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 كلمة شكر
هدانا هللا أن الحمد هلل الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لوال 

ولسان الطوّية، وشاهد اإلخالص وعنوان االختصاص، فإنني وقد وفقني هللا إذا كان الشكر ترجمان النية، 
وتوفيق، وأنار بصيرتي  وطاعة   إلنجاز هذا العمل فال أجد سبياًل سوى أن أسجد هلل شكرًا على ما وهبني من عون  

ن   وشد    ه لنعم المولى ونعم النصير.من أزري حتى أتممت هذه الدراسة بعد جهد  شاق، وا 

من باب االعتراف بالفضل والجميل لكل أصحاب الفضل علّي وعلى هذا البحث العلمي الذي أحتسبه ذلك 
عند هللا في ميزاني وميزانهم، إلى من بسطو أيدي كرمهم ولم يبخلوا بفكرهم، إليهم جميعًا كل آيات الشكر 

 طليعة:الوالتقدير، وفي 

ين، التي ائق التدريس في كلية التربية في جامعة تشر قسم المناهج وطر  المدّرس في مطيعة أحمدالدكتورة  ❀ 
كمشرف رئيس، وقامت بمتابعتي خطوًة بخطوة وأفاضت علّي من علمها ه الدراسة تفضلت باإلشراف على هذ

وجهدها ووقتها الشيء الكثير، فلها مني كل الشكر والتقدير والعرفان، وجزاها هللا عني خير ما ُيجزى أستاٌذ عن 
 ل هللا أن يمّتعها بوافر الصحة والسعادة.تلميذه، وأسأ

في جامعة تشرين  تربية الطفلس في قسم المدرّ   مهند مبيضكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور  ❀
م لي يد العون والمساعدة و أغدق علّي من كمشرف مشارك، وقد   الدراسة هاإلشراف على هذبقبوله الذي شرفني 

 فجزاه هللا عني خيرًا، فله مني أسمى آيات العرفان والتقدير. فضله في وفاء  نادر  

كما وأتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء الهيئة التعليمية بكلية التربية في جامعة تشرين، ومديرية التربية في  ❀
 .الدراسةمحافظة الالذقية الذين كان لهم الفضل في تسهيل مهمتي كباحث في تطبيق 

الكبيرة أتقدم بالشكر للسيدات والسادة المحكمين، الذين استقطعوا من وقتهم لتحكيم أدوات  وتقديرًا لمجهوداتهم ❀
 على الوجه المطلوب. ا، وأسهموا بآرائهم واقتراحاتهم في ظهورهالدراسة

كما أتقدم بالشكر الكبير للسادة أعضاء لجنة الحكم، الذين أعطوني الكثير من وقتهم في مناقشة الرسالة،  ❀
 ا بمالحظاتهم القّيمة.فأغنوه
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 باللغة العربية ملخص الدراسة
المفاهيم العلمية لدى  بعض الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر استخدام الفيلم التعليمي في تنمية هدفت

متوسطات درجات إجابات أفراد ق بين و الفر  تعّرف باإلضافة إلى( سنوات. 6 – 5روضة بعمر )ل الاطفأ
مت الدراسة المنهج شبه . استخدالمجموعة التجريبية بحسب متغيرات )النوع، تابعية الروضة، مكان الروضة(

( 8) إعداد وتحضيربالمجموعتين )تجريبية وضابطة(. حيث قام الباحث  تصميم تجريبي ذيالتجريبي من خالل 
عرضها على إجراء التعديالت الالزمة ثم لتحكيمها ثم  ثم عرض األفالم على مجموعة من المحكمين أفالم تعليمية

 المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة. تعلمتأطفال المجموعة التجريبية في حين 

 مقياسل، وبعد التحقق من صدق الللمفاهيم العلمية لألطفا مصور مقياسلتحقيق أهداف الدراسة تم بناء و 
موزعين على روضتين األولى في ريف  ( طفالً 40) علىشملت التي وثباته تم تطبيقه على عينة الدراسة، 

توصلت . وقد لتحليل البيانات SPSS))برنامج استخدم الباحث و محافظة الالذقية والثانية في مدينة الالذقية، 
 : اآلتيةنتائج الالدراسة إلى 

 ( سنوات.6-5ة استخدام الفيلم التعليمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة بعمر )فاعلي 
 داللة إحصائية عند مستوى داللة  يفرق ذ وجودα =0‚05 أفراد  إجابات درجات يبين متوسط

عزى ي ورالمص المفاهيم العلمية مقياسالتجريبية في التطبيق البعدي المباشر على و الضابطة  تينالمجموع
 .ولصالح المجموعة التجريبية الستخدام الفيلم التعليمي

  داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذوق وجد فر يالα  =0‚05 أطفال إجابات درجات يبين متوسط 
 مكانو  النوع )عزى لمتغيري المصور المفاهيم العلمية مقياسالمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر على 

 تابعية الروضة(.و  الروضة
  داللة إحصائية عند مستوى داللة  ق ذووجد فر يالα  =0‚05 إجابات أفراد  ي درجاتبين متوسط

 .المصور المفاهيم العلمية مقياسالمؤجل على و البعدي المباشر  ينالمجموعة التجريبية في التطبيق
 داللة إحصائية عند مستوى داللة  يفرق ذ وجودα =0‚05 إجابات أفراد  درجات يبين متوسط

ولصالح  المصور المفاهيم العلمية مقياسعلى  المؤجلالتجريبية في التطبيق البعدي و الضابطة  تينالمجموع
 .المجموعة التجريبية
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 الفصل األول )التعريف بالدراسة وأهميتها(
 المقدمة

نًا بارزًا في سلم العلم تمثل المفاهيم العلمية هدفًا مهمًا من أهداف تدريس العلوم وتعلمها لكونها تحتل مكا
ويساعد اكتسابها بصورة صحيحة األطفال في تفسير الظواهر العلمية وممارسة سلوك العلماء في التنبؤ وهيكله، 

بالظواهر العلمية والتحكم بها. ونظرًا الهتمام العلماء بالرقي بمادة العلوم فمن األولى التركيز على أساسيات 
وتبرز أهمية المفاهيم العلمية في أنها تقلل من تعقد البيئة، فهي لغة العلم لمية. المعرفة أال وهي المفاهيم الع

ومفتاح المعرفة العلمية، حيث إنها تنظم وتصف عددًا كبيرًا من األحداث واألشياء والظواهر التي تشكل بمجموعها 
المفاهيم العلمية في حل وفهم  المبادئ العلمية الرئيسية والبنى المفاهيمية التي تمثل نتاج العلم، كما تساعد
( ولقد شهدت مناهج 97، 2001المشكالت التي تعترض الفرد في مواقف الحياة اليومية. )الخطايبة والخليل، 

العلوم في مرحلة رياض األطفال في السنوات األخيرة تطورًا ملحوظًا وأولت أهدافها اهتمامًا أكبر بتكوين المفاهيم 
لك تكمن في تنمية القدرة على تفسير الظاهر واألحداث، وحل المشكالت من خالل تفاعل العلمية وتنميتها وقيمة ذ

 . (77، 2002الحقائق والمفاهيم وارتباطها ببعض في صورة منظومية )الشريف، 
وأصبحت مسؤولية مربية الروضة اآلن تحقيق أهداف تربوية تتخطى حدود تلقين المعلومات وتصل إلى 

 .(55، 2005، هللا وغيرها من أهداف تدريس العلوم )نصرول العلمية تنمية المفاهيم والمي
 اكتساب ما يقرب من خمسين مفهومًا جديدًا كل شهر يتمكنون خالل سنوات ما قبل المدرسة من فاألطفال

(Nathalie, 2010, 37)  واإلدراكي لألطفال يتم قبل  إلى أن  أكثر من نصف النمو العقلي أن  بلوم توصلكما
م تهفي سنوا الخامسة من عمرهم. وهذه الحقائق تدعم الرأي القائل بضرورة التبكير بتعليم األطفال يتجاوزوا أن

من التعرف على  موضع اهتمام علماء النفس والتربية فأكثروا مفاهيمهم كما أصبحت عملية تشكيلالست األولى 
مكانية  . (120، 1990)مصلح،  التبكير في تكوينها كيفية تكوينها وا 

عالمهم  يطورها األطفال لتساعدهم على مواجهة والمفاهيم حسب ما ذكر سبتزر )هي األدوات العقلية التي
وتبسيط التشكيلة الضخمة المتنوعة من األشياء والمثيرات، فهي وسيلة تجعل  المعقد، وتساعدهم على تنظيم

أنماط من أهم  . ويعد تعلم المفاهيم(نف نفسها جزء من الصنهأ المختلفة شيئًا واحدًا بالنظر إليها على األشياء
حسية  القائمة على أساس المفاهيم، هي خبرات اتوالخبر  ،م كلهاتهاألطفال خالل فترة حيا ايشارك فيه تيالتعلم ال

األساس  األطفال، إذ إ نها تمثل ثانيًة بعد السنوات الست األولى من حياة عميقة يصعب تكرارها أو ممارستها
 . (60-61، 2004، )سبتزر تفسير الخبرات الالحقة بموجبها طفولة المبكرة واألساس للخبرات التي يتمال لمفاهيم

 النوافذ التي يتعرف من بمنزلةبالحواس والعقل، وهي وسائل مهمة الكتساب المعرفة، وهي  الطفلزود هللا فقد 
 ل معنى البرودة والحرارة، وعن طريقخاللها األطفال على العالم المحيط بهم، فعن طريق اللمس يدرك األطفا



3 
 

التعليم المثمر يتم من خالل الحواس، كما أن   ،وأحجامهاانها البصر يكتسب األطفال المعرفة بأشكال األشياء وألو 
تاحة فرص الروضة هاتهيؤ  التي فتنويع الخبرات يؤدي إلى  المشاهدة واالستماع والممارسة والتفكير لهم لألطفال، وا 
ن  نجاح عملية التعلم و ألطول فترة ممكنة.  وترسيخه واالحتفاظ به سرعة التعلم على إشراك أكبر عدد من  توقفيا 

والبصر،  في اكتساب العلم والمعرفة حاستا السمع الموقف التعليمي الواحد، وأكثر الحواس قيمةً  حواس الطفل في
الطريقة اللفظية ب شكال ال يتيسر لهم اكتسابهإدراكًا لأل يكتسب األطفال من خاللهما اً حّسي اً فهما يوفران أساس

على  الموقف التعليمي يكون له مردودات إ يجابية وبما أن  استخدام جميع حواس الطفل في .(4، 1993)مندورة، 
األطفال  تي السمع والبصر لدىاسح استخدام األفالم التعليمية التي تخاطب فإن الباحث يرى أن   التربويةالعملية 
، أهدافها. فاألفالم التعليمية تجعل التعليم حيًا ومحسوساً  وتحقيق التربويةقوّي في نجاح العملية  أثرلها و  وتثيرها

اكتساب  والتفكير واالكتشاف والفهم إلى جانب والممارسة والتجريب مجااًل أوسع للمالحظة لألطفال مما يتيح
 من أهمها أن  ، م األفالم التعليمية له فوائد متعددةلذلك فإن  استخدا .(480، 2002)الحيلة،  النظرية المعرفة

ومدلواًل للعبارات اللفظية المجردة، بمعنى أّنها تسهل  تعطي معنىً  األفالم التعليمية توفر الخبرات الحسية التي
مرئية لها  بوسائط محسوسة تساعد على تكوين صور ردةلمجخالل تجسيد األفكار والمفاهيم ا إدراك المعاني من

 التعليمية أثرًا بالغًا في شّد انتباه األطفال نحو كما أن  لألفالم ،(64، 2001ي أذهان األطفال )الشرهان، ف
م، سواء كانت مهارات فكرية أو يدوية، كما تساعد تهكثير من مهارا النشاط، وتنمية ميولهم نحو التعلم، وتحسين

)زيتون،  تلفة، وتجعل عملية التعلم أكثر عمقًا وأصالةتفكيرهم في المواقف التعليمية المخ األطفال على تنظيم
2001،277). 

حسب مراحل التفكير  ،قبل العمليات ونظرًا لكون األطفال في مرحلة رياض األطفال ال يزالون في مرحلة ما
ل عن األطفا التركيز على تعليم فمن المستحسن ،ردلمجعلى التفكير ا قادرين بالتالي هم غير ،حددها بياجيه التي

ن  و  (مناسبة لهمالتعليمية ال فالماأل) ومنها عملية طريق خبرات وأنشطة حسية األفالم  حاجة األطفال إلى هذها 
ردات التي لمجفيها عالمهم الحسي الذي يعيشون فيه بعيدًا عن ا يرون م نهأل التعليمية أكثر من حاجة غيرهم لها؛

لنموهم العقلي واستخدام  مستمرة إلى محفزات ومثيرات ومنشطات أن يصلوا إليها تدريجًيا، فاألطفال بحاجة يمكن
استغالل مرحلة  من الضروري لذلك  ،(28، 1996)بهادر،  مفاهيمهم حول البيئة المحيطة بهم فكرهم وتكوين

المختلفة التي تساعدهم على اكتساب المفاهيم المختلفة  المبكرة في إكساب األطفال الخبرات التعليمية الطفولة
تعمل على تكامل نموهم العقلي أَلّن مرحلة الطفولة المبكرة تعتبر األساس األول الذي ينبغي و ل فترة طفولتهم، خال

من نمو يصعب تعديله أو  ، فما يحدث في هذه المرحلةوبناءها بشكل صحيح أن تطور فيها عملية تعلم المفاهيم
 حياة األطفال.  تقويمه في مستقبل
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 راسات أهمية استخدام األفالم التعليمية في تنمية بعض المفاهيم العلمية منها دراسةوقد أثبتت العديد من الد
( 2014( ودراسة الطريري والبخيتان )( 2014) #( ودراسة الهذلي2015( ودراسة هجرس )2015القالف )

األفالم  والتي كشفت عن فعالية استخدام( 2012( ودراسة القربان )2013( وعبد العظيم )2014ودراسة محمد )
( باستغالل الرسوم 2009، كما أوصت دراسة إيموري )التعليمية في تنمية المفاهيم العليمة لدى أطفال الروضة

 .المتحركة في التدريس لتدعيم قدرات األطفال إلى جانب تدعيم السلوكيات اإليجابية

 . مشكلة الدراسة1.1
ة في العملية التربوية، خاصًة بالنسبة لألطفال في المفاهيم العلمية مكانة بالغة األهمي تشكيل يحتل موضوع

في أنها تقلل من تعقد  ( سنوات، وذلك لما له من أهمية بالغة بالنسبة للطفل6 -5مرحلة رياض األطفال )
البيئة،حيث إنها تنظم وتصف عددًا كبيرًا من األحداث واألشياء والظواهر التي تشكل بمجموعها المبادئ العلمية 

البنى المفاهيمية التي تمثل نتاج العلم، كما تساعد المفاهيم العلمية في حل وفهم المشكالت التي الرئيسية و 
من أهم المراحل وأنسبها لتأسيس المفاهيم  د  السيما أن  هذه المرحلة تع ،تعترض الفرد في مواقف الحياة اليومية

ل الروضة، ذلك ألن اطفأل بالنسبةمها صعب الفهم أنها مجردة ومعظ، لكن المفاهيم العلمية تتميز لألطفالالعلمية 
 للمعرفة. م األولى، فالحواس هي أبوابهمعن طريق حواسه ون ل في مرحلة ما قبل العمليات يتعلماطفاأل

ل بعض المفاهيم الصعبة لذلك فإن  مربية الروضة بحاجة إلى وسيط جّذاب ويحبه األطفال قادر على إيصا
ل الروضة بالطرق التقليدية التي نتبعها مع المستويات والمراحل العمرية اطفا ألالتي يصعب تعليمهوالمجردة 

ستغرق وقتا طوياًل يأو الحيوانات المفترسة، وبعضها  األكبر، فبعض المفاهيم العلمية خطرة كالبركان الثائر
ة يصعب رؤيتها بالعين لدرج اً ودقيق اً نمو النبات، وبعضها قد تكون صغير لحدوثها أو لنموها مثل متابعة مراحل 

بعض الظواهر أو األحداث كبيرة الحجم لدرجة قد تكون وفي المقابل  ،المجردة مثل البكتيريا أو بعض الفيروسات
يصعب رؤيتها في الواقع مثل التضاريس، وسالسل الجبال. فالتعلم الفاعل يأخذ مجراه من خالل الحواس، وتعد 

لتي تسهم في التعلم عن طريق الحواس، لكونها تجمع بين الصوت والصورة األفالم  التعليمية من أبرز المصادر ا
باإلثارة  هنفسوالحركة واللون، فتستخدم أكثر من وسيط تعليمي، وتخاطب أكثر من حاسة، وتتسم في الوقت 

بزيارة ل. وقد قام الباحث اطفن األاذهأوالحركة والتشويق، بما يسهم في بناء المعلومة وترسيخها وفاعليتها في 
، وتعر ف على كيفية إيصال المربيات المفاهيم العلمية في محافظة الالذقية بعض رياض األطفالميدانية إلى 

 15أن  هناك خلاًل في اكتساب بعض المفاهيم العلمية، وذلك من خالل معاودة الزيارة بعد  لهوتبين  لألطفال،
فمثاًل كان األطفال غير تقديم هذه المفاهيم لألطفال، يومًا، وقد يكون السبب في ذلك األسلوب المستخدم في 

قادرين على التمييز بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية، أو بين الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة بعد 
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بصورة أفضل، فافترض الباحث أن  استخدام األفالم التعليمية قد يؤدي إلى تنمية المفاهيم العلمية نهاية النشاط، 
فكرة تقديم  لديه ومن هنا تولدتلما لها من جاذبية وتشويق قد يؤدي إلى تعميق اكتسابهم للمفاهيم العلمية، 

. وفي ضوء ما تقدم تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال استخدام األفالم التعليميةالمفاهيم العلمية عن طريق 
 :اآلتيالرئيس 

 سنوات؟ 6 – 5تعليمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة بعمر ما أثر استخدام الفيلم ال

 . أسئلة الدراسة2.1
 إلجابة عن األسئلة اآلتية:لتسعى الدراسة 

 ما أثر استخدام الفيلم التعليمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة؟ 
 مية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة تعزى لمتغيرما الفروق في أثر استخدام الفيلم التعليمي في تن 

 ؟( تابعية الروضةو  الروضة مكانو )النوع  

 :إلى الحالية تهدف الدراسة :.  أهداف الدراسة3.1

 ف أثر استخدام الفيلم التعليمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة.تعرّ  -
التعليمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة وذلك تعرف الفروق في أثر استخدام الفيلم  -

 (تابعية الروضةو مكان الروضة و تبعًا لمتغيرات )النوع 

 . أهمية الدراسة4.1
تأتي أهمية الدراسة من ضرورة التعرف على أثر استخدام األفالم التعليمية في تنمية بعض المفاهيم العلمية 

، وكذلك تنبع وسيلة محببة لديهمكونها لال إلى مشاهدتها ولتأثيرها الكبير على األطفال شد األطف نظرًا لقدرتها على
 جميعن  هذه المرحلة تهدف إلى تنمية شخصية الطفل من إأهمية مرحلة رياض األطفال، حيث  أهميتها من

 جوانبها )المعرفية والوجدانية والحس حركية(.

 كما تنبع أهمية الدراسة من:

المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة في  بعض ت التي تناولت الفيلم التعليمي وأثره في تنميةقلة الدراسا -1
 الجمهورية العربية السورية على حد علم الباحث.

 قة وجذابة.ائلمفاهيم العلمية بطريقة ممتعة وشأهمية اكتساب األطفال ل -2



6 
 

( 6-5الروضة بعمر ) ناهج المناسبة ألطفاليمكن أن يفيد القائمين على عملية التربية والتعليم في إعداد الم -3
، ، نظرًا لما تتمتع به من عناصر الجاذبية والتشويقتوظيف األفالم التعليمية فيها إنتاج بحيث يتم سنوات،
إكساب األطفال  تعد الدراسة خطوة أولى استكشافية إلنتاج أفالم تعليمية تربوية وهادفة تعمل علىكما و 

 .سبة لهمالخبرات والمفاهيم المنا

 .  منهجية الدراسة5.1
تم استخدام المنهج شبه التجريبي للكشف عن أثر استخدام الفيلم التعليمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية 

الروضة. أما عن التصميم التجريبي فقد استخدم التصميم التجريبي ذو المجموعتين )التجريبية  أطفاللدى 
 والضابطة( 

 . متغيرات الدراسة6.1
 لمتغير المستقل: الفيلم التعليميا -
 المتغير التابع: المفاهيم العلمية -
 تابعية الروضة(و  ومكان الروضة ت التصنيفية: )النوعالمتغيرا -

 . حدود الدراسة7.1
 . 2015/2016تم تطبيق الدراسة الميدانية خالل الفصل األول من العام الدراسي  حدود زمنية: .1
 ي روضتين: تم تطبيق الدراسة ف حدود مكانية: .2

 األولى )روضة القطيلبية الخاصة( وتقع هذه الروضة في ريف مدينة جبلة.
 .الثانية )روضة مالعب الطفولة الرسمية( وتقع هذه الروضة في حي قنينص في مدينة الالذقية

رياض األطفال )الرسمية  من أطفال ( سنوات6-5الفئة الثالثة بعمر ) حدود بشرية: عينة من أطفال .3
 ( في الريف والمدينة في محافظة الالذقية.والخاصة

 :: اقتصرت الدراسة علىالعلميةالحدود  .4
وتضمنت خبرة النباتات  خبرة النباتات(.و  للفئة الثالثة ) خبرة الحيوانات ن من منهاج رياض األطفاليخبرت

النبات، فوائد  أربعة مفاهيم علمية هي: )الكائنات الحية والكائنات غير الحية، أجزاء النبات، شروط نمو
النبات( كما تضمنت خبرة الحيوانات أربعة مفاهيم علمية هي: )الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة، 

 الحيوانات بحاجة إلى الغذاء، الحيوانات بحاجة إلى مأوى، الحيوانات تخدمنا(
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 . فرضيات الدراسة8.1
بين متوسطي درجات إجابات أفراد  α  =0‚05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

عزى يمقياس المفاهيم العلمية المصور لالمجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي المباشر 
 الستخدام الفيلم التعليمي.

بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة  α  =0‚05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
 عزى لمتغير النوع )ذكور، إناث(.يمقياس المفاهيم العلمية المصور لي التطبيق البعدي المباشر التجريبية ف

بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة  α  =0‚05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3
 غير المكان )ريف، مدينة(.عزى لمتيمقياس المفاهيم العلمية المصور لالتجريبية في التطبيق البعدي المباشر 

بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة  α  =0‚05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4
عزى لمتغير تابعية الروضة يمقياس المفاهيم العلمية المصور لالتجريبية في التطبيق البعدي المباشر 

 )خاصة، رسمية(.
بين متوسطي درجات إجابات أفراد  α  =0‚05عند مستوى داللة ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية  -5

 مقياس المفاهيم العلمية المصور.لالمؤجل و المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي المباشر 
بين متوسطي درجات إجابات أفراد  α  =0‚05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -6

عزى يمقياس المفاهيم العلمية المصور لفي التطبيق البعدي المؤجل المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 الستخدام الفيلم التعليمي.

 . مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية9.1
مدى القدرة على تحقيق نتائج مستهدفة وتتأثر هذه القدرة بمدى النجاح في اختيار واستخدام  :effect  األثر

 .(16، 2011)الجساسي، أو الموارد دون إهدار أو إسراف مزيج مناسب ومتناسب للمدخالت 
على تنمية بعض التعليمية المعدة من قبل الباحث األفالم مدى قدرة  أنه: األثر إجرائيا   الباحث ويعرف

)الحيوانات والنباتات( ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها األطفال على مقياس  التي تتناولها خبرتاالمفاهيم العلمية 
 .فاهيم العلمية المصورالم

نوع من أفالم المعرفة والثقافة  أنه (12، 2013عرفته حبيب ): educational filmالفيلم التعليمي 
العامة، يقدم المعلومات والبيانات والحقائق العلمية بشيء من التفصيل واإلسهاب، مع كثير من التبسيط بطريقة 

أو مراكز  رياض األطفالارف والمهارات ويستخدم عادًة في دراسية بحتة، يتخصص في تعليم المفاهيم والمع
 التأهيل أو أي مراكز تعليمية أخرى.
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أحد التقنيات التربوية الحديثة المهمة إذ إنه يجمع بين حاستي السمع  أنه:ف الفيلم التعليمي ير كما يمكن تع
خليل ) والمعارف والمهارات والخبرات ويبرز دوره في عملية التعليم والتدريب لألطفال الكتساب المفاهيم والبصر

 .(35، 1987وعيسى، 

هي مجموعة األفالم التي أعدها الباحث وجهزها إلجراء التجربة، والتي  :أما التعريف اإلجرائي للفيلم التعليمي
ائد ثمانية مفاهيم علمية هي: )الكائنات الحية والكائنات غير الحية، أجزاء النبات، شروط نمو النبات، فو تضمنت 

النبات، الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة، الحيوانات بحاجة إلى مأوى، الحيوانات بحاجة إلى الغذاء، 
 .الحيوانات تخدمنا( واستخدمت هذه األفالم لتنمية المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة

 Scientific concepts: المفاهيم العلمية
داللة أو معنى،  ي( لشيء معين ذالطفلة أو عقلية تتكون لدى الفرد ): هو صورة ذهنيالمفهوم العلمي 

 .(10، 2012القربان، )ويمكن إحساسه أو إدراكه، ويرتبط المفهوم بمصطلح أو رمز أو عبارة أو عملية 
 سنوات( 6-5من ) : الصورة العقلية التي يكونها طفل الروضةويعّرف الباحث المفاهيم العلمية إجرائيا  أنها

)النباتات والحيوانات( وتتألف من االسم وداللته  لمفهوميتجريد الخصائص المشتركة للظواهر العلمية في  من
المعّد لذلك  المصورمقياس المفاهيم العلمية  علىاللفظية ويتم قياسها بالدرجة التي يحصل عليها طفل الروضة 

 خصيصًا.
 خاتمة:

بتحديد حدود الدراسة  ميتها وأهم أهدافها، كما قام الباحثتناول الباحث في هذا الفصل مشكلة الدراسة وأه
، وسنتعرف في الفصل التالي على أهم الدراسات السابقة التي تناولت أثر األفالم التعليمية وتعريف مصطلحاتها

 في تنمية بعض المفاهيم العلمية.
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 الفصل الثاني )البحوث والدراسات السابقة(
 المقدمة

 قة التي تناولت األفالم التعليميةالدراسات الساب. 1.2

 . الدراسات العربية1.1.2

 . الدراسات األجنبية2.1.2

 . أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة3.1.2

 الدراسات السابقة التي تناولت تنمية المفاهيم العلمية. 2.2

 .  الدراسات العربية1.2.2

 . الدراسات األجنبية2.2.2

 . أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة3.2.2
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 (الدراسات السابقةالبحوث و الفصل الثاني )
 المقدمة

تم تصنيف الدراسات السابقة وفق محورين أساسيين. المحور األول: يتعلق بالدراسات السابقة التي ُأجريت في 
اني: فيتعلق بالدراسات السابقة التي ُأجريت في مجال تنمية المفاهيم مجال األفالم التعليمية. أما المحور الث

العلمية. وكل محور من هذين المحورين ينقسم إلى قسمين، القسم األول: يتناول الدراسات العربية، والقسم الثاني: 
 ، وعرضت حسب التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم.يتناول الدراسات األجنبية

 السابقة التي تناولت األفالم التعليمية الدراسات .1.2
حظي موضوع استخدام األفالم التعليمية في مرحلة رياض األطفال باهتمام كبير من الباحثين والمفكرين وذلك 

يعتمد في كون الطفل في هذه المرحلة ل نظراً  للدور الكبير الذي تلعبه في حياة الطفل في مرحلة رياض األطفال؛
دورها في تنمية قدرات  من ، ونظرًا ألن  األفالم التعليمية تستمد أهميتهابشكل كبير حواسلا على طريقة تعلمه

فقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع األفالم التعليمية  مرحلة رياض األطفالالطفل خاصًة في 
زمني محدد من األحدث إلى وأثرها في تعلم األطفال. لذا قام الباحث بعرض الدراسات السابقة وفق تسلسل 

 األقدم، وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، وأبرز ما تتميز به الدراسة الحالية.

 . الدراسات العربية1.1.2

الرسوم المتحركة على  أفالم بعنوان: أثر مختارات منفي دولة الكويت ( 2015) القالفدراسة   .1.1.1.2
 .قدرات اإلبداعية لدى األطفال الموهوبين في مرحلة رياض األطفالال

مختارات من الرسوم المتحركة على القدرات اإلبداعية للطفل )الطالقة،  هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر
ض من أطفال رياطفاًل ( 20شبه التجريبي، وشملت عينة الدراسة ) المنهج استخدمت الباحثة، و لمرونة، األصالة(ا

أطفال ( 10سنوات مقسمين لمجموعتين )( 6-5، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )األطفال في الكويت
برنامج قائم على استخدام  كمجموعة ضابطة ، وتكونت أدوات الدراسة من أطفال( 10)وكمجموعة تجريبية 
 لكشف عن األطفال، واختباروعبد الحميد ل قائمة خصائص األطفال الموهوبين للجغيمانالرسوم المتحركة و 

اإلحصائية باستخدام )المتوسط  المعالجة التفكير اإلبداعي لطفل الروضة للمشرفي كتطبيق قبلي وبعدي، وبعد
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توصلت الدراسة إلى ، واالنحراف المعياري واختبار ولكوكسون للعينات المرتبطة واختبار مان وتني(  الحسابي
 :اآلتية يجةالنت

سوم المتحركة في تنمية القدرات اإلبداعية لدى األطفال الموهوبين في مرحلة رياض الر  من أثر مختارات
 األطفال.
الرسوم  أفالم بعنوان: فعالية برنامج قائم علىفي جمهورية مصر العربية ( 2015) هجرسدراسة . 2.1.1.2

 .ةالتخيل اإلبداعي لدى أطفال الروضتنمية  فيالمتحركة والعصف الذهني 
ة إلى معرفة ما إذا ما كانت الرسوم المتحركة بمفردها أو مع العصف الذهني يمكن أن تنمى هدفت الدراس

 .التخيل اإلبداعي لدى أطفال الروضة
ن ومجموعة ضابطة، ان تجريبيتاالمجموعات الثالث: مجموعت االمنهج شبه التجريبي ذ استخدمت الباحثة

لرسوم المتحركة والعصف الذهني، أما المجموعة التجريبية المجموعة التجريبية األولى ُدرست باستخدام برامج ا
الثانية فقد ُدرست باستخدام الرسوم المتحركة دون العصف الذهني، والمجموعة الضابطة ُدرست بالطريقة التقليدية. 

روضة اإلمام محمد عبده التجريبية وروضة اإلمام محمد  من ( أطفال104وأجريت الدراسة على عينة مكونة من )
وتراوحت أعمارهم بين  2014/2015محافظة الدقهلية خالل العام الدراسي في متولى الشعراوي بمدينة المنصورة 

مقياس التخيل و (, 1988اجالل سرى ) : مقياس الذكاءاآلتية( سنوات. واستخدمت الباحثة المقاييس 5-6)
توصلت الدراسة ، و ي من )إعداد الباحثة(برنامج الرسوم المتحركة والعصف الذهنو اإلبداعي من )إعداد الباحثة(, 

 :اآلتية يجةإلى النت
 .التخيل اإلبداعي لدى أطفال الروضةفي تنمية  مع العصف الذهنيبمفردها أو  أفالم الرسوم المتحركة فعالية
الرسوم المتحركة  أفالم فاعليةبعنوان: في المملكة العربية السعودية ( 2014) الهذليدراسة  .3.1.1.2

عل المباشر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما والتفا
 قبل المدرسة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية الرسوم المتحركة والتفاعل المباشر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية 
المنهج شبه التجريبي  واستخدمت الباحثة ا قبل المدرسة.وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل م

( طفاًل ، وتم استخدام أربعة 40من ) للدراسةتكونت العينة القصدية و القائم على تصميم مجموعتين تجريبيتين، 
 وهي: الرسوم المتحركة التي تقدم مفاهيم األشكال الهندسية، وأنشطة التفاعل المباشر، والمالحظة للدراسةأدوات 

( t-testألنشطة التفاعل المباشر، واختبار مفاهيم األشكال الهندسية. وتم تحليل البيانات كميًا باستخدام اختبار )
لعينتين مرتبطتين، وعينتين مستقلتين، وكيفيًا بحساب التكرار والنسبة المئوية لترميز مجموعة التحليل الكيفي 

توصلت الدراسة إلى و  ت الفيديو ألنشطة التفاعل المباشر.للمجموعة التجريبية األولى من خالل تحليل تسجيال
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فاعلية الرسوم المتحركة والتفاعل المباشر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية وفق نظرية  :اآلتية النتيجة
 .فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل المدرسة

بعنوان: فاعلية برنامج فيديو تعليمي في لسورية في الجمهورية العربية ا( 2014) سلماندراسة  .4.1.1.2
التعليم األساسي  مندراسة شبه تجريبية لدى طلبة الصف الثالث  .تحسين مهارات القراءة في اللغة اإلنكليزية

 في محافظة القنيطرة
نكليزية هدفت هذه الدارسة إلى قياس فاعلية برنامج الفيديو التعليمي في تطوير مهارات القراءة في اللغة اإل

صمم برنامجًا تعليميًا بوساطة و المنهج شبه التجريبي، ، واستخدم الباحث األساسيلدى تالميذ الصف الثالث 
( تلميذًا وتلميذة من الصف الثالث 60الفيديو لتعليم مهارات القراءة في اللغة اإلنكليزية، ثّم اختار عينة مؤلفة من )

من المدارس الرسمية في محافظة القنيطرة. فقسم العينة بالتساوي إلى الحلقة األولى  -مرحلة التعليم األساسي–
مجموعتين؛ تجريبية تتعلم مهارات القراءة بوساطة برنامج الفيديو التعليمي، وضابطة تتعلم مهارات القراءة نفسها 

لمجوعتين على بطاقة قارن الباحث بين نتائج او التي تعلمتها المجموعة التجريبية ولكن بوساطة الطريقة التقليدية. 
توصلت ، و القراءة في اللغة اإلنكليزية مالحظة، وعدد من االختبارات التحصيلية المعدة لغرض قياس مهارات

فاعلية الفيديو التعليمي في تطوير مهارات القراءة في اللغة اإلنكليزية لدى تالميذ  :اآلتية يجةالدراسة إلى النت
ئج الدراسة عدم اختالف درجات التالميذ في التطبيق البعدي المباشر تبعًا ، كما بينت نتاالصف الثالث األساسي

 لمتغير الجنس.
بعنوان: فاعلية برنامج لتعليم في المملكة العربية السعودية ( 2014) الطريري والبخيتاندراسة  .5.1.1.2

ي من ذوي صعوبات تعلم ئالرسوم المتحركة لتالميذ الصف األول االبتدا أفالم الرياضيات قائم على استخدام
 الرياضيات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج لتعليم الرياضيات قائم على استخدام الرسوم المتحركة لتالميذ 
المنهج شبه التجريبي القائم على  استخدم الباحثان، و ئي من ذوي صعوبات تعلم الرياضياتالصف األول االبتدا

، وتكونت عينة الدراسة الدراسةياس قبلي وقياس بعدي من تطبيق البرنامج على عينة تصميم المجموعة الواحدة، ق
( تلميذات من ذوات صعوبات تعلم الرياضيات بالصف األول المدمجين بأحد مدارس التعليم العام 6من )

، وقد تم االبتدائية بمحافظة الزلفي ممن حصلن على درجة أقل من المتوسط على االختبار التحصيلي المستخدم
( على مقياس ستانفورد بينيه 85-70التي تتراوح بين ) نعلمة الفصل بناًء على درجة ذكائهترشيحهن من قبل م

( 10للذكاء المطبق من قبل إدارة المدرسة. وتمثلت أدوات الدراسة باختبار تحصيلي في الرياضيات مكون من )
( دقيقة 25ماعية، بمتوسط )م تقديمها بطريقة ج( جلسات يت6أسئلة، وبرنامج للرسوم المتحركة مكون من )
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فاعلية استخدام الرسوم المتحركة لتالميذ الصف األول االبتدائي من : اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتيجة ، و للجلسة
 .ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

 أفالم قائم علىبعنوان: فاعلية استخدام برنامج في جمهورية مصر العربية ( 2014) محمددراسة . 6.1.1.2
 الرسوم المتحركة في تنمية بعض مهارات االستماع والتحدث باللغة العربية لتالميذ الصف األول االبتدائي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام برنامج قائم على الرسوم المتحركة في تنمية بعض مهارات 
منهجين هما: المنهج  ، واستخدمت الباحثةول االبتدائيية لتالميذ الصف األاالستماع والتحدث باللغة العرب

وتلميذة من تالميذ الصف األول  اً ( تلميذ80الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
: آلتيةااالبتدائي، وأعدت الباحثة المواد واألدوات والمعالجة التعليمية لمنهج اللغة العربية للصف األول االبتدائي 

برنامج قائم على  -3اختبار استماع لقياس مهارات االستماع.  -2بطاقة مالحظة لقياس مهارات التحدث.  -1
فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعض مهارات  : اآلتية يجةتوصلت الدراسة إلى النت، و الرسوم المتحركة

 .ل االبتدائياالستماع والتحدث باللغة العربية لتالميذ الصف األو 
بعنوان: فاعلية استخدام أفالم الكرتون في جمهورية مصر العربية ( 2013) عبد العظيمدراسة  .7.1.1.2

 التعليمية لتنمية بعض المفاهيم األولية للحاسب اآللي لتالميذ مرحلة التعليم األساسي.

ي تنمية بعض المفاهيم األولية هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام أفالم الكرتون التعليمية ف
المنهج شبه التجريبي، وقامت لذلك بتصميم مجموعة  ، واستخدمت الباحثةاآللي لتالميذ الثالث االبتدائي للحاسب

من أفالم الرسوم المتحركة التي تتضمن المفاهيم األولية المرتبطة بالحاسب اآللي التي يتعين إكسابها لتالميذ 
إلى مجموعتين األولى تجريبية درست باستخدام األقالم  الدراسةت الباحثة عينة الصف الثالث، ولذلك قسم

وقامت بتطبيقه على عينة  اً تحصيلي اً التقليدية، كما أعدت الباحثة اختبار  التعليمية والثانية ضابطة ُدرست بالطريقة
أفالم الكرتون التعليمية في تنمية بعض استخدام فاعلية  :اآلتية يجةتوصلت الدراسة إلى النت، و قبليًا وبعدياً  الدراسة

 المفاهيم األولية للحاسب اآللي في مرحلة التعليم األساسي.

الرسوم المتحركة في تدريس  أفالم بعنوان: أثر استخدامفي دولة فلسطين ( 2013) عوضدراسة  .8.1.1.2
  .ميةمفردات اللغة االنكليزية لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مدارس غزة الحكو 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الرسوم المتحركة في تدريس اللغة االنكليزية لطلبة الصف الثاني 
 االبتدائي في مدارس غزة الحكومية.

تلميذة من مدرسة عوني الحرتاني  58من  الدراسةالمنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة  واستخدمت الباحثة
ضابطة(، حيث استخدمت الرسوم المتحركة في و  ،وعتين )تجريبيةالعينة إلى مجماألساسية للبنات، وقسمت 
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تدريس طالب المجموعة التجريبية بينما استخدمت الطريقة التقليدية لتدريس المجموعة الضابطة وذلك في الفصل 
لي وبعدي، ثم ( فقرة، ليستخدم كاختبار قب22، وقامت الباحثة ببناء اختبار مكون من ) 2013/  2012الدراسي 

معادلة حجم التأثير لقياس حجم  فضاًل عن ( لتتحقق من صدق الفرضيات،t- testتم تحليل النتائج باستخدام )
استخدام الرسوم  فعالية :اآلتية النتيجةتوصلت الدراسة إلى ، و ت اللغة االنكليزيةتأثير الرسوم المتحركة على مفردا

 .لبة الصف الثاني االبتدائي في مدارس غزة الحكوميةالمتحركة في تدريس اللغة االنكليزية لط
الرسوم  أفالم بعنوان: فاعلية استخدامفي المملكة العربية السعودية (: 2012) القرباندراسة  .9.1.1.2

 المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة.
كشف عن فاعلية استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية هدفت الدراسة إلى ال

المنهج شبه التجريبي. وتكون واستخدمت الباحثة المكرمة،  مكة والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة
كرمة، وتم الثاني( بمدينة مكة الم مستوى التمهيدي )المستوى المجتمع الدراسة من جميع أطفال الروضة في 

( طفاًل تم اختيارهم بالطريقة القصدية من الروضة العاشرة، وتم توزيعهم 50اختيار العينة من بينهم بواقع )
سة في اختبار تحصيلي مصور تم بالتساوي على مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتمثلت أداة الدرا

لغرض الدراسة، وهي أربعة أفالم،  تحركة التي صممتها الباحثةه اعتمادًا على محتوى وأهداف أفالم الرسوم المؤ بنا
يمثل كل فيلم قصة تركز على تنمية المفاهيم العلمية وتنمية القيم االجتماعية. استخدم لتحليل البيانات والكشف 

عينتين ( لt( لعينتين مستقلتين، واختبار )tعن الفروق اإلحصائية مجموعة من األساليب اإلحصائية، منه اختبار)
فاعلية قصص الرسوم المتحركة في  :يجة اآلتيةإلى النتتوصلت الدراسة و ، التأثير مرتبطتين، ومربع إيتا أو حجم

 تنمية المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية.

 . الدراسات األجنبية2.1.2

م المتحركة الرسو  أفالم بعنوان: كيف يمكننا استخدامفي اليابان YUKO (2006 )يوكودراسة  .2.2.1.2
 ؟لى استراتيجيات توزيع أكثر كفاءةفي مرحلة ما قبل المدرسة للحصول ع

 How can we use animations to help preschoolers to obtain more efficient 

distribution strategies? 

ات توزيع حصول على استراتيجيلالية استخدام الرسوم المتحركة في هدفت الدراسة إلى التعرف على فعا
قام بإجراء تجربتين، التجربة األولى: أعطي األطفال فيها إذ المنهج شبه التجريبي،  ، واستخدم الباحثأفضل

مجموعة شرائح وطلب منهم توزيعها وبين جلستي مهام التوزيع شاهد األطفال الرسوم المتحركة، وفي التجربة 
 المربيةتعليمات  فضاًل عنت عليهم الرسوم المتحركة الثانية: خالل قيام األطفال بمهام توزيع الشرائح ُعرض

توصلت الدراسة ، و من رياض األطفال في أكاتا طفالً  96 الدراسةبلغ حجم عينة و الشفهية المصاحبة للعرض، 
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إن  أداء الطفل  إذالرسوم المتحركة في أداء واستراتيجيات التعليم لطفل ما قبل المدرسة؛ تؤثر  : اآلتيةإلى النتيجة 
يكون أكثر كفاءة عندما يربط بين ما هو مطلوب منه من مهام تفاعلية مباشرًة وبين ما يعرض عليه من رسوم 

 تطبيقه لتعليمات المعلمة الشفهية المصاحبة للعرض. فضاًل عنمتحركة تعليمية، 
 دور (الوسائط المتعددةبعنوان: هل للصوت والصورة )في الصين   (2004) صن و دونغدراسة  . 2.2.1.2
 ؟مفردات اللغة االنكليزيةفي نمو 

An Experiment on Supporting Children‟s English Vocabulary Learning in 

Multimedia Context? 

ة )الصوت والصورة( في نمو مفردات اللغة االنكليزي الوسائط المتعددةهدفت الدراسة إلى التعرف على دور 
مكونة من  الدراسةالمنهج شبه التجريبي، وكانت عينة واستخدم الباحثان ، االبتدائي الصف األوللدى تالميذ 

 الدراسةفي مدينة بكين في الصين، وكانت عينة  الصف األول، من تالميذ اً ( ذكور 36و ) اً ( إناث31) اً ( تلميذ67)
ُأجري و ( سنوات. 7من المستوى األول في تعلم اللغة االنكليزية كلغة ثانية، وكان متوسط أعمار عينة الدراسة )

اختبار قبلي لمعرفة ما إذا كان األطفال لديهم خلفية معرفية بمعاني الكلمات التي سوف يستخدمها الباحث في 
لديهم خلفية معرفية بها. ثم قام  تبرنامج الرسوم المتحركة التي سوف يعرضها عليهم، وأظهرت النتائج أنه ليس

توصلت الدراسة ، و لمعرفة فعالية الرسوم المتحركة اً يبعد اً رى لهم اختبار الباحث بتطبيق الدراسة على األطفال ثم أج
 عدم فعالية استخدام الرسوم المتحركة في تعليم مفردات اللغة االنكليزية للمبتدئين من األطفال. :اآلتيةإلى النتائج 

 الدعم والتوجيه لألطفال.فر اتعلم مفردات اللغة االنكليزية باستخدام الرسوم المتحركة صعب جدًا إذا لم يتو 
 أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة. 3.1.2

 يوجد العديد من أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ام من اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في الهدف الع من حيث هدف الدراسة:. 1.3.1.2

 دراسة الطريري والبخيتان( و 2014) دراسة سلمان( و 2014) دراسة الهذلي( و 2015) لقالفدراسة ا الدراسة مثل:
( 2012) دراسة القربان( و 2013) دراسة عوض( و 2013) عبد العظيم( و 2014) دراسة محمد( و 2014)
اسات تأثير األفالم على األطفال، ( وقد تناولت جميع هذه الدر 2004) دراسة صن ودونغو ( 2006) دراسة يوكوو 

لمفاهيم العلمية وتمايزت الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة في تناولها ألثر الفيلم التعليمي في تنمية ا
 لدى طفل الروضة.

اسة ( ودر 2015) دراسة القالفاتفقت الدراسة الحالية مع  من حيث المنهج المتبع في الدراسة:. 2.3.1.2
دراسة ( و 2013) عبد العظيم( و 2014) دراسة الطريري والبخيتان( و 2014) ( ودراسة سلمان2014الهذلي )
( في المنهج المتبع 2004) دراسة صن ودونغ( و 2006) دراسة يوكو( و 2012) دراسة القربان( و 2013) عوض
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المنهج  فضاًل عنلي في الدراسة وهو المنهج شبه التجريبي، ولكن بعض الدراسات اتبعت المنهج الوصفي التحلي
 .(2014) دراسة محمدشبه التجريبي مثل: 

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات في أدوات الدراسة مثل: دراسة  من حيث أداة الدراسة:. 3.3.1.2
( ودراسة 2013( وعبد العظيم )2014( ودراسة الطريري والبخيتان )2014( ودراسة سلمان )2015القالف )
 .(2004( ودراسة صن ودونغ )2006) (( ودراسة يوكو2012ودراسة القربان )( 2013عوض )

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجتمع وعينة  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 4.3.1.2
( 2006) ( ودراسة يوكو2012) ( ودراسة القربان2014) ( ودراسة الهذلي2015) فمثل: دراسة القال الدراسة

دراسة ( و 2014) دراسة سلمان ي كون عينة ومجتمع الدراسة مشابه للدراسة الحالية. واختلفت الدراسة الحالية معف
 (2013) دراسة عوض( و 2013) ودراسة عبد العظيم( 2014) ودراسة محمد( 2014) الطريري والبخيتان
بينما تناولت هذه الدراسات تالميذ أن  الدراسة الحالية تناولت أطفال الروضة  إذ (2004) ودراسة صن ودونغ

 .المرحلة األولى
ثراء  ومما الشك فيه أن  الدراسات السابقة ذات دور مهم في تعزيز الدراسة الحالية ودعمها، من حيث تزويد وا 
اإلطار النظري للدراسة الحالية بالمعلومات المرتبطة بموضوع الدراسة، والوقوف على مختلف اآلراء واالتجاهات 

الذكر، والنتائج التي توصلت إليها، كما وتستفيد الدراسة  اآلنفةجراءات واالقتراحات التي قدمتها تلك الدراسات واإل
 الحالية من الدراسات السابقة في تصميم أدوات الدراسة.
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 الدراسات السابقة التي تناولت تنمية المفاهيم العلمية. 2.2
 فيوقد تم تبويب الدراسات السابقة  ،ية المفاهيم العلميةلقد أجريت دراسات متعددة تناولت موضوع تنم

، وعرضت حسب التسلسل الزمني من األحدث إلى عربية والثاني للدراسات األجنبيةمحورين: األول للدراسات ال
 األقدم.

 الدراسات العربية .1.2.2

نامج حاسوبي قائم على بعنوان: فاعلية بر في الجمهورية العربية السورية ( 2015)خضور دراسة . 1.1.2.2
 .الخيال العلمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الرياض

التعرف على فاعلية برنامج فاعلية برنامج حاسوبي قائم على الخيال العلمي في تنمية  هدفت الدراسة إلى
تعاقب الليل و الطبيعة، دورة المياه في و شرطي المرور، و المغناطيس، و بعض المفاهيم العلمية )تشكل قوس قزح، 

شارة المرور الضوئية( لطفل الروضة بعمر )و أجزاء النبات ونموه، و والنهار،  ، واستخدمت الباحثة ( سنوات6-5ا 
( طفاًل وطفلة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، حيث تم تقسيم 32شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) المنهج

( طفاًل وطفلة، 16( طفاًل وطفلة، والثانية ضابطة وعددها )16بية وعددها )العينة إلى مجموعتين: األولى تجري
وتمثلت أدوات الدراسة ب: اختبار المفاهيم العلمية المصور، وبرنامج حاسوبي قائم على الخيال العلمي لتنمية 

 صفوفات المتتابعة،مقياس رافن للمو استمارة المستوى االجتماعي )االقتصادي والثقافي(، و بعض المفاهيم العلمية، 
ه في تنمية بعض أظهر البرنامج الحاسوبي القائم على الخيال العلمي فعاليت :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج و 

، ابطة في التطبيق البعدي لالختبارالمجموعة الض علىالمجموعة التجريبية ب تفوق ب، وذلك بسالمفاهيم العلمية
، التطبيق البعدي المباشر والمؤجل المجموعة التجريبية فينتائج  في اختالف دأنه ال يوجبينت نتائج الدراسة  اكم

 المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر تبعًا لمتغير الجنس. في نتائج اختالفعدم وجود كما بينت 

ختراعات بعنوان: برنامج مقترح عن بعض االفي المملكة العربية السعودية ( 2015) دراسة هادي. 2.1.2.2
 العلمية لتنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المفاهيم العلمية التي ينبغي إكسابها ألطفال الروضة في المستوى 
ي المستوى التمهيدي التمهيدي، في ضوء بعض االختراعات العلمية والتعرف على درجة امتالك أطفال الروضة ف

تقديم برنامج مقترح عن بعض االختراعات العلمية لتنمية المفاهيم العلمية ومهارات  فضاًل عنلتلك المفاهيم، 
المنهج الوصفي وشبه التجريبي،  استخدمت الباحثة، و طفال الروضة في المستوى التمهيديالتفكير االبتكاري أل



18 
 

( روضة، ثم تم 115طفال الحكومية واألهلية بالطائف وبلغ عددها )وتكون مجتمع الدراسة من أطفال رياض األ
تمثلت أدوات الدراسة بقائمة و ( طفاًل. 52اختيار ثالث روضات بطريقة العينة العشوائية وبلغ عدد أفراد العينة )

العلمية لدى لتحديد المفاهيم العلمية التي ينبغي إكسابها ألطفال الروضة، واختبار مصور ولفظي لقياس المفاهيم 
(، وبرنامج مقترح عن بعض 2003)أطفال الروضة، واختبار التفكير اإلبداعي من إعداد انشراح والمشرفي، 
توصلت الدراسة إلى ، و أطفال الروضة االختراعات العلمية لتنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير االبتكاري لدى

المفاهيم العلمية أعلى من المتوسط في الدرجة الكلية  الروضة في امتالكمستوى أطفال  :اآلتيةالنتائج 
درجة امتالك أطفال الروضة في المستوى ، كما كانت لعلمية المرتبطة ببعض االختراعاتقياس المفاهيم االختبار 

 األصالة( في الدرجة الكلية لالختبار متوسطة.و المرونة، و التمهيدي لمهارات التفكير االبتكاري )الطالقة، 

بعنوان: أثر األلعاب اإللكترونية في تنمية في المملكة العربية السعودية ( 2014) الهذليدراسة  . 3.1.2.2
 بعض المفاهيم العلمية لدى طفل ما قبل المدرسة.

تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال  فيهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر األلعاب التعليمية اإللكترونية 
المنهج شبه التجريبي،  استخدمت الباحثة، و عة لمنطقة مكة المكرمة التعليميةحافظة الليث التابما قبل المدرسة بم

تم اختيارهم عشوائيًا من أطفال روضة أضم األولى بمحافظة الليث، طبقت عليها  ( طفالً 60وتكونت عينتها من )
فاهيم العلمية، وقد قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة وهي عبارة عن ألعاب تعليمية إلكترونية مناسبة لتنمية الم

توصلت ، و باته تم تطبيقه على عينة الدراسةاختبار التحصيل الدراسي للمفاهيم العلمية وبعد التحقق من صدقه وث
الحيوانات و جسم اإلنسان، و أكثر األلعاب تفضياًل لدى عينة الدراسة هي: األلوان، كانت  :اآلتيةإلى النتائج 

التي يمكن تنميتها ة المناسبة لطفل ما قبل المدرسة المفاهيم العلمي، و وظائف األعضاءو م خطأ، صح أو غارها، وص
الحيوانات و حاالت المادة، و جسم اإلنسان، و الوقت، و باستخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية هي: األلوان، 

أثر األلعاب ائج الدراسةكما بينت نت وظائف األعضاء.و صح أم خطأ، و الجمع، و صوت وصورة، و وصغارها، 
 التعليمية االلكترونية في تنمية المفاهيم العلمية.

فاعلية برنامج قائم على األنشطة في الجمهورية العربية السورية بعنوان: ( 2014) منصوردراسة  .4.1.2.2
 الفنية في إكساب طفل الروضة بعض المفاهيم العلمية.

( سنوات بعض 6-5فنية في إكساب أطفال رياض األطفال )هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية األنشطة ال
المنهج  ، واستخدمت الباحثةعينة دراسة على االختبار المصورالمفاهيم العلمية. وتعرف الفروق بين إجابات أفراد 

ملت لبعض المفاهيم العلمية. أما عينة الدراسة فقد ش اً مصور  اً بناء برنامج األنشطة الفنية واختبار و شبه التجريبي 
نة من )60) بطة ( طفاًل وطفلة ومجموعة ضا30( طفاًل وطفلة مقسمة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية مكو 
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نة من ) فاعلية األنشطة الفنية في تنمية المفاهيم  :اآلتية يجةتوصلت الدراسة إلى النت، و ( طفاًل وطفلة30مكو 
 .بها واالحتفاظالعلمية 

بعنوان: فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المفاهيم العلمية في العراق ( 2013) اليعقوبيدراسة . 5.1.2.2
 )البيولوجية( وفق نظرية فيجو تسكي على أطفال رياض األطفال في مدينة كربالء.

علية برنامج تدريبي لتعليم المفاهيم العلمية )البيولوجية( ألطفال رياض اهدفت الدراسة إلى التعرف على ف

أداتين: األولى برنامج تعليمي لتنمية المفاهيم العلمية  استخدمو المنهج شبه التجريبي،  استخدم الباحث، األطفال
مقسمين إلى  طفاًل وطفلة( 57وفق نظرية فيجو تسكي والثانية: اختبار للمفاهيم العلمية، وتكونت عينة الدراسة )

(  والثانية ضابطة 14واإلناث ) (13( وعدد الذكور فيها )27مجموعتين األولى التجريبية وعدد األطفال فيها )
فاعلية  :اآلتية يجةتوصلت الدراسة إلى النت، و (11( واإلناث )19د الذكور فيها )( وعد30وعدد األطفال فيها )

في مدينة  أطفال رياض األطفالعلى  وفق نظرية فيجو تسكي المفاهيم العلمية )البيولوجية( لتنميةبرنامج تدريبي 
 .كربالء

بعنوان: أثر برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم في العراق ( 2012) الشالجي وعباس دراسة. 6.1.2.2
 العلمية لدى أطفال الرياض.

هدفت الدراسة إلى بناء أداة للكشف عن مستوى المفاهيم العلمية لدى أطفال الرياض، وبناء برنامج يهدف إلى 
على أثر البرنامج الذي يقوم على أسلوب التعليم  تنمية المفاهيم العلمية لدى أطفال الرياض، ومن ثم التعرف
استخدم الباحثان و ، مفاهيم العلمية لدى أطفال الرياضاالستكشافي الموجه المعتمد على نظرية برونر في تنمية ال

 أداتين هما برنامج تنمية المفاهيم العلمية ومقياس المفاهيم العلمية نالباحثا المنهج شبه التجريبي، واستخدم
وطفلة من روضتين في مدينة بغداد وقسمت العينة إلى مجموعتين  طفالً  40، وتكونت عينة الدراسة من ورالمص

توصلت الدراسة إلى ، و وطفلة ( طفالً 20ة ضابطة مكونة من )وطفلة والثاني ( طفالً 20األولى تجريبية مكونة من )
 .ة لدى أطفال الرياضأثر البرنامج المقترح في تنمية المفاهيم العلمي: اآلتية يجةالنت

بعنوان: فعالية برنامج مقترح قائم على في المملكة العربية السعودية ( 2011) السيددراسة . 7.1.2.2
 إستراتيجية حل المشكالت في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة.

المشكالت في تنمية  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية برنامج مقترح قائم على إستراتيجية حل
المنهج التجريبي، واشتملت عينة الدراسة على ، واستخدمت الباحثة بعض المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة

( سنوات وتم تقسيمهم 6-5( طفاًل وطفلة من أطفال الروضة بالمستوى الثاني الذين تتراوح أعمارهم ما بين )40)
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تجريبية واألخرى ضابطة، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن قائمة  حدهماإاويتين ومتكافئتين إلى مجموعتين متس
أنف هاريس/ تقنين  المفاهيم العلمية التي تضمنها البرنامج المقترح )من إعداد الباحثة( واختبار رسم الرجل )لجود

على المفاهيم العلمية المصور من إعداد الباحثة وبرنامج الكمبيوتر القائم  مقياس( و 1983فاطمة حنفى، 
فعالية برنامج مقترح قائم على  :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج ، و حل المشكالت من إعداد الباحثة إستراتيجية

 .إستراتيجية حل المشكالت في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة
علمية مصممة في  فاعلية خبرة في الجمهورية العربية السورية بعنوان: (2011) المحموددراسة . 8.1.2.2

ضوء معايير مناهج رياض األطفال في الجمهورية العربية السورية في تنمية بعض المفاهيم العلمية لرياض 
 األطفال.

مصممة في ضوء معايير مناهج رياض األطفال في الجمهورية  هدفت الدراسة إلى قياس فعالية خبرة علمية
المنهج ، واستخدمت الباحثة لدراسة لدى أطفال الرياضة موضع االعربية السورية في تنمية بعض المفاهيم العلمي

( طفاًل 60شبه التجريبي وتم تطبيق الدراسة على عينة من أطفال الرياض في محافظة دمشق، وشملت العينة )
( طفاًل وطفلة، بحيث ُطبّ قت على أطفالها 30وطفلة من أطفال الرياض، بحيث تكونت العينة التجريبية من )

العلمية المصم مة وفق معايير المناهج الخاصة برياض األطفال، التي وضعتها وزارة التربية في الجمهورية  الخبرة
( طفاًل وطفلة كعينة ضابطة، لم تطبق عليهم الخبرة العلمية المصم مة وفق 30(، و)2006العربية السورية لعام )

، ل(لعلمية واالختبار التحصيلي )القبلي والبعدي والمؤجالمكونة من: الخبرة ا الدراسةالمعايير. وتم إعداد أدوات 
ق أطفال المجموعة الضابطة في التطبيعلى أطفال المجموعة التجريبية تفوق  :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج و 

، مما يدل على فعالية الخبرة العلمية المصم مة وفق معايير المناهج الخاصة البعدي المباشر والبعدي المؤجل
(، أي أن  التكامل في 2006برياض األطفال، التي وضعتها وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية لعام )
ادت من تركيز هذه المعارف المعارف التي اكتسبها األطفال من خالل األنشطة المتنوعة المتضمنة في الخبرة ز 

، مما يدل ق البعدي المباشر والبعدي المؤجللتطبياألطفال الذكور واإلناث في اعدم اختالف  فضاًل عن، وفهمها
ناثًا(.  على أن  الخبرة تضمنت أنشطة متنوعة، تناسب ميول جميع األطفال )ذكورًا وا 

أثر متغيرات التعليق الصوتي في برامج في جمهورية مصر العربية بعنوان: ( 2010) حماددراسة . 9.1.2.2
 العلمية لطفل الروضة. الكمبيوتر التعليمية على تنمية المفاهيم

تنمية المفاهيم  فيهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر متغيرات التعليق الصوتي في برامج الكمبيوتر التعليمية 
( طفل من أطفال 75تكونت عينة الدراسة من )و المنهج شبه التجريبي، ، واستخدم الباحث لمية لطفل الروضةالع

جموعات تجريبية متساوية العدد، واعتمدت الدراسة على استبانة المفاهيم ( تم تقسيمهم إلى ثالث مKG2الروضة )
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العلمية لطفل الروضة، واختبار تحصيلي موضوعي مصور لقياس مدى تنمية المفاهيم العلمية لألطفال، وتمثلت 
الثة متغيرات مادة المعالجة التجريبية في البرنامج الكمبيوتري التعليمي "طوقان في بيت العلوم" كما تم تطبيق ث

توصلت الدراسة إلى النتائج و  صوت امرأة(و  –صوت طفل و  –)صوت رجل  هنفسللتعليق الصوتي على البرنامج 
كما األطفال للتعلم،  انجذاباستخدام التعليق الصوتي في البرنامج قلل زمن التعلم، كما عمل على زيادة  :اآلتية
لعلمية بطريقة سهلة تعلم واكتساب األطفال للمفاهيم االجمع بين الصوت والصورة في وقت واحد على  ساعد

ن  و وممتعة،  ، أثناء التعلم في مه ويزيد من تركيزهمخاطبة القائم بالتعليق الصوتي للطفل في البرنامج يثير اهتما ا 
الثالثة تفوق أطفال المجموعة التجريبية الثانية )صوت الطفل( يليها المجموعة التجريبية كما بينت نتائج الدراسة 

 )صوت المرأة( يليها المجموعة التجريبية األولى )صوت الرجل( 

برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم في جمهورية مصر العربية بعنوان: ( 2003) سعددراسة . 10.1.2.2
 .العلمية لدى طفل الروضة باستخدام الدراما اإلبداعية

، يم العلمية لدى أطفال الرياضقترح لتنمية بعض المفاههدفت الدراسة إلى بناء برنامج للدراما اإلبداعية م
الضابطة(، وبلغت و  –المنهج شبه التجريبي الذي يعتمد على تصميم المجموعات )التجريبية واستخدمت الباحثة 

( سنوات 6 – 5) بين ( طفاًل وطفلة، تم اختيارهم بطريقة مقصودة وتراوحت أعمارهم الزمنية70عينة الدراسة )
لبعض المفاهيم  اً مقياسوطفلة. واستخدمت الباحثة  ( طفالً 35ائهم بالمتوسط، وكل مجموعة ضمت )ذكاتسم و 

توصلت ، و المقترح من إعداد الباحثة أيضاً  لدراما اإلبداعيةاروضة من إعداد الباحثة، وبرنامج العلمية لدى طفل ال
 المجموعة الضابطة في االختبار البعديطفال على أأطفال المجموعة التجريبية تفوق  :اآلتية يجةالدراسة إلى النت

للمفاهيم العلمية وهذا يعني فاعلية برنامج مقترح لتنمية المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة باستخدام الدراما 
 .اإلبداعية

بعنوان: فاعلية األركان التعليمية في تنمية في المملكة العربية السعودية ( 2002) الفضلدراسة . 11.1.2.2
مفاهيم العلمية لدى أطفال مؤسسات رياض األطفال الحكومية من وجهة نظر المعلمات ومن واقع اختبار ال

 تحصيلي لألطفال بمدينة مكة المكرمة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور اإليجابي للبيئة الصفية المتمثلة في األركان التعليمية في تنمية المفاهيم 
يجابيات وتالفي السلبيات لهذه لهذه المفاهيم، حتى يمكن دعم اال اكتساب األطفال العلمية، والوقوف على واقع
المنهجين )الوصفي وشبه ، واستخدمت الباحثة ن النظرة إليها وحل بعض مشكالتهااألركان والمساهمة في تحسي

المكرمة وعددها  ت بمكةشمل مجتمع الدراسة جميع رياض األطفال الحكومية التابعة لتعليم البنا، و التجريبي(
الدراسة جميع معلمات رياض األطفال الحكومية التابعة لتعليم البنات بمكة المكرمة  لت، كما شم( روضة14)
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( معلمة، واقتصرت عينة الدراسة على عينة عشوائية من أطفال القسم التمهيدي في بعض الرياض 138وعددهن )
وطفلة، كما استعانت الدراسة بأداتين صممتهما: األولى هي  ( طفالً 128الحكومية بمدينة مكة المكرمة، وعددهم )

اختبار تحصيلي وطبق على  االستبانة وطبقت على مربيات رياض األطفال في مدينة مكة المكرمة، والثانية:
ية، أظهرت النتائج أن  أكثر األركان فاعلية في تنمية المفاهيم العلم :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج ، و األطفال

هو ركن االكتشاف، يليه ركن التعايش األسري، ثم ركن األعمال اإلدراكية، ثم يأتي ركن البناء والهدم، وركن 
، اعلية في تنمية المفاهيم العلميةمن الفاعلية، وأخيرًا ركن المطالعة كأقل األركان ف نفسها المرتبةبالتعبير الفني 

ية نموًا لدى األطفال، مفهوم التطابق، يليه مفهوم التصنيف وبدرجة كما أظهرت النتائج أن  أكثر المفاهيم العلم
فيما يتعلق ، و أخيرًا مفهوم الزمن بدرجة منخفضةكبيرة، ثم مفهوم التناظر، ويليه مفهوم السرعة وبدرجة متوسطة، و 

 بواقع االختبار التحصيلي: أظهرت النتائج نمو المفاهيم العلمية لدى األطفال وبدرجة عالية.

 الدراسات األجنبية. 2.2.2

بعنوان: فاعلية استخدام في اليونان Dalacosta and Other (2009 ) داالكوستا وآخرون دراسة . 1.2.2.2
 الرسوم الكرتونية المتحركة في تطبيقات الوسائط المتعددة في دعم تعلم العلوم.

Multimedia application with animated cartoons for teaching science in 

elementary education 

هدفت الدراسة إلى تقويم فاعلية استخدام الرسوم الكرتونية المتحركة في تطبيقات الوسائط المتعددة في دعم 
للتالميذ في التمييز بين بعض المفاهيم العلمية، واستدعاء المعارف السابقة  اً تعلم العلوم ومعرفة إذا كانت عون

وقام الباحثون بتصميم مجموعة من الرسوم الكرتونية المتحركة  نهج شبه التجريبي،الم، واستخدم الباحثون لديهم
باستخدام البرامج المناسبة وتضمينها في تطبيقات الوسائط المتعددة لتصبح قائمة على الرسوم المتحركة الكرتونية، 

المدارس االبتدائية في بالصف الخامس في عدد من  اً ( تلميذ179وطبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )
( 77( سنة، وتم توزيع التالميذ على مجموعة تجريبية قوامها )11-10أثينا باليونان، وكانت تتراوح أعمارهم بين )

رتونية . واستخدم الباحثون الوسائط المتعددة القائمة على الرسوم الكاً ( تلميذ102تلميذّا ومجموعة ضابطة قوامها )
ن  استخدام الرسوم الكرتونية المتحركة في برامج إ: اآلتيةتوصلت الدراسة للنتيجة ، و اً يليتحص اً المتحركة. واختبار 

 الصف الوسائط المتعددة يرفع من التحصيل في مستوى التذكر ومستوى الفهم لبعض المفاهيم العلمية لدى تالميذ
 يقة خاطئة.الخامس االبتدائي، والتي عادًة ما يصعب فهمها مما يؤدي إلى استيعابها بطر 

بعنوان: معرفة أثر التدريب في الواليات المتحدة األمريكية Sussman (1979 ) سوسماندراسة . 2.2.2.2
 في االستطالع واالستكشاف لدى األطفال الصغار في مراكز الرعاية النهارية في إكساب مفاهيم علمية.
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Knowledge the training trace on pickeering and exploration to the small 

children from centers diurnal agitprop from acquirement scientific 

concepts. 

معرفة أثر التدريب في االستطالع واالستكشاف لدى األطفال الصغار في مراكز الرعاية  هدفت الدراسة إلى
( طفاًل 72ت عينة الدراسة )المنهج شبه التجريبي، وشمل، واستخدم الباحث النهارية في إكساب مفاهيم علمية

( سنوات ذات الدخل المنخفض في مدينة شيكاغو، قسموا إلى 6-4وطفلة من مركز الرعاية النهارية من سن )
أربع مجموعات ثالث منها تجريبية وواحدة ضابطة، األولى تعرضت أسبوعيًا مرتين لمدة خمسة أسابيع إلى أشياء 

 ةى المواقف واألشياء نفسها مصحوبالمجموعة الثانية تعرضت إلومواقف جديدة مع تدخل محدود للكبار، و 
بإرشادات وتوجيهات، والمجموعة الثالثة أتيحت لها الفرصة للعب مع تدخل الكبار، أما المجموعة الرابعة 
)الضابطة( فلعبت باألشياء نفسها من دون تدخل الكبار. أما أداة الدراسة فقد أعد مقياس حب االستطالع، كذلك 

تعرف  :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج ، و سلوك األطفال وتدوينه ةتولى مالحظمالحظة يهتم بها مراقب يال
، كما بينت وفي اكتساب مفاهيم علمية متعددة أشياء جديدة لمدة من الوقت يؤثر إيجابيًا في حب االستطالع

 الذكور أكثر حبًا لالستطالع من اإلناث.النتائج أن  

 التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:  أوجه .3.2.2

 يوجد العديد من أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في الهدف من  من حيث هدف الدراسة:. 1.3.2.2

 ية.الدراسة وهو تنمية المفاهيم العلم

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في  من حيث المنهج المتبع في الدراسة:. 2.3.2.2
 ( التي اتبعت المنهج الوصفي.2015) دراسة هاديالمنهج الذي اتبعته الدراسة باستثناء 

 .دراسةالاتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات في أدوات  من حيث أداة الدراسة:. 3.3.2.2
اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في مجتمع  من حيث مجتمع وعينة الدراسة:. 4.3.2.2

 .المرحلة األولى تالميذ( وكانت عينتها 2009) وآخرون  دراسة داالكوستاباستثناء: و  الدراسةوعينة 

م التعليمية في تنمية المفاهيم العلمية لدى وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها ألثر األفال
 أطفال الفئة الثالثة من مرحلة رياض األطفال.
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وسنتناول في الفصل التالي اإلطار النظري للدراسة حيث سيتم التعريف بالمفاهيم العلمية وخصائصها كما 
ات تصميم األفالم التعليمية سيتم التعريف بمفهوم الرسوم المتحركة وخصائصه واألفالم التعليمية ومزاياها وخطو 

 .وأنواعها ومعوقات استخدامها في الروضة
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 الفصل الثالث )اإلطار النظري(
 المقدمة

 المفاهيم العلمية. 1.3

 تمهيد

 تعريف المفهوم. 1.1.3

 نمو المفاهيم وتشكلها عند األطفال 2.1.3

 . تصنيف المفاهيم العلمية3.1.3

 . خصائص المفاهيم العلمية4.1.3

 . أهمية تعلم المفاهيم العلمية5.1.3

 ألطفال الروضة العلمية تعليم المفاهيم أساليب. 6.1.3

 دور المربية في تنمية المفاهيم العلمية ألطفال الروضة. 7.1.3

 . أهداف تنمية المفاهيم العلمية8.1.3

 لدى طفل الروضة التي يجب مراعاتها عند تنمية المفاهيم العلميةالمعايير . 9.1.3

 . صعوبة تعلم بعض المفاهيم العلمية10.1.3

 الرسوم المتحركة. 2.3

 تمهيد

 . خصائص ومميزات الرسوم المتحركة1.2.3

 والرسوم المتحركة الروضة طفل .2.2.3

 

http://www.yabahh.net/vb/showthread.php?t=6647
http://www.yabahh.net/vb/showthread.php?t=6647
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 . األفالم التعليمية3.3

 تمهيد

 ليمية. أنواع األفالم التع. 1.3.3

 المزايا التربوية لألفالم التعليمية. 2.3.3

 خطوات استخدام األفالم التعليمية في تعليم طفل الروضة 3.3.3

 غرفة النشاط معوقات استخدام األفالم التعليمية في. 4.3.3

 تصميم األفالم التعليمية .5.3.3
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 : اإلطار النظري الثالثالفصل 
 المقدمة

سة أثر استخدام األفالم التعليمية في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة، تهتم الدراسة الحالية بدرا
نشأتها ومزاياها وخطوات استخدامها وأنواعها، األفالم التعليمية من حيث:  علىفي هذا الفصل  سنتعرفلذلك 

تعريفها وأنواعها وأهميتها، وكذلك التعرف على طبيعة العلم وبنيته وباألخص ما يتعلق بالمفاهيم العلمية من حيث: 
األفالم التعليمية التي قام  ونظرًا ألن  وطريقة تكوينها لدى طفل الروضة وطرق تعليمها للطفل وصعوبات تعلمها، 

للرسوم المتحركة من حيث: نشأتها وتعريفها  اً خاص اً بتقنية الرسوم المتحركة فقد أفرد محور  جميعاً  الباحث بإعدادها
 أهم ايجابياتها وسلبياتها. ضاًل عنفوأهميتها للطفل 

 المفاهيم العلمية. 3.3

 تمهيد

التي تنظم أفكار الطفل ومدركاته وبياناته عن تصنيف المهمة في البناء المعرفي المفاهيم هي إحدى مراتب ال
يات ولهذا فإن المفاهيم تساعد الطفل وتزيد من قدرته على تعلم كمية غير محدودة من أساس ،الظواهر المحددة

المعرفة. وتكمن ماهية المفهوم في تعريف األشياء والظواهر والحوادث، فالمفاهيم ليست كلمات ولكنها تتكون من 
خالل استعمال الكلمات وتصبح هذه الكلمات عناوين تعبر عن األفكار التي يتضمنها المفهوم. والمفهوم عادًة 

ركز الباحثون على كيفية تشكيل  فقد ،(34، 2008 )العيسوي، لمات مفردة أو مجموعة من الكلماتيتكون من ك
وكان هذا التركيز منصبًا على تأثير  ،المعاني للمفاهيم العلمية عند الطفل، ودور الفهم في تشكيل هذه المعاني

العوامل الخارجية على الطفل مثل متغيرات المربية كشخصيتها، ووضوح تعابيرها، وحماسها وطريقة ثنائها، ثم إلى 
يز على ما يجري بداخل عقل الطفل مثل معرفته السابقة، وفهمه الساذج، وقدرته على التذكر، وقدرته على الترك

همات كبيرة وواضحة معالجة المعلومات، ودافعيته وانتباهه وأنماط تفكيره وقد كان للباحثين في التربية العلمية مسا
أبرز التعريفات الخاصة ناول في هذا المحور لذلك سوف نت ،(255، 1996)الخليلي وآخرون،  في هذا المجال

عملية نمو المفاهيم لدى األطفال وأنواعها، لننتقل للحديث  فضاًل عنالتي قدمها مجموعة من الباحثين،  ،بالمفهوم
 عن خصائص المفاهيم العلمية وطرائق تدريسها.
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 تعريف المفهوم. 1.1.3

 تعريفات لها ومن هذه التعريفات:اهتمت كثير من الدراسات بالمفاهيم وعملت على وضع 
من الموضوعات أو الرموز و العناصر أو الحوادث التي جمع فيما بينها  أنه: "مجموعةالمفهوم  فرّ  عُ 

خصائص مشتركة بحيث يمكن أن يعطى كل جزء منها االسم نفسه، فالمفاهيم هي مجموعة الفئات التي تندرج في 
بحيث تمكن الطفل من تصنيف هذه العناصر تحت االسم  ،كةوذات خصائص مشتر  ،إطارها عناصر متشابهة

 . (88، 2000نفسه" )دروزة، 

عبارة عن صورة عقلية لشيء ما، وقد يكون هذا الشيء مرئيًا أو فكرة مجردة أو نوعًا " أن ه المفهوم كما ُعرّ ف
 . (99، 1999)الشعوان،  "من السلوك

ألشياء أو الرموز أو الحوادث جمعت بعضها إلى بعض على عبارة عن زمرة من االمفهوم أنه " كما ُعرّ ف
 . (7، 1993)الطيطي،  "أساس خصائص مشتركة يمكن أن يشار إليها باسم أو رمز معين

 . (61: 2004)مردان والعبيدي،  مجاميع من األشياء التي لها أسماء مشتركة هاالمفاهيم أنوعرّ فت 

لفظية تدل على معلومات وأفكار مجردة ألشياء أو خبرات معينة  عبارات أو رموز: "أنه المفهوم كما ُعرّ ف
 . (67، 2001)أبو جاللة وعليمات،  "ذات صفات مشتركة وتتميز المفاهيم عن الحقائق بالتعميم والتجريد

فكرة أو تمثيل للعنصر المشترك الذي يمكن بواسطته التمييز بين المجموعات أو " المفهوم أنه كما ُعرّ ف
 . (275، 2009)جبارة،  "ت وهو أيضاً أي تصور عقلي عام أو مجرد لموقف أو أمر أو شيءالتصنيفا

فكرة عامة أو مصطلح يتفق عليه األفراد نتيجة المرور بخبرات متعددة عن شيء ما : "أنه المفهوم كما ُعرّ ف
 . (21، 2004)بطرس، " يشترك في خصائص محددة يتفق فيها كل أفراد هذا النوع

فكرة تختص بظاهرة معينة أو عالقة أو استنتاج عقلي يعبر عنها بواسطة كلمة من أنه: "المفهوم  فكما ُعرّ  
 . (53، 2004)سالمة،  "الكلمات أو مصطلح معين

، وعادًة ما يأخذ هذا عدة تجريد للعناصر التي تشترك في خصائص أو صفاتالمفهوم أنه: "  كما ُعرّ ف
 . (49، 2007" )أبو جاللة، ويقصد بالمفهوم مضمون ما يعنيه ،يهيدل عل اً أو عنوان اً التجريد اسم

وتعد المفاهيم من أكثر جوانب المعرفة فائدة في التعلم، كما تساعد المفاهيم على عملية تنظيم الخبرات التي 
 يكتسبها الطفل في المواقف التعليمية المختلفة.
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شيء معين تتكون في الذهن  لتوجد بينها عالقات حو مجموعة من المعلومات التي المفهوم أنه: "  كما ُعرّ ف
 . (40، 2001" )نشوان، وتشتمل على الصفات المشتركة والمميزة لهذا الشيء

تصور عقلي يعبر عنه من خالل لفظ أو رمز أو مجموعة أشياء وكائنات أو المفهوم أنه: "  كما ُعرّ ف
 . (30، 2006" )أبو زايدة، صفات األخرى الحوادث التي تشترك في صفة معينة أو أكثر مع تجاهل ال

مجموعة من األشياء أو الرموز أو الموضوعات أو العناصر أو األحداث الخاصة أنها وُعرّ فت المفاهيم كذلك 
التي يتم تجميعها على أساس من الصفات أو الخصائص المشتركة التي ُتضم في فئة بحسب معيار محدد، وبأنها 

 . (97، 2008)عطية،  من خالل خبرات أو مواد دراسية متتالية نسق من أفكار مجردة يتكون 

 ويتصل بالمفهوم ثالثة مظاهر أساسية: 

 : فراغ المفهوم ويشمل الحاالت التي لها صفات وخواص المفهوم.األول

: مصطلح المفهوم وهو االسم أو الرمز الذي ُيطلق على المفهوم في ضوء الخواص المشتركة بين الثاني
 غه.عناصر فرا 

: محتوى المفهوم وهو تلك العبارة التي تحدد الشروط الضرورية والكافية للمفهوم، أي التي تلخص و الثالث
التي تميزها عن غيرها صياغة في جملة تعطي المعنى وتعكس فرة في عناصر الفراغ، اتجمع الخواص المتو 

 . (87، 2007)عفانة وآخرون،  الصورة العامة لتلك الخواص

ما يتكون لدى الطفل من عّرف المفاهيم العلمية أنها: تُ لعلمية عن المفاهيم بصفة عامة، و المفاهيم اوال تختلف 
 . (78، 2004)زيتون،  معنى وفهم يرتبط بكلمة )مصطلح( أو عبارة أو عملية معينة

 :للمفهوم العلمي من زاويتين وينظر

o عملية المفهوم العلمي من حيث كونه( :Processهو عملية عقل )ية يتم عن طريقها تجريد مجموعة من 
لمجموعة من األشياء أو األحداث  حدث أو عملية أو المشتركة لشيء أو الصفات أو المالحظات أو الحقائق

 العمليات.  أو
o  ا  ناتجالمفهوم العلمي من حيث كونه (Product)  أو للعملية العقلية السابق ذكرها هو: االسم أو المصطلح

 (342، 2003الخصائص المشتركة. )النجدي وآخرون،  جموعة الصفات أوالذي يعطى لم الرمز
الصورة العقلية التي يكونها طفل  يعّرف الباحث المفاهيم العلمية أنها:ومن خالل استعراض التعريفات السابقة 

ات( )النباتات والحيوان لمفهوميمن تجريد الخصائص المشتركة للظواهر العلمية في  سنوات( 6-5من ) الروضة
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مقياس المفاهيم  علىوتتألف من االسم وداللته اللفظية ويتم قياسها بالدرجة التي يحصل عليها طفل الروضة 
 .المعّد لذلك خصيصاً  المصورالعلمية 

 نمو المفاهيم وتشكلها عند األطفال  2.1.3

وم في مرحلة رياض تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى أطفال الروضة أحد أهم أهداف تدريس العل يعد  
من أساسيات العلم والمعرفة العلمية التي تفيد في فهم هيكله العام وفي انتقال أثر  تعد  المفاهيماألطفال، كما 

على اختالف مستوياتهم التعليمية يتطلب أسلوبًا تدريسيًا  األطفالالتعلم، ولهذا فإن  تكوين المفاهيم العلمية لدى 
 .(80، 1999ن المفاهيم العلمية وبقائها واالحتفاظ بها )زيتون، يتضمن سالمة تكويمناسبًا 

ن  األساس في تكوين المفهوم هو أن يعرف و  يتطلب  العالقات الموجودة بين مجموعة الحقائق وهذا الطفلا 
حقائق العالقات الموجودة بين مجموعة من ال الطفلن  المفهوم بناء عقلي ينتج عن معرفة إعماًل عقليًا ولذلك يقال 

 .(82، 1978لهذا فإن  عملية تشكيل المفهوم عملية شخصية )الديب، 

 أن  تكوين المفهوم يحتاج إلى شرطين هما:كما 

 العناصر المشتركة للموضوعات واألحداث وضرورة تجريدها لتكوين التعميم. الطفلضرورة إدراك األول: 

لعناصر المتصلة بالمفهوم وتلك التي ال صلة لها قادرًا على التمييز بين ا الطفلضرورة أن يكون  الثاني:
 . (20، 2005بالتكوين الدقيق لمفاهيمه )الحبيشي، 

 وجانييه وبرونر وأوزبلبياجيه حاول العديد من التربويين الكشف عن مراحل تشكيل المفهوم من أمثال و 
ظر متعددة، فالسلوكيون يرون وغيرهم، وفسرت مدارس علم النفس عملية نمو المفاهيم لدى األطفال من وجهات ن

أن  تعلم المفهوم ليس إال حالة خاصة من حاالت التمييز والتعميم، وتضمن تعلم المفهوم عندهم سلسة من األمثلة 
تصنيفها بطريقة صحيحة ليتلقى التعزيز المناسب، كما  الطفلالتي يجب على تمية للمفهوم وغير المنتمية له، المن

لها )القيسي، يقوم بالربط بين أمثلة المفهوم واالستجابة من خالل عدم تقديم التعزيز  لطفلايعتقد السلوكيون أن  
وما  الطفل أما المعرفيون فيفسرون عملية تعلم المفاهيم في ضوء العمليات العقلية الموجودة لدى ،(37، 2001

تتضمن تعلم المفاهيم ينبغي أن يقوم به من أنشطة معرفية عند تعلمه مفهوم معين، وبالتالي يرون أن  عملية 
 (.154، 1999، وآخرون  عمليات عقلية، كفرض الفروض أو البدائل واختبارها للتحقق من صدقها )يونس

أن  المعارف أبنية أو تراكيب عقلية وهي كليات منظمة داخليًا أو أنظمة   Jean Piagetبياجيه جان يرى 
واعد للتعامل مع المعلومات واألحداث، ويتم عن طريقها تنظيم ذات عالقة داخلية، وهذه البنية للتراكيب هي ق

من  كاألحداث بصورة إيجابية، والنمو المعرفي ما هو إال تغير هذه األبنية المعرفية ويعتمد على الخبرة. ويتم ذل
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لم( مع ما ويقصد بالتمثيل تكيف العناصر الخارجية )مكونات التع لمواءمة،خالل عمليتين أساسيتين هما التمثيل وا
والمواءمة هي عملية يستوعب المعلومات أو يمثلها ويصنفها في ضوء ما يعرفه بالفعل،  إذلدى الطفل من معرفة، 

مة التركيب المعرفي للفرد للعناصر الخارجية الجديدة، بمعنى تكيف الذات مع مطالب البيئة تهدف إلى مالء
لق عليه ما يسمى التوازن أي تنظيم اإلنسان للمعلومات واألشياء، وحدوث التفاعل بين التمثيل والمواءمة يط

 .(50، 2012غير متناقض وبالتالي يستطيع فهم ما يراه )الدبور، المتناثرة في نظام معرفي 
بين الخبرات الجديدة  للطفل( أن  المفاهيم تنمو نتيجة الربط في البناء المعرفي Ausubl) أوزبليرى كما 

سبه أيضًا خبرة جديدة تدفعه إلى المزيد من التعلم، وهو يقسم مراحل تشكل المفاهيم عند والخبرات السابقة، بما يك
 األطفال إلى مرحلتين:

المرحلة األولى: مرحلة تشكيل المفاهيم من خالل االستكشاف لعدد كبير من المفاهيم والصفات المميزة لها  -1
 الخبرات والتدريب.تنمو من خالل و  ،التي تندمج لتشكيل الصورة الذهنية للمفهوم

المرحلة الثانية: مرحلة تعلم اسم المفهوم وفيها يتعلم الطفل أن االسم المنطوق أو المكتوب يمثل صفات  -2
 .(346، 2004المفهوم في المرحلة السابقة )الجالد، 

 مراحل تشكيل المفهوم لدى األطفال إلى ثالث مراحل رئيسة وهي: (Brunerبرونر )يقسم 

يل المفهوم مبنيًا على تفاعل كيكون تش فيها: وهي مرحلة العمل الحسي )المباشرة( و العمليةالمرحلة الحسية أ -1
اإلنسان العملي مع البيئة، ويستخدم الطفل في هذه المرحلة حواسه للكشف عن سمات وخصائص الماديات 

ال يؤديها بنفسه، المحسوسة التي يتعامل معها فهو يتعلم المفاهيم من خالل ربطها المباشر بأفعال أو أعم
فالطاولة هي ما يأكل عليها، والكرسي هو ما يجلس عليه، وهنا تبرز أهمية التدريب العملي واألداء في 

 تشكيل المفاهيم واكتسابها.
رة( المرحلة الصورية -2 : وفيها يكّون الطفل مفاهيمه عن طريق الخيال الذهني ويستطيع أن يمثل )المصو 

صور شبه مجردة غير مرتبطة بعمل خاص، فالطفل في هذه المرحلة يستطيع  المفاهيم بالرسم أو عن طريق
 أن يرسم الكرسي دون أن تمثل لديه عملية الجلوس.

دة( المرحلة الرمزية -3 يحل  إذ: وهي المرحلة التي يصل الطفل فيها إلى مرحلة التجريد واستخدام الرموز، )المجر 
 .(245، 2004كل األفعال الحركية )الجالد،  مكان الرمز

 :هي تكاد األدبيات التربوية تلتقي على أن تكون المفهوم عند الطفل يمر بأربع مراحلو 

 مرحلة المالحظة: التي يتعرض الطفل فيها للخبرات والمثيرات المختلفة. .1
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مرحلة المقارنة: التي يميز فيها الطفل بين الخصائص المشتركة بين كل مجموعة من هذه الخبرات  .2
 والمثيرات.

 لة التجريد: التي يستخلص فيها الخصائص المميزة لكل مجموعة أو فئة.مرح .3
مرحلة التعميم: التي يطلق فيها الطفل األحكام على كل ما يشاهده ويصنفه تصنيفًا خاصًا في ضوء  .4

 .(35، 2012خصائصه، ويضعه في الفئة التي ينتمي إليها )القربان، 

بسيط بينها، تشير في جملتها إلى أن  عملية تشكيل المفاهيم تبدأ على الرغم من االختالف ال ،إن  هذه المراحل
قدرة الطفل على لمس األشياء وتكوين فكرة عن  ءالعلماء مع بد مبكرًا، وأنها عملية متدرجة، وهي تبدأ عند بعض

التدريب يحتاج تعليمها إلى  إذشكلها، أو لونها، أو حجمها، ثم تتضح كمدخل للتعلم المنظم في عمر الرابعة، 
بطريقة مناسبة لعمر الطفل  -أي المفاهيم–والممارسة، وينبغي أن يراعي خصائص نمو الطفل، وأن يتم تقديمها 

 وإلدراكه، مع مراعاة التدرج.

 . تصنيف المفاهيم العلمية3.1.3

 :بطرائق مختلفة كما يأتي تصنيف المفاهيم العلمية نايمكن

 : لىها إمن حيث طريقة إدراكتنقسم المفاهيم  -1
 المالحظة  يمكن إدراك مدلولها عن طريق المالحظة: وهي المفاهيم التي مفاهيم محسوسة أو قائمة على

 أدوات مساعدة للحواس ومن أمثلتها: باستخدام الحواس أو

 بالبرودة أو السخونة. + المفهوم: )الحرارة( المدلول: اإلحساس

 الزرقاء. في الماء يحمر ورقة عباد الشمس+ المفهوم: )الحامض( المدلول: المادة التي محلولها 

 المالحظة: وهي المفاهيم التي ال يمكن إدراك مدلوالتها عن  مفاهيم شكلية أو مجردة أو غير قائمة على
 طريق المالحظة، بل يتطلب إدراكها القيام بعمليات عقلية وتصورات ذهنية معينة. ومن أمثلتها:

 أن توجد منفردة، أو مرتبطة مع غيرها، وتحمل صفات ذلك العنصر + الذرة: هي أصغر وحدة من العنصر يمكن
( +DNA  :)الوراثية للكائن الحي المادة التي تخزن المعلومات. 
 :إلى من حيث مستوياتهاوتنقسم المفاهيم  -2
 غ.ا والفر  والكتلة، مفاهيم أخرى: ومن أمثلتها: الزمن، مفاهيم أولية: وهي مفاهيم غير مشتقة من 
 من مفاهيم أخرى ومن أمثلتها: ة: وهي مفاهيم يمكن اشتقاقهامفاهيم مشتق 

 الزمن X المسافة = السرعة 
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 تسارع الجاذبية Xالقوة = الكتلة 
 :إلى من حيث درجة تعقيدهاوتنقسم المفاهيم  -3
  تتتضمن مدلوالتها عددًا قلياًل من الكلما مفاهيم بسيطة: وهي المفاهيم التي 

 ومن أمثلتها:
 الحي.  اء الكائنالخلية: وحدة بن

 األيون: ذرة أو مجموعة ذرية مشحونة.
 مدلوالتها عدًدا أكثر من الكلمات ومن أمثلتها:  مفاهيم معقدة: هي المفاهيم التي تتضمن 

حول النواة التي تتمركز فيها كتلة  شحنات سالبة تدور في مستويات طاقة الذرة: نظام متكامل من جسيمات تحمل
الشحنات  ا يحمل شحنة موجبة واآلخر غير مشحون، وعددمالجسيمات أحدهن من اوبها نوع الذرة،

 السالبة. الموجبة يساوي عدد الشحنات

 إلى آخر وفقًا لمستوى النمو اللغوي للطفل. درجة تعقيد المفهوم من صف دارسيتختلف و 

 :إلى من حيث درجة تعلمهاوتنقسم المفاهيم  -4
 لألطفال، أو هي المفاهيم التي  تخدم في تعريفها كلمات مألوفةيس مفاهيم سهلة التعلم: هي المفاهيم التي

 للطفل أن درس متطلبات تعلمها. سبق
 يستخدم في تعريفها كلمات غير مألوفة للطفل، أو هي المفاهيم  مفاهيم صعبة التعلم: هي المفاهيم التي

 ا.للطفل دراسة متطلبات تعلمه التي لم يسبق
 ومستويات الطاقة، والكتلة صار ( إن كان الطفل قد سبق له دراسة الشحناتمثال: مفهوم الذرة )السابق عرضه

 .(35، 2012المفهوم سهل التعلم والعكس صحيح )عوض هللا، 
 كما يمكن تصنيف المفاهيم العلمية إلى:

 التجمد(.و التمدد، و أنها محسوسة تعتمد على المالحظة المباشرة، مثل: )الزهرة، مفاهيم مادية: وتمتاز  -1
 اإللكترون(.و األيون، و هيم مجردة: تعتمد على التخيل والقدرات القلية العليا، مثل: )الذ رة، مفا -2
مفاهيم فصل: وهي تعرف بخاصية واحدة، أو يشترط فيها توافر خاصية محددة، مثل: "األيون عبارة عن  -3

 ذرة تحمل شحنة كهربائية".
"المادة كل شيء يشغل حيزًا في الفراغ، وله  مفاهيم ربط: وهي تربط بين أكثر من خاصية للمفهوم، مثل: -4

 ثقل ويمكن إدراكه بالحواس".
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مفاهيم عالئقية: وهي تبحث عن عالقة تربط بين أكثر من مفهوم، مثل: "الكثافة ظهرت من خالل العالقة  -5
 بين الكتلة والحجم".

نعكاس، االنكسار. مفاهيم معقدة: وهي مفاهيم تعتمد على تفسير الظاهر الطبيعية، مثل: التطور، اال -6
 (28، 2009اآلغا ، اللولو و )

 . خصائص المفاهيم العلمية4.1.3

الذاكرة، أو مجرد عادة  رتباطية المتكونة بواسطةمن العالقات اال من المالحظ أن المفهوم ليس مجرد مجموعة
 قط حينما يصلالتدريب، ولكن يمكن تحقيقه ف فهو عمل مركب، ال يمكن تعلمه عن طريق عقلية، بل يتعدى ذلك

النمو العقلي للطفل إلى المستوى المطلوب، وهناك بعض الخصائص التي يتصف بها المفهوم وهي تعطي داللة 
 منها:، المفهوم وطريقة نمائه في أذهان األطفال واضحة عن طبيعة

 الصعوبة من مرحلة إلى أخرى أكثر تعقيدا تتكون المفاهيم وتنمو باستمرار، وتتدرج في 
  م بنمو المفاهيم.العلينمو 
 .المفاهيم هي أدوات الفكر الرئيسية 
 .المفاهيم تتولد بالخبرة وبدونها تكون ناقصة 
 .تختلف مدلوالت المفاهيم الواحدة من شخص آلخر وذلك الختالف مستوى الخبرة 
  (95، 2014للطفل. )مصطفى،  المفاهيم على الخبرات السابقةتعتمد 
 ا في: المادة كل شيء يشغل حيزًا وله ثقل ويمكن إدراكه بالحواس.يتضمن المفهوم العلمي التعميم، كم 
 جميع أفراد فئة المفهوم وتميزه عن  الخصائص المميزة التي يشترك فيها لكل مفهوم علمي مجموعة من

المفاهيم العلمية األخرى )الطيور أجسامها مغطاة بالريش(، وله خصائص أخرى متغيرة أو ثانوية كما في 
ور في خصائص: المناقير واألرجل والرقية....إلخ، وعمليًا تتكون المفاهيم العلمية من خالل اختالف الطي

 )التصنيف( والتعميم.وعمليات ثالث هي: التمييز، التنظيم 
  ،تكوين المفاهيم العلمية ونموها عملية مستمرة تتدرج في الصعوبة من صف ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى

العلمية نفسها. ولنضج الطفل بيولوجيًا وعقليًا وازدياد خبراته التعليمية. وباختصار  وذلك نتيجة لنمو المعرفة
: )أ( من الغموض إلى الوضوح، )ب( من مفهوم غير اآلتيتنمو المفاهيم العلمية وتتطور حسب التسلسل 

 دقيق )علميًا( إلى مفهوم دقيق )علميًا(، )ج( من )المفهوم المحسوس إلى المفهوم المجرد.
 تكون المفهوم من: االسم )الزهرة(، الورقة، الخلية،....، ومن الداللة اللفظية للمفهوم "المركب: مجموعة ي

 (68، 2001)أبو جاللة وعليمات،  ذرات ممتدة مع بعضها بنسب وزنية ثابتة".
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 تركة يتم انتظام المفاهيم في تنظيمات أفقية ورأسية فالتنظيم األفقي يدل على وجود بعض الخصائص المش
 التنظيم الرأسي. هناولكن نظرًا الختالفها في بعض الصفات فيأتي 

 ال بد  من تعلمه بعض المفاهيم الخاصة التي يتكون منها المفهوم العام. اً عام اً لكي يتعلم اإلنسان مفهوم 
 ،مفاهيم االستخدام الظاهر لل إذ ينطبق تستخدم المفاهيم بطريقتين على األقل، ظاهرية عامة وباطنية خاصة

على الحاالت التي يشيع فيها االعتراف بالمصطلحات التي تكون واضحة لكل من يشاهد الشيء أو الحدث، 
ة للشيء، أما االستخدام الباطني يوينتج استخدام المفهوم من شيوع االتفاق أو القبول للخصائص الموضوع
م يعرف بنتيجة للخبرات الشخصية )الخاص( للمفاهيم فيختلف من شخص آلخر، وفي هذه الحالة فإن المفهو 

 الذاتية المصاحبة لتكوينه.
  لكل مفهوم شحنة انفعال، وتكون المفاهيم الذاتية التي تتعلق بذات الشخص أو بالناس أو األشياء التي لها

 صلة بالشخص نفسه مشحونة انفعاليًا بدرجة أكبر من المفاهيم الموضوعية )كالحقائق العلمية(.
 ى التوافق الشخصي واالجتماعي، فالمفاهيم اإليجابية تقود إلى السلوك اإليجابي والعكس تؤثر المفاهيم عل

 صحيح.
 (56-54، 2004تتكون القيم. )بطرس،  نفسه األسلوبلكثير من المفاهيم بدون وعي و تتكون ا 

 ومما سبق ذكره نالحظ أن  المفهوم يتميز بمجموعة من الخصائص منها:
 آخر. إلى طفليختلف المفهوم من  -1
 المفهوم ويتطور من الصعوبة إلى السهولة، ومن الغموض إلى الوضوح.ينمو  -2
 منها: السن، الخبرة، البيئة..... عدة عوامل الطفليتأثر نمو المفهوم لدى  -3
 المفهوم ويتطور باستمرار.ينمو  -4
 لكل مفهوم خصائص تميزه عن غيره من المفاهيم. -5

 . أهمية تعلم المفاهيم العلمية5.1.3

الة غاية أساسية من غايات تعليم الطفل في رياض إن   مساعدة األطفال على تعلم المفاهيم العلمية بطريقة فع 
 الشك فيه أن لتعلم المفاهيم فوائد عظيمة منها:األطفال، ومما 

  نها تلخص وتصنف ما هو موجود في البيئة من أشياء أو مواقف.إتقلل من تعقد البيئة إذ 
  ف بها أشياء موجودة في البيئة.تعد الوسائل التي تعر 
 .تقلل الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة أي جديد 
 .تساعد على التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط 
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 .تسمح بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء واألحداث 
  تعلم المفاهيم على انتقال أثر التعلم.يساعد 
 علوم، وتزيد من دوافعهم، وتحفزهم على التخصص.تؤدي إلى زيادة اهتمام األطفال بمادة ال 
 .تؤدي إلى توفير أساس الختيار الخبرات وتنظيم الموقف التعليمي وتحديد الهدف من المنهج 
  (59، 2004 سالمة،تدريس المفاهيم العلمية من إبراز الترابط بين فروع العلم )سيمكننا. 

 :يأتيوأهمية في التربية العلمية ويتمثل ذلك فيما  أن  تعلم األطفال للمفاهيم العلمية له فوائد كما

تشكل المفاهيم العلمية أساس المعرفة العلمية وهي لغة العلم وأكثر ثباتًا من الحقائق العلمية الجزئية، وتسهل 
التعامل في مجتمعهم وبيئتهم ألنها تضم مجموعة من األحداث واألشياء في اسم  األطفالالمفاهيم العلمية على 

درك تيات ما لم تشكل المفاهيم العلمية األساس للمبادئ والقوانين والنظر  ، كماد فقط أال وهو "اسم المفهوم"واح
، كما تساعد في التعلم ياتوالقوانين والنظر لن يكون الطفل قادرًا على تعلم المبادئ  المفاهيم العلمية ويفهمها

الطبيعية واالجتماعية للبيئة عن طريق تجزئتها إلى  بصورة سليمة، وتساعد على التعامل بفاعلية مع المشكالت
تعمل على تنظيم عدد من المالحظات للمدركات الحسية، والتقليل من  امجموعة من األجزاء يمكن التحكم بها، كم

في العديد من المواقف عدة فالمفاهيم التي يتعلمها الطفل يطبقها ويستخدمها مرات  ،علمتالحاجة إلى إعادة ال
مية دون الحاجة إلى تعلمها من جديد، كما تساعد على الحد من صعوبات التعلم عند انتقال الطفل من التعلي

أنها  امرحلة إلى أخرى أو من صف إلى صف آخر ألن  ما تعلمه في البداية ترتكز عليه المعلومات الالحقة، كم
نجاز األنشطة المختلفة تقدم لنا وجهة نظر واحدة للحقيقة أو الواقع، كما أنها تساعدنا على ا التصال بالمجتمع وا 

التي ال تتحقق بدونها، ألن  اإلنسان يتميز بقدرته على فهم المفاهيم واستيعابها، وتعمل على تنظيم المعلومات 
المختلفة وتصنيفها بشكل يساعد على فهم العالقات المتبادلة وجعلها ذات معنى، وتعمل أيضًا على تنظيم 

من خالل تشكيل مفاهيم خاصة بها ألن  األفراد يمرون بخبرات مختلفة وهذه الخبرات تنتظم  الخبرات المختلفة،
 . (15، 2006)السراني، 

 أهمية المفاهيم في النقاط اآلتية: برونرحدد  كما

 فهم أساسيات العلم مما يجعل المادة الدراسية أكثر شمواًل. -1
 هيكلي مفاهيمي، فإنها سوف تنسى بسرعة. هوم في إطارأنه ما لم تنظم التفصيالت والجوانب المعرفية للمف -2
 والظروف الجديدة. وانتقال أثره للمواقف فهم المفاهيم والمبادئ هو األسلوب الوحيد لزيادة فاعلية التعلم -3
المعرفة السابقة للطفل والمعرفة الالحقة أمرا  االهتمام بالمفاهيم الكبرى وفهمها يجعل أمر تضييق الفجوة بين -4

 .ممكناً 
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ذهنية تتكون لدى األطفال عن هذه المدركات  تصورات وتصبحتعبر المفاهيم من خالل المدركات الحسية  -5
 وسهاًل وقائمًا على الفهم. الحسية، فإذا كانت المفاهيم قد بنيت على هذا األساس فإنها تجعل التعلم يسيرا

يات التعلم تؤكد على التدرج من الخبرة يتمشى بناء المفاهيم لدى األطفال مع نظريات التعلم ومبادئه، فنظر  -6
 المفاهيم. الخبرة الحسية غير المباشرة ثم الخبرة المجردة، وفي ذلك تستخدم الحسية المباشرة إلى

المفهوم الواحد يؤدي إلى تعلم مفهوم جديد أو  المفاهيم مع بعضها، وتبنى على بعضها البعض فتعلمتترابط  -7
بناء، وهذا يجعل عرض المادة التعليمية عرضًا منطقيًا، األمر الذي يجعل والمفاهيم هرمية ال مفاهيم جديدة

منظمة  ، فالترابط والتسلسل في عرض المفاهيم يجعل المادةكافة باإلمكان التعلم في المستويات التعليمية
 وسهلة التعلم.

ذا ما حدث الفهم عديم الجدوى وا   يؤدي تعلم المفاهيم إلى الفهم واالستيعاب، ويبعد الطفل عن التعلم -8
ذا واالستيعاب أمكن تطبيق هذا للتعلم أصبح  ما الفهم في مواقف جديدة، ولذلك فإن التعلم يصبح ذا معنى، وا 

 .(31، 2006)أبو زايدة،  ذاتي معنى فإن األطفال يقبلون على التعلم بدافعية واهتمام
ساعد على الربط بين الحقائق العلمية المختلفة يساعد على زيادة فهم األطفال للمادة الدراسية إذ أن  المفاهيم ت -9

 وبالتالي يسهل على األطفال تعلمها ويزداد فهمهم للمادة الدراسية.
 بالمادة الدراسية وزيادة دوافعهم لتعلمها. األطفال يساعد على زيادة اهتمام -10
سبق أن تعلموه من يساعد على انتقال أثر التعلم، فدراسة المفاهيم تتيح لألطفال الفرصة الستخدام ما  -11

مواقف، وذلك ألن  تعلم المفاهيم يساعد األطفال على إيجاد العالقات بين العناصر المختلفة في موقف 
تعليمي وبالتالي يمكنهم أن يتعرفوا على أوجه التشابه بين ما سيق أن تعلموه والمواقف الجديدة.                 

 (103، 2014)مصطفى، 

يساعد على التخطيط والتنبؤ والتنظيم  إذضرورة  يعد  لباحث أن  تعلم المفاهيم العلمية وفي ضوء ما سبق يرى ا
براز الترابط بين فروع العلم المختلفة، ومن هذا  والربط بين األشياء، وانتقال أثر التعلم إلى مواقف جديدة، وا 

هيم العلمية، وذلك من خالل توظيف المنطلق يجب على المربيات في رياض األطفال التأكيد على أهمية تعلم المفا
التقنيات الحديثة والمناسبة في التعليم، وقد استخدم الباحث األفالم التعليمية في عملية تنمية المفاهيم العلمية لما 

 تتميز به األفالم من خصائص تسهل عملية تقديم وشرح المفاهيم العلمية لطفل الروضة.

 هوم العلمي:تعلم المف. العوامل المؤثرة في 6.1.3

يمكن تصنيف هذه و نتيجة لطبيعة عملية التعلم والتعليم نفسها،  العلمي تتعدد العوامل المؤثرة في تعلم المفهوم
 :كما يأتي  العوامل 
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ومن هذه العوامل عمر المتعلم واستعداده ودافعيته لتعلم المفهوم . العوامل المتعلقة بالمتعلم: 1.6.1.3
 تعلمه للمفاهيم السابقة، والالزمة لتعلم المفاهيم الجديدة.ت والخبرات السابقة ومستويا

تنظيم تعلم المفهوم، ومن  التي تتعلق بالخطوات المتبعة في. العوامل المتعلقة بالموقف التعليمي: 2.6.1.3
جراء اختبار قبلي لمعرفة التو معرفة األطفال للمفاهيم المنشودة، اختبار  :أمثلتها يار اختو ال، علم السابق لدى األطفا 

توفير فرص التدريب والممارسة، و المفاهيم المخصصة،  عنة المناسبة اختيار األمثلو إستراتيجية التعليم المناسبة، 
 اختبار مدى تعلم المفاهيم المنشودة.و 

األمثلة  التي تؤثر في تعلمه:ومن العوامل المتعلقة بالمفهوم  . العوامل المتعلقة بالمفهوم نفسه:3.6.1.3
التغذية و ، طبيعة المفهوم المادية والتجريديةو الصفات العقلية والالعقلية المتعلقة بصفات المفهوم، و أمثلة، والال

 .(58، 2012التي تقوم مقام التعزيز عندما تكون اإلجابة صحيحة )الدبور، الراجعة 

 العلمية تعليم المفاهيم أساليب. 7.1.3

التي  المهمةمن األمور عملية اختيار المربية لطريقة التدريس المناسبة لتعليم المفاهيم العلمية وتبسيطها إن 
 :ومنها التعلم الفعالدور في الروضة  ولإلمكانيات المتاحة في ،ساعد الطفل على تعلمها بسهولة وسرعةت
 ( الطريقة االستنتاجيةDeductive Method) 

تتكون الطريق االستنتاجية لتعليم المفاهيم العلمية من إعطاء تعريف المفهوم، ثم إتباع ذلك باألمثلة 
 لب أمثلة عليه من األطفال أو أن تقوم المربية هيالتفصيلية، بحيث تعطي المربية التعريف، وبعد ذلك إما أن تط

 ( يوضح ذلك: 1، والشكل )ابإعطائها بنفسه

 
 ات الطريقة االستنتاجية( خطو 1الشكل )

وتد رس المفاهيم بالطريقة االستنتاجية بطريقة تعليمية تقوم على دراسة ومناقشة  خطوات الطريقة االستنتاجية:
، أي أن  الطفل يقوم باشتقاق لخاصة للتحقق من صحة هذه القضاياالقواعد العامة في تطبيقها على القضايا ا

العامة وصل إلى صحة هذه األجزاء من خالل تطبيقها أو قياسها على القواعد األجزاء من القاعدة، ويمكن أن يت
 .(88، 1998)سعادة واليوسف، 

http://www.yabahh.net/vb/showthread.php?t=6647
http://www.yabahh.net/vb/showthread.php?t=6647
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 ةالطريقة االستقرائي (Inductive Method)  

تتكون الطريقة االستقرائية من إعطاء األمثلة أواًل ثم استقراء أو استخراج المفهوم المستهدف منها، بحيث 
ويساعد األطفال بإعطاء مزيد من  ،األطفال محاولة استكشاف المفهوم المنشود منوتطلب تعطي المربية األمثلة 

 ( يوضح ذلك:2األمثلة، والشكل )

 
 ( خطوات الطريقة االستقرائية2الشكل )

باالستقراء إلى نصل  إذويمكن الجمع بين الطريقتين االستنتاجية واالستقرائية في تنمية المفاهيم العلمية، 
حقق من خالل باالستنتاج األنشطة على المفهوم، ويكون الدور األكبر للطفل، وهذا ما يتطبق نو فهوم، تعريف الم

 .(61، 2012استخدام االكتشاف، فهو يجمع بين الطريقتين االستنتاجية واالستقرائية )الدبور، 

 أوزوبل: عر ف طريقة تعليم المفاهيم باستخدام المنظمات المتقدمة (Ausubel) أنها ات المتقدمة المنظم
في بداية النشاط اليومي أو في بداية تعلم الطفل أساسية تعرض على  عبارة عن مادة تمهيدية ومعلومات

عليها في  بركيزة معرفية عامة يعتمدالطفل وتهدف إلى تزويد  ،موضوع معين أو عند بداية تعلم وحدة كاملة
التي الشارحة  المتقدمة األول يسمى المنظمات :نتكوين المفاهيم، وتنقسم المنظمات المتقدمة إلى قسمي

 ستخدمالتي تمى المنظمات المتقدمة المقارنة سي, والثاني الطفلستخدم عندما تكون المفاهيم جديدة على ت
 .الطفلعندما تكون المفاهيم غير جديدة على 

 معلومات وكيفية ال عن الطفلاالستقصاء عملية عامة يبحث من خاللها  :طريقة تعليم المفاهيم باالستقصاء
الوصول إليها, وفهم الطرق المناسبة التي تؤدي إلى الحلول الصحيحة. وتتمثل خطوات الطريقة االستقصائية 

تحليل و جمع المعلومات، و تصميم التجربة، و ، فرض الفروضو ، في العمليات العقلية اآلتية: )تحديد المشكلة
العمليات العقلية لالستكشاف المتمثلة في:  يات مبنية علىوهذه العمل ،التوصل إلى الحلول(و المعلومات، 

 .(32، 2005)الحبيشي،  التنبؤ، والوصف, واالستنتاجو المالحظة, والتصنيف, والقياس, 
 القدرات العقلية لألطفال فال يقدم  : تمتاز دورة التعلم بأنها تراعيطريقة تعليم المفاهيم باستخدام دورة التعلم

وتقدم هذه الطريقة العلم على شكل بحثي إذ يسير التعلم فيها من  التي يستطيع تعلمها، للطفل إال المفاهيم
وكأنه ذلك العالم الطفل إلى التفكير وتنمي مهاراته الفكرية، فهي تتعامل مع الطفل الجزء إلى الكل، وتدفع 
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تدريس المفاهيم وفقًا الصغير الذي ينبغي األخذ بيده ليصبح عالم الغد. ويمكن استخدام دورة التعلم في 
)الحبيشي،  مرحلة تطبيق المفهوم(و مرحلة استخالص المفهوم، و اآلتية: )مرحلة استكشاف المفهوم، للمراحل 
2005 ،31). 

 :حدد جانييه ثمانية أنماط تعليمية رتبها في نسق هرمي ابتداًء من  نموذج جانييه لتدريس المفاهيم العلمية
م وانتهاًء بتعلم حل المشكالت في قمة الهرم، ونموذج جانييه استقرائي للمفاهيم التعلم باإلشارة في قاعدة الهر 

 .المادية، واستنتاجي للمفاهيم المجردة

 

 
 ( األنماط التعليمية في نموذج جانييه التعليمي3الشكل )

 وتتمثل خطوات نموذج جانييه وفق الطريقة االستقرائية في الخطوات اآلتية:
 يمية وا عالم األطفال بها.صياغة األهداف التعل (1
 عرض أمثلة إيجابية للمفهوم على األطفال إلكسابهم اسم المفهوم. (2
 عرض أمثلة إيجابية وأمثلة سلبية متنوعة ومتدرجة في الصعوبة على هيئة أزواج متقابلة بترتيب متزامن. (3
لى المثال السلبي دون شرح. (4  إشارة المربية إلى المثال اإليجابي وا 
ارنة األمثلة اإليجابية واألمثلة السلبية، وتجريد الصفات المميزة للمفهوم وصياغة تعريف قيام الطفل بمق (5

 للمفهوم.
 .تقديم التعزيز المناسب (6

 وتتمثل خطوات جانييه وفق الطريقة االستنتاجية في الخطوات اآلتية:
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التي يحويها تعريف  تقديم تعريف المفهوم لألطفال، ومطالبتهم بتوضيح المعنى اللفظي للكلمات والمفاهيم (1
 المفهوم.

 مراجعة األطفال المفاهيم االستدراكية الواردة في التعريف. (2
تقديم األمثلة اإليجابية واألمثلة السلبية للمفهوم، ومطالبة األطفال بتصنيفها إلى أمثلة تنتمي للتعريف وأمثلة  (3

 ال تنتمي للتعريف.
 . (159-154، 1998تقديم التعزيز المناسب )سعادة واليوسف،  (4

 واقترح جانييه تسع مراحل للتعليم أسماها األحداث، وهي كاآلتي:

زويد الطفل تو تقديم المحفز "المحتوى"، و استرجاع التعلم السابق، و ا عالم األطفال بالهدف، و )جذب انتباه األطفال، 
تحسين و المتعلم،  تقويم أداءو تزويد الطفل بالتغذية الراجعة، و تحفيز أداء الطفل، و باإلشارات والتوجيهات، 

 االحتفاظ بالتعلم وانتقال أثره.

 
 ( أحداث جانييه التسعة4شكل )

التعليمي، ثم قدم بعض التمارين ثم  ثم قام بعرض الفيلم ،باسترجاع التعلم السابق لدى األطفالالباحث وقد قام 
 التغذية الراجعة ثم التعزيز.
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  :ج التغير المفهومي الستبدال فهم علمي سليم بالفهم اقترح بوسنر نموذنموذج التغير المفاهيمي لبوسنر
  الموجود لدى األطفال، ويتم ذلك داخل غرفة النشاط وفق الخطوات اآلتية: ئطاالخ

 تصنيف أنماط الفهم الخطأ الموجود لدى األطفال حول ظاهرة معينة. .1
 تكييف المادة الدراسية بصورة تتالءم وبنية المفاهيم السابقة لألطفال. .2
 الخبرات الجديدة وفق بعض أو جميع اإلستراتيجيات اآلتية: تقديم .3
جراء التجارب  (أ التكامل: ويهدف إلى ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة عن طريق الشرح والمناقشة وا 

 والعروض.
دراك وفهم وتحقيق قبول المفهوم الجديد. (ب  التمييز: ويهدف إلى إكساب األطفال القدرة على تمييز وا 
 لمفاهيم: ويهدف إلى استبدال مفهوم جديد بآخر سابق نتيجة إدراك الطفل لخالف بينهما.تبديل ا (ت
للطفل التجسير أو الربط المفهومي: ويهدف إلى ربط المفاهيم األساسية المجردة بخبرات مألوفة ذات معنى  (ث

 .(23-22، 1994)صباريني والخطيب، 

هم الخاطئ للمفاهيم العلمية لدى الطفل واستبداله ونالحظ مما سبق أن نموذج بوسنر ركز على  تغيير الف
 بفهم علمي سليم عن طريق استراتيجيات )التكامل، والتمييز، والتبديل، والتجسير(

 . دور المربية في تنمية المفاهيم العلمية ألطفال الروضة8.1.3

توفير المواد واألدوات  للمربية دور مهم في تنمية المفاهيم العلمية ألطفال ما قبل المدرسة، فيجب عليها
الالزمة لتشجيع األطفال واستثارة دافعيتهم للتعلم وتوفير الوسائل التعليمية التي تساعد األطفال على اكتساب 

تاحة الفرصة   ،لكي يتعاملوا مع هذه المواد واألدوات واألشياء مباشرًة باستخدام أسلوب المالحظة لهمالمفاهيم وا 
يقة وذلك من خالل أمثلة أو رموز أو تلميحات لتسهيل عملية التعلم واستخدام كل وتوضيح المعنى بأكثر من طر 

ومساعدة الطفل على تنمية إمكاناته الفطرية )آليات  يةواالستنباط ئيةقتي تعليم المفاهيم مثل االستقرامن طري
دراكية( )بطرس، و بصرية، و يدوية،   .(207-206، 2004ا 

 مية. أهداف تنمية المفاهيم العل9.1.3

 اآلتي:ك لمية في أهداف عامة وأهداف خاصةتنحصر أهداف تنمية المفاهيم الع

 يأتي: تنحصر األهداف العامة لتنمية المفاهيم العلمية فيما األهداف العامة: 
 .الجانب المعرفي: ويتضمن الحقائق والمفاهيم واالتجاهات والقيم 
 .الجانب االنفعالي: ويتضمن الميول واالتجاهات والقيم 
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 (143، 2004حركي: ويتضمن المهارات بأنواعها المختلفة )بطرس،  الجانب النفس. 
 :تنحصر األهداف الخاصة لتنمية المفاهيم العلمية في تنمية االتجاه العلمي لدى الطفل  األهداف الخاصة

 :يأتيكما يتضح فيما 
  الطبيعية والبيئية. ةإشباع فضول الطفل للتعرف على الظاهر 
 طرق العلمية الستخدامها في خبرات الحياة اليومية.تعليم الطفل ال 
 .استثارة الطفل وتحفيزه للتعرف على مكونات البيئة 
  ،(59، 2015تنمية السلوك االستكشافي للطفل )هادي. 
 .االهتمام بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن التقدم في العلوم الطبيعية 
  الطفل واستخدام هذه األسئلة في وصف وتحليل المشاكل بهدف الوصول إثارة بعض األسئلة عن البيئة لدى

 إلى حل.
  بعض توجيه طفل الروضة إلى الطرق واألساليب العلمية لحل المشاكل عن طريق جمع المعلومات واستخدام

 .(35، 2014، #األنشطة والتجارب مع المالحظة الهادفة واستخالص النتائج المناسبة )الهذلي

 لدى طفل الروضة: معايير التي يجب مراعاتها عند تنمية المفاهيم العلمية.  ال10.1.3

 هناك معايير يجب مراعاتها عند تنمية المفاهيم العلمية وهي:

 :حتى يمهد إلى اختيار الخبرات المتكاملة الشاملة  وشامالً  اً محدد اً يجب أن يكون الهدف واضح األهداف
جميع جوانبه )العقلية والمعرفية والحركية واالنفعالية( مع االختيار التي تؤدي إلى النمو الشامل للطفل من 

 .(191، 2004الصحيح للنشاط التعليمي )بطرس، 
  :ن  الهيكل العام للعلم يتكون من مجموعة من إعلم أن العلم مادة وطريقة، وحيث تؤكد طبيعة الطبيعة العلم

ع ميولهم واهتماماتهم، كذلك التي تتفق ميدرسها األطفال دئ الرئيسة التي الحقائق والمفاهيم والقواعد والمبا
مي التي التي تتيح لألطفال فرص اكتساب طرق التفكير وأساليب البحث العل أساليب تربويةتباع ايجب 

األطفال هم في تعلم العلم كمادة وطريقة ويتحقق هدف تنمية االتجاه العلمي لدى يستخدمها العلماء مما يس
 .(36 ،2014، #)الهذلي

 قدراته طبيعة الطفل نفسه من حيث  الحسبان: عند اختيار الخبرات العلمية يجب أن يوضع في طبيعة الطفل
 (191، 2004ستطالع. )بطرس، لال هوميوله واهتماماته وحب
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 البيئة التي يعيش  الحسبان: عند اختيار الخبرات العلمية يجب أن يوضع في طبيعة البيئة المحلية والمجتمع
مناخها لطفل، لذلك يجب أن يختلف المحتوى العلمي من بيئة إلى أخرى باختالف موقعها وطبيعة فيها ا

 .(36، 2014، #بحيث ترتبط بمطالب المجتمع ومشكالته )الهذلي
  هانفس: يجب أن تكون الخبرات العلمية مرتبطة ما أمكن بالخبرات األخرى في المرحلة طبيعة المحتوى 

طفال يجب أن يرتبط منهج العلوم بمناهج الرياضيات واللغات والمواد وكمثال في مرحلة رياض األ
 . (191، 2004االجتماعية بحيث تؤدي إلى تدعيم الفهم )بطرس، 

 .  صعوبة تعلم بعض المفاهيم العلمية11.3.3

هناك  لديه، إال أن المفاهيم العلمية لدى الطفل في بناء المعرفة تعلم بها على الرغم من األهمية التي يحظى
العلمية الصحيحة، ويمكن تصنيف صعوبة تعلم  أمامه في اكتساب المعرفة اً تقف حاجز و  صعوبات تعترض سبيله،

 والصعوبات المتعلقة بالمربية كاآلتي: بالطفلالمفاهيم العلمية إلى الصعوبات المتعلقة 

 في تعلم المفاهيم العلمية: الطفل. الصعوبات التي تواجه 1.11.1.3

 المفاهيم التي تستخدم اللفظية لبعض المفاهيم العلمية، خاصة عنى المفهوم: أو في الداللةالخلط في م 
 النواة.و الشغل، و الذرة، و الناس، مثل: الزمرة،  كلغة متداولة بين هنفسكمصطلحات علمية، وأيضًا في الوقت 

 سابقة لتعلمها مجب معرفة مفاهيو بعض المفاهيم العلمية ت نإنقص في خلفية الطفل العلمية: إذ ال. 
 صعوبة تعلم المفاهيم العلمية السابقة: لتعلم مفاهيم علمية جديدة. 
 وجود) بين المولد والمحرك الكهربائي المصطلحات العلمية المختلفة. مثل: التي وجود خصائص مشتركة بين 

 الوشيعة والمغناطيس في االثنين(.
 ل مصطلح التكّيفعلمية جديدة. مث عدم تطبيق المصطلح العلمي في مواقف. 
 الفعل المتقابلة. مثل: األكسدة /اإلرجاع، الفعل/ رد الخلط بين المصطلحات العلمية. 
  :كل حيوان له أجنحة من الطيور عد  التسرع في التعميم. مثل. 
 السطحي وقوة  المصطلحات العلمية ذات الدالالت المتباينة. مثل: التوتر احتواء النشاط الواحد على كثير من

، 2009الكهربائي وشّدة التيار الكهربائي. )أمبوسعيدي والبلوشي،  التيارو القوة وشّدة القوة، و السطحي، وتر الت
206) 

 واهتمامه وميوله للمواد في استعدادات الطفل ودافعيته للتعلم، العوامل الداخلية لدى الطفل، والمتمثلة 
 .غير مالئمةج العلمية المناه فضاًل عنالبيئة التي يعيش فيها،  العلمية، وكذلك



45 
 

 م المفاهيم العلمية:ي. الصعوبات التي تواجه المربية في تعل2.11.1.3

 األيون، و إما مجردة أو معقدة أو ذات المثال الواحد. مثل: الجين،  طبيعة المفهوم العلمي: فبعض المفاهيم
 ((DNA ,RNA . الطاقةو 
 ليعيش فيها الطف عدم ربط المصطلح العلمي بالبيئة التي. 
 العلمي للمصطلح اعدم فهم مربية الروضة نفسه. 
 الواحد. مثل: التسارع/ العجلة، الشغل/ العمل، الثقل/ الوزن  استخدام رموز وأسماء مختلفة للمفهوم. 
 (207، 2009توضيح المفهوم )أمبوسعيدي والبلوشي،  قلة الوسائل المعينة التي تساعد على. 
  العلمية كفاءاتهن، ومدى فهمهن للمفاهيمتدريسهن و  مربيات الروضة، من حيث طرق               

 . (103، 2014)مصطفى، 
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 الرسوم المتحركة.  2.3

 تمهيد

 فضاًل عنتستخدم التقنيات السمعية والبصرية تعد  أفالم الرسوم المتحركة من أهم الوسائل التعليمية التي 
تحقق األهداف المنشودة في حيز من الجاذبية  بحيث عنصر الحركة مما يجعلها جذابة ومشوقة بالنسبة للطفل
على خاصية ثبات  ثر في نفوس المشاهدين ما لم تحتووالتشويق، ولم تكن أفالم الرسوم المتحركة لتحدث بالغ األ

وحفظ اإلطار )الصورة  تقوم الخاليا المشكلة لشبكية العين بتثبيت إذ( Persistence of Visionالرؤية  )
مما يعطي  ،( من الثانية ريثما ُيعرض اإلطار الالحق1/12اهده لفترة زمنية محدودة تقارب )الذي تشالمرسومة( 

في  اً ( إطار 12وبذلك فإن سرعة الرسوم المتحركة يجب أال تقل عن ) ،إيحاًء بالحركة ُيسمى )وهم الحركة( الطفل
لرسم المتحرك حركة واقعية وطبيعية ( إطارًا في الثانية إلعطاء ا24الثانية، وعادًة ما تستخدم شاشة السينما )

 .(22، 2012)الصائغ،  ( إطارًا في الثانية30( و )25بصورة أفضل، في حين يستخدم التلفاز ما بين )
ن  استخدام أفالم الرسوم المتحركة في تعليم أطفال الروضة يعد  من أهم ما إوعالوًة على ما سبق، يمكن القول 

يخ ومفهوم الرسوم توضيح لتار  يأتيطفال ويسهم في إبقاء أثر التعلم لديهم. وفيما متعة التعلم في نفوس األ يحقق
لكي نتعرف على كيفية استخدامها بشكل أفضل في تربية  ،ما يؤخذ عليهاأبرز و  ،مما تمتاز به المتحركة وبعٌض 

ل أكثر من تعليمهم، لذلك وقت الفراغ لدى األطفا استخدامها ال يزال محصورًا في ملءالطفل وتعليمه، خاصًة وأن  
، وذلك في فإنه من الضروري بمكان إبراز فوائد استخدامها في تعليم األطفال خاصًة في مرحلة رياض األطفال

 ضوء موضوع الدراسة الحالية ومشكلتها.

س تعد  الرسوم المتحركة أحد أبرز مصادر التعلم التي حظيت بإقبال ال مثيل له، وجذبت فئات مختلفة من النا
ون الجمهور الرئيس لهذا النوع من ال وقد  ،منتجات اإلعالمية متعددة الوسائطوعلى رأسهم األطفال الذين يعد 

 تطورت الرسوم المتحركة عبر مراحل متتالية ومتقاربة من الزمن منذ ظهورها في بداية القرن العشرين إلى اليوم.
يوم والدة الرسوم  30/8/1877الفرنسيين يعدون تاريخ فإن مؤرخي السينما  ،(2010ووفقًا للموسوعة العربية )

براءة اختراعه  (Emile Renaultإميل رينو )المتحركة؛ فهو اليوم الذي سجل فيه الفنان والمهندس الفرنسي 
وهو من أكثر األجهزة المخصصة لعرض الرسوم المتحركة دقة  (Braxinoscop) كسينوسكوبار بالمسمى 

 وبدأت معالم أفالم الرسوم المتحركة تتضح وتتبلور منذ اعتماد . (12، 2012)القربان، واكتمااًل في ذلك الوقت 
     ونسور مكاي الرواد األوائل على الشخصيات الحيوانية في أفالمهم، وكان على رأس هؤالء الرواد 
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(Winsor McKay( عام )1911) دية المتميزة الذي صنع فيلمًا كرتونيًا للشخصيات الكومي ،في مدينة نيويورك
 .(52، 2015الصغير" الذي القى إقبااًل جماهيريًا ونجاحًا منقطع النظير )القرني، "النمر ك

الحاسوب الرقمي مع وفي منتصف الخمسينيات من القرن العشرين بدأت التجارب لتنفيذ الرسوم المتحركة ب
ماد على الحاسوب في تنفيذ أفالم الرسوم ومنذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين ازداد االعت ،بداية انتشاره

 .(14-13، 2012المتحركة الطويلة وا عالنات التلفاز )القربان، 

 مفهوم الرسوم المتحركة:

أنها عبارة عن سلسلة من الصور  "والتي كان من أبرزها: ،وهناك العديد من التعريفات للرسوم المتحركة
( إطارًا في الثانية لتشكيل 24تسلسل محددين، بما يعادل )المنفصلة )تسمى كل صورة إطاراً( تعرض بسرعة و 

وا ضافة حركة لها من خالل برامج التصميم المتعددة،  ،حركة مفيدة، ويتم إعدادها باستخدام الصور أو النصوص
    أو باستخدام الكاميرا لتسجيل اللقطات المختلفة ثم إجراء التعديالت عليها، وتخزن بتنسيقات مختلفة مثل 

(FLC, AVI, GIF, FLI)"  ،(22، 2012)الصائغ. 

        "األفالم الحركية المنتجة بأسلوب الصور المتتابعة المصحوبة بالصوت "أنها: القربانكما عرفتها 
 .(9، 2012)القربان، 

أفالم تعتمد على استحداث حركة من خالل عدد من اللقطات المتتابعة المتالحقة  "أنها: حسانكما عرفها 
تلو األخرى في سرعة منتظمة عند عرضها، من منطلق هذا المبدأ فإن تحريك الحجوم واألشياء الثابتة لقطة 

 .(10، 2012)حسان،  "أصبح متيسراً لعرضها على شاشة العرض

مسبقًا بحيث تمثل كل  صورة  ةمجموعة من الصور أو الرسوم المعد  ويعرّ ف الباحث الرسوم المتحركة أنها: 
( صورة 24ار الحركة تختلف كلّ  منها عن الصورة السابقة اختالفات طفيفة، ويتم  عرضها بمعدل )طورًا من أطو 

( صورة في الدقيقة الواحدة، وهذا يعمل على أن تبقى الصورة على شبكية عين 1440في الثانية الواحدة بواقع )
دو وكأنه يتحول من الوضع األول إلى قبل عرض الصورة الثانية، فتبدو الصورتان لحالة مستمرة للجسم فيب الطفل

ذا. وهذه الرسوم قائمة على "ظاهرة بقاء أثر الصورة" التي تعرف كالوضع الثاني الذي تمثله الصورة الثانية له وه
( وهي تستند إلى احتفاظ شبكية العين بتأثير الصورة التي تتكون عليها لزمن مقداره Peter Mack Rogetإليها )

 أن تّميز األثر التالي. ُعشر الثانية قبل
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 الرسوم المتحركة ومزايا. خصائص 1.2.3

تتمتع الرسوم المتحركة بمجموعة من الخصائص التي تجعل األطفال يفضلون مشاهدتها أكثر من مشاهدة 
الرسوم المتحركة من أقرب عوامل الجذب البصرية إلى النفس  د  تعاألفالم الواقعية التي يقوم بتمثيلها األشخاص، و 

ويفتح آفاق  األطفاللما فيها من ألوان معبرة وتفاعل بين شخصياتها، مما ينمي مهارات التفكير المختلفة لدى 
الخيال العلمي لديهم وذلك بتقريب البعيد، وتحقيق المستحيل، واستشراف المستقبل بطريقة تصويرية بناًء على 

الخصائص  هذه منو  ،جيال القادمة وتعليمهاوقائع الحاضر، وغيرها من المميزات التي تساعد في صناعة األ
 :اآلتيوالمميزات للرسوم المتحركة 

 في الجاذبية واألناقة في عرض المحتوى: تتمتع الرسوم المتحركة بالقدرة على جذب االنتباه وامتالك الطفل -
مخاطبة  سهولتها وبساطتها وقدرتها علىكما وتتميز بورسالة تلك الرسوم،  ، لتأديةأثناء عرض المحتوى 

 العقل والوجدان.
عرض األفكار من خالل أبجدية تشكيلية مبتكرة: تحتم فكرة االتصال باألطفال وعرض محتوى وأفكار محددة  -

عليهم، ضرورة البحث عن طرق مستحدثه لعرض ذلك. وهو ما تسعى إليه الرسوم المتحركة من خالل 
والمعاني بطريقة سهلة تتناسب مع ثقافة هؤالء  االستعانة بلغة تشكيلية مبتكرة تدعم ذلك، وتجسد األفكار

 األطفال، وكذلك مرحلتهم العمرية.
تعديل السلوك وتعلم المهارات: وذلك من خالل الطرق المبتكرة في طرح الرسوم المتحركة وصياغتها بحيث  -

ددة بطريقة ترمي إلى تعديل سلوك األطفال، وتعليمهم بعض المهارات وعرض تفصيالت وخطوات مح
 قة.ئاش

 هذه الفئةتهدف الرسوم المتحركة إلى إثراء جانب الخيال لدى األطفال وتنمية مخيلة وفكر  إذالخيال:  -
 .العمرية

تناسب كل واحدة منها هدفًا علميًا ة عد  طرق بتفسير الحدث وتوضيحه: تقوم الرسوم المتحركة بتفسير الحركة  -
جديدًا عليه، أو تكرار الواقع الحركي عندما يتطلب األمر معينًا: كالنظر للواقع من زاوية جديدة تلقي ضوءًا 

 مشاهدة الحدث أكثر من مرة الستيعابه ودراسته أو التحكم في سرعة العرض.
التحكم في سرعة عرض حدوث الواقع لإليضاح أو اإلقناع أو للدراسة: وذلك عن طريق إبطاء تعاقب  -

التحكم في عرض سرعة الحركة استخدامان: )فني  ، ولهذاالطفلأو تعجيلها على الشاشة أمام  ،أطواره
أعمق بالحركة الواقعية وهو عادًة ما  إبطاء الحركة على الشاشة إحساس وعلمي(، فمن الناحية الفنية: يعطي

يتبع عند تصوير االنفجارات إلعطاء إحساسًا أعمق بضخامة االنفجار وهوله، كما تعبر الحركة البطيئة 



49 
 

وقد  ،ومثال ذلك عرض رسم لحركة فارس يقفز بحصانه فوق مانع ،أيضًا عن سالسة الحركة الواقعة ورقتها
خي أو الكسل، أما من الناحية العلمية يسمح إبطاء الحركة بالدراسة يستخدم إبطاء الحركة لإليهام بالترا

التفصيلية خاصًة إذا كانت حركة الواقع سريعة تعجز العين عن مالحقة أطوارها، مثل أداء الحركات 
 الرياضية أو أداء بعض المهارات اليدوية.

)القرني،  ونية، أو أحداث مستقبليةللواقع: كأحداث تاريخية مضت أو أحداث علمية أو أحداث ك إنشاء بديل   -
2015 ،68-69). 

 إمكانية استخدام الرسوم المتحركة كأداة في حد ذاتها لتقديم معلومات واقعية وتطوير مهارات األداء. -
 إمكانية تغيير األطفال آلرائهم واتجاهاتهم بصورة إيجابية كنتيجة لمشاهدة الرسوم المتحركة. -
فالم الرسوم المتحركة بصورة أكبر إذا تم إعدادها بطريقة مالئمة وجيدة وألحقت قدرة األطفال على التعلم من أ -

 من تعلم. األطفالباختبار يقيس مدى ما حصله 
 مشاهدة الرسوم المتحركة توجه األطفال نحو استخدام طريقة حل المشكالت. -
          وم المتحركة رفع مستوى التفاعلية بين األطفال والمحتوى التعليمي عندما تستخدم أفالم الرس -

(Mangal & Uma Mangal, 2009, 63-64). 

 فضاًل عما سبق ن بالعبء الذهني على الذاكرة العاملة،احركة لها مهمتان مختلفتان متعلقتن  الرسوم المتإ
ى جعل وتشير المهمة التمكينية إلى أن تقليل العبء الذهني يساعد عل ؛همة التمكينية والمهمة التسهيليةوهما: الم

أما المهمة  ،لم يتم استخدام الرسوم المتحركة العمليات الخاصة بالتعلم ممكنة، رغم أنها تبقى مستحيلة إذا
التي أصبحت للتو ممكنة ولكن بمجهود عقلي –التسهيلية فتعني أنه مع تقليل العبء الذهني تصبح العمليات 

ن؛ المهمة التمكينية عن طريق خفض العبء الذهني ممكنة أيضًا ولكن بمجهود أقل. وُتنتج كلتا المهمتي -كبير
 .(Schnotz & Rsch, 2008, 94باستخدام الرسوم المتحركة )

وهكذا نرى أن  من أهم خصائص الرسوم المتحركة جاذبيتها في عرض المحتوى والتحكم في سرعة عرض 
مهارات األداء و تغيير اتجاهات الواقع لإليضاح إضافًة إلى إنشاء بديل للواقع كما يمكن استخدامها لتطوير 

األطفال بصورة إيجابية، كما أن  مشاهدة أفالم الرسوم المتحركة توجه األطفال نحو استخدام طريقة حل 
 المشكالت.
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 الرسوم المتحركةعالقتها بو  الروضة طفلالخصائص اإلدراكية ل. 2.2.3

بشكل عام، ثم يتحول إلى برامج معينة دون االهتمام بالصوت والصورة  ،في تمام العام الثالث ،يبدأ الطفل
أخرى، كبرامج الرسوم المتحركة التي تحكي القصص والبرامج التي تتميز باأللوان الجذابة والحركة السريعة 

 وفي هذه المرحلة: (46، 2000)الجهني،  والخيال

حتى سن الخامسة  ولذلك فإن عدم اكتمال النمو المعرفي لدى األطفال ،يكون نموه المعرفي غير مكتمل -1
ولذلك فقد يفشلون أو  ،يجعلهم غير قادرين على االستدالل المنطقي واإللمام بالجوانب األساسية للمواقف

ون فهم محتوى البرامج بسب نقص األساس المعرفي، ويدل على ذلك ما تشير إليه إحدى الدراسات ؤ يسي
كة، تعمد الباحث فيها أن يوقف إلى أنه ُعرض على مجموعة من األطفال شريط من الصور المتحر 

–الشريط في قمة المسرحية عندما كان البطل في خطر من وقوع حجر ضخم عليه وعندما ُسئل األطفال 
أرباعهم بنعم! ومن هنا استنتج  ةإذا كانت القصة قد انتهت أجاب ثالثما عن  -وهم دون سن الخامسة

اية فيلم مليء بالعنف والعدوان ال يعني شيئًا بالنسبة الباحث أن  معاقبة المعتدين أو مرتكبي العنف في نه
نما يدرك كل مشهد كما لو كان مستقاًل عن  ،القصةلطفل هذه المرحلة، لكونه ال يستطيع تتبع سياق  وا 

 اآلخر.
كما أن  الطفل الصغير في هذه المرحلة ال يستطيع التمييز بين الواقع والخيال لقلة خبرته، فيصعب عليه  -2

ن الواقع الحقيقي الذي يعيش فيه والمواقف الخيالية التي تقدمها أفالم الرسوم المتحركة )كبارة، بي الفصل
2003 ،221-222). 

قد يتقبل األطفال محتويات الرسوم المتحركة على أساس أنها حقيقة ال تقبل الشك، في حين أن بعضها قد  -3
 تكون كوميدية أو خيالية.

ين تقل أعمارهم عن أربع سنوات قد ال تمكنهم من إدراك كثير من طبيعة النمو المعرفي لألطفال الذ -4
غير مفهومة لدى الطفل الصغير،  د  اآلخرين، وكذلك فكرة الزمان تعالمفاهيم مثل القصد من تصرفات 

 .(75، 2010)الشهري،  ولذلك قد ال يتفهم مشاهد وقعت في زمن سابق
يه القدرة على الربط الكلي للقصص، التي يشاهدها في سنوات ليس لد الطفل الصغير ذو الثالث أو األربع -5

 ،وليس جزءًا من الكل ،وليس مرتبطًا بما سبقه ،الرسوم المتحركة، ألن  كل مشهد هو حدث جديد بالنسبة له
فكل مشهد بالنسبة له موقف قائم بحد ذاته، وربما يعتقد أن  جزءًا ما من القصة يفوق في األهمية خاتمة 

ولكن لكونه غير قادر على التفكير  ،غاليًا ما تكون سعيدة وينتصر فيها الخير على الشرالتي  ،القصة
ربما يكون ذا أهمية  ، أنهعند مشهد أكل الذئب للجدة ،في قصة ليلى والذئب –مثاًل  –المنطقي فقد يعتقد 
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خراج الجدة و  ،له أكبر من نهاية القصة السعيدةبالنسبة  الفتاة الصغيرة من التي تمثلت في قتل الذئب وا 
 .(69، 2007)خوجة وسنان، بطنه مما قد يؤثر سلبيًا عليه 

في هذا  هإلى حد كبير باختيار والديه للبرامج التلفزيونية، ألن ،وفي العام الخامس والسادس ،يتأثر الطفل -6
 ثقافة.السن يكون شغوفًا بالمعرفة فيتجه للتلفاز بدافع الترفيه أو بدافع حب االستطالع واكتساب ال

، وال بد  أن ، وقد ال يفهم معنى الصدق والكذبإن الطفل حتى سن السابعة يصعب عليه التفكير المجرد -7
يستعين بالصور البصرية لألشياء، فهو يعلل األشياء بأسباب مادية محسوسة فقد يبرر حركة القمر بوجود 

ي برامج الطفل بحيث يتم ربط ما أرجل له، ألن الحركة لديه ترتبط باألرجل، مما يتطلب مراعاة ذلك ف
يعرض بما يتناسب مع فهم الطفل لألشياء المادية المحيطة به كما يجب االبتعاد عن ما يصعب عليه من 

 (53، 2007، وآخرون  )حوامدة المعاني المجردة غير المحسوسة.

هذه  ( سنوات، وتعد  6-5الثالثة بعمر )الدراسة الحالية أطفال رياض األطفال الفئة في تناول الباحث وقد 
الطفل بمشاهدة األفالم التعليمية؛ ألنه يكون شغوفًا للمعرفة واالستطالع  فيهاالمرحلة من أكثر المراحل التي يتأثر 

 بدافع حب المعرفة واكتسابها والتعرف على العالم من حوله بشكل أفضل. في هذا السن 
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 . األفالم التعليمية3.3

 تمهيد

على إدراك  الطفل في جو من اإلثارة والتشويق فتساعده حواس جميع تخاطب أنهاليمية تمتاز األفالم التع
بشكل جذاب وتسلسل يثير  للطفل المعرفة الحقائق وفهمها واستيعابها، فالفيلم التعليمي محتوى تعليمي تعلمي يقدم

واحد، ولم تكن هذه  والطفل في آنالجهد والوقت على المربية  ن الفيلم يوفرأعن الجهد، أي  للمتابعة بعيداً  الشوق 
نشأة  تناولنوس. عليه اآلن يإلى ما ه تطورت تاريخيًا حتى وصلت اً ولكن لها جذور  الحالي، األفالم وليدة العصر

 .يؤديه في غرفة النشاط الفيلم التعليمي وأهميته والدور الذي

إلى الرسوم والرموز، فمنذ العصور  فكر  اإلنسان بوسيلة للتعبير والتواصل يتعامل بها مع غيره، فاهتدى
قيون القدماء في بالد الرافدين كانوا ااألولى كان لإلنسان ميل للتعبير عن مظاهر الطبيعة بصور متعددة، فالعر 

 رس فيسقراط أن المدّ  أكد كما ،(3،  1968)سليم ونادر، والنقوش يستعملون النماذج الفخارية والحجرية والرسوم
نسميه  المبتدئين تتبع ما حفره من خطوط وهذا ما على ألواح من الخشب ويطلب من هر بسكينتعليمه الكتابة يحف
 اعتمد على نظرية استدامة ( ويعد ابن الهيثم مخترع األفالم كونه340، 1982كاظم وجابر ،  (  اليوم بالنماذج.

 على أو ثبات الرؤية لألشياء (، وهي ظاهرة استدامة340، 1982كاظم وجابر، ( لألشياء بالنسبة للعين  الرؤية
 التشيكوسلوفاكي 1670-1592كومينوس  ، وجاء(37، 1987من الثانية بعد زوالها )الكلوب،  1/10 العين مدة

 ممكنا ولتبدأ المعرفة دائمًا من الحواس، وقد طالما كان ذلك الحواس أمام ءشييوضع كل  الذي نادى بوجوب أن
المادية والظواهر الطبيعية بداًل من  على المالحظة المباشرة لألشياء 1778-1712 جان جاك روسو أكد الفرنسي

 .(18، 2013الكلمات وحدها )حبيب  استخدام

 . المزايا التربوية لألفالم التعليمية1.3.3

نتائج بعض الدراسات التي أكدت على ينبع من  في تعليم أطفال الروضة األفالم التعليمية أهمية استخدامإن 
 :عرض ألهم هذه المزايا يأتيتعليم أطفال الروضة ودورها في تسهيل عملية التعلم وفيما  مزاياها في

 ن لغة الصور لغة عالمية إ إذ الصعوبات خاصًة تلك المتعلقة بعملية التعلم، تساعد في التغلب على بعض
مفاهيم العلمية صعب عليه إدراك بعض اليالطفل على القراءة، فالطفل الذي بالضرورة على قدرة د ال تعتم

عليه الحصول على هذه الخبرة من مشاهدة فيلم توضيحي  بالقراءة عنها، يسهل )الحيوانات األليفة( مثل
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جعل مادة التعلم أكثر بقاًء في الذاكرة وأطول أثرًا، نظرًا  ىتساعد عل، جميل بأسلوب فني يعرض الموضوع
 ثناء اكتساب المعلومة.أ في الستخدام أكثر من حاسة

 المعرفة مما يؤدي إلى زيادة فاعلية  ن في استقباليوالحركة فتشرك حاست ا تجمع بين الصوت والصورةإنه
 التعلم الذي يتم عن طريق الحاسة الثانية. من خالل ما تؤديه كل حاسة من تعزيز التعلم

 ينفعل  تعمل على إعادة صياغة وتصوير األحداث بطريقة مثيرة تكسبها صفة الواقعية، مما يجعل الطفل
 معها ويستجيب إليها.

  تقدم خبرة مشتركة لألطفال، فتعمل على تقريب الفروق في الخبرات بين أفراد الجماعة الواحدة، فعند عرض
بداء الرأي.   فيلم لمشكلة ما يجد الجميع مجااًل مشتركًا للحوار والمناقشة وا 

  من حياة  صورغرفة النشاط في لطفل الطبيعية كالمسافة والحجم والخطورة، فينتقل إلى ا الحدودتتخطى
 الشعوب، وحياة الكائنات الحية في أعماق البحار والمحيطات.

  توفر الوقت والجهد في التعليم ألن  التعليم باستخدام األفالم أكثر متعة، وألنه ترصد إلنتاجه الخبرات
 .غرفة النشاطوالكفاءات التي ال تتوفر في 

 نظريًا مثل نمو النباتات وأجزائها. تعليم مفاهيم وأفكار يصعب شرحها 
 .تسجيل األمور الطارئة مثل الزالزل والبراكين والكوارث والحروب والخسوف والكسوف وغيرها 
 (26، 2004)مطر،  على فهم العالقات والمفاهيم المجردة مثل دراسات التاريخ واللغات تساعد. 
 رة معينة، فيكون وسيلة لتعليم أداء الحركات، ويمكن األطفال مها تعليم إلى تعليم المهارات، قد يهدف الفيلم

التي تفوتهم  بطيئة، فيرى األطفال بعض التفصيالت التصوير أو العرض فتظهر الحركة تغيير سرعة
 االعتيادية. مالحظتها بالسرعة

 الطفل  األفالم مشاهدة ومتابعة بعض العمليات التي يصعب على التحكم في السرعة، يمكننا من خالل
شديد مثل نمو األشجار أو مراحل نمو اإلنسان فيمكن التصوير على  ببطء ألنها قد تحدث ،بعها وفهمهاتت

 . (22، 2013مراحل ليفهم الطفل هذه العمليات )حبيب، 
  ،عن الوسائل التعليمية األخرى. وهذا ما تمتاز بهالعرض بالصوت والصورة ألشخاص وحوادث سابقة 
 وحده )القضاة، ابها ويتمكن من فهم المادة واستيععدة المشاهدة مرات  للطفلتيح تستعمل في تفريد التعليم، و ت

ولكون هذه الدراسة تختص بدراسة أثر استخدام الفيلم التعليمي في تنمية بعض المفاهيم  .(206، 2003
لى درجة م إهمالتعليمي في تدريس العلوم، فهو على دور الفيلم تم التأكيد العلمية لدى طفل الروضة، فقد 
م العلوم هو أن يتعلم الطفل العلم نفسه، ال أن نعلمه شيئًا عن العلم، وبالتالي يكبيرة، ذلك أن  الهدف من تعل
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ق فإن أهم فائدة لألفالم التعليمية هنا هي: إزالة اللفظية، وتوفير خبرات حسية لفهم كثير من الحقائ
يف األفالم التعليمية في مرحلة رياض األطفال تحديدًا، أهمية توظ فضاًل عن العملية،والمعلومات والتطبيقات 

كون الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى وسائل تتعدد فيها حواس اإلدراك، حتى يثبت المعلومة ويقاوم 
 .(292، 2007النسيان )سالمة، 

 . خطوات استخدام األفالم التعليمية في تعليم طفل الروضة2.3.3

تعديل على ما تقوم به مربية الروضة من  أحد الموضوعات م في تعليمنجاح استخدام أّي فيل يتوقف
الفائدة المرجوة من مشاهدته وتغلب عند  ،في غياب التخطيطوتقل فادة منه، متكاملة لإل استراتيجيات تخطيطية

 : اآلتية خطواتالاألطفال النظرة الترفيهية لألفالم، ولضمان نجاح استخدام األفالم يجب أن تتبع مربية الروضة 
 وتشتمل هذه المرحلة على: الخطوة األولى: اإلعداد )ما قبل االستخدام(

أهمها، مدى اتصاله بأهداف عدة في اختيار الفيلم شروط ى راعيُ  :المادة العلمية المناسبة لألطفالاختيار  -
األطفال  ودقة المادة العلمية وصحتها وطريقة إخراج الفيلم وعرض الموضوع ومناسبته ألعمار النشاط

سالمته الفنية كوضوح الصورة واأللوان ووضوح الصوت وسرعته حتى ال يتعرض إلى  فضاًل عنوخبراتهم، 
إشكاالت عرض الفيلم، ويفضل إشراك األطفال في اختيار الفيلم المناسب وا عداد الغرفة وتشغيل جهاز 

 .(890، 2000)الخطيب،  العرض
لتحقيق  للتأكد من مدى مناسبته مشاهدة الفيلم قبل عرضه ية: يتوجب على المرببشكل جيد إعداد الفيلم -

ذا كانت ه النشاطأهداف  عدم مناسبتها لعادات وتقاليد وقيم ناك بعض اللقطات التي يجب حذفها بسب وا 
كتابة ملخص لمحتويات الفيلم ثم تقوم المربية ب .المجتمع خاصة إذا كان الفيلم من إنتاج الدول األجنبية

توقع أن يألهداف السلوكية التي اتحدد كما يجب على المربية أن تضع و ، لعناصر الموضوعوطريقة عرضه 
 إعداد األسئلة فضاًل عنتحدد القضايا التي سيدور حولها النقاش ، ثم لفيلمه لبعد مشاهدت الطفليؤديها 
 .التي ستطرح حولها التقويمية

كيفية استخدامها للفيلم  لوتصور حو  ةدئيرسم خطة العمل: يتوجب على المربية أن تقوم بوضع خطة مب -
تبدأ بعد ذلك برسم مخطط لكيفية عرضه وتقديمه باإلضافة إلى وضع التعليمي وتوظيفه في غرفة النشاط، و 

 .األنشطة التعليمية التي سيقوم بها األطفال
تنمية استعداد ة بتقوم المربي إذلتعليمي في تعليم أطفال الروضة: تهيئة أذهان األطفال الستخدام الفيلم ا -

توقع يوتحديد ما  النشاطوبيان العالقة بينه وبين موضوع  ،للتعلم عن طريق مناقشة موضوع الفيلم األطفال
 .بعد مشاهدة الفيلم أن يقوم به
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توافق التيار الكهربائي مع جهاز العرض وا عداد  مدى للعرض: من حيث مالحظة المناسب إعداد المكان -
الصورة إعداد العرض وتركيب الفيلم وضبط  فضاًل عن، إلعتام المناسبة وغير ذلكبوسائل ا المجهز المكان

 .(89، 2003والصوت وتحديد مكان شاشة العرض وجلوس األطفال )العمايرة، 

 اختيار فيلم تعليمي: األمور التي يجب على المربية مراعاتها عند

جاح في اختيارها للفيلم التعليمي واستخدامه التي يمكن أن تساعد المربية على الن األمورهناك مجموعة من 
 :األموربشكل جيد وفّعال في غرفة النشاط، ومن أهم هذه 

 فيها عنصر الحركة. فراإلى وسيلة سمعية بصرية ويتو  أن تكون هناك حاجة تعليمية قائمة .1
 باستخدام الفيلم. تعليمي تربوي يمكن تحقيقه أن يكون لدى المربية هدف .2
وأن  ،مادته جيدة وحديثة األساسية الستخدامه، كأن تكون  يلم التعليمي جميع المزاياأن تتوافر في الف .3

 الصوت جيدًا والصورة جيدة. يكون 
 تشاهد الفيلم قبل عرضه على وذلك بأن ،بالمادة المسجلة عليه أن تكون المربية على علم مسبق تام .4

، 2013)حبيب،  د األسئلة واإلجاباتوتحللها وتكمل ما نقص وتع األطفال فتستخلص المعلومات المهمة
37). 

 .التغذية الراجعة واإلثارة والتصحيح الفرصة للتفاعل بين األطفال من خاللإتاحة  .5

 .واإلنتاج والمحتوى  أن يكون بسيطًا خاليًا من التعقيد سواًء كان في التصميم .6

 .لتعليمية من جهة أخرى ا بحيث يتالءم وسن األطفال من جهة والمادة أن يكون مناسبًا من حيث الزمن .7

على موعد أو زمن تشغيل الفيلم،  أن تعد المربية خطة عمل واضحة لكيفية استخدامها للفيلم التعليمي تشتمل .8
ومن سيتولى تشغيل الجهاز وكيف ستهيئ األطفال لمادة الفيلم، وكيف خططت إلدارة الحوار والمناقشة، 

 إيضاحية. وماذا أُعّدْت من نماذج ووسائل
لمامها أيضًا بتقنيات التعامل والتيار المربية بتقنيات جهاز العرض إلمام .9 مجموعة مفاتيح  مع الكهربائي وا 

 األطفال. اتوتوافق ذلك مع احتياج التحكم للصوت والصورة
وقدرتهم  كفاءتهم في عرض وتشغيل البرنامج بعد تأكدها من أن تعمد المربية على إشراك بعض األطفال .10

 على القيام بذلك.
 تحسبًا للطوارئ. غرفة النشاطتشغيل األجهزة الكهربائية داخل  ن تتأكد المربية من سالمة األطفال عندأ .11
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ولتدارك احتماالت حدوث خلل فني أثناء تشغيل البرنامج أو المناقشة  على المربية أن تضع في تخطيطها .12
 (.278، 1988تعد بدائل مناسبة )فالته،  ذلك عليها أن
 (الفيلم التعليمي رضعالخطوة الثانية: )

على  تهي الفيلم وما يجب مالحظته لمساعدة فانتباه الطفل نحو النقاط الرئيس المربية توجيه يتوجب على
بعض األسئلة المطروحة، وقد تكتفي المربية أحياًنًا بعرض الصورة دون الصوت أو بشرح  عنمعرفة اإلجابة 

 .(34، 1999ى توضيحها )يوسف، النقاط الغامضة التي يتوقف فهم موضوع الفيلم عل

واإلطالة  اإلسهابالمهم أن تتحاشى المربية و كما يمكن أن يتولى بعض األطفال مسؤولية التعليق على الفيلم، 
و يصرف الطفل عن دقة المالحظة وتتبع وقائع ألن  ذلك يمكن أن يؤدي إلى الملل في التعليق على الفيلم 

 المربية وضع بعض األسئلة وتوجيهها إلى األطفال بالتزامن مع تستطيعو (، 132، 2006)صائغ،  العرض
 لقطات الفيلم المعروضة، وذلك لتنشيط المشاهدة وتفعيلها ولفت انتباه األطفال إلى األمور المهمة في الفيلم.

 الفيلم التعليمي( عرضبعد االنتهاء من  الخطوة الثالثة: )ما

األسئلة أو المشكالت التي أثيرت قبل العرض  عناإلجابة ب ،في هذه المرحلة ،مع األطفال تقوم المربية
 يتوجب عليها في ضوء هذه المناقشة إذوتقييم تحصيل األطفال لمعرفة ما تحقق من أهداف النشاط،  ،ومناقشتها
ثم إن  ،بعض التجارب التوضيحية أو غير ذلك كإعادة عرض الفيلم أو إجراء سير النشاط إستراتيجيةتعديل 

خدام الفيلم لألغراض يترك لديهم االنطباع بعدم جدية استمشاهدة الفيلم التعليمي مباشرًة األطفال بعد انصراف 
في هذه  يمكن للمربيةو  ،تستخدم لألغراض الترفيهية غالًباؤكد االعتبار السائد عند البعض أن األفالم يالتعليمية و 

ع الفيلم، مثل حل مسائل وأمثلة عن مادة الفيلم، أو أن توجه األطفال إلى القيام بنشاطات متصلة بموضو  الخطوة
لقراءة أجزاء معنية موجودة في الكتاب تؤدي إلى بناء عالقة بين ما عرض في الفيلم، وبين ما هو  همتوجيه

موجود في الكتاب، أو القيام بمشروع معين عن موضوع الفيلم، أو إيجاد عالقة بين مادة البرنامج والوظائف 
 فال.البيتية لألط

 (الخطوة الرابعة: )المتابعة

يجب النظر إلى عرض الفيلم على أنه جزء من إستراتيجية شاملة للتعليم تهدف إلى تهيئة مجاالت الخبرة 
تقوم المربية في هذه الخطوة بإعداد ألوان مختلفة من األنشطة ولذلك يجب أن  ،فة لتحقيق األهداف التعليميةالمختل

يؤدي ذلك إلى تكامل الخبرة المكتسبة  إذلم التعليمي الذي تم عرضه على األطفال، التعليمية المرتبطة بالفي
مثل إجراء التجارب أو كتابة التقارير أو القيام بالزيارات الميدانية أو عمل اللوحات أو غير ذلك مما يؤديه ونموها، 
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 ،أو اكتساب بعض المهارات ،ةبحيث يؤدي كل نشاط إلى االستزادة من المعرف ،األطفال فرادى أو في مجموعات
 .(19، 2001أو تنمية الميول والعادات السليمة )البركاتي،  ،تحقيق بعض االتجاهاتأو 

 . أنواع األفالم التعليمية3.3.3

 ألفالم التعليمية من بينها:األنواع لهناك العديد من 

( دقيقة 20-4تتراوح بين ) ةالتي تستغرق في عرضها مدة زمني وهي األفالم :القصيرة التعليمية األفالم -1
ما يحتوي على مشكلة أو مفهوم من المفاهيم أو تجربة  ويمكن أن يكون دقيقة أو دقيقتين، والفيلم عادة

 ناطقًا أو صامتًا. يكون  وقد ،معينة
الحياة الواقعية،  واألماكن كما هي في والناس التي تسجل األحداث والوقائع وهي األفالماألفالم التسجيلية:  -2

نما يختار من مواقف ،بالواقع حرفياً  ال يعني هذا أن مخرج الفيلم يلتزمو  أي  ،الحياة أهم جوانبها ويبرزها وا 
. للطفلومفاهيم يرى أهميتها بالنسبة  لكي يستدل بها على حقائق حقائق الحياة من وجهة نظر معينة يترجم
 دقيقة 30 -15يستغرق عرضه ما بين  من األفالم القصيرة إذ اً النوع من األفالم يكون أطول زمن وهذا
 .(34، 2013بالل، )

 :اآلتيعلى النحو كما يمكن تصنيف األفالم التعليمية 

 العلمي. بوصفه وسيلة من وسائل البحث الفيلم البحثي: هو استعمال الفيلم -1
 التعليمية نشطةاألعن المعرفة في  وسائل للتعبيركاألفالم التي تستعمل  به الفيلم التعليمي )المدرسي(: يقصد -2

 .أو المدرسة للروضة
شاعة المعرفة الفيلم العلمي العام: هو الفيلم الذي -3  .األطفالفي أوسع دائرة من  يوظف كوسيلة لنشر وا 
 (Depta, 1975, 154) .بعرض المهارات والقدرات الفيلم البنائي: هو الفيلم الذي يهتم -4

 الروضة . معوقات استخدام األفالم التعليمية في4.3.3

 .التعليمية واستخدامها عدم إلمام نسبة كبيرة من المربيات بكيفية تشغيل األفالم (1
 فر األفالم التعليمية ذات الجودة العالية أو المناسبة لطفل الروضة.اقلة تو  (2
 .وعرضها الستخدام األفالم التعليمية النشاطمة غرفة ءعدم مال (3
 .حال حدوث مشكالت تقنية في عدم توافر فني مختص يمكن الرجوع إليه عند الحاجة (4
 (26، 2011عدم توفر الصيانة المستمرة المنتظمة. )النباهين،  (5
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أن معوقات استخدام الفيلم التعليمي في تعليم أطفال الروضة قد يمكن تقسيمها إلى: ويرى الباحث 
يقية عدم الجودة ومعوقات خارجية متعلقة بعدم توفر بيئة فيز ك ات داخلية متعلقة بالفيلم ذاتهمعوق

 مناسبة الستخدام األفالم التعليمية.

نتاج الفيلم التعليمي. 5.3.3  تصميم وا 
يعتبر التصميم التعليمي الجيد هو القلب النابض ألي فيلم تعليمي، فمبادئ تصميم الفيلم التعليمي في 

الم مجملها تشكل نقطة التحول في تصميم الفيلم، وهناك العديد  من النماذج التي وضعت لبناء األف
التعليمية، وقد تختلف هذه النماذج أو تتفق في بعض النقاط، وسنستعرض في النموذج التالي 

اإلجراءات والخطوات المتفاعلة فيما بينها، والتي ينبغي إتباعها لتصميم فيلم تعليمي مجموعة من 
 ( سنوات.6-5ألطفال الروضة بعمر )

 :لة معينة، فقد تكون المشكلة في احتياج وهذه الخطوة تتضمن استشعار مشك تقييم االحتياجات
األطفال ألحد األفالم التي تساعد على فهم خبرة الحيوانات أو الحيوانات، والتي يعتقد أن 
تقديمها من خالل فيلم تعليمي سوف يعمل على تالفي هذه المشكلة، بل وفي زيادة دافعية 

حس الذاتي أو على نتائج بعض األطفال نحو دراسة باقي الخبرات، وهذه الخطوة تقوم على ال
 اآلراء الفردية لألطفال، واحتياجات األطفال الخاصة بهذه الخبرات.

  التخطيط المبدئي: وتشتمل هذه الخطوة على مجموعة من اإلجراءات التي ينبغي مراعاتها، منها
يد )تحديد األهداف العامة، تحديد األهداف اإلجرائية، تحديد واختيار وتنظيم المحتوى، تحد

 المتطلبات القبلية، االنتهاء من التعلم، التقويم المبدئي(

  :وهذه الخطوة ترتبط بكل ما يظهر على الشاشة في لحظة معينة، من نص تصميم السيناريو
 مكتوب، وصور ثابتة ومتحركة، ورسوم ثابتة ومتحركة، وصوت وموسيقى.

 ا يتم ترجمة كل ما تمت صياغته الضبط التجريبي: وتتم هذه الخطوة على جهاز الكمبيوتر، وفيه
على الورق إلى فيلم تعليمي، كما يلي: )تحديد األجهزة المطلوبة إلنتاج الفيلم، ثم انتاج التصميم 
المبدئي للفيلم، ثم تجريبه مبدئيًا، ثم ضبطه في ضوء األخطاء التي ظهرت في التجريب 

استخدام الفيلم برنامج، ثم وضع تعليمات المبدئي، ثم اإلنتاج النهائي للفيلم التعليمي، ثم توثيق ال
، 2011)عزمي،  (على غالف القرص المدمج، ثم تحديد البرمجيات المطلوبة لتشغيل الفيلم

14-15) 
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 الفصل الرابع )إجراءات الدراسة(
 المقدمة

 إجراءات الدراسة .1.4

 مجتمع الدراسة وعينتها .2.4

ض المفاهيم العلمية عن طريق استخدام دليل مربية رياض األطفال لتعليم بعإعداد  .3.4
 الفيلم التعليمي

 . إعداد أدوات الدراسة4.4

 . األفالم التعليمية1.4.4

 إعداد األفالم التعليمية. 1.1.4.4

 األفالم التعليمية  صدق .2.1.4.4

 المصور . مقياس المفاهيم العلمية2.4.4

 المصور بناء مقياس المفاهيم العلمية .1.2.4.4

 المصور مقياس المفاهيم العلمية صدق .2.2.4.4

 ألداة الدراسة . التجربة االستطالعية5.4

 . هدف التجربة االستطالعية1.5.4

 . نتائج التجربة االستطالعية2.5.4

 .  تجريب المقياس على العينة االستطالعية3.5.4

 . تطبيق تجربة الدراسة6.4

 األساليب اإلحصائية .7.4
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 لدراسةإجراءات االفصل الرابع: 

 المقدمة
يتضمن هذا الفصل وصفًا تفصيليًا لما قام به الباحث من إجراءات، وتصميم أدوات الدراسة. كما تضمن 
الفصل الحالي شرح الخطوات التفصيلية والتطويرية التي مرت بها األدوات لتصل إلى ما وصلت إليه، بعد األخذ 

 امج جاهزًا للتطبيق العملي.البرنبمالحظات أهل االختصاص. ليتكامل كل ذلك ويصبح 

 إجراءات الدراسة .1.4
 طالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تتناول موضوع الدراسة.اال -1
( سنوات وذلك من أجل تحديد بعض المفاهيم 6-5طالع على منهاج رياض األطفال الموجه ألطفال )اال -2

 .تات(حيث تم اختيار وحدتي )الحيوانات والنبا العلمية
 إعداد وتحضير مجموعة من األفالم التعليمية التي تتناول المفاهيم المحددة. -3
 .تحكيم األفالم التعليمية من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين -4
 تجريب األفالم على عينة استطالعية إلجراء التعديالت المناسبة. -5
 تخدام الفيلم التعليميإعداد دليل المربية لتعليم بعض المفاهيم العلمية عن طريق اس -6
إعداد مقياس مصور للمفاهيم العلمية لقياس درجة اكتساب األطفال للمفاهيم العلمية وعرضه على المحكمين  -7

 وتطويره من خالل تجريبه على عينة استطالعية.
 إجراء تطبيق قبلي ألدوات الدراسة. -8
 فاهيم العلمية المحددة.التطبيق العملي واستخدام األفالم التعليمية في تعليم األطفال الم -9

 .المصور المباشر لمقياس المفاهيم العلميةإجراء التطبيق البعدي  -10
على انتهاء  اً يوم 20التطبيق البعدي المؤجل على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك بعد مرور  -11

 التجربة لقياس درجة اكتساب األطفال للمفاهيم العلمية.
 .معالجة البيانات إحصائياً  -12
 تحليل وتفسير النتائج. -13
 عرض المقترحات. -14
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 مجتمع الدراسة وعينتها .2.4
( سنوات المسجلين في محافظة الالذقية للعام 6-5المجتمع األصلي: جميع أطفال الفئة الثالثة بعمر ) -

حسب إحصاءات مديرية التربية /التعليم  طفاًل وطفلة (5715والبالغ عددهم ) 2015/2016الدراسي 
 الخاص/. 

وطفلة تم  طفالً  40مؤلفة من  اختارها الباحث لكي تتناسب مع أهداف بحثه، نة الدراسة: عينة قصديهعي -
ألطفال في محافظة الالذقية، إحداهما في ريف مدينة جبلة )روضة القطيلبية لرياض  روضتين اختيارهم من

 الرسمية(.الخاصة( والثانية في مدينة الالذقية في حي قنينص وهي )روضة مالعب الطفولة 

إعداد دليل مربية رياض األطفال لتعليم بعض المفاهيم العلمية عن طريق . 3.4
 استخدام الفيلم التعليمي

 ب: قام الباحث بإعداد دليل مربية الروضة لتعليم المفاهيم العلمية عن طريق استخدام الفيلم التعليمي حيث قام

لمفاهيم العلمية العامة المناسبة لطفل المستوى الثالث أعد الباحث قائمة مبدئية باأوال : تحديد المحتوى: 
لرياض األطفال من خالل تحليل محتوى كتاب كراس الطفل لمادة العلوم الخاصة بالمستوى الثالث لرياض 

 :إلىاألطفال في الجمهورية العربية السورية، 

 .خبرة النباتات 
 .خبرة الحيوانات 
 .خبرة فصول السنة 
 .خبرة الكون والطبيعة 
 .خبرة وسائل النقل واالتصاالت 
 .خبرة المهن 

 :الدراسةأما بالنسبة للمفاهيم الفرعية فقد توصل الباحث إلى المفاهيم الفرعية المرتبطة بموضوع 

 الدراسة( المفاهيم الفرعية المرتبطة بموضوع 1الجدول )
 مفهوم الحيوانات مفهوم النباتات

 الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة  الخبرة األولى: غير الحية الكائنات الحية والكائنات الخبرة األولى:

 الحيوانات بحاجة للغذاء الخبرة الثانية: أجزاء النبات الخبرة الثانية:
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 الحيوانات تخدمنا الخبرة الثالثة: شروط نمو النبات الخبرة الثالثة:

 لحيواناتتكاثر ا الخبرة الرابعة: فوائد النبات الخبرة الرابعة:

ثانيا : تحديد األهداف العامة المتوقع أن يكتسبها الطفل بعد ممارسته لألنشطة المتعلقة بهذه المفاهيم:        
تم تحديد هذه األهداف العامة في ضوء خصائص نمو الطفل في مرحلة رياض األطفال، وفي ضوء أهداف 

 :اآلتيالنحو رياض األطفال في الجمهورية العربية السورية، فجاءت على 

 األهداف المعرفية:

 تنمية التفكير العلمي السليم لدى أطفال الرياض. -1
 تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الرياض. -2

 األهداف الوجدانية:

 تنمية وعي أطفال الرياض بأهمية النباتات والحيوانات في حياتنا. -1
 وان والمحافظة على البيئة.إكساب أطفال الرياض االتجاهات اإليجابية قيم الرفق بالحي -2
 إكساب أطفال الرياض االتجاهات اإليجابية نحو العمل المنتج. -3
 تنمية وعي أطفال الرياض بأهمية النباتات والحيوانات في حياتنا. -4

 إعداد أدوات الدراسة. 4.4
العلمية  لديه الخلفية تبعد أن قام الباحث باإلطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، تشكل

 النطالقته  في تحديد أهدافه من الدراسة، ومن ثم البدء بتصميم أدوات دراسته.

 األفالم التعليمية .1.4.4

من  خبرات( 8( أفالم تعليمية تتناسب مع )8قام الباحث بجمع ) :. إعداد األفالم التعليمية1.1.4.4
لمرحلة رياض األطفال في الجمهورية  فئة الثالثةالمن كل وحدة( من منهاج  خبرات 4وحدتي النباتات والحيوانات )

 العربية السورية، وكانت األفالم طويلة زمنيًا لذلك قام الباحث باقتطاعها لتتناسب مع طفل الروضة والمدة الزمنية
أضاف الحوار و ثم قام الباحث بترجمة الحوار الذي يدور بين الشخصيات الموجودة باألفالم التعليمية  للنشاط
 ي إلى األفالم التعليمية.الصوت
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تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال  :وهوها فالم لتتناسب مع الهدف العام منبدايًة اختار الباحث هذه األ
( سنوات، ثم قام الباحث بسحب األفالم التعليمية من شبكة االنترنت وهي 6-5الروضة من الفئة الثالثة بعمر )

ركة، وقد مرت عملية إعداد هذه األفالم بجملة من الخطوات، يمكن تلخيصها في ( أفالم بتقنية الرسوم المتح8)
 :اآلتيةالنقاط 

تم استخراج أبرز المفاهيم العلمية  إذ)النباتات والحيوانات(،  اتارتين للدراسة وهما وحدتتحليل الوحدتين المخ .1
لى هذه المفاهيم من خالل الموجودة في  هاتين الوحدتين، وتم تحديد أبرز الموضوعات التي احتوت ع

 محتوى الوحدتين.
وهي: )الكائنات الحية  فالم تعليمية )رسوم متحركة( عنهاأ إعداد وتحضيرالمفاهيم العلمية التي سيتم  تحديد .2

الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة، و فوائد النبات، و أجزاء النبات، و شروط نمو النبات، و وغير الحية، 
 الحيوانات تخدمنا(و الحيوانات بحاجة إلى المأوى، و اجة إلى الغذاء، الحيوانات بحو 

مع المفاهيم العلمية المتضمنة في الخبرات المراد تقديمها لألطفال التي  ناسبةتلبحث عن األفالم التعليمية الما .3
أكثر من  ، وتم اختيار أفالم للرسوم المتحركة، وذلك لكونها تجذب الطفل ومحببة لديهتم تحديدها سابقاً 

 .قة ومقربة لعالم الطفلائشر لكون أفالم الرسوم المتحركة شالمسلسالت التي تكون شخصياتها من الب
 إذ أُعيد التي يسعى لتحقيقها، التعليميةاألهداف لتتناسب مع األفالم التعليمية  بعض التعديالت على ُأجريت .4

من خالل ترجمة النص الصوت إليها وذلك  يفُأضإنتاج األفالم وتقطيعها لتناسب الهدف العام منها، كما 
وقد تم ذلك  األجنبي ودبلجته إلى العربية بما يتناسب مع مضمون الفيلم والخبرة المراد تقديمها للطفل

 :البرامج اآلتية باستخدام
o Freemake Video Converter.استخدمه الباحث لتقطيع المشاهد بما يتناسب مع الهدف من الفيلم : 
o VideoPad Video Editor.استخدمه الباحث إلضافة الترجمة التوضيحية لمقاطع الفيديو : 
o Wondershare Video Editor ،قام بترجمة النصوص  إذ: استخدمه الباحث إلضافة الحوار الصوتي

 ودبلجتها بصوته لتتناسب مع الغرض المراد تقديمه للطفل.
 على مجموعة من المحكمين. عرض البرنامج التعليمي القائم على األفالم التعليمية .5
من خارج عينة الدراسة  أطفال بعمر خمس سنوات 5مكونة من على عينة  مبدئياً  األفالم التعليميةتجريب  .6

 .األصلية
 طفاًل. 16مكونة من  ستطالعيةاألفالم على عينة اتجريب  .7
 تعديل وتحسين األفالم التعليمية في ضوء تلك النتائج. .8
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 اختيار عينة الدراسة. .9
 .بيق الميداني والنهائي لألفالم التعليمية على أفراد عينة الدراسةالتط .10

للتأكد من صدق األفالم التعليمية، ومدى تطابقها مع األهداف التي : األفالم التعليمية صدق. 2.1.4.4
ُصممت من أجلها، قام الباحث بعرضها أواًل على المشرفين واألخذ بتوجيهاتهما، ومن ثم عرضها على السادة 

 لمحكمين وفقًا لما يلي:ا

: من أجل تطوير األفالم التعليمية وتقويمها، قام الباحث بعرضها على السادة عرضه على المحكمين -
 فضاًل عنالمحكمين ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية جامعة تشرين. 

قت في رياضهم التجربة االستطالعية عرضها على بعض مربيات ومديرات رياض األطفال الذين طب
( و 22/11/2015والتطبيق النهائي، إلعطاء مالحظاتهم وتوجيهاتهم في الفترة الواقعة بين )

سنوات بهدف  5( أطفال بعمر 5وتم تطبيق األفالم على عينة صغيرة مكونة من )( 30/11/2015)
من  على تالفيها العمل بالتاليو لم والعمل أثناء مشاهدتهم للفي في الصعوبات التي قد تواجهه علىالتعرف 

 :كاآلتيخالل ذلك كله كانت المالحظات 
o .ضرورة توافق الصوت مع الصورة في جميع األفالم 
o .بعض األفالم الصوت فيها منخفض نسبيًا 
o االختصار في بعض األفالم لوجود بعض المعلومات التي ال تخدم أهداف الفيلم. ضرورة 

 تلك المالحظات في تعديل األفالم التعليمية وتطويرها إلى الشكل المناسب. فاد الباحث من كلأوقد 

 المصور المفاهيم العلمية مقياس. 2.4.4
 المصور المفاهيم العلمية مقياسقام الباحث ببناء : المفاهيم العلمية المصور مقياس. بناء 1.2.4.4

 مقياسلى تنمية بعض المفاهيم العلمية، وقد تم  بناء الاعتمادًا على محتوى األفالم التعليمية وأهدافها التي ركزت ع
مراعاة إرشادات وتعليمات قواعد االختبارات الموضوعية القائمة على االختيار من متعدد أو المزاوجة،  من خالل

 :المصور المفاهيم العلمية مقياسفي بناء  اآلتيةأو إكمال الصور )تلوين جزء من الصورة(، وقد اُتبعت الخطوات 

ألغراض  المصور المفاهيم العلمية مقياستم استخدام  :المصور المفاهيم العلمية مقياستحديد الغرض من  .1
 :يأتيبحثية تتمثل فيما 
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o قبلي لقياس مستوى ما لدى األطفال عينة الدراسة من مفاهيم علمية  مقياساستخدامه لتنفيذ منهجية الدراسة ك
ين )ضابطة حدتان التعليميتان ولتقسيم األطفال إلى مجموعتالتي يتضمنها محتوى الو  تلك سابقة من

 .وتجريبية( متساويتين
o األفالم التعليمية بعد تطبيق التجربة مباشرًة في تنمية  استخدام أثربعدي مباشر لقياس  مقياساستخدامه ك

 بعض المفاهيم العلمية.
o ( يومًا في 15مية بعد تطبيق التجربة ب)األفالم التعلي استخدام بعدي مؤجل لقياس فاعلية مقياساستخدامه ك

 تنمية بعض المفاهيم العلمية.
أن تشمل جميع  المصور المفاهيم العلمية مقياسروعي عند إعداد صياغة أهداف سلوكية إجرائية:  .2

التقويم( فتمت صياغة األهداف و التركيب، و التحليل، و التطبيق، و الفهم، و المستويات المعرفية )التذكر، 
هداف اإلجرائية . وقد بلغ عدد األالمصور المفاهيم العلمية مقياسلتكون األساس الذي يبنى عليه اإلجرائية 

( تركيب، 3)و( تحليل، 4)و( تطبيق، 5)و( فهم، 2)و( تذكر، 5: )اآلتيعلى الشكل  ، موزعاً اً ( هدف22)
 ( تقويم.3)و

حقيقة أن  األهداف السلوكية اإلجرائية  اعتمادًا على: المصور المفاهيم العلمية مقياسإعداد جدول مواصفات   .3
فقد ارتبطت األهداف السلوكية  المصور المفاهيم العلمية مقياسهي الركيزة األساسية التي يبنى عليها 

ث يتواءم كل هدف يبح المصور المفاهيم العلمية مقياسوعشرين مفردة في  باثنتين ن و والعشر  ناالثنتا
 ألجلها، وبناًء على ذلك أُعد  جدول المواصفات الذي يهدف إلى تحقيق سلوكي مع مفردة السؤال التي أُعد  

الذي يشير (، 2) ، كما هو موضح في الجدولالمصور المفاهيم العلمية مقياسالشمول والتوازن في أسئلة 
 وفق المحتوى المعرفي ومستويات األهداف المعرفية المختلفة. مقياسإلى توزيع مفردات أسئلة ال

 المصور المفاهيم العلمية مقياس( مواصفات 2الجدول )
 

 الخبرة
الوزن النسبي  المصور المفاهيم العلمية مقياسالمستويات المعرفية التي تقيسها بنود 

لعناصر 
 المحتوى 

 تذكر
 

 فهم
 

 تطبيق
 

 تحليل
 

 تركيب
 

 تقويم
 

الكائنات الحية والكائنات 
 غير الحية

2    1  %13.63 

 9.09% 1  1    شروط نمو النبات
 4.54%      1 أجزاء النبات
 18.18% 1  2 1   فوائد النبات

الحيوانات األليفة 
والحيوانات غير 

 األليفة

2   1  1 %18.18 
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 13.63%  1  2   الحيوانات بحاجة للغذاء
الحيوانات بحاجة إلى 

 المأوى 
  2  1  %13.63 

 9.09%     2  الحيوانات تخدمنا
الوزن النسبي 

تويات لمس
 األهداف

%22.7 %9.09 %22.7 %18.1 %13.6 13.6% 100% 

 سؤاالً  22 3 3 4 5 2 5 عدد األسئلة

ث تشتمل مقدمة كل يبح مقياستمت صياغة فقرات ال :المصور المفاهيم العلمية مقياسصياغة فقرات   .4
إما باالختيار المباشر  تكون إجابته إحدى اإلجابات بالبدائل التي تلي السؤال،و سؤال على فكرة واحدة مباشرًة 

أن  بعض األسئلة تتطلب من الطفل  فضاًل عنأو القيام بالمزاوجة بين المقدمات والبدائل التي تلي السؤال، 
تلوين جزء معين من الشكل أو تلوين هذا الجزء، بحيث يقيس السؤال  المستوى المراد قياسه )المفاهيم 

 فضاًل عنلغوية للسؤال بحيث ال يحتمل أكثر من تفسير، وروعي الوضوح وسالمة الصياغة ال ،العلمية(
 توافر المعلومات والمهارات والبيانات التي تسهم في فهم الموقف.

 المصور المفاهيم العلمية مقياستم توضيح تعليمات  :المصور المفاهيم العلمية مقياسإعداد تعليمات   .5
قراءة  تتم إذ، مقياسمنهم في اإلجابة على فقرات البالطريقة الشفوية لضمان فهم األطفال للمهمة المطلوبة 

األسئلة سؤااًل سؤااًل، ثم توضيح المطلوب من كل سؤال لألطفال والتأكد من أن  جميع األطفال يدركون 
 المهمة، دون التدخل للوصول إلى اإلجابة.

جة واحدة لكل إجابة أن ُتعطى در  مقياسروعي عند تصحيح ال :المصور المفاهيم العلمية مقياستصحيح . 6
 صحيحة، وصفر لكل إجابة خاطئة.

، أي المصور المفاهيم العلمية مقياس صدقللتأكد من : المفاهيم العلمية المصور مقياس صدق. 2.2.4.4
 هل يقيس ما وضع لقياسه أم ال، تم عرضه على المشرفين ثم  على السادة المحكمين والتعديل وفق مالحظاتهم.

على عدد من المحكمين للحكم على مدى مناسبته  مقياس: عرض الباحث الالمحكمينالعرض على السادة  -
 من حيث الشكل والمضمون والطول ومستوى الصعوبة، وكان من بين مالحظات السادة المحكمين:

o .أن يتم اختصار عدد األسئلة 
o .حذف بعض الصور لعدم وضوحها 
o  الطفل فيها التلوين. منتقليل عدد األسئلة التي يطب 
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بناًء على بنود وذلك  7حذف بقام الباحث  ًا،بند 29ة المصور المفاهيم العلمي مقياسكان عدد بنود  إذ
كما . اً بند 22المفاهيم العلمية المصور بعد التعديل  مقياسعدد بنود  مالحظات السادة المحكمين، ليصبح

 (3في الملحق رقم )

 ألداة الدراسة: التجربة االستطالعية. 5.4

، ( سنوات 6-5بعمر ) من أطفال روضة القطيلبية الخاصة استطالعية احث بالتطبيق على عينةقام الب
 .من خارج أطفال عينة الدراسة ( طفل وطفلة16وتكونت العينة من )

ة كيفية استجابة الحظهدف من إجراء التجربة االستطالعية مكان ال :. هدف التجربة االستطالعية1.5.4
تهم على فالم، ومدى فهمهم للحوار الذي يدور بين شخصيات األفالم التعليمية وقدر وتفاعلهم مع األ األطفال

، ومالحظة مدى وضوح األفالم من حيث الصوت والصورة بالنسبة لألطفال ومدى مناسبتها متابعة األفالم للنهاية
 .من حيث الزمن

( جلسات على مدى 8ي استغرقت )لم ُتظهر التجربة االستطالعية الت :. نتائج التجربة االستطالعية2.5.4
 وجود كلمات صعبة الفهم على األطفال. (30/11/2015)( و19/11/2015( أيام في الفترة الواقعة بين )10)

أثناء التطبيق يسجل كل مالحظة يراها حول كيفية تعامل األطفال مع األفالم فالحظ أن  في كان الباحث
صغا األطفال تفاعل أي طفل انزعاجه من متابعة األفالم، بل  جدًا، كما لم يبد   اً إيجابي كان ألفالم التعليميةلهم ءوا 

كانوا منصتين بشغف وحماسة لألفالم، كما حاول الباحث ضبط الوقت الخاص بالنشاط وكان الوقت الذي حدده 
المحببة  كون الرسوم المتحركة من األشياءوذلك ل ولزمن النشاطالباحث مسبقًا لكل نشاط مناسب تمامًا لألطفال 

 .بخاصةوأطفال الروضة  بعامةعند األطفال 

تحسين جودة الصوت في بعض كاختصار زمن بعض األفالم، و بعض التعديالت  وفي ضوء ذلك أجريت
 بتعديل بعض األفالم باستبدال بعض المقاطع.و األفالم، 

طالعية، تم تطبيق بعد االنتهاء من التجربة االست: على العينة االستطالعية مقياس.  تجريب ال3.5.4
 (  مباشرًة.30/11/2015) االثنينعلى العينة االستطالعية بعد جلسة يوم  المصور المفاهيم العلمية مقياس

 :هو على العينة االستطالعية المصور المفاهيم العلمية مقياسهدف من تطبيق وكان ال

 سمقياأواًل: حساب الزمن الذي يستغرقه األطفال في اإلجابة عن أسئلة ال. 
  المصور المفاهيم العلمية مقياسثانيًا: حساب ثبات. 
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 .ثالثًا: تحديد معامالت السهولة والصعوبة 
  :المصور المفاهيم العلمية مقياسمعامل التمييز لمفردات تحديد رابعًا. 

 .المصور المفاهيم العلمية مقياسحساب الزمن الذي يستغرقه األطفال في اإلجابة عن أسئلة  .1.3.5.4

من خالل حساب المتوسط الحسابي  مقياسبنود الزمن الذي استغرقه األطفال في اإلجابة على الاب تم حس
ه وبلغ مقياس قام باإلجابة علىبعد إتمامه المهمة وبين آخر طفل  مقياسال أنهى اإلجابة علىبين أول طفل 
 ( دقيقة.30متوسط الزمن )

 .المصور المفاهيم العلمية مقياسحساب ثبات . 2.3.5.4

 (.429، 2000)عالم، أكثر من مرة  هنفس مقياس، عند تطبيق الهانفس الثبات هو حصول الفرد على الدرجة

 ،ال حول كيفية اإلجابة عن األسئلةعلى العينة االستطالعية، تم توجيه التعليمات لألطف مقياسعند تطبيق الو 
 وحسب SPSSغ إجابات األطفال في برنامج ، وقام بتفريمقياسوبعد االنتهاء من التطبيق صحح الباحث أوراق ال

األمر الذي يؤكد ثبات   (0.887وبلغ ) مقياسعن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ لل مقياسمعامل ثبات ال
 .مقياسال

 نفسها لمجموعةل، فقد تم إعطاء المقياس هيم العلمية المصور بإعادة تطبيقتم حساب ثبات مقياس المفاو 
ثم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين، ويدعى هذا بمعامل االستقرار  ،( يوماً 15)مرتين بفاصل زمني مدته 

 مقياس( األمر الذي يؤكد ثبات ال0.889بلغ )قد و  . (144-136، 2000)عالم، 

 .المفاهيم العلمية المصور مقياسل تحديد معامالت السهولة والصعوبة. 3.3.5.4

فمعامل الصعوبة هو التمييز بين الدرجة العالية  .مقياسالات تم حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفرد
 والدرجة المنخفضة في السمة المقصودة. فكلما صغرت النسبة المئوية الناتجة، ازدادت الصعوبة والعكس صحيح. 

 معامل السهولة – 1معامل الصعوبة = 

 :اآلتيلشكل وبما أن  عدد أسئلة االختيار من متعدد لها العدد األكبر فكان على ا

 ن.بدياللها ( أسئلة: 3، )ثالثة بدائل لها ( أسئلة:6و) أربعة بدائل لها ( أسئلة:8منها )

 مقياس( العدد الكلي ألسئلة 22( سؤااًل من أصل )17فيكون العدد الكلي ألسئلة االختيار من متعدد )
 امل التخمين والمصادفة:الستبعاد عو  اآلتيةلجأ الباحث إلى المعادلة   ،المصور المفاهيم العلمية
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 17يمكن قبول هذا القسم من األسئلة )و  ،(0.75و  0.33وبالحساب نجد أن معامل السهولة يتراوح بين )

التي يكون معامل  المصور المفاهيم العلمية مقياسسؤااًل( من حيث السهولة، فحسب عالم يمكن قبول مفردات 
 (.0.8( وأصغر من )0.3سهولتها أكبر من )

 :اآلتيةاتبع الباحث المعادلة  فقد لحساب معامل السهولة لألسئلة األخرى أما 

 العدد الكلي ألفراد الجماعة(÷ ة معامل السهولة = )عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة على المفردة الواحد

 ياسمق( إذًا يمكن قبول المفردات الباقية من 0.87و  0.33وبالحساب نجد أن معامل السهولة يتراوح بين )
 .المصور المفاهيم العلمية

 (0.87و  0.29أما معامل الصعوبة يتراوح بين  )

 .المصور المفاهيم العلمية مقياسمعامل التمييز لمفردات . 4.3.5.4

في هذه الدراسة عن قدرة هذه البنود على التمييز  المصور المفاهيم العلمية مقياسيعبر معامل التمييز لبنود 
ألطفال الممتازين فإذا كان معامل التمييز مرتفعًا جدًا، فهذا يعني أن  ا ،طفل الممتازبين الطفل الضعيف وال

ذا كان معامل التمييز منخفضًا لبند ما فإن  جميع األطفال سيجيبون بشكل  بوحدهم من سيجي إجابة صحيحة. وا 
 صحيح.

تباع طريقة كيلي التي تعتمد ا. بالمصور المفاهيم العلمية مقياسقام الباحث بحساب معامالت تمييز بنود 
 على:

% ومجموعة  27تقسيم العينة االستطالعية إلى مجموعتين، مجموعة تمثل الذين نالوا أعلى الدرجات بنسبة  -
 %.46% واستبعاد المجموعة الوسطى ذات النسبة 27نالت أقل الدرجات بنسبة 

الدنيا الذين أجابوا إجابة صحيحة  )ن  حساب معامل التمييز لكل مفردة من خالل: طرح عدد أفراد المجموعة -
د( من عدد أفراد المجموعة العليا الذين أجابوا إجابة صحيحة )ن ع( وتقسيم الناتج على مجموع عدد أفراد 

 .(289-285، 2000)عالم، المجموعة العليا والدنيا 
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 فيكون معامل التمييز للمفردة =  

لبة فهذا يعني أن  البند غامض، وال يحمل قيمة تمييزية. أما إذا كانت قيمته فإذا كان قيمة معامل التمييز سا -
موجبة فهذا يعني أن  البند يحمل صفة تمييزية، أما إذا كان يساوي الصفر فهو إما سهل جدًا أو صعب جدًا. 

 ( 0.4ومعامل التمييز الجيد هو الذي يدور حول )
( 0.37و 0.25تتراوح بين ) المصور المفاهيم العلمية مقياسات بعد الحساب نجد أن  معامالت تمييز مفردو  -

 (5) رقم ويمكن القول إن  البنود لها قدرة تمييزية. ملحق

 تطبيق تجربة الدراسة .6.4
ووصولهما إلى الشكل  المصور المفاهيم العلمية مقياسثبات صدق و بعد التأكد من صدق األفالم التعليمية و 

قسم التعليم الخاص، تم تطبيق الدراسة وفق  –موافقة مديرية التربية في الالذقية  النهائي وبعد الحصول على
 :اآلتيةالخطوات 

، المربياتزيارة الروضتين اللتين سوف يطبق الباحث فيهما دراسته واالجتماع مع مديريهما وبعض  -
 عاونًا كبيرًا منهم.والشرح لهم فكرة األفالم التعليمية وكيفية استخدامها، والقت الفكرة ترحيبًا وت

طالع على مدى جاهزية قاعة الحاسوب، والتأكد من التوصيالت الكهربائية للقاعة، وأن  حث باالقام البا -
 كل ما يتعلق باألجهزة الصوتية جاهز ومتوافر.

 اً ( ذكور 10( سنوات، فيهم )6-5طفاًل وطفلة بعمر ) 20اختار الباحث من روضة القطيلبية الخاصة  -
، وكان األطفال الذين اختارهم الباحث من شعبة غير التي طبق فيها التجربة االستطالعية، ثم قام اً ( إناث10و)

، متكافئتين عتين تجريبية وضابطةهم إلى مجمو موقس ًا،على األطفال قبلي المصور المفاهيم العلمية مقياسبتطبيق 
( من الذكور 10( سنوات، منهم )6-5)طفاًل وطفلة بعمر  20كما اختار من روضة مالعب الطفولة الحكومية 

هم إلى مجموعتين موقس اً على األطفال قبلي المصور المفاهيم العلمية مقياس( من اإلناث، ثم قام بتطبيق 10و)
جموعتين التجريبية والضابطة باستخدام برنامج تحليل ثم قام بحساب تكافؤ الم، ضابطة متكافئتينتجريبية و 

 كانت النتائج على الشكل اآلتي:. و SPSS البيانات اإلحصائية
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 ( اختبار تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة3الجدول )
اختبار تكافؤ 
 المجموعتين

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري 

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 القرار

نقبل الفرضية  0.705 0.381 3.5 12.5 20 تجريبية
 3.9 12.05 20 ضابطة الصفرية

                  قيمة احتمالية الداللة بلغتق بين المجموعتين حيث أنه ال يوجد فر  (3الجدول رقم )بين ي

α  =0,05 > 0.705 sig =  وهذه النتيجة تدلنا على تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل تطبيق
 .البرنامج التعليمي القائم على األفالم التعليمية

 اإلحصائية: األساليب .7.4
 تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 المتوسط الحسابي.
 االنحراف المعياري.
 مربع كاي لمتحولين.
 اختبار مان ويتني.
 اختبار ويلككسون.
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 الفصل الخامس )عرض النتائج ومناقشتها(
 مقدمة

 . اختبار الفرضيات1.5

 . الفرضية األولى1.1.5
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 (عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الخامس )
 المقدمة

يعرض الفصل الحالي اإلجابات عن أسئلة الدراسة التي وردت في الفصل األول، وذلك من خالل اختبار 
( وذلك SPSSتماد على برنامج الحزمة اإلحصائية لتحليل البحوث التربوية واالجتماعية )صحة الفرضيات باالع

من أجل الوصول إلى نتائج تساعد باتخاذ قرار بقبول أو رفض الفرضيات، ثم التطرق لتفسير النتائج التي تم 
 الوصول إليها.

 ( 05,0تم اختبار جميع الفرضيات عند مستوى داللة ): اختبار الفرضيات. 1.5

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  الختبار الفرضية األولى التي تنص على: :الفرضية األولى. 1.1.5

التجريبية في التطبيق و الضابطة  أفراد المجموعتين بين متوسطي درجات إجابات  α =0‚05مستوى داللة 
  .المصور المفاهيم العلمية مقياسلالبعدي المباشر 

بتطبيق اختبار الفرضيات لمقارنة  للعينتين المستقلتين tاالنحرافات المعيارية واختبار ُحسبت المتوسطات و 
 :اآلتيمتوسطي عينتين مستقلتين، فكانت النتائج على الشكل 

علمية مقياس المفاهيم الل( الفرق بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي المباشر 4جدول )
 عزى الستخدام الفيلم التعليمييالمصور 

التطبيق 
البعدي 
المباشر 

للمجموعتين 
الضابطة 
 والتجريبية

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري 

F  قيمةt  مستوى
 الداللة

حجم  القرار
 األثر

داللة 
حجم 
 األثر

نرفض  0.000 6.69 31.77 0.75 17.3 20 ضابطة
الفرضية 
 الصفرية

 قوي  0.53

 2.77 21.6 20 تجريبية

عزى الستخدام الفيلم ي α  =0,05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ي( وجود أثر ذ4يبين الجدول )
وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي  (31.77الناتجة من تحليل التباين المصاحب ) Fبلغت قيمة  إذالتعليمي، 

رفض ن فإننا وبالتالي .المصور المفاهيم العلمية مقياسلة إحصائية على ( أي أن  هناك فرقًا ذا دال0.000)

بين   α =0‚05"ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  أنه الفرضية الصفرية التي تنص على
مقياس لمتوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر 
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 αداللة إحصائية عند مستوى داللة  اقبل الفرضية البديلة، بمعنى أن  هناك فرقًا ذ، ونالعلمية المصور مفاهيم ال
إجابات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي المباشر درجات بين متوسطي  05‚0= 
لدى  بعض المفاهيم العلميةيلم التعليمي في تنمية استخدام الف أثرمقياس المفاهيم العلمية المصور، مما يدل على ل

 لدرجاتالحسابية المعدلة  ولمعرفة لصالح أي من المجموعتين يعزى الفرق، تم حساب المتوسطات، األطفال
 ويتضح من الجدول ،في االختبار البعدي المباشر المصور المفاهيم العلمية مقياسلأطفال عينة الدراسة  إجابات
( بينما المتوسط الحسابي 21.6المجموعة التجريبية ) إجابات لدرجاتلمتوسط الحسابي المعدل أن  ا (4رقم )

المجموعة التجريبية، لصالح  ق كانوبالتالي فإن  الفر ( 17.3المجموعة الضابطة ) إجابات لدرجاتالمعدل 
الباحث بحساب مربع  قام لعينتين مستقلتين، tق عند استخدام اختبار ب حجم األثر والتأكد من حجم الفر ولحسا

أهمية األفالم  هذه النتائجؤكد وت ل على أن  حجم األثر قوي.( وهذه النتيجة تد  .530فبلغ حجم األثر ) (2η) إيتا
ربما هذه النتيجة إلى أن  استخدام األفالم التعليمية  ويمكن عزو، للمفاهيم العلمية األطفالاكتساب التعليمية في 

، كما أنها االعتياديةور الذهنية السليمة، والتخلص من التجريد الناشئ عن استخدام الطريقة يساعد في تكوين الص
تنمية واكتساب المفاهيم  ساعد علىمن دافعية األطفال واهتمامهم بما يقدم إليهم من معلومات مما  ربما زادت

تم عادًة من خالل تعاملهم مع المثيرات ت يهمعملية تكوين المفاهيم العلمية لدإن   إذالعلمية لدى أطفال الروضة، 
التي يواجهونها والمواقف التي يمرون بها فتتكون لديهم صورة ذهنية عنها بناًء على إدراكهم للصفات المشتركة 

تركيزهم وانتباههم للمواقف التعليمية التعلمية نمو  في زيادةاستخدام األفالم التعليمية  ربما ساعدبين هذه المثيرات، 
إلى أن  استخدام األفالم التعليمية خلق جوًا من المرح والمتعة  أيضاً  ني والمفاهيم لديهم، وقد يعزى هذا التفوق المعا

،  فاألفالم التعليمية اكتساب المفاهيم العلمية مما زاد الحماس والتفاعل بين األطفال وأدى إلى التأثير اإليجابي في
ل، وتسهم في زيادة التشويق والمتعة لديهم، وذلك لما تمتلكه من عناصر بطبيعتها تعمل على استثارة انتباه األطفا

للتعلم، وذلك لكونها تخاطب أكثر من حاسة في  كة واأللوان مما يزيد من دافعية الطفلالصورة والصوت والحر 
 #ليذ( ودراسة اله2015) سة القالفهذه النتيجة اتفقت مع دراقد اتفقت )سمعية وبصرية(. و  هنفسالوقت 

 دراسة عوض( و 2014) دراسة محمد( و 2014) ( ودراسة الطريري والبخيتان2014) ( ودراسة سلمان2014)
( 2012) دراسة السيد( و 2012) والشالجي وعباس( 2013) دراسة اليعقوبي( و 2012) دراسة القربان( و 2013)
.(2006) دراسة يوكو( و 2009) دراسة داالكوستا وآخرون ( و 2010) حمادو 
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 الختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على:: لفرضية الثانيةا. 2.1.5

بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة  α =0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  وق ذيوجد فر  ال"
. "عزى لمتغير النوع )ذكور، إناث(ي المصور المفاهيم العلمية مقياسلالتجريبية في التطبيق البعدي المباشر 

 :اآلتيفكانت النتائج على الشكل  ،مستقلتينالعينتين لل مان ويتني() متوسطي المتوسطات و اختبار حسبت 

مقياس ل( الفرق بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر 5جدول ) 
 عزى لمتغير النوع )ذكور، إناث(يالمفاهيم العلمية المصور 

عدي المباشر التطبيق الب
 للمجموعة التجريبية

متوسط  العدد النوع
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان 
 ويتني

Z  مستوى
 الداللة

 القرار
 

  119 11.9 10 الذكور
36 

 
- 1.395- 

 
0.163 

نقبل الفرضية 
 الصفرية
 91 9.1 10 اإلناث 

الفرضية  نقبل فإننا لتاليوبا α  =0,05 > Sig = 0.163( أن قيمة احتمالية الداللة 5يبين الجدول )

 بين متوسطي درجات α  =0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذو ال" على: الصفرية التي تنص
عزى لمتغير النوع ي المصور المفاهيم العلمية مقياسلأفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر  إجابات

 .")ذكور، إناث(

جة إلى تشابه البيئة التعليمية والنشاطات المستخدمة في البرنامج التعليمي ككل  المصاحبة هذه النتي وتعزى 
سنوات(  6-5تماثل القدرات واالستعدادات لدى الجنسين )أطفال الروضة بعمر  فضاًل عنلألفالم التعليمية 
لنمائية لكال الجنسين، كما ال توافق مع الخصائص اصيغة األفالم التعليمية المقدمة ت، كما أن  والبرنامج نفسه

توجد عوائق أمام تطبيق البرنامج لكال الجنسين، كما أن  طبيعة الجلسات التي تضمنها البرنامج كانت ذات طبيعة 
ق دالة إحصائيًا. واتفقت هذه فر  عامة ال تشكل أي خصوصية معينة لجنس من الجنسين، مما أدى إلى عدم وجود

 (2015) دراسة خضور( و 2011) دراسة المحمودو ( 2014) اندراسة سلمالنتيجة مع نتيجة 

 الختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على: :الفرضية الثالثة. 3.1.5

بين متوسطي درجات إجابات أفراد  α  =0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذو ال" 
عزى لمتغير المكان )ريف، ي المصور لمفاهيم العلميةا مقياسلالمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر 

  "مدينة(.

  :اآلتيفكانت النتائج على الشكل   ،مستقلتينالعينتين لل مان ويتني() متوسطي حسبت المتوسطات و اختبار 
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مقياس لمتوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر ( الفرق بين 6جدول ) 
 عزى لمتغير المكان )ريف، مدينة(يمفاهيم العلمية المصور ال

التطبيق البعدي 
المباشر للمجموعة 

 التجريبية

مكان 
 الروضة

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان 
 ويتني

Z  مستوى
 الداللة

 القرار
 

نقبل الفرضية  0.584 -0.548 - 44.5 110.5 11.05 10 الريف
 الصفرية

 99.5 9.95 10 المدينة

الفرضية  نقبل فإننا وبالتالي α  =0,05 > Sig = 0,584( أن قيمة احتمالية الداللة 6يبين الجدول )

 بين متوسطي درجات α  =0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذو ال"  على: الصفرية التي تنص
عزى لمتغير ي المصور المفاهيم العلمية قياسملأفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر  إجابات

في روضتي الريف  نفسها الطرق واألساليببالبرنامج تم تنفيذه أن  هذه النتيجة إلى  وتعزى . "المكان )ريف، مدينة(
إذ كون البرنامج معد لجميع األطفال من جميع الشرائح سواًء أكانوا من الريف أو من المدينة  فضاًل عنوالمدينة، 

الريف على اعتبار أن  أطفال الريف لديهم تعامل واحتكاك مع  أطفال لصالح اً الباحث أن يكون هناك فرق توقع
عمل رحالت والحيوانات بصورة أكبر من أبناء المدينة وعلى اعتبار أن رياض األطفال في المدن ال تقوم بالنباتات 

طفال في هذه األيام يقومون بزيارة القرى واألرياف ق وقد يعزى ذلك لكون األإلى الطبيعة، ولكن لم يظهر هذه الفر 
ويطلعون على كل ما يتعلق بالنبات والحيوان من خالل وسائل االتصال المختلفة وربما لكون بعض الرياض تقوم 

، ولم تتطرق أي دراسة سابقة في بحثها إلى هذا المتغير على حد علم بإعداد رحالت ترفيهية لألطفال إلى الطبيعة
 ث.الباح

 الختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على: :الفرضية الرابعة. 4.1.5

بين متوسطي درجات إجابات أفراد  α  =0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذوق ال يوجد فر " 
 عزى لمتغير تابعية الروضةي المصور المفاهيم العلمية مقياسلالمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر 

  "(.رسمية)خاصة، 

 فكانت النتائج على الشكل اآلتي: ،مستقلتينالعينتين لل مان ويتني() متوسطي حسبت المتوسطات و اختبار 

مقياس لمتوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر ( الفرق بين 7جدول ) 
 )خاصة، حكومية( عزى لمتغير التابعيةيالمفاهيم العلمية المصور 

التطبيق البعدي 
المباشر للمجموعة 

 التجريبية

تابعية 
 الروضة

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان 
 ويتني

Z  مستوى
 الداللة

 القرار
 

نقبل الفرضية  0.584 -0.548 - 44.5 110.5 11.05 10 الخاصة
 الصفرية
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 99.5 9.95 10 الحكومية

الفرضية  نقبل فإننا وبالتالي α  =0,05 > Sig = 0,584مة احتمالية الداللة ( أن قي7) يبين الجدول رقم

 بين متوسطي درجات α  =0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذو العلى: " الصفرية التي تنص
زى لمتغير عي المصور المفاهيم العلمية مقياسلأفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر  إجابات

هذه النتيجة إلى تشابه المناخ التعليمي المحيط باألطفال في كال  وتعزى  ."(رسميةتابعية الروضة )خاصة، 
 أثناء في في كال الروضتين هانفسأَن الباحث اتبع الخطوات  فضاًل عنالروضتين سواًء الخاصة أو الرسمية 

وهذا يشير إلى أن رياض األطفال  ( سنوات6-5تها )تطبيق برنامجه كما أن  األطفال في المرحلة العمرية ذا
، ولم تتطرق أي دراسة سابقة في بحثها إلى هذا لألطفالنفسها بنوعيها )خاصة، حكومية( تقدم البرامج والخبرات 

 المتغير على حد علم الباحث.

 الختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على: :الفرضية الخامسة. 5.1.5

بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة  α =0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ق ذووجد فر ال ي"
  ".المصور المفاهيم العلمية مقياسالمؤجل على و البعدي المباشر  ينالتجريبية في التطبيق

 :اآلتيفكانت النتائج على الشكل  ،مترابطتينالعينتين لل )ويلككسون(حسبت المتوسطات و اختبار 

مقياس المفاهيم العلمية لمتوسطي درجات إجابات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي المباشر والمؤجل ( الفرق بين 8جدول )
 المصور.

 القرار مستوى الداللة  Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتغير

 الفيلم التعليمي 

 

نقبل الفرضية   0.589  -0.54 8 4 2 السالبة
 صفرية ال

 13 3.25 4 الموجبة

   14 المعتدلة

الفرضية  نقبل فإننا وبالتالي α  =0,05 > Sig = 0,589( أن قيمة احتمالية الداللة 8يبين الجدول )
بين متوسطي درجات  α=0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  وق ذال يوجد فر " على: الصفرية التي تنص

 ويعزى  المصور المفاهيم العلمية مقياسلالمؤجل و البعدي المباشر  ينالتجريبية في التطبيقإجابات أفراد المجموعة 
ما تمتلكه األفالم التعليمية  فضاًل عنأن األفالم التعليمية قدمت المعلومة للطفل بطريقة مشوقة ومحببة  ذلك إلى

حيث تفاعل )سمعية وبصرية(  هنفسمن قدرة على شد االنتباه وذلك لكونها تخاطب أكثر من حاسة في الوقت 
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األمر الذي انعكس على احتفاظ األطفال لذلك بقيت المعلومة في ذهن الطفل ودامت لفترة طويلة  األطفال معها،
دراسة ( و 2011) دراسة السيدواتفقت هذه النتيجة مع نتيجة ، بالمفاهيم العلمية ولم ينسوها وظلت ثابتة في أذهانهم

 (2015) خضور

 الختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على: :ضية السادسةالفر . 6.1.5

درجات إجابات أفراد  يبين متوسط α  =0‚05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال يوجد فرق ذو" 
  ".المصور المفاهيم العلمية مقياسلالتجريبية في التطبيق البعدي المؤجل و الضابطة المجموعتين 

 :اآلتيمستقلتين، فكانت النتائج على الشكل العينتين لل tالمعيارية واختبار  حسبت المتوسطات واالنحرافات

( الفرق بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي المؤجل على مقياس المفاهيم العلمية 9جدول )
 المصور

التطبيق 
البعدي 
المؤجل 

للمجموعتين 
الضابطة 
 بيةوالتجري

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري 

F  قيمةt  مستوى
 الداللة

حجم  القرار
 األثر

داللة 
حجم 
 األثر

نرفض  0.000 5.537 21.09 0.76 21.5 20 التجريبية
الفرضية 
 الصفرية

 قوي  0.44

 4.21 16.09 20 الضابطة

عزى الستخدام الفيلم التعليمي، ي α =0,05داللة  داللة إحصائية عند مستوى  ي( وجود أثر ذ9يبين الجدول )
(، وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي 21.09الناتجة من تحليل التباين المصاحب ) Fحيث بلغت قيمة 

بين متوسطي إجابات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في  ( أي أن  هناك فرقًا ذا داللة إحصائية0.000)
رفض الفرضية الصفرية التي تنص على فإننا نوبالتالي  .المصور المفاهيم العلمية مقياسل ؤجلالتطبيق البعدي الم

بين متوسطي درجات إجابات أفراد المجموعتين  α=0‚05"ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
، زى الستخدام الفيلم التعليميعيمقياس المفاهيم العلمية المصور ل المؤجلالضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي 

بين متوسطي  α  =0‚05قبل الفرضية البديلة، بمعنى أن  هناك فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة نو 
مقياس المفاهيم العلمية لالبعدي المؤجل درجات إجابات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق 

أطفال عينة الدراسة على  إجابات لدرجاتحساب المتوسطات الحسابية المعدلة  الفرق، تم اتجاهولمعرفة  ،المصور
أن  المتوسط الحسابي المعدل  (9يبين الجدول رقم ) كماالمفاهيم العلمية في االختبار البعدي المؤجل،  مقياس
 ابات أطفالإج لدرجات( بينما المتوسط الحسابي المعدل 21.5المجموعة التجريبية ) إجابات أطفال لدرجات

لصالح المجموعة التجريبية، ولحساب حجم  هذه النتيجة على أن  الفرق كانوتدل ( 16.09)المجموعة الضابطة 
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فبلغ حجم األثر  (2η) إيتامربع  حسبلعينتين مستقلتين،  tق عند استخدام اختبار حجم الفر  األثر والتأكد من
ل على أن  حجم األثر 0.44)  .ي قو ( وهذه النتيجة تد 

 فيلصالح المجموعة التجريبية، مما يدل على فاعلية استخدام الفيلم التعليمي هذه النتيجة أن  الفرق كان تدل و 
تعلم أطفال المجموعة التجريبية عن  أن   ذلك إلى ى . ويعز تنمية المفاهيم العلميةو  اكتساب مساعدة األطفال في

بني بطريقته الخاصة مفاهيمه العلمية حوله عن طريق جعل الطفل يتفاعل معها ويطريق األفالم التعليمية 
يجاد حلول لمشكالت قد تواجهه خالل مشاهدة الفيلم بشكل قدرته على  انعكس على مشاهدتها والتعلم الذاتي وا 

منح األطفال القدرة على استرجاع  باالحتفاظ بالمفاهيم وجعلها أكثر ثباتًا في ذاكرته، األمر الذي كان كفيالً 
 قد أشارت إلى م عند إعادة االختبار في التطبيق البعدي المؤجل، وبذلك تكون نتائج الفرضيات السابقةالمفاهي

( سنوات، 6-5األثر الكبير الستخدام الفيلم التعليمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة بعمر )
 .(2014) دراسة منصور نتيجة . واتفقت هذه النتيجة مع فاعلية الفيلم التعليمي  ما يشير إلى

 :المقترحات .2.5
 فادة من األفالم التعليمية في تنمية بعض المفاهيم العلمية في مرحلة رياض األطفال.ضرورة اإل -
 .ومتغيرات أخرى  إجراء دراسات أخرى حول أثر استخدام األفالم التعليمية في مواد وصفوف أخرى  -
 فرة حاليًا في مراكز مصادر التعلم أو في السوق المحلية.امتو لتقويم األفالم التعليمية ال دراسةإجراء  -
 .رياض األطفاللمعرفة معوقات استخدام األفالم التعليمية في  اتإجراء دراس -
، إلجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية والكمية حول استخدام طالبات الدراسات العلياتوجيه طالب و  -

 راسة عالقتها ببعض المتغيرات األخرى كالدافعية واالتجاهات والتحصيل.أفالم تعليمية في رياض األطفال ود
تكرار تطبيق الدراسة في الواقع الميداني لوحدات أخرى من مقرر رياض األطفال، ومن مناطق مختلفة في  -

 الجمهورية العربية السورية، ومقارنتها بهذه الدراسة.
لى من تنمية المفاهيم العلمية، بإدخال أهداف معرفية أخرى تناول مستويات معرفية أعتكرار الدراسة الحالية ب -

 كتنمية الحصيلة اللغوية أو القدرة على قراءة الحروف أو التمييز بين األعداد....إلخ.
إجراء دراسة مسحية لالحتياجات التدريسية لمربيات رياض األطفال، وتحديد المهارات الالزمة لتوظيف  -

 ( سنوات.6-5طفال الروضة بعمر )أاألفالم التعليمية في تعليم 
إجراء دراسة مسحية لمدى توظيف مربيات رياض األطفال لألفالم التعليمية في تعليم أطفال الروضة بعمر  -

 ( سنوات من وجهة نظر مديري/مديرات الروضات5-6)
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211. 
  ،ي فاعلية استخدام أفالم الكرتون التعليمية لتنمية بعض المفاهيم األولية للحاسب اآلل لمياء،عبد العظيم

ة التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، كلي، رسالة ماجستير غير منشورة، لتالميذ مرحلة التعليم األساسي
 .208، 2013جامعة الزقازيق، 

 2001ر للطباعة والنشر والتوزيع، ، القاهرة، دار الفكرحيم، المدخل إلى رياض األطفالعدس، محمد عبد ال ،
305. 

  عزمي، نبيل، التصميم التعليمي للوسائط المتعددة، حلوان، دار الهدى للنشر والتوزيع، كلية التربية، جامعة
 .256، 2011حلوان، 

  ،356، 2008ج للنشر والتوزيع، ، عمان، دار المناهة والمنهجالجودة الشاملعطية، محسن. 
  ،2007، غزة، الجامعة اإلسالمية، استراتيجيات تدريس الرياضيات في التعليم العامعفانة، عزو، وآخرون ،

400. 
 ،ه وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة(القياس والتقويم التربوي والنفسي )أساسيات عالم، صالح الدين محمود ،

 .815، 2000القاهرة، دار الفكر العربي، 
  العمايرة، محمد،" آراء معلمي بعض مدارس وكالة الغوث الدولية/ األردن، في أهمية استخدام التقنيات

 .186، 2003(، 4التعليمية والصعوبات التي تواجههم في استخدامها"، مجلة العلوم التربوية، المجلد )
 ،للغة االنكليزية لدى طلبة الصف أثر استخدام أفالم الرسوم المتحركة في تدريس مفردات ارشا،  عوض

، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرائق التدريس، الثالث األساسي في مدارس غزة الحكومية
 .143، 2013غزة، -التربية، جامعة األزهركلية 

 علوم أثر استخدام الياءات الخمس على تنمية المفاهيم العلمية وعمليات العلم بالوض هللا، منى مصطفى، ع
، 2012، الجامعة اإلسالمية، غزة،  ، رسالة ماجستير غير منشورةطالبات الصف السابع األساسي بغزةلدى 
187. 
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 ،أثر استراتيجية الشكل  العيسوي، توفيق ابراهيمV لم لدى البنائية في اكتساب المفاهيم العلمية وعمليات الع
س، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدري، رسالة ماجستير غير مشورة، طالب السابع األساسي بغزة

 .236، 2008الجامعة اإلسالمية، غزة، 
  ،فاعلية األركان التعليمية في تنمية المفاهيم العلمية لدى أطفال مؤسسات رياض األطفال الفضل، فاتن

ماجستير ، رسالة صيلي لألطفال بمدينة مكة المكرمةالحكومية من وجهة نظر المعلمات ومن واقع اختبار تح
 .142، 2002غير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

  فالته، مصطفى،" المدخل إلى التقنيات الحديثة في االتصال والتعليم"، الطبعة األولى، عمادة شؤون
 .338، 1988المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، 

 ،فال علية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية ألطفا القربان، بثينة
، 2012ة التربية، جامعة أم القرى، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليالروضة في مدينة مكة المكرمة

151. 
  ،لة الطفولة المتأخرة حدور الرسوم المتحركة في تنمية مهارات التعبير الفني لدى أطفال مر القرني، مها

 .171، 2015ة التربية، جامعة أم القرى، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليبمدينة جدة
  ،نتاج واستخدام وسائل تكنولوجيا التعليم"، الطبعة األولى، األردن القضاة، خالد يوسف،" مدخل إلى تصميم وا 

 .466، 2003دار المسار للنشر والتوزيع، 
  ،مختارات من الرسوم المتحركة على القدرات اإلبداعية لدى األطفال الموهوبين في  أثر القالف، خديجة

، المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين، تنظيم قسم التربية حلة رياض األطفال في دولة الكويتمر 
 .187، 2015مايو  21-19لعربية المتحدة، الخاصة كلية التربية، جامعة اإلمارات ا

 الناقد في الرياضياتأثر خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة المرحلة األساسية وتفكيرهم  يسير،القيسي، ت ،
 .237، 2001شورة، جامعة بغداد، العراق، رسالة دكتوراه غير من

 1982، دار النهضة العربية، القاهرة، 1كاظم، أحمد و جابر، عبد الحميد، الوسائل التعليمية والمنهج، ط ،
348. 

 بيروت دار النهضة  ، الطبعة األولى،ئة التربوية واالجتماعية لألطفالبرامج التلفزيون والتنشمة، كبارة، أسا
 .409، 2003العربية، 

 دار إحياء العلوم، بيروت، 2الكلوب، بشير عبد الرحيم، استخدام األجهزة في عملية التعلم والتعليم، ط ،
1987 ،633. 
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 2007، كلية التربية الجامعة اإلسالمية، غزة، الطبعة األولى، لوماللولو، فتحية واآلغا، إحسان، تدريس الع ،
371. 

 ،فاعلية استخدام برنامج قائم على أفالم الرسوم المتحركة في تنمية بعض مهارات االستماع  ألطاف، محمد
رق رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وط، ية لتالميذ الصف األول االبتدائيوالتحدث باللغة العرب

 .321، 2014الزقازيق،  التدريس وتكنولوجيا التعليم، كلية التربية، جامعة
 ،فاعلية خبرة علمية مصممة في ضوء معايير مناهج رياض األطفال في الجمهورية العربية  المحمود، رندى

رياض )دراسة شبه تجريبية على عينة من أطفال ال المفاهيم العلمية لرياض األطفال السورية في تنمية بعض
كلية التربية،  ( سنوات في محافظة دمشق(، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم تربية الطفل،6-5من )

 .162، 2011جامعة دمشق، 
 ،الطبعة الثانية، التعلم في مرحلة الطفولة المبكرةتكوين المفاهيم و نجم الدين علي والعبيدي، شاكر،  مردان ،

 .280، 2004الكويت، دار الفالح للنشر والتوزيع، 
 ،مجلة الدراسات والبحوث في تدريس العلوم وصعوبات تعلمها أهمية المفاهيم العلمية مصطفى، منصور ،

 (.108-88، )2014 ، 8االجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد 
 243، 1990، 1ان، األردن، دار الفكر، طمصلح، عدنان عارف، التربية في رياض األطفال، عم. 
 القرآن مركز طلبة لدى التجويد مهارة تنمية في المتعددة بالوسائل رنامجب أثريل محمد،" مطر، يوسف خل 

 .169، 2004"، رسالة ماجستير، كلية التربية، غزة في اإلسالمية بالجامعة الكريم
  
 مندورة، رقية عبد اللطيف، فاعلية استخدام وسائل تعليمية منتجة من خامات البيئة المحلية في تدريس مقرر 

الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في مدارس البنات بمكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, 
 .339، 1993عة أم القرى . مكة المكرمة، جام

 ،طفل الروضة بعض المفاهيم العلميةفاعلية برنامج قائم على األنشطة الفنية في إكساب  ميرنا، منصور 
المجلد سنوات(، مجلة جامعة البعث،  6-5ى أطفال رياض األطفال في حمص بين )دراسة شبه تجريبية عل

 .154-121، 2014(، العدد الثاني، 36)
  النباهين، ميسون،" أثر توظيف المسرح والدراما بالفيديو في اكتساب مفاهيم الفكر اإلسالمي لدى طالبات

 .179، 2011الجامعة اإلسالمية في غزة، الصف العاشر األساسي بغزة"، رسالة ماجستير، كلية التربية، 
 طرق وأساليب  -تدريس العلوم في العالم المعاصر ى وراشد، علي،النجدي، أحمد وعبد الهادي، من

 .669، 2003، الطبعة األولى ، القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، تراتيجيات حديثة في تدريس العلومواس
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 391، 2001لطبعة األولى، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ، انشوان، يعقوب، الجديد في تعلم العلوم. 
 ئي وجدوى نصر هللا، ريم، العالقة بين عمليات العلم واالتجاهات العملية لدى تالميذ الصف السادس االبتدا

 .201، 2005 لتربية والجامعات اإلسالمية، غزة،اكتساب التالميذ لها، رسالة ماجستير، كلية ا
 ،نامج مقترح عن بعض االختراعات العلمية لتنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير االبتكاري بر  هادي، صبا

ة التربية، جامعة أم لدى أطفال الروضة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلي
 .263، 2015القرى، 

 ،والعصف الذهني في تنمية التخيل اإلبداعي الرسوم المتحركة  أفالم فعالية برنامج قائم علىهويدا،  هجرس
، 2015، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلعالم، كلية التربية، جامعة المنصورة، لدى أطفال الروضة

209. 
 أحالم، أثر األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى طفل ما قبل  ،#الهذلي

، 2014ة التربية، جامعة أم القرى، ير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كليرسالة ماجستير غالمدرسة، 
177. 

  ،فاعلية الرسوم المتحركة والتفاعل المباشر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية وفق نظرية الهذلي، إسراء
الثالث والستون،  ، مجلة الطفولة العربية، العددجتماعية لدى طفل ما قبل المدرسةفيجوتسكي الثقافية اال

2014 ،33-68. 
  ،فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المفاهيم العلمية )البيولوجية( ألطفال رياض األطفال وفق اليعقوبي، حيدر

العدد الثاني، المجلد األول، السنة  ،مجلة جامعة كربالء العلمية، نظرية فيجو تسكي في مدينة كربالء
 .359-311، 2013الثالثة/نيسان/ 

 ماهر،" من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم"، الطبعة األولى ، الرياض، مكتبة الشقرى، يوسف ،
 .258، 1999الرياض، 

  براهيم، مصطفى، التربية الدينية ، الطبعة اإلسالمية بين األصالة والمعاصرةيونس، فتحي وأحمد، محمود وا 
 .468، 1999األولى، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، 
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 المالحق

 ( الخطاب الموجه للسادة المحكمين1ملحق )
 ................السيد الدكتور/ة  المحترم

 تحية طيبة وبعد.......

أثر استخدام الفيلم التعليمي في تنمية بعض بإعداد دراسة بعنوان:  زين العابدين علي عباسيقوم الباحث 
)دراسة شبه تجريبية في محافظة الالذقية( لنيل درجة  ( سنوات6-5الروضة بعمر ) فالأطالمفاهيم العلمية لدى 

 الماجستير في قسم المناهج وطرائق التدريس.

 تهدف الدراسة إلى:

( 6-5إعداد مجموعة من األفالم التعليمية تساعد في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة بعمر )
 سنوات )الفئة الثالثة(.

 طبيق األفالم التعليمية لمساعدة أطفال الروضة لتنمية المفاهيم العلمية.ت

ولتحقيق هذا الهدف ال بد  من إعداد أفالم تعليمية تساعد على تنمية بعض المفاهيم العلمية ألطفال الروضة 
تحكيمها ومعرفة ( من األفالم التعليمية، ووضعها بين أيديكم ل8( سنوات، ولذلك قام الباحث بإعداد )6-5بعمر )

 مدى صالحيتها لتطبيقها على أطفال الروضة.

 وأرجو من حضرتكم تزويدي باقتراحاتكم لتطوير البرنامج.

 ولكم جزيل الشكر

 الطالب: زين العابدين علي عباس
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 ( أسماء السادة المحكمين واختصاصاتهم2ملحق )
 

 الجامعة االختصاص اسم المحكم
 جامعة تشرين مدرسيةتربية ما قبل ال د.مطيعة أحمد
 جامعة تشرين إدارة تربوية د. مهند مبيض
 جامعة تشرين أصول التدريس د. ميساء حمدان
 جامعة تشرين علم النفس اللغوي  د. عبير حاتم
 جامعة تشرين فلسفة التربية د. أميرة زمرد

 جامعة تشرين التربية الخاصة د. أنساب شروف
 امعة تشرينج التربية الصحية د. منال سلطان
 جامعة تشرين مؤسسات رياض األطفال إدارة د. وفيقة علي

ار  جامعة تشرين تقنيات التعليم د. نسرين خض 
 جامعة تشرين علم النفس العام د. لبنى جديد
 جامعة تشرين المدرسية اإلدارة د. ثناء غانم
 جامعة تشرين في التربية وعلم النفس اإلحصاء د. منذر بوبو
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 ( مقياس المفاهيم العلمية المصور3)ملحق 
 الكائن الحّي:                                 )التذكر(ضع دائرة حول صورة  -1

                                                                       
        

 

 ذكر(ارسم دائرة حول صورة الكائن غير الحي مما يلي:                 )الت -2

                                  
  
 

 (التحليل)ضع دائرة حول الشيء الذي تحتاجه النباتات لكي تعيش وتنمو:       -3

                         
 

 )التذكر(ارسم دائرة حول جذر النبات في الصورة اآلتية:                         -4

                           
 

 (التحليل)        دائرة حول صورة النبات الذي يستخدمه اإلنسان في غذائه: ارسم -5
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 (التحليلضع دائرة حول صورة النباتات التي يصنع اإلنسان منها المالبس:          ) -6

                      
 

 الذي يعد أليفاً من الصور اآلتية:             )التذكر(ضع دائرة حول صورة الحيوان  -7

                                                  

 ارسم دائرة حول صورة الحيوان الذي يعد غير أليفاً من الصور اآلتية:         )التذكر( -8

                     
                  

 تي تعتبر بيت للكلب من الصور اآلتية:            )التطبيق(ارسم دائرة حول الصورة ال -9

                    
 

 ارسم دائرة حول الصورة التي تعتبر بيت للحلزون من الصور اآلتية:     )التطبيق( -10
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 صل بين  صورة الحيوان ونوع غذائه من الصور اآلتية:                      )التطبيق( -11

                                          

                                                        

                                                 

 

 الفائدة التي تقدمها الدجاجة لنا من الصور اآلتية:               )الفهم( ارسم دائرة حول -12

                                                                 
 

 ارسم دائرة حول صورة الحيوان الذي ينتج لنا الحليب من الصور اآلتية:       )الفهم( -13

                  
 

 )التطبيق(       النبات والفائدة التي يقدمها لإلنسان في الصور اآلتية: بين  صورةصل  -14
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 حوط الصورة التي تدل على السلوك الصحيح في التعامل مع الحيوانات:       )التقويم( -15

 

                              
 )التقويم(    اختر الصورة التي تدل على السلوك الصحيح للعناية بالنباتات:               -16

                              
 لون باألخضر الحيوان الذي يتغذى باألعشاب فقط:                              )التطبيق( -17

            
 ارسم دائرة حول صورة الحيوان الذي يهاجم اإلنسان من الصور اآلتية: )التحليل( -18

                    
 

 )التقويم( ل الصورة التي تعبر عن السلوك الصحيح:ارسم دائرة حو -19
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 صل بين الحيوانات التي تعيش في نفس المكان: )التركيب( -20

                   
 

                          
 

 صل بين الحيوانات التي تتغذى بالغذاء نفسه: )التركيب( -21

                        
 

                                       
 صل بين الكائنات الحية من الصور اآلتية: )التركيب( -22
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م العلمية عن طريق ( دليل مربية رياض األطفال لتعليم بعض المفاهي4ملحق )
 استخدام الفيلم التعليمي
أعد الباحث قائمة مبدئية بالمفاهيم العلمية العامة المناسبة لطفل المستوى الثالث أوال : تحديد المحتوى: 

لرياض األطفال من خالل تحليل محتوى كتاب كراس الطفل لمادة العلوم الخاصة بالمستوى الثالث لرياض 
 :اآلتيةتوصل الباحث للقائمة و لعربية السورية، األطفال في الجمهورية ا

 .خبرة النباتات 
 .خبرة الحيوانات 
 .خبرة فصول السنة 
 .خبرة الكون والطبيعة 
 .خبرة وسائل النقل واالتصاالت 
 .خبرة المهن 

 :الدراسةأما بالنسبة للمفاهيم الفرعية فقد توصل الباحث إلى المفاهيم الفرعية المرتبطة بموضوع 

 مفهوم الحيوانات اتاتمفهوم النب

 الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة  الخبرة األولى: الكائنات الحية والكائنات غير الحية الخبرة األولى:

 الحيوانات بحاجة للغذاء الخبرة الثانية: أجزاء النبات الخبرة الثانية:

 تخدمنا الحيوانات الخبرة الثالثة: شروط نمو النبات الخبرة الثالثة:

 تكاثر الحيوانات الخبرة الرابعة: فوائد النبات الخبرة الرابعة:

ثانيا : تحديد األهداف العامة المتوقع أن يكتسبها الطفل بعد ممارسته لألنشطة المتعلقة بهذه المفاهيم:        
ء أهداف تم تحديد هذه األهداف العامة في ضوء خصائص نمو الطفل في مرحلة رياض األطفال، وفي ضو 

 :اآلتيرياض األطفال في الجمهورية العربية السورية، فجاءت على النحو 

 األهداف المعرفية:

 تنمية التفكير العلمي السليم لدى أطفال الرياض. -3
 تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال الرياض. -4
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 األهداف الوجدانية:

 ياتنا.تنمية وعي أطفال الرياض بأهمية النباتات والحيوانات في ح -5
 إكساب أطفال الرياض االتجاهات اإليجابية قيم الرفق بالحيوان والمحافظة على البيئة. -6
 إكساب أطفال الرياض االتجاهات اإليجابية نحو العمل المنتج. -7
 تنمية وعي أطفال الرياض بأهمية النباتات والحيوانات في حياتنا. -8
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 ةالخبرة األولى: الكائنات الحّية والكائنات غير الحيّ 

  :الكائنات الحّية و الكائنات غير الحّيةعنوان النشاط 
  إدراك مفهوم الكائنات الحّية و الكائنات غير الحّيةلنشاط: لالهدف العام 
  لنشاط:لاألهداف السلوكية 

 أن يكون قادرًا على أن: النشاطيتوقع من الطفل في نهاية هذا 
  يميز بين الكائنات الحّية وغير الحّية. .1
 اهر الحية في الكائنات الحية. مظاليحدد  .2
 يقارن بين الكائنات الحية والموجودات غير الحية.  .3
 يعطي أمثلة عن الكائنات الحّية.  .4
 يعطي أمثلة عن الكائنات غير الحّية.  .5

 :المفاهيم األساسية المراد تعلمها من خالل النشاط 
 الكائنات الحّية. .1
 الكائنات غير الحّية. .2

  :الوسائل المستخدمة 
 دقائق. 5 تهمد تعليمي فيلم

  :يتكون الفيلم التعليمي من رسوم المتحركة )محاورة بين أخ و أخته( يتناقش فيها األخ مع وصف الفيلم
بها الكائن الحّي عن الكائن غير الحّي )الكائن الحّي: يأكل، يتكاثر، يتحرك،  أخته عن أهم الصفات التي يتميز 

  فهي معاكسة لصفات الكائن الحّي التي تم ذكرها.ينمو، يشعر( أما صفات الكائن غير الحيّ 
 إجراءات سير النشاط: 
  دقائق( 5 ) لنشاط:لالتمهيد 

 لنشاط عن طريق طرح األسئلة اآلتية:لالتمهيد  المربية بدأت
ماذا تطعمهم؟ لماذا  هل تطعمهم؟ كيف تعامل الحيوانات؟ من عنده في منزله دجاجة؟ من شاهد خروف؟

 تطعمهم؟
 ي منزله )وردة، شجرة(؟  هل تسقيها الماء؟ لماذا تسقيها؟من يوجد ف

 إذًا النباتات والحيوانات كائنات حّية ألنها تنمو وتكبر وتحتاج إلى الغذاء والماء كي تبقى على قيد الحياة.
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ل األطفال عن الكرسي، هل يكبر هذا الكرسي مثل الكائنات الحّية )الحيوانات والنباتات(؟  ه المربيةسأل تثم 
ثم تقول المربية: واآلن سنشاهد فيلمًا تعليميًا يتحدث عن  يأكل؟  هل يشرب؟ هل يستطيع التنقل من مكان آلخر؟

 الكائنات الحية والكائنات غير الحية.
 :دقيقة( 30) سير النشاط 

 .تقوم المربية بعرض الفيلم التعليمي على األطفال وتطلب منهم اإلصغاء واالنتباه
 .ورد ذكرها في الفيلمألطفال أن يسموا لها كائنات حية وأشياء جامدة تطلب المربية من ا

تحفز المربية األطفال على ذكر الفرق بين الكائنات الحية وغير الحية وتسمية مظاهر الحياة في األشياء 
 التنفس(-التغذية-النمو-)الحركة

بقة كائنات حية، والفريق الثاني: يسمي تقسم المربية األطفال إلى فريقين: الفريق األول يذكر من معارفه السا
 .بالقياس إلى ما تم ذكره في الفيلم التعليمي موجودات غير حية

من خالل الصور تركز المربية على النباتات والحيوانات وتشجع األطفال على تصنيفها )هل هي حية أم غير 
 حية؟( مع ذكر مظاهر الحياة في النباتات والحيوانات.

اإلنسان كائن حّي أم كائن غير حّي  أو  هل ينتمي اإلنسان إلى الكائنات الحّية أم الكائنات  هل المربيةسأل ت
  غير الحّية؟

 والطاولة تنتمي إلى أيًّ منهما؟ المربيةسأل تثم 
الطاولة عن الكائنات غير  عندها إذًا تعبر صورة اإلنسان عن الكائنات الحّية و تعبر صورة المربيةقول ت

تعبر كل منها إما عن كائن حّي أو كائن غير حّي،  ن سوف أوزع على كلّ  منكم مجموعة من الصورالحّية، واآل
ثم سوف تعلقون بالترتيب هذه الصور التي سوف أوزعها إما في جدول الكائنات الحّية )أي تحت صورة اإلنسان( 

 تحت صورة الطاولة(. أو في جدول الكائنات غير الحّية )أي

 
تناقضات لتزيد الفهم: السيارة كائن غير حي كيف تتحرك؟ والساعة كيف تتحرك مع أنها كائن تطرح المربية 

 وتقوم بتفسير ذلك غير حّي؟



100 
 

 :دقيقة( 15) التقويم 

 لون الكائنات الحّية باللون األزرق و الكائنات غير الحّية باللون األحمر:)التطبيق( -

 

 لتذكر()ا ارسم دائرة حول  صورة الكائن الحّي مما يلي: -

                               

 )التذكر( :يأتيارسم دائرة حول  صورة الكائن غير الحّي مما  -

                             

 )التطبيق( تتنفس وتأكل وتشرب وتنمو في الصورة اآلتية:و ارسم دائرة حول الكائنات التي تتحرك  -
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 (ضوءال الهواء، ،الماءالتراب، )الخبرة الثانية: شروط نمو النباتات 

  (ضوء هواء، ،ماءتراب، شروط نمو النبات )لنشاط:  اعنوان 
  تعريف األطفال بشروط نمو النباتاتلنشاط: االهدف العام من 
 :األهداف السلوكية للنشاط 

 أن يكون قادرًا على أن: النشاطيتوقع من الطفل بعد نهاية 
 .تيستنتج الشروط األساسية لنمو النباتا .1
 .أهمية الماء لنمو النباتات يوضح .2
 .يطبق طريقة زراعة بذرة الفاصولياء .3
  لنشاط:االمفاهيم األساسية المراد تعلمها خالل 

 شروط نمو النباتات: 
 تراب -1
 .ماء -2
 .هواء -3
 ضوء -4
 :الوسائل المستخدمة 

 دقائق 3 فيلم تعليمي مدته. 
 وط نمو النبات )تراب، ر تعليم الطفل ش :أحداثه حول الرسوم المتحركة تدوربتقنية فيلم : وصف الفيلم

ماء، هواء، ضوء( كما يتضمن الفيلم تعليم الطفل كيفية زراعة إنبات البذور للحصول على نبات جديد ولها عدة 
حتى تنمو  بشكل منتظم)نحفر التراب، نضع البذرة، ثم نقوم بغمر البذرة بالتراب ثم نسقي البذرة  خطوات وهي:
 وتصبح شجرة.

 نبات أخضر حّي.أصيص فيه  -1
 أصيص فيه نبات يابس وقد ُوضعت فوقه غطاء زجاجي أو بالستيكي شفاف. -2
 وعاء بالستيكي متوسط الحجم يحتوي على التراب. -3
 مثاًل(. الفاصولياأكواب صغيرة لكي نضع فيها التراب ونزرع البذرة )بذور  -4
 إبريق ماء -5
 .بذور فاصوليا -6



102 
 

 غطاء للمائدة. -7
  لنشاط:اإجراءات سير 
 دقائق( 5)لنشاط:ل التمهيد 

تدخل المربية ومعها أصيصان، تقول: لقد اعتنيت بهذه النبتة )مشيرًة إلى النبات اليابس( وحافظت عليها، 
ووضعتها في البيت الزجاجي حتى ال تبرد في الليل ووضعتها في غرفتي حتى ال تنزعج من الضوء ولم أكثر لها 

من الماء حتى ال تتضرر......... لماذا ذبلت نبتتي؟ ولماذا هي  من التراب حتى ال تختنق ولم أسقها إال القليل
ثم تقول المربية: واآلن  بهذا الحال؟.........لماذا هذا النبات )مشيرًة إلى النبات األخضر( ليس بالحالة ذاتها.

 .شروط نمو النباتسنشاهد فيلمًا تعليميًا يتحدث عن 
 :دقيقة( 30) سير النشاط 

 الفيلم التعليمي على األطفال وتطلب منهم اإلصغاء واالنتباه.تقوم المربية بعرض 
حول كل مرحلة )مرحلة البذرة، مرحلة اإلنتاش، مرحلة  اعلى مراحل نمو النبات مع تعليقه المربيةركز ت

 لينمو ويكبر. الضوء والهواء االكتمال( وكيف يحتاج النبات للماء والتراب
على جميع األطفال بعض األكواب، وبعض التراب، وأكواب  المربيةوزع تبعد نهاية عرض الفيلم التعليمي 

طلب من األطفال أن يعيدوا تطبيق ما شاهدوه في الفيلم التعليمي من خطوات ت(، ثم الفاصولياماء، وبذور نبات ) 
بالماء ثم  أي أن يملؤوا األكواب بالتراب ثم يضعوا البذرة في التراب وبعد ذلك يسقوا هذه األكواب ،زراعة البذور

 يقوموا بوضع هذه األكواب في مكان مشمس ألن النباتات تحتاج إلى الضوء والهواء النقي لكي تنمو وتكبر وأخيراً 
 طلب منهم سقي الكوب الذي قاموا بزراعته بالماء كل يوم لكي تنمو هذه البذرة.ت

  :دقيقة( 15) التقويم 
 )التذكر( حتى ينمو:الشيء الذي يحتاج إليه النبات  ضع دائرة حول صورة -

                                

 )التطبيق( :4إلى  1رتب مراحل نمو زراعة النبات تصاعديًا من  -
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 )الجذر والساق واألوراق الزهرة والثمرة( الخبرة الثالثة: أجزاء النبات

 :لساق واألوراق والزهرة والثمرة(.)الجذر وا أجزاء النبات عنوان النشاط 
  إدراك مفهوم أجزاء النبات. لنشاط:لالهدف العام 
  لنشاط:لاألهداف السلوكية 

 يصبح قادرًا على أن: أن النشاطيتوقع من الطفل بعد نهاية 
 يسمي أجزاء النبات.  .1
  يعدد أجزاء النبات )الجذر والساق واألوراق والزهرة والثمرة(. .2
  )الجذر والساق واألوراق والزهرة والثمرة(. .باتيميز بين أجزاء الن .3
  :المفاهيم األساسية المراد تعلمها خالل النشاط 

 والزهرة والثمرة( واألوراق والساق )الجذر أجزاء النبات:
 :الوسائل المستخدمة 
 .دقائق 4فيلم تعليمي مدته  -1

 :ألحفاده فيه الجد حفاده ( يشرحعبارة عن مقطع من الرسوم المتحركة )محاورة بين الجد وأ وصف الفيلم 
 أجزاء النبات ووظائفها.

 )الجذر والساق واألوراق والزهرة والثمرة(. صور -2
 طلب من األطفال أن يلونوا كل جزء بلون مختلف عن لون الجزء اآلخر.تصور غير ملونة و  -3
ا المربية معها بأجزاء ، إضافًة إلى نباتات تحضرهالسابق بالنشاطنبات الفاصوليا الذي قام األطفال بزراعته  -4

 كاملة )بطاطا، جزر، فول.....(
 إجراءات سير النشاط 
  دقائق( 5) لنشاط:لالتمهيد 

 بأن تسأل األطفال أن يسموا أجزاء النبات الذي قامت المربية بعرضه أمامهم. للنشاطالتمهيد  المربيةبدأ ت
شكل  -شكل الثمار-شكل الجذر-ساقشكل ال-تحفز المربية األطفال على وصف أجزاء النبات )لون األوراق

 ثم تقول المربية: واآلن سنشاهد فيلمًا تعليميًا يتحدث عن أجزاء النبات. األزهار(
 :دقيقة( 30) سير النشاط 

 تقوم المربية بعرض الفيلم التعليمي على األطفال وتطلب منهم اإلصغاء واالنتباه.
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صورة لجزء من أجزاء النبات وكل أجزاء النبتة الواحدة على كل طفل  المربيةوزع ت بعد نهاية عرض الفيلم:ثم 
طلب من كل طفل يحمل صورة الجذر أن يأتي إلى السبورة ويلصقها على السبورة وبعدها تملونة بلون واحد، ثم 

من األطفال الذين يحملون صورة الساق أن يطابقوا بين الجذر والساق المناسبين لبعضهما ولهما  المربيةطلب ت
من األطفال الذين يحملون صورة األوراق أن يطابقوا بين الجذر والساق واألوراق   المربيةطلب تفسه، ثم ن اللون 

 ذاته. المناسبة لبعضها والتي تحمل اللون 
بطاقات ويطلب إلى كل طفل أن يرتب هذه البطاقات ليحصل في النهاية على  5على كل طفل  المربيةوزع ت

 صورة الشجرة.
 :يقة(دق 15 ) التقويم 

 )التطبيق( لوّن جذر الشجرة باللون البني واألوراق باللون األخضر: -

 
 (التطبيق) صل بخط بين كل جزء من النبات و اسمه: -

 
 
 )التذكر( ارسم دائرة حول جذر النبات في الصورة اآلتية: -
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 الخبرة الرابعة: فوائد النبات

 فوائد النبات.عنوان النشاط : 
  ك فوائد النبات.: إدرالنشاطلالهدف العام 
  لنشاط:لاألهداف السلوكية 

 أن يصبح قادرًا على أن: النشاطيتوقع من الطفل بعد انتهائه من ممارسة هذا 
 بدون خطأ.يذكر أهم النباتات التي يستخدمها اإلنسان في غذائه وشرابه  -1
 قطن في صناعة الثياب  بدون خطأ.يعرف أهمية نبات ال -2
 مة في صناعة أثاث المنزل  بدون خطأ.يعرف أهمية أخشاب األشجار الضخ -3
 ستعدادًا للمحافظة على النباتات.يبدي ا -4
 :المفاهيم األساسية المراد تعلمها خالل النشاط 

 فوائد النبات: )الفوائد الغذائية والصناعية لإلنسان (. 
  :الوسائل المستخدمة 

 دقائق. 5فيلم تعليمي مدته 
  :ركة )محاورة بين أخ و أخته( يتناقش األخ مع أخته عن أهمعبارة عن فيلم للرسوم المتحوصف الفيلم 

النباتات التي يستخدمها اإلنسان في غذائه وشرابه، كذلك يتناقشا عن أهمية األشجار الضخمة في صناعة أثاث 
 .المنزل وأيضًا أهمية نبات القطن في صناعة المالبس

 :إجراءات سير النشاط  
  دقائق( 5)لنشاط: لالتمهيد 

: أمي تحب النباتات واألزهار كثيرًا، لذا وضعت أحواض النباتات في اآلتيةالقصة  ألطفالمربية لتروي ال
 الصالة والمطبخ وأمام الحمام.... وكذلك الحديقة زرعت فيها األشجار والخضار ونباتات الزينة.
ض النباتات وقطفوا رامي أخي الصغير أحضر أصدقائه إلى البيت..... ولعبوا بالكرة واأللعاب، وقلبوا أحوا

األزهار وتسلقوا األشجار.... وكسروا األغصان وعندما جاءت أمي غضبت كثيرًا، فقفز رامي هاربًا واختبأت أنا 
خلف الباب ، وشعرت بالذنب ألني لم أراقب أخي الصغير وأصدقائه ولم أساعده في اختيار لعبة مناسبة، فأفسدوا 

مي إلى أمي واعتذرنا لها وتعهدنا بإصالح كل ما يمكن إصالحه، وهكذا يا الحديقة والنباتات، لذلك ذهبت أنا ورا
أنظف الحديقة أنا ورامي..... قال رامي لقد تعبت كثيرًا في العمل يا أختي أنا أحباب أمضيت عطلتي األسبوعية و 

آلن سنشاهد فيلمًا ثم تقول المربية: وا سأحافظ على نظافة الحديقة أنا وأصدقائي ونعتني باألزهار لتبقى جميلة.
 تعليميًا يتحدث عن فوائد النبات.
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 :دقيقة( 30) سير النشاط 
 تقوم المربية بعرض الفيلم التعليمي على األطفال وتطلب منهم اإلصغاء واالنتباه.

على السبورة صور ثمار النباتات اآلتية: ) التفاح والملفوف والبازالء واليقطين والفجل والسبانخ  المربيةعلق تثم 
 صور لنبات القطن وصور ألخشاب أشجار ضخمة. المربيةعلق توكذلك   والبندورة والبرتقال والفول والموز..(.

األطفال من يستطيع أن يختار بعض النباتات التي يستخدمها اإلنسان في غذائه؟ التفاح  المربيةسأل تثم 
 فواكه()بشكل عام خضار والوالطماطم والفول والبازالء والملفوف والسبانخ. 

 ؟التي نرتديها الثياب مما تصنع المربيةل تسأ

 ؟  وغرفة النوم..... والروضةأثاث المنزل يصنع اإلنسان  مما المربيةسأل ت

  :التقويم 
 ارسم دائرة حول صورة النبات الذي يستخدمه اإلنسان في غذائه:   )التذكر(

                         
                                

 )التحليل( :يصنع اإلنسان أثاث منزله دائرة حول صورة النبات الذيارسم 

                            
 

 دائرة حول صورة النبات الذي نأكل أوراقه: )التحليل(ارسم  -
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 ات األليفة والحيوانات غير األليفةالخبرة الخامسة: الحيوان

  الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة: النشاطعنوان 
   إدراك مفهوم الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة: النشاطالهدف العام من 
  النشاطاألهداف السلوكية: 

 ى أن:أن يصبح قادرًا عل النشاطيتوقع من الطفل بعد انتهائه من ممارسة هذا 
 عرف الحيوانات األليفة بشكل صحيح.ي .1
 عرف الحيوانات غير األليفة بشكل صحيح.ي .2
  يميز بين الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة بدون خطأ. .3
  النشاطالمفاهيم األساسية المراد تعلمها خالل: 

 الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة.
 :الوسائل المستخدمة 

 دقائق. 5مدته  فيلم تعليمي

 :فيلم للرسوم المتحركة يتحدث عن الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة، وفي نهاية  وصف الفيلم
 الفيلم عرض لعدد من الحيوانات األليفة وغير األليفة.
 صور: )الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفة(

  النشاطإجراءات سير 
  دقائق( 5): للنشاطالتمهيد 

: ضامن يحب الدببة كثيرًا، فقال ألبيه: أريد دبًا لنربيه في المنزل، اآلتيةقصة بال للنشاطالتمهيد  المربيةأ بدت
فقال له أبوه دبًا في المنزل؟ إنه حيوان متوحش، فقال له ضامن ولكني أحب الدببة كثيرًا، فقال له والده عليك أن 

من: ما معنى أليفة يا أبي؟ فأجابه والده: الحيوانات األليفة هي تختار أحد الحيوانات األليفة بداًل منه، فقال ضا
، ثم تقول المربية: واآلن سنشاهد فيلمًا تعليميًا الحيوانات التي تألف اإلنسان، وال تؤذيه وتتقبله وتعيش بجواره

 .الحيوانات األليفة والحيوانات غير األليفةيتحدث عن 
 :دقيقة( 30) سير النشاط 

 عرض الفيلم التعليمي على األطفال وتطلب منهم اإلصغاء واالنتباه.تقوم المربية ب
على كل طفل صورتين األولى لحيوان أليف و الثانية لحيوان المربية وزع ت بعد نهاية عرض الفيلم التعليمي:

ربية المقول توالفيل هل حيوان أليف؟ فالمربية سأل تثم  سأل األطفال هل الدجاجة حيوان أليف؟تغير أليف، ثم 
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سأرسم عمودًا من خانتين األولى تعبر عن الحيوانات األليفة وسأضع فيها صورة الدجاجة، والثانية تعبر عن 
طلب من كل طفل أن يأتي إلى السبورة ويعلق صورة تثم ، الحيوانات غير األليفة وسأضع فيها صورة الفيل

)علمًا أن   األليف في خانة الحيوانات غير األليفة.الحيوان األليف في خانة الحيوانات األليفة وصورة الحيوان غير 
 جميع صور الحيوانات هي من الحيوانات التي وردت في الفيلم التعليمي.

تستثير المربية تفكير األطفال من خالل سؤالها عن سبب وجود الحيوانات غير األليفة في الغابة، وتصوراتهم 
 حول طريقة عيشها في الغابة.

افة أسماء حيوانات أخرى من خبراتهم والمربية تحفزهم على تسمية الحيوانات األليفة في يمكن لألطفال إض
 المزرعة.

 دقيقة( 15)التقويم: 
 صل بين الحيوانات التي تعد حيوانات أليفة: )التركيب( -

                                             

                                               
 ارسم دائرة حول صورة الحيوان غير األليف من الصور اآلتية: )التحليل( -

                                      
                                                 

 لون صورة الحيوان األليف من الصور اآلتية: )التطبيق( -
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 الخبرة السادسة: الحيوانات بحاجة إلى الغذاء
  الحيوانات بحاجة إلى الغذاء :النشاطعنوان 
  إدراك مفهوم نمط غذاء الحيوان: للنشاطالهدف العام 
  للنشاطاألهداف السلوكية: 

 رًا على أن:أن يصبح قاد النشاطيتوقع من الطفل بعد انتهائه من ممارسة هذا 
  يذكر نوع الغذاء الذي يتغذى به كل حيوان بشكل صحيح. .4
 يذكر أمثلة عن الحيوانات العاشبة بدون خطأ.  .5
 يذكر أمثلة عن الحيوانات الالحمة بدون خطأ. .6
 يذكر أمثلة عن الحيوانات التي تتغذى باللحوم واألعشاب معًا بدون خطأ. .7
 يذكر طريقة حصول الحيوانات على غذائها. .8
 النشاطفاهيم األساسية المراد تعلمها خالل الم: 

 نمط غذاء الحيوانات
  :الوسائل المستخدمة 

 دقائق  6 تهفيلم تعليمي مد
 :يتحدث عن الحيوانات التي تتغذى باللحوم فقط والحيوانات عبارة عن فيلم للرسوم المتحركة  وصف الفيلم

 التي تتغذى باألعشاب فقط والحيوانات التي تأكل كل شيء.
 النشاطجراءات سير إ 
  دقائق( 5 ): للنشاطالتمهيد 

باألسئلة اآلتية: من يربي خروف؟ ماذا يأكل الخروف؟ هل يأكل الخروف اللحم؟ إذًا  للنشاطالتمهيد  المربيةبدأ ت
: من يربي قطة في منزله؟ ماذا تطعمها؟ هل تأكل القطة المربيةسأل تالخروف حيوان عاشب يأكل األعشاب فقط. ثم 

: هل هناك حيوانات تتغذى باألعشاب المربيةسأل تتأكل القطة األعشاب؟ إذًا القطة حيوان الحم. ثم  اب؟ لماذا الاألعش
 ات.نمط غذاء الحيوان ثم تقول المربية: واآلن سنشاهد فيلمًا تعليميًا يتحدث عن واللحوم معًا؟

 :دقيقة( 30) سير النشاط 

 طفال وتطلب منهم اإلصغاء واالنتباه.تقوم المربية بعرض الفيلم التعليمي على األ

 بعد نهاية عرض الفيلم تسأل المربية: ما هي الحيوانات التي تتغذى باألعشاب وشاهدناها في الفيلم.
 ما أسماء الحيوانات الالحمة التي رأيناها في الفيلم.
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 ماذا أكل الكلب في الفيلم؟ الحلوى، اللحم، النباتات، إنه يأكل كل شيء 
 بية تفكير األطفال بسؤالهم عن كيفية حصول الحيوانات الالحمة على غذائها في الغابة.تثير المر 

 تشجع المربية األطفال على فرز الحيوانات إلى آكلة لحوم وآكلة أعشاب وآكلة لحوم وأعشاب معًا.
  :دقيقة( 15)  التقويم 

 تية:  )التحليل(ارسم دائرة حول صورة  الحيوان الذي يتغذى باألعشاب فقط من الصور اآل -

                                                                             
 ارسم دائرة حول صورة  الحيوان الذي يتغذى باللحوم فقط من الصور اآلتية:  )التحليل( -

                                          

                     
 ول صورة الحيوان الذي يتغذى باللحوم واألعشاب معًا من الصور اآلتية: )التحليل(ارسم دائرة ح -
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 الخبرة السابعة: الحيوانات بحاجة إلى مأوى 

  الحيوانات بحاجة إلى مأوى : النشاطعنوان. 
 بحاجة الحيوانات إلى المأوى.األطفال  تعريف: للنشاطلهدف العام ا 
  للنشاطاألهداف السلوكية: 

 أن يصبح قادرًا على أن: النشاطيتوقع من الطفل بعد انتهائه من ممارسة هذا 
 يوضح حاجة الحيوانات إلى مأوى يوفر لها األمان والراحة. .1
( األسد والنمر والدب ،النحلة، رة والحمار والخرافالحصان والبق، الكلبيسمي مساكن بعض الحيوانات ) .2

 بدون خطأ.
 بدون خطأ. ها في أماكن مختلفةعشاشأ  تبنيأن الطيور  يذكر .3
  النشاطالمفاهيم األساسية المراد تعلمها خالل:  

 يور تعيش في األعشاش التي تبنيها بنفسها.الط -
 .يبنيه اإلنسان له خشبي الكلب يعيش في بيت صغير -
 .لبقرة والحمار والخراف تعيش في الحظيرة الحصان وا -
 .النحلة تعيش في خلية النحل -
 .األسد والنمر والدب يعيشون في الكهوف -
 السنجاب في حفرة في الشجرة واألرنب في حفرة تحت األرض. -
  :الوسائل المستخدمة 

 دقائق. 8 تهفيلم تعليمي مد
 :اكن بعض الحيوانات ومسميات هذه يتحدث عن مسعبارة عن فيلم للرسوم المتحركة  وصف الفيلم

 المساكن
  النشاطإجراءات سير: 
  دقائق( 5): للنشاطالتمهيد 

 باألسئلة اآلتية: من يربي كلبًا؟ أين ينام هذا الكلب؟ للنشاطالتمهيد  المربيةبدأ ت
 من يعرف أين تعيش البقرة؟ ماذا يسمى بيتها؟ من يعرف أين تعيش النحلة؟ ما اسم بيتها؟ من يعرف أين

 يعيش السنجاب؟
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تسأل المربية األطفال: ما هي األسباب التي تجعل الحيوان بحاجة إلى مسكن مذكرة إياهم بالحيوانات 
 ات.الحيوان مأوى  المفترسة والحيوانات العاشبة. ثم تقول المربية: واآلن سنشاهد فيلمًا تعليميًا يتحدث عن

 :دقيقة( 30) سير النشاط 
 لتعليمي على األطفال وتطلب منهم اإلصغاء واالنتباه.تقوم المربية بعرض الفيلم ا

 تطلب المربية من األطفال أن يعددوا الحيوانات التي وردت فيه.بعد نهاية عرض 
تطلب المربية من األطفال أن يذكروا اسم المكان الذي تعيش فيه الطيور، ثم اسم المكان الذي تعيش فيه 

نملة، ثم اسم المكان الذي يعيش فيه السنجاب، ثم اسم المكان الذي النحلة، ثم اسم المكان الذي تعيش فيه ال
 تعيش فيه البقرة والحصان والخروف، .................

  :دقيقة( 15)التقويم 
 لون صورة الحيوان الذي يعيش في الكهف من الصور اآلتية: )التطبيق( -

                                 
                                           

 ارسم دائرة حول صورة الحيوان الذي يعيش في اإلسطبل: )التحليل( -

                   
 
 )التحليل( ارسم دائرة حول صورة الحيوان الذي يحفر حفرة في الشجرة ويعيش فيها: -
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 الخبرة الثامنة: الحيوانات تخدمنا

  نات تخدمناالحيوا :النشاطعنوان 
   لإلنسان. تعريف األطفال بالفوائد التي تقدمها الحيوانات: للنشاطالهدف العام 
   للنشاطاألهداف السلوكية: 

 أن يصبح قادرًا على أن: النشاطيتوقع من الطفل بعد انتهائه من ممارسة هذا 
 يعدد بعض الحيوانات التي يربيها اإلنسان لالستفادة بشكل صحيح. .1
 التي يقدمها كل حيوان لإلنسان بشكل صحيح.يذكر الفوائد  .2
  الفوائد التي تقدمها الحيوانات لإلنسان :النشاطالمفاهيم األساسية المراد تعلمها خالل 
 :الوسائل المستخدمة 

 دقائق 5 تهفيلم تعليمي مد
  :سانلإلن البقرة التي تقدمها فوائدالعبارة عن فيلم للرسوم المتحركة يتحدث الفيلم عن وصف الفيلم 

التي  فوائدال( الشعر) لإلنسان الماعز التي تقدمها فوائدالو  )البيض( لإلنسان الدجاجة التي تقدمها فوائدال)الحليب( و 
)الركوب عليها والتنقل  لإلنسان الحمار والثور والحصان التي يقدمها فوائدال)الصوف( و  لإلنسان الخروف يقدمها

 )العسل(. لإلنسان النحلة التي تقدمها فوائدالمن مكان إلى آخر( و 
 سير النشاط: إجراءات 
  دقائق( 5 ) :للنشاطالتمهيد 

 بإثارة الموقف اآلتي: للنشاطالتمهيد  المربيةبدأ ت
 تصور أنك في حديقة المنزل التي يعيش فيها الحيوانات اآلتية:

 الدجاج، الخروف، البقرة، الحصان، لماذا يربي اإلنسان هذه الحيوانات؟
ثم تقول المربية: واآلن سنشاهد  وانات فائدة لإلنسان أم أنه يربيها فقط لكي يستمتع بمنظرها؟هل لهذه الحي

 ات.الحيوان فوائد فيلمًا تعليميًا يتحدث عن
 :دقيقة( 30) سير النشاط 

 تقوم المربية بعرض الفيلم التعليمي على األطفال وتطلب منهم اإلصغاء واالنتباه.
 بعد نهاية عرض الفيلم:

طلب من كل طفل أن يختار تمجموعة من صور الحيوانات التي تم ذكرها في الفيلم التعليمي و  المربيةحمل ت
 إحدى صور الحيوانات وهذه الصور هي:
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 الطفل الذي يحمل صورة البقرة، بماذا تفيدنا البقرة؟ الحليب. المربيةسأل تثم 
 الذي يحمل صورة الدجاجة، بماذا تفيدنا الدجاجة ؟ البيض. الطفل المربيةسأل تثم 
 الطفل الذي يحمل صورة الحصان، بماذا يفيدنا الحصان ؟ وسيلة نقل لإلنسان. المربيةسأل تثم 
 الطفل الذي يحمل صورة الخروف، بماذا يفيدنا الخروف ؟ الصوف. المربيةسأل تثم 
 لة، بماذا تفيدنا النحلة ؟ العسل.الطفل الذي يحمل صورة النح المربيةسأل تثم 

تذكرهم المربية بأشياء غفلوا عن ذكرها مثل: إن هناك حيوانات تظهر المحبة والود والصداقة والحراسة 
لإلنسان مثل القطة والكلب، وهناك حيوانات نستمتع بصوتها مثل الحسون والببغاء والطاووس كما أن  هناك 

والفيل وفي نقل األشخاص والبضائع في الصحراء مثل الجمل والفيل في حيوانات تعمل في السيرك مثل الدب 
 بعض مناطق من العالم.

 :دقيقة( 15) التقويم 
 صل بين صورة الحيوان في العمود األول وكيفية االستفادة منه في العمود الثاني: )التطبيق( -

                                                              

                                                                        

                                                                 

                                                                         



115 
 

 لتطبيق(لون صورة الحيوان الذي يقدم لنا الحليب:   )ا -

                                                

                                         
 لون صورة الحيوان الذي يقدم لنا البيض:   )التحليل( -

                                      
 ارسم دائرة حول صورة الحيوان الذي نستخدمه كوسيلة نقل:   )التحليل( -
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 المفاهيم العلمية المصور مقياسل التمييز والسهولة ت( معامال5ملحق )
 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السهولة السؤال
1- 0.5 0.5 0.25 
2- 0.58 0.42 0.37 
3- 0.41 0.59 0.37 
4- 0.41 0.59 0.5 
5- 0.66 0.34 0.25 
6- 0.66 0.34 0.25 
7- 0.53 0.47 0.25 
8- 0.41 0.59 0.37 
9 0.71 0.29 0.25 
10- 0.71 0.29 0.37 
11- 0.75 0.25 0.125 
12- 0.62 0.38 0.125 
13- 0.66 0.34 0.25 
14- 0.68 0.32 0.5 
15- 0.12 0.87 0.5 
16- 0.25 0.75 0.5 
17- 0.71 0.29 0.37 
18- 0.34 0.66 0.5 
19- 0.37 0.63 0.5 
20- 0.56 0.44 0.37 
21- 0.62 0.38 0.25 
22- 0.56 0.44 0.25 
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 المصور المفاهيم العلمية مقياسح تصحيح ا( مفت6ملحق )

 المصور المفاهيم العلمية مقياسح تصحيح أسئلة امفت

 السؤال الثاني:          السؤال األول:           

          السؤال الثالث:         
 السؤال الرابع: 

 السؤال السادس:      السؤال الخامس:         

         السؤال الثامن: السؤال السابع:         

            السؤال العاشر:             السؤال التاسع:
 السؤال الحادي عشر:

 

    السؤال الثاني عشر:

          

 السؤال الثالث عشر:

    

 السؤال الرابع عشر:
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   السؤال الخامس عشر:

  

 
 السؤال السادس عشر:

  
  السؤال السابع عشر:  

  

 السؤال الثامن عشر:

 

 السؤال التاسع عشر:

   

 :السؤال العشرون 

 
 :السؤال الواحد والعشرون 

 

 السؤال الثاني والعشرون:
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 العب الطفولة الرسمية( تسهيل مهمة الباحث لروضة م7ملحق )
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 ( تسهيل مهمة الباحث لروضة القطيلبية الخاصة8ملحق )
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 ( إتمام مهمة الباحث في روضة مالعب الطفولة9ملحق )
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 ( إتمام مهمة الباحث في روضة القطيلبية الخاصة10ملحق )
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ABSTRACT  ملخص الدراسة باللغة االنكليزية 

This current study aimed at studying the effect of the educational film in 

developing some of the scientific concepts in children  who are at the age of 

kindergarten (5-6 years). That is In addition to identifying the differences among 

the mean scores of answers to the experimental group, according to variables 

(gender, location and subordination of  kindergarten).The study used a semi-

experimental method through experimental design consisting of two groups 

(experimental and controlling). The researcher designed (8) educational films 

then view movies on a group of arbitrators for arbitration and then make the 

necessary adjustments and presented them to the children of the experimental 

group while the control group learned taught in the usual method. 

To achieve the goals of the study a developed scale for scientific concepts in 

children was built. After verification of the validity and reliability of the scale, it 

was applied on a study sample of (40) children contributed between two 

kindergartens; the first in the countryside of  Lattakia and the second in  Lattakia 

in the city. The researcher used the SPSS program to analyze the data. The study 

concluded the following findings: 

 The investigation of the effectiveness of the usage of educational film in 

developing of some scientific concepts in the kindergarten child aged   (5-6 

years). 

 There is a difference with a statistical significant  at a significant level (0,05 

%) between the means of the scores of the answers of the individuals of the 

controlling group and the experimental group in the application of the direct 

post-test the scale of scientific concepts due to the use of the educational 

film. 

 There is no difference of statistical significant at the significant (0,05 %) 

between the means of the scores of the individuals answers of the 

experimental group in the direct post-application on the scale of scientific 

concepts scale due to the variable (gender, location and subordination of  

kindergarten). 

 There is no statistical significant difference at the level of (%0,05) between 

the means of scores answers of the experimental group in the applications of 

direct and postponed dimensional on the scientific concepts scale. 
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 There is a significant difference at the level of significance (%0,05) between 

the means of individuals scores belonging to experimental, controlling 

groups in the postponed application on the scientific concepts of scale. 

 


