكانية وميارات قراءه الخريطة الرقمية لدي طفل الروضة .
ميارات التعمم الذاتي لطفل  أثر استخدام بعض تطبيقات جوجل الرقمية عمى تنميو -3

 الروضة.
 Virtual Tourفاعميو استخدام الجوالت االفتراضية باستخدام تطبيق التجول اإلفتراضي  -4

App . لتنميو ميارات االستكشاف لطفل الروضة 
برنامج تدريبي لمعممات رياض األطفال أثناء الخدمة لتوظيف تطبيقات جوجل الرقمية في  -5

الجغرافية والعممية والتاريخية المتضمنة بمقرر متعدد التخصصات  تعمم األطفال المفاىيم
 "اكتشف".
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 قائمة المراجع
 أوال : المراجع العربية :

. القاىرة  اإلدراك الحسي البصري والسمعي( . 2441أحمد ، السيد عمي وبدر ، فائقة محمد . )
 : مكتبة النيضة المصرية .

ية استخدام االلعاب االكاديمية في تنمية الثقافة ( . فاعم2411أحمد ، شيماء المغاوري . )
رسالة ماجستير الجغرافية والحس المكاني  لطفل ما قبل المدرسة . 

 . كمية التربية . جامعة طنطا . غير منشورة

رسالة ( . برنامج لتنمية الحس الجغرافي لطفل الروضة . 2414أحمد ، شيماء محمد نجاتي . )
رياض األطفال . كمية التربية . جامعة  . قسم ماجستير غير منشورة

 طنطا.

( . دور المتاحف الفنية في تنمية بعض ميارات التفكير 2415أحمد ، رحاب أحمد الشرقاوي . )
. جامعة  مجمة الطفولة والتربيةالبصري لدي طفل الروضة . 

.  أكتوبر . ص.ص   7(24اإلسكندرية . كمية رياض األطفال . )
281 - 344 . 

(. 2424ييان محمود محمد ، السيد ، فايزة أحمد أحمد ، وزارع ، أحمد زارع أحمد .)أحمد، ج
أثر إستخدم المتاحف االفتراضية عبر الويب في تدريس وحدة من مقرر 

.  المجمة التربوية لتعميم الكبارالتاريخ لدي طالب المرحمة اإلعدادية . 
 .441 -417( .ص.ص 1)2

 Google( . فعالية برنامج تعميمي قائم عمى استخدام 2416أبو النصر ، حامد مصطفى . )
Earth  في تدريس الجغرافيا لتنمية ميارات التفكير الجغرافي واالتجاه

رسالة ماجستير نحو البرنامج لدي طالب الصف الثاني اإلعدادي . 
 . كمية التربية . جامعة األزىر. غير منشورة

النفوجرافيك في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيل ( . استخدام ا2415أبو زيد ، صالح محمد . )
مجمة الجمعية وميارات التفكير البصري لدي طالب المرحمة الثانوية . 

 .198-138( . ص.ص 79. ) التربوية لمدراسات االجتماعية
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( . فاعمية برنامج مقترح في الدارسات اإلجتماعية قائم عمى 2414إبراىيم ، محمد أثير . )
تنمية القدارت المكانية لدي تالميذ الصف األول  جوجل إيرث في

 -628( . ص.ص  15. ) مجمة كمية التربية ببورسعيداإلعدادي . 
659  . 

(. أثر التفاعل بين تصميم توقيت تنفيذ الجوالت 2415إسماعيل، زينب محمد العربي.)
االفتراضية  واإلسموب المعرفي لتنمية بقاء أثر التعمم ودافعية اإلنجاز 

الجمعية المصرية لممناىج وطرق ي طالب تكنولوجيا التعميم . لد
 .    74 -15( . ص.ص 214. )التدريس 

( : فاعمية استخدام خرائط 2417البموي ، نوف بنت موسي والحويطي ، رحاب عبد اهلل  )
اإللكترونية فى تنمية ميارة تحديد المواقع  (Google Maps)جوجل 

الجغرافيا بالمرحمة اإلبتدائية بمدينة واتجاه الطالبات نحو موضوعات 
( . ص 5. ) 33. جامعة أسيوط . المجمد مجمة كمية التربية تبوك . 

 -229ص 
( . فاعمية وحدة مقترحة لتنمية بعض مفاىيم وميارات المواطنة 2421البنا ، ىبو أحمد أحمد . )

. كمية مجمة دراسات في الطفولة والتربية الرقمية لدي طفل الروضة . 
( . أبريل . ص.ص 17التربية لمطفولة المبكرة . جامعة أسيوط . )

151-214. 
نوفمبر. متاح في : 17(.اتجاىات بحوث تكنولوجيا التعميم.2418البيدل ، صالح .)

https://www.linkedin.com/pulse 
يئة االفتراضية وآثارىا النفسية والتربوية عمي أطفال ( . الب2419الجباس، نبيل السيد حسن . )

المؤتمر الدولي الثاني لكمية رياض األطفال بجامعة الجيل الرابع . 
( 2434أسيوط بعنوان )بناء طفل الجيل الرابع في ضوء رؤية التعميم 

 . 145-95يوليو.  ص.ص  17-18.

ائم عمي الوسائط المتعددة لتنمية وعي ( . فاعمية برنامج ق 2416الجندي ، رانيا محمد نبيل . )
رسالة أطفال الروضة ببعض الظواىر الطبيعية وتأثيراتيا عمي البيئة.

 .كمية الطفولة المبكرة.جامعة أسيوط .دكتوراة غير منشورة

https://www.linkedin.com/pulse
https://www.linkedin.com/pulse
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( . الجوالت التعميمية االفتراضية  . موسوعة التعميم والتدريب . متاح 2418الحمادي ، آمنو . )
  https://www.edutrapedia.com/article-1224 في :

( . فعالية المتحف االفتراضي في اكتساب بعض 2419الحمراوي ، سوالف أبو الفتوح . )
المفاىيم الجنسية لطفل الروضة في ضوء أىداف التربية الجنسية . 

. كميو التربية لمطفولة المبكرة .  بيةمجمو دراسات في  الطفولة والتر 
 .179-126جامعو أسيوط . ص.ص 

 Google)( . أثر توظيف برنامج جوجل إيرث 2416الحميدان ، إبراىيم بن عبد اهلل . )
Earth)  في تدريس الدراسات اإلجتماعية والوطنية عمي تطوير ميارتي

المرحمة قراءة وتحميل الخرائط وتنمية التفكير التأممي لدي طالب 
. شباط . ص.  5(2.) المجمة التربوية الدولية المتخصصةالثانوية . 

 . 154-128ص 

( . فاعمية استخدام 2418الزغيبي ، صالح عبد اهلل عبد الحميد وقطب ، إيمان محمد مبروك )
التقنيات الجغرافية في تنمية الميارات الخاصة بقراءة واستخدام الخرائط 

مجمة الراسخون توسط بالمدينة المنورة . لدى طالب الصف األول الم
.  2548-2462. ديسمبر . ترقيم دولي : 2( . مجمد 4. )الدولية 

 . 21-1ص ص 

(. فاعمية الجوالت االفتراضية  القائمة عمي النص 2417السباحي، حميد محمود حميد.)
والصورة في تنمية تحصيل طالب تكنولوجيا التعميم في مقرر مصادر 

تج مجمة الجمعية العربية لتكنولوجيا اىاتيم نحو تمك الجوالت. التعميم وا 
 .137 -87( . ص.ص 31. )التربية 

( . استخدام بعض األنشطة الخارجية في إكساب طفل 2446السيد ، مروة أحمد عبد النعيم . )
رسالة ماجستير غير منشورة ما قبل المدرسة بعض المبادئ الجغرافية . 

 معة اإلسكندرية .، كمية رياض األطفال ، جا

https://www.edutrapedia.com/article-1220
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( . تصور مقترح لبرنامج في تكنولوجيا الواقع اإلفتراضي 2412الشربيني ، فوزي عبد السالم . )
ألقسام الجغرافيا بالجامعات العربية ومشروع البحث المقترحة لجامعة 

( . 43.)مجمة الجمعية التربوية لمدراسات اإلجتماعيةالممك عبد العزيز. 
 .  234-241ص.ص 

( . أثر إستخدام برنامج جوجل إيرث عمى التحصيل بمادة التربية 2415. نداء أحمد . ) الشمول
رسالة ماجستير اإلجتماعية والوطنية لطمبة الصف الثالث األساسي . 

 . كمية التربية . جامعة اليرموك األردن . غير منشورة
صادر تعميمية متنوعة ( . فاعمية برنامج قائم عمي م2414الصايغ ، ياسمين فتحي إبراىيم . )

في تنمية بعض المفاىيم الجغرافية لطفل الروضة في ضوء معايير 
. كمية رياض األطفال . جامعة  رسالة دكتواره غير منشورةالجودة . 
 القاىرة . 

( . توظيف الرحالت االفتراضية في العممية التعميمية . تعميم 2419الصبحي ، نجاة سالم . )
 . .wwwالعممية التعميمية_تعميم جديد جديد . متاح في :     

htm الجوالت االفتراضية /توظيف الرحالت االفتراضية في 
.القاىرة .دار الفكر تعميم المفاىيم المغوية والدينية لدي األطفال( . 2441الضبع ، ثناء يوسف. )

 العربي .
الجزيرة (.أثر استخدام موقع جوجل إيرث في تدريس وحدة دول شبو 2414العتيبي،عوض.)

العربية بمقرر الجغرافيا عمي تحصيل طالب الصف الخامس اإلبتدائي 
.كمية التربية.جامعة رسالة ماجستير غير منشورةفي مدينة الرياض.

 الممك سعود.
( . أثر استراتيحية التدريس 2419العمواني ، عدي حميد شتران ووشاح ، ىاني عبداهلل . )

في اكتساب المفاىيم الجغرافّية  المتمازج بإستخدام برنامج جوجل إيرث
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رافية العممية : اكتشاف البيئة ( . الخطوة األولي في المعرفة الجغ2441العمر ، مضر خميل . )
.بحوث  مجمة البحوث الجغرافيةالمحمية واستيعاب تنظيميا المكاني .

 . 64-45(.ص.ص2ومقاالت.جامعة الكوفة.العراق.)

( . أثر استخدام التعمم النقال في تنمية اإلدراك البصري لدي 2419العنزي ، إيمان خمف . )
.  جمة العممية لكمية التربيةالمأطفال مرحمة الرياض بدولة الكويت . 

 .  418-382. مايو . ص.ص 35(5جامعة أسيوط . )

دراك إلرات ا( . فعالية حقيبة تعميمية مقترحة في تنمية ميا2411القداح ، أمل محمد . )
. جامعة طنطا .  مجمة كمية التربيةلدي طفل الروضة . ي لبصرا
 .  2( . ج44)

( . 2417ال أنور ، وجعفر ، ابتياج مصطفى عمي .)المنسي ، منصور إبراىيم ، وسيد ، من
فاعميو استخدام المتحف االفتراضي في تنميو بعض المفاىيم التاريخية 

.  مجمو دراسات في التعميم العاليوالجغرافية لطفل ما قبل المدرسة . 
( . يناير. ص. 12مركز تطوير التعميم الجامعي . جامعو أسيوط . )

 .126-143ص 

تنمية المفاىيم التاريخية (. 2418ي أبو بكر ، وقربان ، نادية عبد العزيز .)باوزير، سمو 
 .عمان: دار المسيرة لمطباعة والنشروالجغرافية لطفل الروضة

( . فاعميو المتحف االفتراضي في تنميو المفاىيم التاريخية في 2421بدير ، كريمان محمد )
.كميو التربية ة والتربيةمجمو دراسات في الطفولمرحمو الطفولة المبكرة . 

 .26-2( . يناير، ص. ص 16لمطفولة المبكرة . جامعو أسيوط . )
. القاىرة : حورس  أساليب تربية طفل ما قبل المدرسة( . 2443جاد، مني محمد عمي. )

 لمطباعة .
( . تربية طفل الجيل الرابع عمي المواطنة الرقمية في ضوء 2419ـــــــــــــــــــــــــ . )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤتمر الدولي الثاني لكمية رياض األطفال .  2434رؤية التعميم 
بجامعة أسيوط بعنوان )بناء طفل الجيل الرابع في ضوء رؤية التعميم 

 . 131-146يوليو. ص.ص  17-18. (2434
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. سمسمة المراجع  الذكاءات المتعددة والفيم تنمية وتعميق( . 2443عبد الحميد . ) جابر، جابر
 فى التربية وعمم النفس . القاىرة :عالم الكتب. 

( . فاعميو استخدام المتحف االفتراضي في تنميو 2417جعفر ، ابتياج مصطفى عمي . ) 
رسالو بعض المفاىيم التاريخية والجغرافية لطفل ما قبل المدرسة ، 

 ، كميو التربية . جامعو أسيوط . ماجستير غير منشورة

(. فاعمية استخدام برنامج تفاعمي لمرسوم المتحركة في تنمية 2445جمال ، رشا صالح الدين.)
رسالة ماجستير غير بعض المفاىيم الجغرافية لدى أطفال الروضة . 

 . معيد الدراسات التربوية . جامعة القاىرة . منشورة

( . فاعمية استخدام تطبيقات جوجل التعميمية في تدريس 2421عمياء عباس محمد . )حسب ، 
الجغرافيا لتنمية ميارات البحث الجغرافي واالنخراط في التعمم لطالب 

.جامعة سوىاج المجمة التربويةالصف األول الثانوي.
 . 344-265.نوفمبر.ص.ص 1(.ج91.)

رح لمجوالت االفتراضية عبر اإلنترنت ( . نموذج مقت 2414حسن ، رحاب أنور محمد )
وفاعميتو في تنمية تحصيل طالب تكنولوجيا التعميم واتجاىاتيم نحوه . 

التربية النوعية . جامعة عين . كمية رسالة ماجستير غير منشورة
 .شمس

( . أثر إسموب تقديم دعم األداء في الجوالت االفتراضية  2424حسين ، رانيا رجب إبراىيم . )
دراسات عربية في التربية مية الميارات الحياتية لطفل الروضة . عمي تن

 - 247( . فبراير . ص.ص 118. رابطة التربويين . ) وعمم النفس
274 . 

براىيم ، يارا إبراىيم محمد . ) (. فاعمية وحدة جغرافية مقترحة قائمة 2417حفني ، ميا كمال ، وا 
وبعض ميارات قراءة عمي مدخل مونتيسوري في تنمية الحس الجغرافي 

. جامعة أسيوط .  مجمة كمية التربيةالخريطة لطفل الروضة . 
 . 574-643.أبريل.ص.ص 2(.ج2)
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( . التطبيقات التكنولوجية الرقمية وتعميم الجغرافيا . المؤتمر الدولي 2421حفني ، ميا كمال . )
الثالث بعنوان : )واقع ومستقبل التطبيقات التكنولوجية الرقمية في 

الجمعية لوطن العربي واسياماتيا في تطوير التعميم والتنمية المينية( . ا
ندق جولي فيل بشرم الشيخ . . ف المصرية لمتنمية التكنولوجية

 . أغسطس
(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمي الجوالت االفتراضية عبر 2416خميس، خميس محمد. )

الجغرافية لدي طالب الويب في تدريس الجغرافيا لتنمية أبعاد الثقافة 
( 73. ) دراسات عربية في التربية وعمم النفسالمرحمة اإلعدادية. 

 .   149 -71.ص.ص 
( . فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارة رسم 2413خير الدين ، مجدي خير الدين كامل . )

مجمة الخرائط والتفكير البصري لدي طالب الصف األول الثانوي . 
-89. ص.ص 1( . ج 39. ) تربية وعمم النفسدراسات عربية في ال

118     . 
( . فاعمية المدخل البصري المكاني في تنمية المفاىيم الجغرافية 2413درويش ، دعاء محمد . )

دراسات عربية في والقدرة المكانية لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية . 
 . 264-224. ص.ص  1( . ج44. السعودية . )التربية وعمم النفس 

( . أثر برنامج التوعية الرقمية 2421دشتي ، فاطمة عبد الصمد ، واليتيم ، عزيزة خضير )
. المجمة التربوية عمي اكتساب طفل الروضة ميارات السالمة الرقمية . 

 .  42-13. سبتمبر . ص.ص  35(14جامعة الكويت . )

ة في جامعة القدس ( . توظيف تطبيقات جوجل في العممية التعميمي2413ربايعة ، محمد . )
. جامعة القدس المفتوحة . رسالة ماجستير غير منشورة المفتوحة . 
 فمسطين .

( . أدوات الجيل الثاني لمويب ودورىا في العممية 2419رشوان، جييان أحمد محمود . )
المؤتمر الدولي الثاني لكمية التعميمية بمؤسسات رياض األطفال . 

ان )بناء طفل الجيل الرابع في ضوء رياض األطفال بجامعة أسيوط بعنو 
 .543-542يوليو  . ص.ص   18-17. (2434رؤية التعميم 
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( . فاعمية حقيبة تعميمية في تنمية بعض المفاىيم الجغارفية لدي 2414رضوان ، أمل عزت . )
رسالة طفل الروضة في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال . 

 طفال . جامعة بورسعيد .. كمية رياض األماجستير غير منشورة 

( . فاعميو النموذج الحسيو في تنميو بعض ميارات التفكير 2424رضوان ، منى جابر . )
المجمة البصري لدى أطفال ما قبل المدرسو المنبئين بصعوبات التعمم ، 

يوليو  -( . يناير16، جامعو بورسعيد . ) العممية لكميو رياض األطفال
 .1461-1376، ص.ص 

( . فاعمية استخدام األلعاب الذكية التفاعمية في الجغرافيا في 2414أحمد زارع أحمد . )زارع ، 
تنمية المفاىيم اإلقتصادية وميارات التفكير البصري لدي التالميذ 

مجمة الجمعية التربوية لمدارسات الموىوبين ذوي صعوبات التعمم . 
 .  172-132( . ص.ص 64.) اإلجتماعية

أحمد . سيد، إمام مصطفي ، عبد اهلل . شييناز محمد محمد . والجندي ، سالم ، صفية محمد 
( . فاعمية برنامج قائم عمي الوسائط 2419رانيا محمد نبيل . )

المتعددة لتنمية وعي أطفال الروضة ببعض الظواىر الطبيعية وتأثيراتيا 
المؤتمر الدولي الثاني لكمية رياض األطفال بجامعة عمي البيئة . 

 (2434بعنوان )بناء طفل الجيل الرابع في ضوء رؤية التعميم أسيوط 
 . 446-384يوليو  . ص.ص  17-18.

شارك(  -زاوج  -( . استخدام استراتيجية )فكر2424سمطوح ، فاطمة صبحي عفيفي السيد . )
مجمة كمية في تنمية بعض ميارات التفكير البصري لطفل الروضة . 

 . 269-194. ص.ص.ديسمبر(17.جامعة بورسعيد.)رياض األطفال
التفكير أساسياتة وأنواعة تعميمة وتنمية مياراتو.القاىرة: عالم ( .2411سميمان ، سناء محمد . )

 الكتب .
( . تطبيقات جوجل التعميمية . متاح في : 2414سمير، شيماء.)

https://sites.google.com/site/shaimaasamir2414/ttbyq
at-jwjl-altlymyte 

https://sites.google.com/site/shaimaasamir2014/ttbyqat-jwjl-altlymyte
https://sites.google.com/site/shaimaasamir2014/ttbyqat-jwjl-altlymyte
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من تالميذ ( . اإلدراك البصري لذوي صعوبات التعمم الرياضيات 2444شمبي ، أمينة . )
 . 2( . ج 55.جامعة المنصورة .) مجمة كمية التربيةالمرحمة اإلبتدائية. 

( . أنماط التجول في المكتبة االفتراضية  القائمة 2417عبد الغفار ، ىشام محمد جميل . )
عمى الجوالت االفتراضية وأثرىا عمى تنميو ميارات البحث عن المعرفة 

 مجمو كميو التربيةالتكنولوجية لدي طالب كميو التربية بالمنصورة .
 .394-337. يناير. ص. ص 65(1.جامعو طنطا. )
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283-381    . 

( . دور بعض المؤسسات المعنية بتنمية الثقافة 2419عبده ، نياد عبد الحميد أحمد . )
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الجمعية المصرية البصري والميارات الحياتية لدي طفل الروضة . 
 . 274 - 193 ص.ص.  ر. يناي 27(1. ) لتكنولوجيا التعميم
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Google Earth  في الجغرافيا لتنمية بعض ميارات التفكير البصري

. جامعة  مجمة كمية التربيةالمكاني لدى طالب المرحمة الثانوية . 
 . 146-119. ص.ص  16(149المنوفية . فبراير . )
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 .االسكندرية : دار الجامعية الجديدة .التعميم

( . فاعمية برنامج قائم عمي األنشطة الحسية والرقمية في تنمية 2421فرج ، أحالم قطب .)
المجمة بعض المفاىيم الجغرافية والوعي السياحي لدى أطفال الروضة.

 . 699-625.نوفمبر.ص.ص 2(.ج91.جامعة سوىاج . )التربوية
( . فاعمية برنامج كمبيوتري تفاعمي متعدد الوسائط قائم 2415فكري ، إيمان جمال محمد . )

عمي فنيو دي بوند لقبعات التفكير الستة في تنمية بعض المفاىيم 
. كمية  نشورةرسالة دكتواره غير مالجغرافية لدي طفل ما قبل المدرسة . 
 رياض األطفال . جامعة بور سعيد .   

( . أثر استعمال الخرائط اإللكترونية  2414كاظم ، شيماء حمزة  وعبيد ، محمد فرحان ) 
والصور الفضائية عبر الشبكة العالمية في تحصيل واحتفاظ طالب 

 . مجمة كمية التربية األساسيةالصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافي 
 .  478-455( . ص ص 16امعة بابل . حزيران . ). ج

( . تصميم مكتبات األطفال الرقمية اتجاىات ونماذج  2445محمد ، محمد إبراىيم حسن . ) 
. الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة  مجمة الطفولة العربيةوببميوجرافية . 

 .  87 - 68( . يونيو . ص.ص  23)6العربية . 
تنمية التفكير البصري فى الرياضيات لتالميذ المرحمة ( . 2444محمد ، مديحة حسن . )

 .القاىرة:عالم الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة. اإلبتدائية الصم والعاديين
(. فاعمية استخدام الجوالت االفتراضية لتنمية ميارات 2418مصطفي، فاطمة مصطفي إبراىيم.)

مجمة الجمعية التربوية . التخيل التاريخي لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية 
 .    244 -221( .ص.ص 142. ) لمدراسات االجتماعية
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