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بالباحثة إلى ب األطفال لبعض المفاهيم العلميةتحددت مشكلة البحث في ضعف مستوى اكتسا ، مماأدى 
العلمية   المفاهيم  بالروضة على اكتساب بعض  العلوم  تنفيذ مجال  المفكرة في في  اليد  استخدام استراتيجية 
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مواد البحث : قائمة بالمفاهيم العلمية، كتاب األنشطة،   بإعداد لدى أطفال المستوى الثاني. وقامت الباحثة  
أدا  وأيضًا  المعلمة،  المصو   اختبارالبحث:    ة دليل  العلمية  شبة    .رللمفاهيم  المنهج  الباحثة  واستخدمت 

استخدام   اثر  لقياس  والبعدي  القبلي  القياسين  ذات  المتكافئتين  المجموعتين  ذو  اليد   استراتيجيةالتجريبي 
الروضة. العلمية لطفل  المفاهيم  العينة علي    المفكرة في اكساب بعض  اشتملت  طفاًل وطفلًة من    30وقد 

البحث على    ة وتم التطبيق القبلي ألدا   .تدائية ببلصفورة .المستوى الثانييناير اإلب  25رسة  أطفال روضة مد 
البحث على   اة المجموعتين. ثم طبقت تجربة البحث باستخدام استراتيجية اليد المفكرة ثم التطبيق البعدي ألد 

ي  م إستراتجية اليد المفكرة ففاعلية  استخدا  المجموعتين، ثم معالجة النتائج احصائيًا. وأسفرت النتائج عن 
                               .علي اكتساب أطفال الروضة لبعض المفاهيم العلمية  تنفيذ األنشطة العلمية

mustakhlis albahth: 
The research problem was determined in the low level of children's acquisition of some 
scientific concepts, which led the researcher to use the thinking hand strategy in implementing 
the field of science in kindergarten to acquire some scientific concepts among second-level 
children. The researcher prepared the research materials: a list of scientific concepts, a book 
of activities, a teacher's guide, and also a research tool: an illustrated test of scientific 
concepts. The researcher used the semi-experimental method with two equal groups of pre 
and post measurements to measure the effect of using the thinking hand strategy on imparting 
some scientific concepts to the kindergarten child. The sample included 30 children from the 
kindergarten of 25 January Primary School in Balsafoura. The search tool was previously 
applied to both groups. Then the search experiment was applied using the thinking hand 
strategy, then the post application of the search tool on the two groups, then the results were 
statistically treated. The results resulted in the effectiveness of using the strategy of the 
thinking hand in implementing scientific activities on the acquisition of kindergarten children of 
some scientific concepts. 
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 :  مقدمة 

تعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة أساسية من عمر اإلنسان ففي هذه المرحلة يتم تكوين المهارات المتنوعة  
من   الطفل  شخصية  فيها  تتبلور  تلك  ،كما  حظيت  فقد  لذا  به.  المحيطين  واألفراد  البيئة  مع  تفاعله  خالل 

.                                                                      ربويينالمرحلة باهتمام الفالسفة والت   

مابين   الممتدة  الفترة  في  أن  بياجيه  ا  15-4وذكر  تلقائية معظم  بالتدريج وبصورة  تتكون  العمر  لمفاهيم  من 
الفرد  في حياة  الوحيدة  الفترة  هذه  تكون  قد  ،ولذا  الراشدين  والتفكير عند   التعليم  عليها  يبني  التي  األساسية 
لتكوين تلك المفاهيم ،فإذا لم يتم تكوينها بصورة صحيحة وراسخة فإن سائر المعلومات التي يكتسبها الفرد في 

األرضية التي تقوم عليها ،وسيكون التفكير المنطقي لدى الفرد  مراحل التعليم الالحقة تظل مشوشة ألنها تفتقد  
حافظ  )بطرس   . األوان  فوات  بعد  النقص  هذا  تالفي  الصعب  من  ،وسيكون  كبير  حد  إلى  أيضا  مرتبكا 

،2008  :2   ) 

قدمت   ما  إذا  البسيطة  األولية  فالمفاهيم  الطفل،  إعداد  لعملية  األساسية  الدعائم  من  المفاهيم  بالطريقة  وتعد 
التي   األساسية  المفاهيم  تعلم  ،وإلي  الطفل  عند  لنموها  يؤدي  ذلك  فإن  للطفل  العقلي  النمو  لمرحلة  المناسبة 

   .(16-15،  2000يستند تعلمها على استيعاب تلك المفاهيم األولية البسيطة)محبات أبو عميرة ، 

استخدمها في إكساب بعض المفاهيم ومن هنا تناولت مجموعة من الدراسات السابقة بعض الطرق التي يمكن 
 والتةةي أشةةارت نتائجهةةا إلةةةى (2000دراسةةة محمةةد بسةةةيوني ) هةةذه الدراسةةات: نالعلميةةة لةةدى طفةةل الريةةاض ومةةة

ودراسة مرحلة ماقبل المدرسة)المستوى الثاني(.  أطفالفعالية دورة التعلم في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى 
ئجهةا إلةى فعاليةة تكنيةك القصةة فةي تعلةم األطفال)المسةتوى الثةاني( بعةض ( والتي أشارت نتا2000رفقة مكرم )

فةةي اسةتخدام الطرائةةق العلميةة فعاليةةة  ( والتةي أشةةارت نتائجهةا إلةى2007منةال أنةةور )دراسةةة و  المفةاهيم العلميةة.
 تنمية المفاهيم العلمية لدى أطفال ماقبل المدرسة)المستوى الثاني(.

ن تدريس العلوم لطفل الروضة البد وان يكةون أ إلى( 33، 2006شيرين عباس، يسري عفيفي)  أشار كل منو 
من خالل األنشطة التي تشبع فضول الطفل واالستكشاف، ومن خالل تلةك األنشةطة يمةر فيهةا الطفةل بخبةرات 

بنةةةا  تكةةةون فيهةةةا حواسةةةه هةةةي أبةةةواب المعرفةةةة، ومشةةةاركة الطفةةةل فةةةي تلةةةك األنشةةةطة تجعلةةةه مشةةةاركا نشةةةطا فةةةي 
 المعرفة.



 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

EDUCATION AND LEARNING RESEARCH 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2785-9568 VOLUME 4, ISSUE 1, 2021, 1 – 28. www.egyptfuture.org/ojs/ 

 

5 
 

التعليمية   وانطال األنشطة  أهمية  من  الفرنسيةاهتمت  فقد  قًا  التعليم  اليدوي    وزارة  العمل  وأعدت  بإستراتيجية 
مختلفة   دراسية  صفوف  تالميذ  على  تجربتها  وتم  االسترتيجية  هذه  وفق  العلوم  لتدريس  خاصة  موديوالت 

 La Main a la Pate ,Laوطرحتها على شبكة المعلومات الدولية في إطار مشروع قومي أطلقت عليه "  

MAP  ( اليد في العجين"، وقد استخدمت هذه الموديوالت نحو" ( دولة أجنبية وعربية  11" الذي ترجم إلى 
والسنغال.. وبلجيكا  والصين  وسلوفاكيا  والمغرب  وتونس  وكمبوديا  والبرازيل  فرنسا  هذه   منها  ألهمية  ونظرا 

اإلستراتيجية في تحقيق أهداف أساسية في تدريس العلوم من خالل استخدام األيدي في التعلم، فقد قام المركز  
  ذلك بإعداد ثالث وحدات تعليمية لتالميذ الصف األول االبتدائي  القومي للبحوث التربوية والتنمية في ضو 

"بنفس األسلوب الذي تم تجريبه، وذلك لتحسين تدريس األنشطة    Mighty Handتحت مسمى "اليد المفكرة  
 (. 2. 2007توفيق لطفي،   ةالعلمية.")هال

 -:(13.  2016تامر علي )إلى تحقيق مايلي استراتيجية اليد المفكرة  تهدفو 

 تنمية الحواس وحب مالحظة العالم الخارجي . -1

 لتنفيذالتجارب العلمية، وطرح التساؤالت، والمناقشة.إتاحة الفرصة لألطفال  -2

 العمل على تنمية مهارات التفكير العلمي . -3

علةى وصةف ماقةاموا بةه بتنفيةذه، وذلةك لتنميةة قةدراتهم علةى صةياوة الفةروض والتعبيةر   تحفيز األطفال -4
  عما توصلوا إليه . 

إستراتيجية التعلم بااليدي أو اليد المفكرة    مفاعلية استخدا  بحث   قد اتجه اهتمام العديد من الباحثين إلىولذا ف
الدراسات   هذه  ومن  العلوم  تعلم  من    :ومنهافي  كٍل  ي  الت (Hernandez,2002)   وآخرون   هيرنانديردراسة 

التغلب على بعض المشاكل    استخدام إستراتيجية اليد المفكرة في تحسين تدريس العلوم من خالل  هدفت إلى
  ، و ادة العلوم أو النفور من دراستهاوالعقبات المصاحبه لتدريس العلوم مثل: الخوف من دراسة العلوم وكره م

التأثير االيجابي الستخدام استراتيجية اليد المفكرة    ((Bentley Alouf ,2003بنتلي والوف  دراسة   أثبتت 
 .علي زيادة دافعية التالميذ نحو تعلم مادة العلوم

(، سهام 2011(، خديجة سعد )  2009مندور عبد السالم)  ،(2007محمد )  ةوأوضحت دراسة كٍل من: هال
التالية:(  2017محمد) تنمية االهداف  فاعلية في  له  المفكرة كان  اليد  التفكير    أن استخدام إستراتيجية  تنمية 

و االبتكاري  مه،  و تنمية  العلم،  وعمليات  اليدوي  العمل  العلم  ارات  عمليات  وبعض  العلمية  المفاهيم  اكتساب 
 . تنمية مهارات التفكير العليا، و االساسية
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اليدالمفكرة فةي تنفيةذ مجةال العلةوم   استراتيجيةأثر استخدام  في ضو  ماسبق ،فقد حاول البحث الحالي  دراسة
  .بعض المفاهيم العلميةل أطفال الروضة  ب استكابالروضة على 

  مشكلة البحث: 

قصور   وجد  واألدبيات  الدراسات  بعض  على  االطالع  خالل  للمفاهيم  من  األطفال  اكتساب  في 
العلمية. بالروم من أن اكتساب المفاهيم العلمية يعد من األهداف األساسية في رياض األطفال، كما جا   
بوثيقة المعايير القومية لرياض األطفال في مصر، مع ضرورة العمل على مساعدة الطفل على تطبيق  

 هذه المفاهيم في الحياة اليومية. 
مس  على  قامت  وللتعرف  العلمية،  المفاهيم  لبعض  بالروضة  الثاني  المستوى  أطفال  اكتساب  توي 

أطفال روضة   من  مجموعة  على  العلمية  المفاهيم  بعض  تضمن  اختبار مصور  وتطبيق  بإعداد  الباحثة 
سوها لمركز  التابعة  ببلصفورة،  االبتدائية  العرب  )  جنجع  عددها  في    35بلغ  النتائج  وجا ت   طفاًل( 

 ( التالي:1الجدول)
 ( 1جدول )

 نتائج تطبيق اختبار المفاهيم العلمية المصور 
 
 م

 
 المفهوم

 
النسبة المئوية التى 
 حصل عليها االطفال 

 
 م

 
 المفهوم

 
النسبة المئوية التى 
 حصل عليها االطفال 

 %29 المواد 6 %38 الحواس  1
 %30 الضوء 7 %28 الكائن الحى  2
 %20 الظل 8 %35 النبات 3
 %38 المغناطيس  9 %20 التكيف  4
 %30 قوة الدفع  10 %24 السماء  5

( الجدول  من  المفاهيم  1يتضح  اختبار  في  األطفال  عليها  حصل  التي  المئوية  النسبة  انخفاض   )
% من الدرجة المخصصة لكل مفهوم، مما يشير إلى وجود    50العلمية المصور، حيث لم يحقق األطفال  

 ضعف في اكتساب األطفال لهذه المفاهيم.  

 أسئلة البحث:

 : يالبحث الحالي اإلجابة عن السؤال التال أجاب
أطفال الروضة المستوى  ب  استك اعلى    األنشطة العلميةاليدالمفكرة في تنفيذ      استراتيجيةماأثر استخدام  

 بعض المفاهيم العلمية ؟ الثاني ل 

 -فرض البحث: 
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 يحاول البحث الحالي اختبار صحة الفرض التالي:  

التي    درجات أطفال المجموعة التجريبيةمتوسطي  (بين  0  ,05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي)  د يوج  ال
التي نفذت األنشطة    المجموعة الضابطة  ة اليد المفكرة وبين درجات أطفالنفذت األنشطة باستخدام استراتيجي

 المصورة لصالح المجموعة التجريبية.  ختبار المفاهيم العلميةبالطريقة العادية في ا

 هدف البحث: 

على   استخدام  التعرف  تنفيذ    اليد استراتيجية  أثر  في  العلميةالمفكرة  أطفال استكاعلى    األنشطة  ب 
 . بعض المفاهيم العلميةل  المستوى الثاني

 أهمية البحث: 

 نظرية:   أهمية .أ
بصورة مبسطة وجذابة    المفاهيم العلميةقديم  األطفال وذلك بتومطوري كتب    مخططى   هذا البحث قد يفيد   .1

 . تساعد المعلمة على العمل مع األطفال من خالل ممارسة بعض  االنشطة المتنوعة
ومطوري مناهج األطفال، من حيث إنه يقدم بعض األدوات البحثية المعدة   مخططىقد يفيد هذا البحث   .2

  المفاهيم العلميةة، وذلك لإلستفادة منها في تقويم مدى اكتساب الطفل لبعض  وفقًا لألسس العلمية السليم
 ومهارات التفكير الناقد.

لتحقيق بعض  استراتيجية اليد المفكرة  في كيفية توظيف امكانيات    وضةيفيد هذا البحث معلمات الر قد   .3
 أهداف الروضة.

 .المفاهيم العلميةى اكتساب بعض في كيفية مساعدة الطفل عل وضةيفيد هذا البحث معلمات الر قد  .4
 طفل الروضة في تنمية  شعوره بالمتعة أثنا  التعلم.   يفيد هذا البحث قد  .5
 ية: تطبيق  أهمية .ب

   كتيب باألنشطة العلمية مصاغ وفقًا الستراتيجية اليد المفكرة. يقدم البحث الحالي .1
للمعلمة   .2 دلياًل  الحالي  البحث  لتحقيق بعض يقدم  المفكرة  اليد  في كيفية توظيف امكانات استراتيجية 

 أهداف الروضة.
 التفكير الناقد.  اختبارًا مصورًا للمفاهيم العلمية، واختبارًا مصورًا لمهارات  يقدم البحث الحالي .3
 إلى استرتيجية اليد المفكرة. ومطوري مناهج األطفال مخططىالبحث الحالي يوجه نظر السادة  .4

 :  قتصر البحث الحالي علىا حدود البحث:
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التابعة لمركز سوهاج    25تطبيق تجربة البحث بروضة    زمنية:  دو حد.  1 خالل الفترة من   يناير ببلصفورة 
م.   2018-م   2017من العام الدراسي  2018 / 4/   27 -  8201/  2  /15  

الثاني( بروضة    :بشرية  دو حد.  2 التابعة لمركز   25عينة مقصودة  من أطفال )المستوي  يناير ببلصفورة 
، كما يوجد بها بعض االمكانات الالزمة لتطبيق تجربة البحث  سوهاج نظرا ألنها مكان عمل الباحثة

 مثل: كمبيوتر، أماكن لتنفيذ بعض أنشطة البحث.
   موضوعية:  دو حد .3
العلمية  أ.   القوة،  المفاهيم  الظل،  الضو ،  المواد،  السما ،  التكيف،  النبات،  الحي،  الكائن  الحواس،  اآلتية: 

 والمغناطيس، األكثر مناسبة لطفل الروضة)المستوي الثاني( وذلك في ضو  آرا  السادة المحكمين. 
مها ب.    االستنتاج،  مهارة   ، التحليل،  مهارة  المالحظة،  مهارة  اآلتية:  الناقد  التفكير  التصنيف، مهارات  رة 

 مهارة التتابع المنطقي، وهي المهارات التي تم اختيارها من قبل السادة المحكمين.  

 مواد وأدوات البحث: 

 :التاليةدوات األمواد و ال قامت الباحثة بإعداد 

 : ت شملمواد البحث و  -1
 قائمة بالمفاهيم العلمية .  -أ
 العلمية لطفل الروضة المستوي الثاني. كتاب األنشطة  -ب 
 العلمية وفقًا الستراتيجية اليد المفكرة.األنشطة  لتنفيذ  دليل المعلمة -ج

 -: ت شملأداتي البحث و  -2
 .مفاهيم العلمية المصورلااختبار  -أ

 منهج البحث:  

التجريبي المنهج  الحالي  البحث  تصميم   يستخدم  الباحثة  استخدمت  البحث،كما  ألهداف  لمناسبته    وذلك 
 اليد المفكرة في اكساب   استراتيجيةالمجموعتين المتكافئتين ذات القياسين القبلي والبعدي لقياس اثر استخدام  

                                                          بعض المفاهيم العلمية. طفل الروضة

مصطلحات البحث:   

 المفاهيم العلمية:  
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االنطباع الحسي الذي يتكون لدى الفرد من فهم و تفسير ظاهرة    بأنهالمفاهيم العلمية    عرف الباحثة اجرائيات
بين   الموجودة  العالقات  وإدراك  فهم  من  يمكنه  بما  بالعلوم،  ترتبط  معينة  أحداث  أو  مثال  كالمطر  طبيعية 
فئات   في  وضعها  األشيا   تسمية  من  أيضا  ويمكنه  به  المحيطة  البيئة  عناصر  من  كثر  أو  عنصرين 

 ومجموعات.

 ة اليد المفكرة: إستراتيجي
بأنها    استراتيجيةالباحثة    ت عرف اجرائيا  المفكرة  من  هياليد  المعلمة   اإلجرا ات   مجموعة  بها  تقوم    التي 
 .وتطبيقاتها في الحياة اليوميةالعلمية لتعلم الحقائق والمفاهيم  األنشطة المتنوعةالطفل ب حواستوظيف ل

خطوات وإجراءات البحث:    

 -التالية : واالجرا ات  الخطوات اتبعت الباحثة لإلجابة عن أسئلة البحث الحالي
الحالي   -1 البحث  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  والبحوث  التربوية  األدبيات  علي  االطالع 

  -وذلك إلعداد الخلفية النظرية للبحث والتي تتضمن مايلي:

 لخصائص النمو المعرفي والعقلي لطفل الروضة.أ. دراسة نظرية    

 اليد المفكرة . استراتيجيةب. استخدام   

 ج. المفاهيم العلمية لطفل الروضة.  

 إعداد مواد وأدوات البحث وتشمل : -2

 .قائمة بالمفاهيم العلمية  -أ  

 دليل المعلمة .  -ب   

 أوراق عمل األطفال.  -ج  

 فرض البحث. -ه

 -إعداد أدوات البحث وتشمل : -3

 اختبار للمفاهيم العلمية المصور. -أ  
على  -4 لتعرف  المحكمين  السادة   على  البحث  وأدوات  مواد  أطفال   عرض  على  للتطبيق  مالئمتها   مدى 

 . وإجرا  التعديالت الالزمة الروضة
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للتطبيق على أطفال الروضة والضبط تأكد من مناسبة مواد وأدوات البحث  لالتجربة االستطالعية ل  إجرا   -5
 اإلحصائي ألداتي القياس. 

 اختيار عينة البحث وتقسيمها إلى مجموعتين احداهما تجريبية واألخرى ضابطة .-6

 التطبيق القبلي ألداتي البحث على المجموعتين.   - 7

 تطبيق تجربة البحث .  -8

 التطبيق البعدي ألداتي البحث على المجموعتين.   -9

 الدرجات والمعالجة اإلحصائية.  رصد -10
 الوصول إلى النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات في ضوئها. -  11

 ثانيا :االطار النظري, ويشمل: 

 : مجال العلوم والنشطة العلمية:ولالمحور ال 
 وكريمةان سةالمة، محمد  وفا  ،)جوزال عبد الرحيماليتجزأ من حياة الطفل اليومية العلوم طريقة للحياة وهي جزأ

وبةةدأ االهتمةةام بإدخةةال العلةةوم ضةةمن البةةرامج التعليميةةة للطفولةةة المبكةةرة مةةع بدايةةةة (. 39-38،  2005،بةةدير
 مةةربين إلةةىاالهتمةةام بوضةةع بةةرامج ومنةةاهج ريةةاض األطفةةال، وذلةةك ابتةةدا ًا مةةن )بسةةتالوزي( الةةذي لفةةت انتبةةاه ال

أهمية الخبرة المباشرة والمالحظة واستخدام الحواس في طرق  تعليم األطفال العلوم مةن خةالل الةرحالت وزيةارة 
 .( 98،  2000الحدائق والمزارع)زكريا الشربيني ، يسرية صادق ، 

أن نركز ع الروضة  لذا يجب  لطفل  العلمية  المناشط  اكلى  له فرصًا متنوعة تساعده على  توفر  تشاف  لكي 
المعلمة   وعلى  المعلمة،  مع  والتفاعل  األسئلة  االكتشاف، وطرح  في  الروضة  أطفال  وتساعد  العقلية،  قدراته 
تشجيع األطفال باستمرار على التفكير والتحدث عما يدور في خيالهم وعما يرونه أويشاهدونه، وإثارة اهتمام  

المفاهيم   تكوين  على  لمساعدتهم  بهم  المحيطة  للبيئة  التي األطفال  األسئلة  وطرح  التجريب  عمليات  وإجرا  
، 2008تعكس اهتماماتهم للتعرف علي البيئة من حولهم)الناس، الحيوانات، الطيور، النباتات()بطرس حافظ، 

179 .) 
 مفهوم النشطة العلمية : 

المتعلم، أو هما معًا أو  ( األنشطة العلمية بأنها كل نشاط يقوم به المعلم أو    3،  2004يعرف إبراهيم عميرة )
زائر أو متخصص؛ ولتحقيق المنو الشامل المتكامل للمتعلم، سوا  تم ذلك  داخل الفصل أو خارجة داخل 

المدرسة. اشراف  تحت  يتم  أنه  طالما  خارجها،  أو  عادل    المدرسة  بأنها  17،  2009)  أبوالعزويعرفها   )
طبيقات العلمية، والتي تتطلب من األطفال القيام بأدوات المواقف التعليمية التي توفر لألطفال التجارب أو الت

 وخطوات محددة، بحيث تثير عقول األطفال وتفكيرهم وتساعدهم على تنمية مهارات البحث واالستقصا . 
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 األنشطة العلمية بأنها مجموعة تجارب أو أنشطة  يقوم بأطفال المستوي الثاني داخل جرائياً إعرف الباحثة  وت
اكتساب األطفال  داخل الروضة أو خارجها، وذلك تحت إشراف المعلمة، بهدف    ( أو خارجه،الفصل)القاعة

 المفاهيم العلمية.لبعض 

 أهداف النشطة العلمية لطفل ماقبل المدرسة :
لألنشةةطة دور مهةةم فةةي العمليةةة التعليميةةة ، ألنهةةا تسةةهم بدرجةةة كبيةةرة فةةي تحقيةةق األهةةداف التربويةةة  -1

 (54:  2003األنشطة التربوية في: )محمد قنديل ، رمضان مسعد ، وتتمثل أهداف 
 تنمية مجموعة من المهارات في مجاالت مختلفة لدى المتعلمين . -2
علمةةةين لحةةةل مشةةةكالت مرتبطةةةة تنميةةةة القةةةدرة علةةةى التفكيةةةر عةةةن طريةةةق األنشةةةطة التةةةي يقةةةوم بهةةةا المت -3

 .بحياتهم
 والتعاوني .تنمية القدرة على العمل االجتماعي  -4
 اكتساب مجموعة من العادات واالتجاهات اإليجابية . -5
 تنمية القدرة على التخطيط . -6
 تنمية القدرة على االبتكار . -7
 اكتساب المعلومات والمفاهيم بطريقة أعمق . -8

 -: استراتيجية اليد المفكرة: لثانيالمحور ا

 مفهوم استراتيجية اليد المفكرة:
أسةةلوب تةةدريس يعتمةةد علةةى مجموعةةة مةةن  اليةةد المفكةةرة بأنهةةا اسةةتراتيجية( 102:  2006)الدسةةوقيعةةرف عيةةد 

األنشةةطة العلميةةة، والتةةي تعتمةةد علةةى أربةةع مراحةةل رئيسةةية هةةى: مرحلةةة "هيةةا نبةةدأ"بطرح تسةةاؤالت تثيةةر اهتمةةام 
يذ األنشطة العلمية يمارس التالم وفيها التالميذ، ليعبر كل تلميذ عن خبراته السابقة، مرحلة"البحث واإلكتشاف"

التوسةع  وماتوصةلوا إليةه، مرحلةة" في مجموعات صغيرة، مرحلةة" بنةا  المعنةى "وفيهةا ينةاقال التالميةذ مةاالحظوه
تطبيةةق مةةاتعلموه فةةي  بةةين األفكةةار الجديةةدة وخبةةراتهم السةةابقة، بمةةايؤدي إلةةى طفةةاليةةربط األ وفيهةةا فةةي المعرفةةة"

تهةةدف إلةةى تجنيةةد  اسةةتراتيجيةاليةةد المفكةةرة بأنهةةا  اسةةتراتيجية( 23. 2007)هالةةة محمةةد، ت وعرفةة مواقةةف جديةةدة.
الحواس الخمس البصر والسمع واللمس والشم والتةذوق بهةدف تنميةة االتصةال بالبيئةة المحيطةة بةه. فمةن خةالل 

 على استخدام العقل. طفالاستخدام األيدي نستكشف البيئة التي يتدرب فيها األ

نهةةا مجموعةةة مةةن األنشةةطة العلميةةة يقةةوم بهةةا أطفةةال المسةةتوى الثةةاني فةةي ومةةن خةةالل ماسةةبق تعرفهةةا الباحثةةة: بأ
 مرحلة ماقبل المدرسة، ويتم فيها توظيف الحواس الخمس) البصر،والسمع واللمس والشم والتذوق(.
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 مراحل إستراتيجية اليد المفكرة : 
-  37  ،  2011،  رجب ان  جيه )يعتمد تنفيذ إستراتيجية اليد المفكرة على مجموعة من المراحل الرئيسة هي: 

 ( وهي: 39

  :"هيا نبدأ مرحلة الولى":ال
تساؤالت  بطرح  المعلمة  تبدأ  األطفال  من  اهتمام  السابقة.ل   تثير  خبراته  عن  كل طفل  حرية    يعبر  يعطي 

 حتى لو كانت وير صحيحة. لألطفال ليعبروا عن أفكارهم،
 :"البحث واإلكتشافلمرحلة الثانية :ا 
نشةطة ل األاطفةاأل يمةارس طفل(حيةث  6: 3مجموعةات عمةل صةغيرة)فةي      هذه المرحلةة  يعمل األطفال في 

 العلمية المتنوعة والمختلفة.
  :بنا  المعنى"المرحلة الثالثة" : 

 يجتمع األطفال في المجموعات الصغيرة للقيام بما يلي:
 حظوه وماتوصلوا إليه.يناقال األطفال ماال -1

 األطفال مقارنات بين نتائجهم ونتائج المجموعات األخرى، وذلك للتوصل إلى حلول مقترحة. يعقد  -2
   :التوسع في المعرفة" لة الرابعة":المرح

المعارف  والربط بين  .  من ناحية   األفكار الجديدة وخبراتهم السابقةفي هذه المرحلة بالربط بين  يقوم األطفال  
 . ية أخرى من ناح المكتسبة والبيئة المحيطة به 

 يرفق مع الطفل بعض التكليفات منزلية. :العمل في المنزل"مرحلة الخامسة:"ال 

 :" التقويم"المرحلة السادسة: 
 ( التقويم النهائي أو البعدي 3(التقويم المستمر أو المرحلي 2التقويم االولي   (1

 -المحور الثالث: المفاهيم العلمية:

 : ماهية المفهوم
 تعد المفاهيم الوحدة البنائية للمعرفة العلمية. وقد تعددت وجهات نظر العلما  حول ماهية المفهوم :

األفكةار وتشةترك  مجموعةة مةن األشةيا  أو األحةداث أو بأنةه هةو ) Owen,st(40-33. 2002 أويةن يعرفةه 
( بأنةةه تكةةوين عقلةةي أو نةةوع مةةن التعميمةةات ينشةةأ مةةن  109. 2004ويعرفةةه كمةةال زيتةةون) فةةي صةةفة أو أكثةةر.

تجريد خاصية أو أكثر من حاالت جزئية )أمثلة( متعةددة يتةوفر فةي كةل منهةا هةذه الخاصةية، وتعطةي اسةمًا أو 
 مصطلحا.
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لباحثة بأنه هو تكةوين عقلةي لمجموعةة مةن األشةيا  أو األحةداث أو األفكةار التةي تشةترك فةي صةفة أو وتعرفه ا
 أكثر.  

 تعريف المفهوم العلمي:

اختلفت آرا  العلما  حول تحديد ماهية المفهوم العلمي وطبيعته، ومن هنا تنوعت وتعددت التعريفات الخاصةة 
 التعريفات :بالمفهوم العلمي، وفيما يلي عرض ألهم هذه 

( هةةو تصةةور عقلةةي مجةةرد فةةي شةةكل رمةةز أو جملةةة أو كلمةةة 108- 88، 2014يعرفةةه منصةةور مصةةطفي ) 
يسةةتخدم لداللةةة علةةى شةةو أو موضةةوع أو ظةةاهرة معينةةة يمكنةةه مةةن فهمهةةا والقةةدرة علةةى تفسةةيرها،وتوظيفها فةةي 

ويتكون المفهوم من جزئين: االسةم أو الرمةز وداللتةه اللفظيةة. مثةال: مفهةوم المةادة االسةم:المادة   مواقف جديدة،
، 2011ويعةرف جةودت سةعادة وعبةد ر إبةراهيم)مةا لةه وزن ويشةغل حيةز مةن الفةراغ. والدالله اللفظية: هي كل 

يعهةةا معةةًا علةةى أسةةاس مةةن ( المفهةةوم بأنةةه هةةو مجموعةةة مةةن األشةةيا  أو الرمةةوز أو الحةةوادث التةةي تةةم تجم266
 شارة إليها برمز أو اسم معين . الخصائص أو الصفات المشتركة، والتي يمكن اإل

تعةةرف الباحثةةةة المفهةةةوم العلمةةي إجرائيةةةًا: بأنةةةه هةةةو تصةةور عقلةةةي مجةةةرد يعطةةةي اسةةمًا أو رمةةةزًا، لمجموعةةةة مةةةن و 
 ئص أو الصفات المشتركة. األشيا  أو الرموز أو الحوادث التي تم تجميعها معًا على أساس من الخصا

 خصائص المفاهيم العلمية:
تتميز  ( أن المفاهيم العلمية11.  2000وكريمان بدير) ،(108: 88.  2014منصور مصطفي )يذكر كل من: 

 بمجموعة الخصائص منها:
 آخر .  إلى متعلم من الواحد  المفهوم يختلف -1
الوضةوح، ومةن البسةيط إلةى  إلةى الغمةوض  ومةن السةهولة، إلةى الصةعوبة مةن ويتطةور ينمةو المفهةوم -2

 .المعقد، ومن المحسوس إلى المجرد 

 اللفظية.  والداللة من جزأين االسم العلمي المفهوم يتكون  -3

 :أهمية تعلم المفاهيم العلمية لطفل الروضة

 أهمية المفاهيم العلمية في النقاط التالية:  (، 137-  136، 2008بطرس حافظ )يعرض 
 ذو ويصةبح الةتعلم الجةدوى  عةديم الحفةظ عةن المةتعلم ويبعد  واالستيعاب  الفهم إلى المفاهيم يؤدي تعلم .1

 معنى. 

 ثباتًا. أكثر األساسية العلمية المفاهيم تعد  .2
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فةي  بينهةا وتجمةع البيئةة، فةي والظةواهر واألحةداث  األشةيا  مةن كبيةر عةدد  تصةنيف فةي تسةتخدم .3
 .فئات  أو مجموعات 

 تعقيدها، بحيث تسهل دراسة البيئة.تبسط البيئة وتقلل من  .4

 المرتبطة بها. الطبيعية الظواهر من كثير تفسير على المتعلم قدرة من يزيد  العلمية المفاهيم تعلم .5
 الختيةار خبةرات  أساسةاً  وبنائهةا للمنةاهج التخطةيط مجةال فةي األساسةية العلميةة المفةاهيم تةوفر يعةد  .6

 شاملة. تعليمية ومواقف

 التعلم. تسهل انتقال أثر  .7
 ضرورية لتكوين المبادئ والقوانين والنظريات العلمية. .8
 . تسهيل االتصال .9

 .إثرا  البنا  المعرفي للفرد  .10
  . تهيئة فرص التعلم الذاتي أمام المتعلم .11
 تزيد دراسة المفاهيم العلمية في اهتمام الطلبة بمادة العلوم وتحفيزهم إلى التعمق في دراستها والتخصص فيها.  .12
 

 المفاهيم العلمية:أنواع 

 ( المفاهيم العلمية بناًءاعلى طريقة إدراك المفهوم إلى:60، 2002صنفت مها الشربينى )

  المفاهيم الحسية -أ
وهةةى تلةةك المفةةاهيم التةةى يمكةةن إدراكهةةا بواسةةطة الحةةواس، أى مةةن خةةالل تفاعةةل الفةةرد مةةع مةةواد وأدوات وأشةةيا  

 تتوصل إلى المفهوم. 
 المفاهيم المجردة  -ب

هى تلك المفاهيم التى ال يمكن إدراكها بواسةطة الحةواس، حيةث البةد مةن القيةام بعمليةات مجةردة للتوصةل إلةى و 
 داللتها اللفظية .

ومةةن هنةةا يجةةب علةةى كةةل مةةن: معلمةةة الروضةةة أو المهتمةةين بتربيةةة الطفةةل أو الوالةةدين االهتمةةام بتقةةدم المفةةاهيم 
بعدها يقدم لهم المفاهيم المجردة. حيةث يعتمةد الطفةل فةي هةذه الحسية أواًل لألطفال في مرحلة ماقبل المدرسة و 

المرحلة علي حواسه في اكتساب الخبرات والمفاهيم المختلفة بشكل كبير، لةذا فةإن نمةو المفةاهيم الحسةية يكةون 
 أسرع من نمو المفاهيم المجردة.



 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

EDUCATION AND LEARNING RESEARCH 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2785-9568 VOLUME 4, ISSUE 1, 2021, 1 – 28. www.egyptfuture.org/ojs/ 

 

15 
 

: مواد وأدوات البحث  

 أواًل: إعداد مواد البحث والتي تشمل ما يلي: 

( إعداد قائمة بالمفاهيم العلمية المتضمنة في مجال العلوم:1  

: لخطوات التاليةا اتبعت الباحثة قائمة بالمفاهيم العلميةإلعداد   

  تحليل محتوى وثائق المنهج المطور -1
ومنها:    العلمية المناسبة لطفل الروضةيم  االطالع على بعض األدبيات والبرامج التي تناولت المفاه  -2

 . (2010، لطفيإيمان ) (،2004،) رماز محمد ، (2003)مرفت مدني ، (،2001)عبد ر إبراهيم ،

   .في مجال العلوممة بالمفاهيم العلمية المتضمنة من الخطوتين األولى والثانية توصلت الباحثة إلى قائ

:  المستوى الثانيطفل الروضة ل كتاب النشطة( 2  
األنشطة المتضمنة في   وتضمنة يتفق مع استراتيجية  اليد المفكر بما    كتاب األنشطةقامت الباحثة بإعداد  

   .الستراتيجية  اليد المفكرة المنهج والمعده وفقاً 

السادة ، تم عرضه على مجموعة من  طفل الروضة المستوى الثانيل  كتاب األنشطةوبعد االنتها  من إعداد  
 . جاهز للتطبيق في صورتها النهائيةكتيب األنشطة  واصبح المحكمين 

العلمية باستخدام استراتيجية  اليد المفكرة: في تنفيذ النشطة ( دليل المعلمة  3  
أثنا    األطفال  وارشاد  توجيه  في  لمساعدتها  المعلمة  دليل  بإعداد  الباحثة    العلمية األنشطة    تنفيذ قامت 

المفكرة اليد  السابقة  باستراتيجية  الدراسات  ببعض  ،  منها  مسترشدة  حامد  )شيما   )دينا  (2014:  ، السيد ، 
(، النشرة العامة  2012-2011) (، باإلضافة إلى دليل معلمة الروضة لمنهج حقي ألعب وأتعلم وأبتكر2015

                     (.2013 –  2012وأبتكر ) بشأن أداة التقويم المستمر لمنهج حقي ألعب وأتعلم
على مجموعة من المحكمين المتخصيين للتعرف    ()في صورة استطالع للرأي  بعد اعداد الدليل تم عرضه  

على آرائهم حول مدى كفاية الدليل حيث دقة صياوة األهداف ووضوح مراحل استراتيجية اليد المفكرة،ومدى 
التقويم. وشمولية  المستخدمة  األدوات  وإعداد  العلمية  األنشطة  بعض    مناسبة  المحكمون  السادة  أبدى  وقد 

 وهى:   المالحظات على دليل المعلمة
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 –الدفع والسحب    -: الكائنات الحية الخاصة باألنشطة التالية  إعادة صياوة بعض األهداف السلوكية ▪
 المغناطيس.  

 . تعديل اسم نشاط االحتكاك ليصبح عنوان النشاط صندوق اللعب  ▪
 حذف نشاط السلسلة الغذائية بمرحلة التوسع واستبداله بنشاط الكائنات المفيدة والضارة. ▪

 الباحثة بإجرا  التعديالت الالزمة وأصبح دليل المعلمة في صورته النهائية الصالحة لالستخدام. قامت 

:المفاهيم العلمية لطفال الروضةإعداد اختبار البحث:  اةثانًيا: أد   

قامت الباحثة باالطالع على بعض الدراسات التي تناولت إعداد اختبارات المفاهيم العلمية لطفل الروضة  
وفى ضو  ذلك قامت   ( 2012،)فاطمة  صبحي،(2012رحاب خلف ، ) ،(2010،  عمرو)مي  وهى:

 الباحثة بإعداد اختبار المفاهيم العلمية ألطفال المستوى الثاني بالروضة وفًقا للخطوات التالية: 

تحديد هدف االختبار:  -1  
أطفال المستوى الثاني بالروضة للمفاهيم العلمية المتضمنة   اكتساب هدف االختبار الحالي إلى: قياس مدى 

 في مجال العلوم.  

نوع أسئلة االختبار وصياغتها:   تحديد -3   
قامت الباحثة بصياوة أسئلة االختبار في صورة اختبار موضوعي، وتضمن االختبار األسئلة نوع االختيار   

 من متعدد. 

تحديد مواصفات االختبار:-4  
-، وروعي فيه ما يلي:لمنهج المطورضو  تحليل اتم تحديد مواصفات االختبار في   

 .لمنهج المطورالمتضمنة با نشطةالنسبية لألوضع األوزان  -أ
 مع مراعاة أوزانها النسبية. لمنهج المطور المتضمنة با نشطةأن يتناول االختبار كافة األ   -ب 

مواصفات اختبار المفاهيم العلمية على أساس أوزانها النسبية:  يوضح (2)والجدول التالي  
 
 

( 2جدول )  
 جدول مواصفات االختبار على أساس الوزان النسبية

م  السئلة عدد  الوزن النسبي اسم المفهوم      السئلة  أرقام 
% 12.5 الحواس  1  4 1 ،2 ،3 ،4  
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% 9.4 الكائن الحى  2  3 5 ،6 ،7  
% 12.5 النبات  3  4 8 ،9 ،10  ،11  
% 12.5 التكيف 4  4 12 ،13 ،14 ،15  
% 9.4 السماء   5  3 16 ،17  ،18   
% 12.5 المواد  6  4 19 ،20 ،21 ،22  
% 6.25 الضوء  7  2 23 ،24  
% 6.25 الظل  8  3 25 ،26 ،27   
.% 6 قوة الدفع   9  2 82 ،92    
%  12.5 المغناطيس  10  4 30 ،31 ،32 ،33  
%100 المجموع     33  

تحديد تعليمات االختبار: -5  

 راعت الباحثة أن تكون تعليمات االختبار واضحة وبسيطة ودقيقة واشتملت على:  
 تطبيق االختبار على األطفال بشكل فردي .   -أ
 قرا ة البدائل المكتوبة للطفل أو التعبير عنها باللغة الدارجة للطفل دون أن يخل بالمعنى.   -ب 
 ة .  عدم اإليحا  للطفل باإلجابة الصحيح -ج
 التأكد من استيفا  البيانات الخاصة بكل طفل .  -د 
 تدوين إجابات الطفل كما ذكرها.    -ه

استطالع آراء السادة المحكمين حول اختبار المفاهيم العلمية:   -6  
  وذلك للتعرف على قامت الباحثة بعرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من السادة المحكمين 

 آرائهم حول االختبار من حيث :
 مدى مناسبة أسئلة االختبار للمرحلة العمرية أطفال المستوى الثاني برياض األطفال .  -1
 مدى مناسبة الصور ألسئلة االختبار وللمرحلة العمرية ووضوحها .  -2
 مدى دقة الصياوة اللفظية ألسئلة االختبار ووضوحها علميا.   -3
 ائل الثالثة التي وضعت لكل سؤال.  مدى منطقية البد  -4
 إبدا  أية آرا  أو مقترحات أخرى حول االختبار.  -5

 وقد قامت الباحثة بتحليل نتائج استطالع الرأي, وإجرا  التعديالت الالزمة في االختبار 
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التجربة االستطالعية لالختبار:  -7  
 من أطفال المستوى الثاني بروضة مدرسة( طفل 30تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية تتكون من ) 

ببلصفورة, وذلك بهدف التأكد من وضوح األسئلة ومناسبتها لطفل الروضة ولضبط  نجع العرب اإلبتدائية   
 االختبار احصائًيا, وقد أسفرت النتائج عن وضوح األسئلة ومناسبتها لطفل الروضة.  

تحديد طريقة تصحيح االختبار:  -8  
لى أساس درجة واحدة لكل سؤال، أي أن السؤال الواحد عليه درجة واحدة إذا أجاب عليه  تم تقدير الدرجات ع

الطفل إجابة صحيحة, وفي حالة إجابة الطفل إجابة صحيحة على السؤال فقط فيحصل على درجة واحدة 
تبار  وفي حالة إجابته إجابة خاطئة على السؤال فيحصل الطفل على صفر في السؤال ، وحيث أن أسئلة االخ 

              ( درجة، كما تم وضع مفتاح تصحيح لالختبار.30( سؤااًل فتصبح الدرجة الكلية لالختبار) 30)

الضبط االحصائي لالختبار:   –9   

 :  وتم حساب صدق االختبار بأكثر من طريقة كما يأتي:  صدق اختبار المفاهيم ▪

أو -أ المحتوى  المفاهيم  صدق  الختبار  من  المضمون  للتأكد  السادة  :  على  االختبار  عرض  تم  ذلك 
 المحكمين, الذين أجمعوا أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه.

 : صدق االتساق الداخلي الختبار المفاهيم العلمية لطفال المستوى الثاني -ب 

عبارة( والدرجة 30حساب العالقة االرتباطية بين كل عبارة من عبارات االختبار)البالغ عددها  -أ
 ( يوضح ذلك:3ككل وجدول رقم)الكلية لالختبار 

( 3جدول )  
والدرجة الكلية لالختبار العلمية  المفاهيم معامالت االرتباط بين مفردات اختبار  

 معامل االرتباط  السؤال  معامل االرتباط  السؤال   معامل االرتباط  السؤال  
1 0.69 **  12 0.65 **  23 0.71 **  
2 0.71 **  13 0.71 **  24 0.77 **  
3 0.59 **  14 0.49 **  25 0.58 ***  
4 0.61 **  15 0.50 **  26 0.60 **  
5 0.61 **  16 0.45 **  27 0.65 **  
6 0.55 **  17 0.60 **  28 0.72 **  
7 0.45 **  18 0.54 **  29 0.64 **  
8 0.60 **  19 0.56 **  30 0.70 **  
9 0.74 **  20 0.68 **  31 620. **  
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10 0.72 **  21 0.55 **  32 730. **  
11 0.55 **  22 0.52 **  33 800. **  

  –النبات    –الكائن الحى    –( معامالت االرتباط بين  لجميع أسئلة المفاهيم ) الحواس  3يتبين من جدول ) 
المغناطيس( الختبار المفاهيم أظهرت معامالت   –قوة الدفع     -الظل  –الضو     -المواد   -السما   –التكيف  

                                                      االرتباط الخاصة بها داللة للمفهوم الذى تنتمى إليه .
 

                                                  
( 4جدول )  

و املستوى الفرعي املنتمية إليه مفردة كلبين  معامالت االرتباط  

 

 الحواس 

 

 الكائن الحى 

 

 البنات 

 

 التكيف  

 

 السماء 

 المفردة
معامل ارتباط 

 بيريسون )ر(

المفردة 
معامل ارتباط   

 بيريسون )ر(

 المفردة
معامل ارتباط 

 بيريسون )ر(

 المفردة
معامل ارتباط 

 بيريسون )ر(

معامل   المفردة

ارتباط  

بيريسون  

 )ر(

1 0.732 **  1 0.824 **  1 0.741 **  1 0.704 **  1 0.793 **  

2 0.653 **  2 0.763 **  2 0.848 **  2 0.773 **  2 0.582 *  

3 0.772 **  3 0.632 **  3 0.704 **  3 0.683 **  3 0.773 **  

4 0.694 **    4 0.840 **  4 0.743 **    

 المغناطيس   قوة الدفع  الظل الضوء المواد

1 0.803 **  1 0.804 **  1 0.683 **  1 0.743 **  1  **0.668 

2 0.830 **  2 0.774 **  2 0.743 **  2 0792 **  2  **0.725 

3 0.772 **    3 0.732 **    3  **0.671 

4 0.620 **        4  **0.704 

0.661=  0.01 مستوى عند   الجدولية ر        0.532=  0.05 مستوى  عند   الجدولية رعلما بأن :   

  -الكائن الحى -الحواس( أن معامالت االرتباط لجميع مفردات المفاهيم في االختبار) 4يتبين من جدول )   

( دالة إحصائياً.  المغناطيس -الضوء -الدفعقوة  -الظل -المواد  -التكيف  -السماء –البنات   

(: 5جدول )  
   ككل واالختبار محور معامالت االرتباط بين كل

 المفهوم 
 معامل االرتباط 

** 0.831 الحواس   
** 0.883 الكائن الحى   
** 0.725 النبات   
** 0.774 التكيف  
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** 0.763 السماء   
** 0.683 المواد   
** 0.743 الضوء   
** 0.703 الظل   
الدفع قوة   0.883 **  

** 0.725 المغناطيس   

0.661=  0.01 مستوى  عند   الجدولية  ر     0.532=  0.05 مستوى  عند   الجدولية رعلما بأن :   

( أن االختبار بمستوياته المختلفة يتميز بدرجة عالية من االتساق الداخلى 5يتبين من جدول )   
 حساب معامالت ثبات اختبار المفاهيم العلمية لطفال المستوى الثاني:  ▪

يقصد بثبات االختبار" أن يعطى نفس النتائج إذا استخدم االختبار أكثر من مرة تحت ظروف متماثلة")حسام  
    اإلحصائيوقد تم التحقق من ثبات االختبار من خالل استخدام البرنامج (، 146، 2012الدين محمد ،

(SPSS) :والمعادالت اآلتية 
 للثبات. ( αمعامل "ألفا" ) ▪

( يبين نتائج حساب الثبات بهاتين الطريقتين: 6والجدول )  
( 6جدول )  

من مفاهيم اختبار المفاهيم ككل معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل مفهوم  
االختبار أبعاد   معامل ألفا كرونباخ  

 0.79 الحواس 
 0.75 الكائن الحى 
 0.73 النبات 
 0.81 التكيف
 0.73 السماء  
 0.71 المواد 
 0.77 الضوء 
 0.74 الظل 
 0.80 قوة الدفع  
 0.75 المغناطيس 
  0.76 االختبار ككل  

ثبةةةات مفهةةةوم الكةةةائن الحةةةى (, ومعامةةةل .790( أن معامةةةل ثبةةةات مفهةةةوم الحةةةواس )6يتضةةةح مةةةن جةةةدول )
(، .730(, ومعامةةل ثبةةات السةةما  ).810(, ومعامةةل ثبةةات التكيةةف ).730( ومعامةةل ثبةةات النباتةةات ).750)

(، ومعامةل ثبةات .740(، ومعامةل ثبةات الظةل) .770( ، ومعامل ثبةات الضةو  ).710ومعامل ثبات المواد )
(, وجميعها .760ل ثبات اختبار المفاهيم ككل )(، ومعام.750(، ومعامل ثبات المغناطيس).800قوة الدفع )

 معامالت ثبات تدل على أن االختبار يتميز بدرجة عالية من الثبات, ألن مستوى داللته مرتفع.
 المحور الثاني : نتائج البحث تحليلها وتفسيرها: 
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 اختبار مدي صحة الفرض واإلجابة عن أسئلة البحث وتحليل وتفسير النتائج: 
 المتعلقة بإجابة السؤال الول والذي ينص على: ( النتائج1)

اكتسةاب بعةض المفةاهيم  ىفةي تنفيةذ األنشةطة العلميةة بالروضةة علة أثةر اسةتخدام اسةتراتيجية  اليةد المفكةرة"مةا 
 ؟ "العلمية ألطفال المستوى الثاني

 إلجابة ذلك السؤال صيغ الفرض اآلتي:
التةي  درجةات أطفةال المجموعةة التجريبيةةمتوسةطي (بةين 0  ,05فرق ذو داللة إحصائية عنةد مسةتوي)  د "ال يوج

التةي نفةذت األنشةطة  المجموعةة الضةابطة نفذت األنشطة باستخدام استراتيجية اليد المفكرة وبين درجات أطفال
  ."المصورة بالطريقة العادية في اختبار المفاهيم العلمية

 (SPSS)الختبار مدى تحقق هذا الفرض تمت المعالجة اإلحصائية باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي   -أ
(Statistical Package for Social Science)  لحسةاب قيمةة "ت" للعينةات المترابطةة(Paired – 

Samples  T –Test) 
العلميةةةة , وكانةةةت النتةةةائج كمةةةا هةةةو للمقارنةةةة بةةةين درجةةةات التطبيةةةق القبلةةةي والبعةةةدي الختبةةةار المفةةةاهيم   -ب 

 ( 7  موضح في جدول )
 
 

 ( 7جدول )
 قيمة"ت" ومستوى الداللة فى التطبيق البعدي الختبار 

 المفاهيم العلمية لدى مجموعتي البحث  
درجة  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة  المفهوم

 الحرية 
الداللة مستوى  قيمة "ت" الجدولية   قيمة"ت" المحسوبة   

  ع م ن ع م ن
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2.00 

0.05دالةعند مستوى   
0.05دالة عند مستوى  8.12 1.03 4.3 30 0.94 2.03 30 الحواس   
0.05دالة عند مستوى  6.84 0.77 2.5 30 0.74 1.2 30 الكائن الحى   

0.05دالة عند مستوى  12.9 0.64 3.6 30 0.72 1.4 30 النبات   

0.05دالة عند مستوى  7.14 0.61 1.9 30 0.52 0.90 30 التكيف   

0.05دالة عند مستوى  7.00 0.59 1.8 30 0.53 0.90 30 السماء    

0.05دالة عند مستوى  9.7 0.89 3.7 30 0.83 2.00 30 المواد   

0.05دالة عند مستوى  7.00 0.58 1.8 30 0.48 0.86 30 الضوء   

0.05دالة عند مستوى  6.00 0.62 1.9 30 0.60 1.00 30 الظل   

0.05دالة عند مستوى   7.00  0.61 1.8 30 0.59 0.73 30 قوة الدفع   

0.05دالة عند مستوى   9.7 0.94 3.3 30 0.83 1.00 30 المغناطيس   
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0.05دالة عند مستوى   9.8 4.17 26.9 30 3.14 17.4 30 االختبار ككل   

كسااب بعاا   ىفااي تنفيااذ مجااال العلااوم بالروضااة علاا أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية  اليااد المفكاارة حساااب-ب 
 :المفاهيم العلمية لطفال المستوى الثاني

 العلمية للمجموعة التجريبية: مالمفاهيفى تنمية  اليد المفكرة استراتيجية( حجم أثر استخدام 8يوضح جدول )
 (8جدول )

 لمجموعة البحث التجريبية  العلمية مالمفاهيفى تنمية  اليد المفكرة  استراتيجيةحجم أثر استخدام 
 مستوى الداللة   حجم الثر  درجة الحرية  قيمة "ت" المحسوبة  المفهوم
  8.12 الحواس 
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 متوسطاً   0.70
 متوسطاً   0.61 6.84 الكائن الحى 
 كبيراً  0.85 12.9 النبات
 متوسطاً   0.64 7.14 التكيف 
 متوسطاً   0.62 7.00 السماء  
 كبيراً  0.80 9.7 المواد
 متوسطاً   0.62 7.00 الضوء
 متوسطاً   0.55 6.00 الظل
 متوسطاً   0.62 7.00 قوة الدفع  
 كبيراً  0.80 9.7 المغناطيس 
 كبيراً  0.80 9.8 االختبار ككل 

 لبحث:اسؤال البحث و   فرضالمتعلقة بير النتائج  تفس
المجموعةةة التجريبيةةة التةةي نفةةذت األنشةةطة  الحةةالي تفةةوق أطفةةال فةةرض البحةةث أوضةةحت نتةةائج اختبةةار صةةحة 

إختبةةةار المفةةةاهيم العلميةةةة المصةةةور، كمةةةا أثبتةةةت نتةةةائج  التطبيةةةق البعةةةدي باسةةةتخدام اسةةةتراتيجية اليةةةد المفكةةةرة فةةةي
فكرة في مجال العلوم له أثر فعال علةى اكتسةاب بعةض المفةاهيم العلميةة البحث أن إستخدام استراتيجية اليد الم

 ألطفال المستوى الثاني، وقد تعود هذه النتيجة إلى مايلي:

 أن استخدام استراتيجية اليد المفكرة أدى إلى زيادة إقبال وتجاوب األطفال في أدا  األنشطة. .1

األطفةةال فةةي اإلكثةةار مةةن األنشةةطة العلميةةة الخاصةةة زاد اسةةتخدام اسةةتراتيجية اليةةد المفكةةرة  مةةن ر بةةة  .2
 بمجال العلوم خالل األسبوع.

زيةةةادة التسةةةابق بةةةين أطفةةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة وبعضةةةهم الةةةبعض مةةةن أجةةةل الوصةةةول إلةةةى النتةةةائج  .3
 بأنفسهم.
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 ملخص نتائج البحث:
درجات أطفال المجموعة  متوسطي  (بين  0  ,05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي)  د وجتوصل البحث إلى   

التي    المجموعة الضابطة  ة اليد المفكرة وبين درجات أطفالالتي نفذت األنشطة باستخدام استراتيجي  التجريبية
 المجموعة التجريبية.المصورة لصالح  نفذت األنشطة بالطريقة العادية في اختبار المفاهيم العلمية

 :ثالًثا : توصيات البحث
 في ضو  النتائج التي توصل إليها البحث الحالي توصي الباحثة بما يلي :  

ب على كيفية استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة  يعقد ورش عمل لمعلمات رياض األطفال للتدر  -1
منها   المفكرةوالتي  اليد  بحيث  استراتيجية  والتجريب  ،  البحث  على   تشجع  بطريقة  العلمية  المفاهيم  تقديم 

 .ذكر المفاهيم التي تعلموها جيداً بمايساعد األطفال على ت
 لدى أطفالفي كسب المفاهيم العلمية  تدريب المعلمات على أهم االستراتيجيات التي يمكن استخدمها   -2

 ا.بمايساعد األطفال على تذكر المفاهيم التي تعلموها جيد .الروضة
     رابًعا : الدراسات والبحوث المقترحة

فةةي ضةةو  أهةةةداف البحةةث الحةةالي ونتائجةةةه يمكةةن اقتةةراح مجموعةةةة مةةن البحةةوث التةةةي يمكةةن أن تكةةةون  
 امتدادًا له:  

 مفةةةاهيم بعةةةض  كسةةةب  علةةةى بالروضةةةة العلةةةوم مجةةةال تنفيةةةذ  فةةةي المفكةةةرة اليةةةد   اسةةةتراتيجية اسةةةتخدام أثةةةر -1
 الثاني. المستوى  التفكير العلمي ألطفال ومهارات  الفيزيا  الكونية

 المفةةاهيم بعةةض  كسةةب  علةةى بالروضةةة العلةةوم مجةةال تنفيةةذ  فةةي المفكةةرة اليةةد   اسةةتراتيجية اسةةتخدام أثةةر -2
 .الثاني المستوى  لدى أطفال وتنمية االتجاه نحو العلوم العلمية

 مفةةةاهيم بعةةةض  كسةةةب  علةةةى بالروضةةةة العلةةةوم مجةةةال تنفيةةةذ  فةةةي المفكةةةرة اليةةةد   اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية أثةةةر -3
 الثاني. المستوى  التفكير االبتكاري لدى أطفال مهارات وتنمية  الفيزيا  الكونية

 
 
 

 المراجع

 المراجع العربية:  
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(.األنشةةطة التعليميةةة بعةةد وائةةب فةةي منةةاهج العلةةوم. المةةؤتمر العلمةةي 2004إبةةراهيم بسةةيوني عميةةرة ) -9
للتربيةةة العلميةةة، فنةةدق الثةةامن، األبعةةاد الغائبةةة فةةي منةةاهج العلةةوم بةةالوطن العربةةي، الجمعيةةة المصةةرية 

 .3، 6-1يوليو 28 -25المرجان فايد االسماعيلية في الفترة من 

أثةةر برنةةامج مقتةةرح مبنةةى علةةى الةةتعلم النشةةط فةةى " .(2010)عبةةد الحكةةيم خليفةةة  لطفةةيإيمةةان  -10
تنميةةة بعةةض المهةةارات العقليةةة لعمليةةات العلةةم لةةدى أطفةةال مرحلةةة  واكتسةةاب بعةةض المفةةاهيم العلميةةة 

  . كلية التربية. قسم تربية الطفل .جامعة المنيا.رسالة دكتوراه."لارياض األطف

 ماقبااال اطفاااال لااادى العلمياااة والمهاااارات المفااااهيم تنمياااة، (2008)بطةةةرسبطةةةرس حةةةافظ  -11
 ، عمان: دار المسيرة لنشر والتوزيع .3. طالمدرسة

(. استخدام استراتيجية اليد المفكرة لتصويب التصورات 2016تامرعلى عبد اللطيف المصري) -12
، مجلااااة التربيااااة العلميااااةالبديلةةةةة وتنميةةةةة عمليةةةةات العلةةةةم لةةةةدي تالميةةةةذ المرحبةةةةة االبتدائيةةةةة بالباحةةةةة، 

 . 4،ع19مصر،مج

:دار . عمةةان6". طالمعاصاار المدرسااي الماانهج(. " 2011.)إبةةراهيم ر وعبةةد  سةةعادة جةةودت  -13
 الفكر ناشرون وموزعون.

 المدارس في العلوم تعلم ،"العجين في اليد:"حصير بن ليلى  ترجمة(.  2001)  شارباك  جورج -14
 . الشهاب  منشورات  تونس: االبتدائية،

تنمياااة المفااااهيم (. 2005جةةوزال عبةةةد الةةةرحيم أحمةةةد، وفةةةا  محمةةد سةةةالمة، وكريمةةةان بةةةدير. ) -15
 . القاهرة: عالم الكتب.والمهارات العلمية لطفل الروضة

فعاليةة اسةتراتيجية اليةد المفكةرة فةى تنميةة التحصةيل  (."2011جيهةان رجةب عطةا ر محمةد ) -16
. كليةةة رسااالة ماجسااتير."المرحلةةة االبتدائيةةةومهةةارات حةةل المشةةكالت فةةي مةةادة العلةةوم لةةدى تالميةةذ 

 التربية.جامعة بورسعيد.

. القاهرة: دار أصول مناهج البحث في التربية وعلم النفس(.2012حسام الدين محمد مازن) -17
  الفجر للنشر والتوزيع

 ضةةةةو  فةةةةي مصةةةةر فةةةةي االبتدائيةةةةة المرحلةةةةة بمةةةةدارس العلميةةةةة التربيةةةةة(:2008)العةةةةارف حسةةةةن -18
 عشاار، الثاااني العلمااي المااؤتمر العلميةةة، للتربيةةة المصةةرية الجمعيةةة ،(واليابةةاني يالمشةةروعين الفرنسةة

 .486: 509،ص "والتأثر التأثير: المجتمعي والواقع العلمية التربة"
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تنميةة بعةض المفةاهيم  ي(. "فاعلية التعبير الحركي ف2011حنان عبد الخالق محمد حسنين ) -19
قسةم العلةوم األساسةية. كليةة ريةاض األطفةال. جامعةةة .رساالة ماجساتير. العلميةة لةدى طفةل الروضةة"

 القاهرة. 
(:فاعلية األيدي والعقةول فةي تةدريس العلةوم علةى اكتسةاب 2011خديجة سعد محمد بيومي.)   -20

رسالة ماجساتير غيار البتدائية، المفاهيم العلمية وبعض عمليات العلم األاسية لدى تالميذ المرحلة ا
 ، كلية التربية جامعة المنيا.منشورة

فاعلية برنامج مقترح في مجال العلومقةائم علةى القبعةات السةت فةي (2015 السيد أحمد )دينا   -21
تنمية بعض مهارات التفكير والمفةاهيم العلميةة لةدى أطفةال الروضةة. رسةالة ماجسةتير. كليةة التربيةة. 

 جامعة سوهاج.

("اسةةتخدام أنشةةطة الرياضةةيات فةةي اكسةةاب طفةةل مةةا قبةةل المدرسةةة 2006اعيل خليةةل)رشةةا إسةةم -22
 . كلية رياض أطفال.جامعة اإلسكندرية. رسالة ماجستيرغيرمنشورةبعض المفاهيم العلمية".

(.تعلةةةةيم أطفةةةةال الروضةةةةة بعةةةةض المفةةةةاهيم العلميةةةةة عةةةةن طريةةةةق 2012رحةةةةاب خلةةةةف نةةةةائف ) -23
 .13كلية البنات، العدد .مجلة البحث العلمي في التربيةالكمبيوتر.

 العلااوم تعلاام .( 2000) عطيةةة محمةةد  عطيةةة ، ر عبةةد  شةةريف عفيةةف ، نصةةر محمةةد  رضةةا -24
 . العربي الفكر دار:  القاهرة ، 3ط ،  لألطفال والرياضيات

(. "فعالية تكنيك القصةة فةي تعلةم بعةض المفةاهيم العلميةة لةدى لطفةل 2000رفقة مكرم مجلي) -25
 .كلية التربية،جامعة حلوان.رسالة ماجستيرماقبل المدرسة".  

(. "مةةدي فاعليةةة يرنةةامج مقتةةرح لتنميةةة المفةةاهيم العلميةةة 2004رمةةاز حمةةدي محمةةد إبةةراهيم. ) -26
 . كلية التربية. جامعة أسيوط.ماجستير رسالةوالرياضية لدى لطفل ماقبل المدرسة".

 مقتةةةةرح برنةةةةامج-لألطفةةةةال العلميةةةةة المفةةةاهيم نمةةةةو .(2000)صةةةةادق الشةةةةربيني ، يسةةةةرية زكريةةةا -27
 .المعاصر الفكر دار المدرسة.القاهرة: ماقبل لطفل وتجارب 

النشاااطة العلمياااة وتنمياااة مهاااارات (. 2006شةةةيرين عبةةةاس هاشةةةم، يسةةةري عفيفةةةي عفيفةةةي ) -28
 العربي.  ر. القاهرة: دار الفكالروضةلطفل  التفكير

(.فاعلية نموذج األيدي والعقول في تدريس العلوم لتنمية 2017سهام محمد ابو الفتوح شعرة.) -29
كليةةة التربيةةة. جامعةةة رسااالة ماجسااتر.مهةةارات التفكيةةر العليةةا لةةدى تالميةةذ الصةةف األول اإلعةةدادي . 

 بنها.
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 . عمان: دار الثقافة.ومطرق تدريس العل(. 2009عادل أبو العز سالمة.) -30

(. برنةامج تعليمةي مقتةرح قةائم علةى الةتعلم باالكتشةاف 2001عبد ر محمد إبةراهيم وآخةرون.) -31
الموجةةه فةةي تنميةةة المفةةاهيم العلميةةة الشةةائعة فةةي تسةةاؤالت األطفةةال واكتسةةابهم بعةةض عمليةةات العلةةم. 

". القةاهرة. الح الحضااري ، "مؤتمر مركز دراسات الطفولاة "دور تربياة الطفال فاي اإلصابحث منشور
  يونيو. 27-29

كفةر  تكوين المفاهيم العلمياة عناد أطفاال الروضاة .( . 2010عواطف حسان عبد الحميةد ) -32
 الشيخ. دسوق: العلم واإليمان.

(. "الخبةرة العلميةة  كطريقةة لتعلةيم وتعلةم العلةوم"، القةاهرة، 2006عيد أبو المعاطي الدسةوقي ) -33
 .109 -102،يناير، 2ع، صحيفة التربية

(.الخبةةرة اليابانيةةة "دورة المعرفةةة " فةةى تعلةةيم وتعلةةم العلةةوم 2008عيةةد أبةةو المعةةاطي الدسةةوقي ) -34
 "تطبيقاتها في المدرسة اإلبتدائية المصرية".القاهرة: المركز الجامعي الحديث. 

(." فعاليةةةة برنةةةامج مقتةةةرح قةةةائم علةةةى اسةةةترتيجية حةةةل 2012فاطمةةةة صةةةبحي عفيفةةةي السةةةيد ) -35
قسةم ريةاض االطفةال.  رساالة ماجساتير.لمشكالت في تنمية المفاهيم العلميةة لةدى طفةل الروضةة". ا

 كلية التربية. جامعة بنها. 

دراسةةةةات وبحوث.القةةةةاهرة :عةةةةالم  – التعلاااايم المسااااتقبلي لألطفااااال( ، 2002) كريمةةةةان بةةةةدير -36
 الكتاب. 

.القةاهرة : عةالم  2ط  تادريس العلاوم للفهام ر ياة بنائياة.(.2004كمال عبةد الحميةد زيتةون ) -37
 الكتب.

. اإلسكندرية : الركان التعليمية للطفل وبيئة التعلم الذاتي. (  2000 )ماجدة محمود صالح   -38
  . المكتب العلمي للنشر والتوزيع

. القةةاهرة: مكتبةةة الةةدار الرياضاايات التربويااة )دراسااات وبحااوث((. 2000محبةةات أبةةوعميرة، ) -39
 العربية.

(. "فعاليةةة دورة الةةتعلم فةةي تنميةةة بعةةض المفةةاهيم العلميةةة 2000يم)محمةةد بسةةيوني محمةةد إبةةراه -40
 . كلية التربية. جامعة طنطا. .رسالة ماجستير غير منشورةلتالميذ مرحلة ماقبل المدرسة"
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 لطفال التبولوجية والعالقات المفاهيم ،( 2003) بدوي  مسعد   رمضان  ،  قنديل  متولي  محمد  -41
  . العربية النهضة مكتبة:  القاهرة ، المدرسة قبل ما

(."فاعليةةة بعةةض اسةةاليب التربيةةة فةةي اكسةةاب طفةةل الروضةةة 2003مرفةةت سةةيد مةةدني شةةاذلي ) -42
 ، جامعة القاهرة، كلية رياض أطفال، قسم العلوم التربويةرسالة ماجستيرللمفاهيم العلمية". 

االنشةطة التعليميةة البنائيةة (:فاعلية ثالث أةنواع من نمةاذج 2009مندور عبد السالم فتح ر ) -43
متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح  .لتفكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر االبتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف االولفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيل وا

 .http://www.minshawi.com/node/564على:
 تعلمهةةا، وصةةعوبات  العلةةوم تةةدريس فةةي العلميةةة المفةةاهيم أهميةةة ،(2014) مصةةطفي منصةةور -44

 .سبتمبر ، 8 ،العدد  الوادي جامعةاالجتماعية، والبحوث الدراسات مجلة

فةي تنميةة المفةاهيم العلميةة اسةتخدام الطرائةق العلميةة (." فعاليةة  2007منال أنور عبةد السةيد ) -45
 . كلية التربية. جامعة أسيوط.رسالة ماجستيرلدى أطفال ماقبل المدرسة".

العلميةةة لةدى أطفةال ماقبةةل المدرسةة باسةةتخدام  (."تنميةة المفةاهيم2002مهةا إبةراهيم الشةةربيني ) -46
 .كلية التربية.جامعة طنطا..رسالة ماجستيرغيرمنشورةالوسائط التعليمية المتعددة"

فعاليةة برنةامج قةائم علةى األنشةطة الفنيةة فةي تنميةة بعةض "  (.2010مى عمرو كامل محمةد ) -47
م العلوم األساسية. كلية رياض . قس. رسالة ماجستيرغيرمنشورةالمفاهيم العلمية لدى طفل الروضة"

 األطفال. جامعة اسكندرية. 
فةي تنميةة المفةاهيم  المفكةرة اليةد  فعالية اسةتخدام إسةتراتيجية (. 2012) منصور يوسف  نجال  -48

.كليةة  رسالة ماجستيرالعلمية وبعض المهارات العلمية لدي التالميذ المكفوفين بالمرحلة االعداديةة. 
 التربية.جامعة السويس.

فعالية استراتيجية اليد المفكرة لالنشطة العلميةة فةي تنميةة  (."2007هالة محمد توفيق لطفي ) -49
المركز وف الثالث االولى من المرحلة االبتدائية". القةاهرة:التحصيل وعمليات العلم لدى تالميذ الصف
 شعبة بحوث تطوير المناهج.القومي للبحوث التربوية والتنمية، 
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