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  : مقدمة
تعتبر مرحلة الطفولة من اهم المراحل واخصبها فهي مرحلـة جوهريـة            
حاسمة في حياة الفرد كما انها االساس الذي نبني عليه لتحقيق النمـو الـشامل               

  المتكامل 
ولى في حياة الطفل    فقد أكدت العديد من الدراسات على اهمية السنوات اال        

باعتبار انها فترة تكوينيه توضع فيها البذور االولى لشخصيته وتتكون المفـاهيم            
واالتجاهات وايضا فهي مرحلة تأسيسية تبنى عليها مراحـل النمـو االخـرى              

)Abravanel,2005,23(  
وتعتبر تنمية المفاهيم من االمور المهمة في التعلم، لهـذا يـرى معظـم              

بية والتعليم ان أحد االهداف العامة التي ينبغـي ان تؤكـد عليهـا       المهتمين بالتر 
  جميع المراحل التعليمية خاصه مرحلة رياض االطفال هو تنمية المفاهيم 

ومن المجاالت التي تشبع حاجات الطفل وميولة هو مجال العلوم، حيـث            
على اهمية تعلم الطفل للعلوم لبناء اسسها فـي  ) Kathy Cobe.2005.1(تشير 

المستقبل حيث انها تساعد االطفال على اكتشاف العالم مـن حـولهم وتـربطهم              
                                                             

* 
** 



 

 

 

 

 
 

 

بيئتهم وتجعلهم على اتصال مباشر بالطبيعة، وتنمي اتجاهات ايجابية نحو العلوم           
في المستقبل، حيث ان التعليم الفقير للعلوم في مرحلة الطفولة المبكرة يؤدى الى             

 مستوياتهم في مراحل التعليم فيمـا       تكوين اتجاهات سالبة عند الطفل، وتدنى في      
   .بعد

وطفل الروضة نجده يسأل ويالحظ االشياء الموجودة في البيئة من حولـه     
وأكثر ما يجذب انتباهه ويثير فضوله هي الكائنات الحية فهو دائما السؤال عـن              
خصائص الكائنات الحية المحيطة به لذلك يجب تقديم مفهوم الكائنات الحية لطفل            

طريقه تناسب خصائصه في هذه المرحلة وتراعى احتياجاته وميولـه          الروضة ب 
فهذا المفهوم له اهمية كبرى حيث انه يشبع فضول الطفل ويربطه بواقعه وحياته             

  .اليومية مما يؤدى الى تنمية اتجاهات ايجابية لدى الطفل نحو العلوم 
ئتهـا  ويؤكد العديد من الباحثين على اهمية اعداد البيئـة المحيطـة وتهي           

لتحفزه على التعلم وتثير لديه حب االستطالع والفضول فمساعدة الطفـل علـى             
اكتشاف بيئته والتعرف على ما تحتويه من كائنات حية واشياء غير حية يساعده             

  .)McGvinness,2009,21(على اكتشاف ذاته ويزيد من ثقته بنفسه 
التـي تنـادى    واستنادا إلى طبيعة الطفل في الروضة والمناهج التعليمية         

بجعل الطفل محور العملية التعليمية من خالل أنشطه تعليمية منظمة ومتنوعـة            
والبعد عن أساليب الشرح والتلقين ظهرت أهمية استخدام اسـتراتيجيات الـتعلم            
التي تهتم بخصائص وطبيعة طفل الروضة وتزيد من دافعيه الطفل نحو الـتعلم             

  .  ومنها استراتيجية التعلم التعاوني
ع أن الكثير من األبحاث عن التعلم التعاوني أجريت على الطلبة الكبـار            م

وحققت نجاحا كبيرا، إال أن هذه االستراتيجية مصممه خصيصا لألطفال الصغار           
في رياض األطفال وفى الصفوف االبتدائية لما لها من أثر على تشويق األطفال             



 

 

 

 

 
 

 

دتهم على رفع معنويـاتهم     وزيادة دافعيتهم للتعلم من خالل معونة الرفاق ومساع       
  تــرى حيــث ) Layman and Foyle,1988(وتعلــم المــادة بعمــق أشــد 

أن للتعلم التعاوني مزايا متعـددة منهـا التفاعـل         )١٢٩:٢٠١٤ديمتري،   فاديه(
وتحمـل   الثقـة بـالنفس      الدافعية للـتعلم  االجتماعي نشاط وايجابية الطفل زيادة      

  .الخ ...المسئولية
  : االحساس بالمشكلة

على الرغم من ان الطفل لدية فضول طبيعي ودائما التساؤل عن الكائنات            
الحية الموجودة حوله في بيئته فتنميه مفهوم الكائنات الحية لدية يـشبع فـضوله              
وينمى اتجاهات ايجابيه لدية نحو العلوم والبيئة، اال ان هناك قصور في االهتمام             

س بمشكلة من خـالل عـدد مـن         بتنمية هذا المفهوم وظهر لدى الباحثة االحسا      
  : المؤشرات العملية والنظرية منها

وجود جانب للقصور في كتب الروضة، فهي تركز على النمو المعرفـي              -
فقط دون االهتمام بجوانب النمو االخرى عند اعـداد االنـشطة العلميـة             
بقصد اعداد االطفال لمرحلة التعليم االساسي وغيـاب االهتمـام بتنميـة            

جابية لدى الطفل نحو العلوم وخاصه وان مرحلة الطفولة هـي   اتجاهات اي 
  المرحلة التي تتكون فيها االتجاهات

غياب االهتمام بالجانب العلمي من جانب المعلمة وعدم توظيف الفـضول             -
الطبيعي لدى الطفل نحو الكائنات الحية الموجودة فـي بيئتـه وتقـديمها             

ى الشرح والتلقين فقط واالكتفـاء      لمفهوم الكائنات الحية بأساليب تعتمد عل     
بعرض الصور لكائنات حية موجودة في بيئته وتقديم معلومـات بـسيطة            
عنها مما ادى الى تكوين اتجاهات سليبة نحو العلوم لدى طفل الروضـة             

  وعدم انجذابه لها 



 

 

 

 

 
 

 

االطالع على الدراسات السابقة التي جاءت توصياتها بأهميـة االهتمـام             -
ئنات الحية لطفل الروضة وتنمية اتجاهه نحـو العلـوم          بتقديم مفهوم الكا  

باستخدام استراتيجيات التعلم الحديثة التي تتفق مع طبيعـة الطفـل مثـل           
ــده، (دراســة  ــان عب ، دراســة ســامرابنجفان و اخــرون )٢٠٠٨حن

)Samarapungavan,et la.,2009 ( دراسة ،)  ، ٢٠١٠ايمان خليفـة( ،
غادة المحالوي ،   (، دراسة   ) ٢٠١٠هاله عمر ، أماني الصفتي ،       (دراسة  
٢٠٠٥  (  

واالطالع على دراسات اخرى التي اكدت على فاعليه استراتيجية الـتعلم             -
شـيرين  (دراسة  : التعاوني في تنمية مفاهيم واتجاهات طفل الروضة منها       

، )Williams& Jones,2004(جونس &، دراسة وليمز )٢٠١٧موسي، 
صـفاء  (، دراسة )Ramami & Geetha,2005(جيس & دراسة رامن 

  )٢٠٠٧محمد، 
  ومن خالل العرض السابق استهدف البحث الحـالي القـاء المزيـد مـن                -

  الضوء على اهميه تنميـة مفهـوم الكائنـات الحيـة لطفـل الروضـة               
  واهميه تنمية اتجاهات ايجابيه لديه نحو العلوم باسـتخدام اسـتراتيجيات          

  مثـل اسـتراتيجية الـتعلم      تعلم حديثة تلبى احتياجاتـه وتنمـي ميولـه          
  التعاوني 
  : مشكلة البحث

  : في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي
ما أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مفهوم الكائنات الحية           

  واالتجاه نحو العلوم لدى طفل الروضة؟ 



 

 

 

 

 
 

 

  : تساؤالت الفرعية التاليةويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي ال
ما أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنميـة مفهـوم الكائنـات           - ١

  الحية لدى طفل الروضة؟ 
ما أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية االتجاه نحو العلـوم             - ٢

  لدى طفل الروضة؟ 
  : أهداف البحث

  : يهدف البحث الحالي الى
  لكائنات الحية لدى طفل الروضةتنمية مفهوم ا -١
التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مفهـوم            -٢

  الكائنات الحية لدى طفل الروضة 
التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية االتجـاه            -٣

  نحو العلوم لدى طفل الروضة 
  : أهمية البحث

  :الي فيقد يفيد البحث الح
توجيه نظر القائمين على تخطيط المناهج والبـرامج التعليميـة لهـذه             -١

بـصورة تتناسـب مـع      مفهوم الكائنات الحية    المرحلة بأهمية تضمين    
 والبيئة مـن    هخصائص هذه المرحلة ومدى أهميتها في فهم الطفل لذات        

ي التعلم التعـاون  استراتيجية  الستخدام   الدور التربوي الفعال  الى  حوله و 
  . في مرحلة رياض األطفال



 

 

 

 

 
 

 

عـن  متكاملـة   تقديم دليل إرشادي للمعلمة يشتمل على معرفة علميـة           -٢
 من خالل استخدام     تبسيطها لطفل الروضة   مفهوم الكائنات الحية وكيفية   

  .استراتيجية التعلم التعاوني
تقديم مجموعه من أدوات القياس الموضـوعية مثـل اختبـار مفهـوم        -٣

مصور، مقياس االتجاه نحو العلوم لطفـل الروضـة،         الكائنات الحية ال  
والتي يمكن أن تستعين بهما معلمة الروضة فـي تقـويم أطفالهـا، أو              

  تسترشد بهما في إعداد وتصميم اختبارات أخرى
توجيه نظر الباحثين إلى االهتمام بتنمية مفهوم الكائنات الحية واالتجـاه       -٤

يجيات حديثـة تلبـى     نحو العلوم لطفل الروضـة واسـتخدام اسـترات        
  احتياجاتهم التربوية  

هـوم الكائنـات     بعض مف  والخبرات عن تزويد الطفل ببعض المعارف      -٥
  .التعاونيمن خالل استخدام التعلم الحية 

  .اإلسهام في تنميه اتجاه طفل الروضة نحو العلوم -٦
  : حدود البحث

  : اقتصر البحث الحالي على
ي لرياض االطفال تتراوح اعمارهم ما      مجموعه من اطفال المستوى الثان      -

سنوات بمدرسة المالحـة االبتدائيـة ومدرسـة الـشوامي      ) ٦-٥(بين  
  االبتدائية بمحافظة الدقهلية 

اقتصر البحث على تنميه مفهوم الكائنات الحية وتنميـه االتجـاه نحـو               -
  العلوم 

تم التطبيق على مجموعه البحث خالل الفصل الدراسـي الثـاني لعـام               -
  م ٢٠١٧-٢٠١٦



 

 

 

 

 
 

 

  : مصطلحات البحث
   التعلم التعاونياستراتيجية 

بأنها اسـتراتيجية  ): ١٤٥، ٢٠١٠حسين طه، خالد عبد اللطيف،      (يعرفها  
يتم فيها تقسيم تالميذ الفصل الواحد إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة وتضم            

 تالميذ وتتطلب منهم العمل سويا والتفاعل فيمـا بيـنهم   ) ٦-٢(كل مجموعه من    
بحيث يعلم بعضهم بعضا متحملين مسئوليه تعلمهم وتعلم زمالئهم وصوال إلـى            

  .تحقيق األهداف المرجوة وتحت إشراف وتوجيه المعلم
  :تعرفها الباحثة إجرائيا

استراتيجية تعلم يعتمد نجاحها على قيام كل طفل بدوره فـي المجموعـة             
وااللعاب البسيطة مـن    وتعاون االطفال معا في اداء االنشطة والتجارب العلمية         

  خالل تنظيم بيئة التعلم في مجموعات غير متجانسة يتراوح عـددها مـا بـين              
  اطفال وذلك لتنمية مفـاهيم علـوم الحيـاة وبمـا يـؤدى الـى تنميـة         ) ٦-٥(

اتجاهاتهم نحو العلوم ويكون دور المعلمة هو التوجيه واالرشاد ومتابعـه عمـل        
   .المجموعات

  :مفهوم الكائنات الحية
تلك الكائنات التي تتصف بـصفه      ): ١٠٨،  ٢٠١٤بطرس حافظ، (عرفها  ي

  .الحياة وتكبر وتتنفس وتتحرك
  :وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنها

كل الكائنات التي تتحرك وتنمو وتتكاثر وتتنفس وتشعر وتحتاج الى الغذاء           
وتختلف في تصنيفها فمنها الحيوانات والطيور والنباتات واالنسان ويمكن تنميـة           

   .مفهوم الكائنات الحية باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني



 

 

 

 

 
 

 

  : مفهوم االشياء غير الحية
هي تلك االشياء التـي ال تتـصف        ) ١٢٦،  ٢٠١٤بطرس حافظ، (يعرفها  

بصفة الحياة ويطلق عليها اشياء جامدة او الجماد ويالحظ ان جميع االشياء غير             
ها ساكن ال يتحرك بينما بعضها      الحية تتصف بنوع من انعدام النشاط فنجد بعض       

   .االخر يتمتع بالحركة
 هي االشياء التي هي من صنع االنسان ولـيس          :وتعرفها الباحثة اجرائيا  

     .صنع اهللا وقد تكون ساكنة او متحركة مثل السيارة
 :االتجاه نحو العلوم

موقف التلميذ واعتقـاده نحـو       ):٣٣: ٢٠٠٩ممدوح عبد المجيد ،   (يعرفه  
 العلوم بالقبول أو الرفض كما تقيسها أبعاد مقيـاس االتجـاه نحـو              جوانب تعلم 

     .العلوم، ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها الطفل في المقياس
  :تعرفه الباحثة إجرائيا

موقف الطفل تجاه القيام باألنشطة العلمية من حيث درجة حبـه أو كـره              
ضـه وإدراكـه ألهميتـه      لمشاركه أصدقائه في تنفيذها وموقفه نحو معلمة الرو       

العلوم في حياتنا ويحدد بالدرجة التي يحصل عليها الطفل في مقيـاس االتجـاه              
   .المستخدم في الدراسة الحالية

  : إطار نظري لمحاور البحث
  استراتيجية التعلم التعاوني: المحور االول -

تعتبر استراتيجية التعلم التعاوني هي احدى التقنيـات التربويـة الحديثـة            
اصه في مجال العلوم حيث تساعد المتعلم على نمـو المالحظـة والقيـاس               وخ



 

 

 

 

 
 

 

والتصنيف وتؤكد على اهمية حدوث تبادل في االدوار بين االطفـال عنـد كـل       
  .)line,2006(نشاط 

بانهـا  ) : ١٤٥، ٢٠١٠محمـد رضـا البغـدادي و اخـرون،         (فيعرفها  
ـ    ات صـغيرة غيـر   استراتيجية يتم فيها تقسيم تالميذ الفصل الواحد الى مجموع

متعلمين و تتطلب منهم العمل سـويا        ) ٦-٢(متجانسة و تضم كل مجموعة من       
مرجـوة و تحـت اشـراف       و التفاعل فيما بينهم وصوال الى تحقيق االهداف ال        

  .وتوجيه المعلم
بانها استراتيجية يتم فيها تقسيم المتعلمين      ) Smith,R.O,2005(و يعرفها   

  .نون معا في تنفيذ المهام التعليميةالى مجموعات غير متجانسة يتعاو
ويميز استراتيجية التعلم التعاوني عدد من الخـصائص كمـا اوضـحها            

  : نذكر منها) ١٥٨: ١٥٦، ٢٠١٠حسين طه، خالد عبد اللطيف، (
يعتمد نجاحه على االعتماد اإليجابي المتبادل بين اعـضاء المجموعـة            -

  ق هدف مشتركالواحدة حيث يعمل جميع اعضاء المجموعة نحو تحقي
كل عضو في المجموعة له دورين فهناك المسئولية الفردية والمـسئولية            -

  الجماعية 
  يقتصر دور المعلمة على التوجيه واالرشاد  -
  يعتمد على تقسيم قاعه النشاط الى مجموعات صغيرة  -
  توزيع األدوار وتبادلها بين اعضاء المجموعة الواحدة  -

) ١٤٥: ١٣١، ٢٠٠٦، محمـد مـصطفى الـديب   (وقد اتفق كـال مـن       
) ١٦٣: ١٥٩حسين طـه، خالـد عبـداللطيف،       ) (٢٠٠٨جونسون و اخرون،    (
ان هناك خمسة عناصر    ) ٢٢٤: ٢١٦،  ٢٠٠٥محمد رضا البغدادي و اخرون،      (



 

 

 

 

 
 

 

ومكونات اساسية تعتبر كمحات اساسية خاصه بالتعلم التعـاوني و البـد مـن              
  : توافرها و هي

 Positive Interفـراد المجموعـة   االعتماد االيجابي المتبادل بـين ا  -١
Dependence 

ــه   -٢ ــا لوج ــزز وجه ــل المع  Face-to-Face Promativeالتفاع
Interaction  

  Individual Accountabilityالمسئولية الفردية  -٣

 Interpersonalالمهارات الشخصية والعمل في مجموعات صـغيرة   -٤
and small group skills 

  Group Processingمعالجه عمل المجموعة  -٥

وقد راعت الباحثة في عملها هذه االسس والخطوات المهمة لنجاح عمـل            
 : ٤١،  ٢٠٠٦محمد مـصطفى الـديب،      (المجموعات التعاونية الصغيرة واشار     

  : الى مجموعة من اهداف التعلم التعاوني نذكر منها ما يلى ) ٤٥
  .عل الطفل محور العملية التعليميةج -
  .يق وزيادة التفاعل تنمية روح الفر-
  .لى انجاز المهمة ومعاونة االخرينتدريب الطفل ع -
  مساعدة االطفال على االحتفاظ بمـا يتعلمـوه لمـدة اطـول وتعزيـز               -

   .التعلم
 لزميله المعلومات والدعم    استثمار جهود االطفال فكل طفل يمكنه ان يقدم        -

  .النفسي



 

 

 

 

 
 

 

  عبـد  ) (١١١: ١٠٣،  ٢٠٠٦محمد مصطفى الـديب،     (وقد اتفق كال من     
ــة،   ــد خطابي ــى ان ) Alebiosu,2001) (٣٨٧: ٣٨٦، ٢٠٠٥اهللا محم   عل

هناك مميزات عديدة للتعلم التعاوني تعود المعلم والمتعلم يمكن تلخيـصها فـي             
  : االتي

   .فهم واتقان المتعلمين للمعلومات والمهارات التي يتعلمونها -
 ثـم اثـراء وتطـوير       تطوير عملية تبادل االفكار بين المتعلمين ومن       -

   .خبراتهم التعليمية
تنمية اتجاهات ايجابية نحو التعلم والقضاء على الملل اثنـاء العمليـة             -

   .لتعليمية
   .توطيد العالقة بين المعلم والمتعلم اساسها الحب والتقدير وليس التسلط -
  .تنمية القيم المرغوبة مثل حسن االنصات والقدرة على التعبير -
ائد ايجابية حيث يوفر المال والجهد عند مقارنته باألسـاليب          تحقيق عو  -

   .واالستراتيجيات االخرى
وتضيف الباحثة ان استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في ريـاض االطفـال            

  : يمكن ان يحقق الكثير من الفوائد منها
  تنمية احساس الطفل باالنتماء ويحببه في الروضة والمجتمع  -١
  ة األطفال على االبداع وتطبيق ما يتعلموه في مواقف جديدة تنمية قدر -٢
  تنمية اتجاهات الطفل نحو العلوم  -٣
  يجد فيه الطفل الفرصة للمحاولة والخطأ والتعلم من خطئه  -٤
  تحسين بيئة العمل  -٥



 

 

 

 

 
 

 

  : الكائنات الحية: المحور الثاني
انـت ام   ان الكائنات الحية حيوانية ك    ) ١٨٦،  ٢٠١٤بطرس حافظ،   (يرى  

نباتية فأنها تستحوذ على انتباه االطفال وتمدهم بالفرص الالزمة للمرور بتجارب           
تعليمية حياتيه ويمكن للطفل ان يميز بين الكائنات الحية والجمـاد مـن خـالل               

   .السمات الحسية للكائن الحي مثل التنفس واالحساس والتكاثر والغذاء
 Kesen( اهمية كما اوضـحها  وتقديم مفهوم الكائنات الحية لألطفال ذات

& Kaya, 2007) ( ،١٣٧: ١٣٥، ٢٠١٤بطرس حافظ :(  
  تقلل من تعقيدات البيئة التي يعيش فيها االنسان  -١
  تنظيم المعلومات وتصنيفها في فئات  -٢
  تساعده في تفسير واكتشاف البيئة من حوله  -٣
  اكسابه بعض الميول واالتجاهات العلمية  -٤

) ٥٢: ٥١، ٢٠١١الجروانى، سـوالف الحمـراوى،   هاله (وقد اوضحت   
ان هناك اهداف لـتعلم المفـاهيم العلميـة         ) ١٠٣: ٩٩،  ٢٠١٤بطرس حافظ،   (

  : تستخلص منها الباحثة اهداف تعلم مفهوم الكائنات الحية كاالتي
  تقدير الكائنات الحية ورعايتها  -
   تصنيف الكائنات الحية الموجودة في البيئة تبعا لمعيار معين -
  التعرف على خصاص الكائنات الحية  -
  يتعرف على احتياجات الكائنات الحية  -
  يميز بين الكائنات الحية والجماد -



 

 

 

 

 
 

 

  االتجاه نحو العلوم : المحور الثالث
انـه يمكـن مـساعدة      ) ١٨٣: ١٨٢،  ٢٠١٤بطرس حافظ،   (وقد اوضح   

  : االطفال على اكتساب االتجاهات العلمية بأساليب عدة منها
فير خبرات مباشرة عن الكائنات الحيـة وقيـام االطفـال بأنفـسهم             تو -١

  .بمالحظتها
   .تهيئه البيئة الخارجية بما يشجع الطفل على االكتشاف -٢
   .توفير فرص عديدة للنقاش مع االطفال -٣
  استغالل فضول الطبيعي وسؤاله عن إي شيء فـي بيئتـه فاإلجابـة              -٤

  اكتـسابه اتجاهـات    عن استفـساراته وتوضـيحها لـه تـسهم فـي            
  .ايجابية

  : اجراءات البحث
  منهج البحث : اوال

  : استخدام في هذا البحث كال من
المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خـالل االطـالع علـى البحـوث               -

والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعات البحث وبناء ادوات البحث         
   .وتحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها

  التجريبــي ذو المجمــوعتين الــضابطة والتجريبيــة وذلــك المــنهج   -
  بغرض دراسة أثر استخدام استراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي تنميـة             
  مفهوم الكائنات الحية واالتجـاه نحـو العلـوم لـدى االطفـال عينـة            

  .البحث



 

 

 

 

 
 

 

  : ثانيا عينة البحث
سـنوات مـن    ) ٦-٥(تم اختيار عينة البحث من اطفال المستوى الثـاني          

  : ضتين تابعتين لوزارة التربية والتعليم وهمارو
 )مجموعة تجريبية(روضه مدرسة المالحة االبتدائية  -
  )مجموعة ضابطة(روضه مدرسة الشوامي االبتدائية  -
  أدوات البحث: ثالثا

  :اعداد اختبار مفهوم الكائنات الحية المصور -ا
  : وذلك وفقا للخطوات التالية

  تحديد الهدف من االختبار  -١
  صياغة مفردات االختبار  -٢
  بناء االختبار  -٣
  )موجهه لمعلمة الروضة(صياغة تعليمات االختبار  -٤
  عرض االختبار في صورته االولية على المحكمين  -٥

وقدا اتفق اغلب المحكمين على ان االختبار مناسب لطفل الروضة وقد أبـدوا             
  : بعض المالحظات منها

   .ا ودقتها بما يتناسب مع طفل الروضةتغيير بعض الصور لعدم وضوحه -
   .مراجعه الصياغة اللغوية لبعض المفردات -
  
  



 

 

 

 

 
 

 

  تطبيق االختبار على العينة االستطالعية  -٦
  بعد اجراء التعديالت التي أبدها السادة المحكمين تـم تطبيـق االختبـار            

طفـل  ) ٢٨(مكونة مـن  ) غير مجموعة البحث االساسية  (على عينة استطالعية    
  : فال المستوى الثاني بروضة مدرسة الشلطيطة االبتدائية وذلك بهدفمن اط
  .حساب صدق اختبار مفهوم الكائنات الحية المصور -١
  .حساب ثبات اختبار مفهوم الكائنات الحية المصور -٢
حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات اختبار مفهـوم الكائنـات       -٣

  .الحية المصور
  مييز لمفردات اختبار مفهوم الكائنات الحية المصورحساب معامالت الت -٤
   .تحديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار -٥

  : وقد قامت الباحثة بالتحقق من تلك الجوانب بالطريقة التالية
  : حساب صدق االتساق الداخلي الختبار مفهوم الكائنات الحية المصور-ا

لمناسـبة لحـساب معـامالت      وقد استخدمت الباحثة المعادلة االحصائية ا     
، وهي جميعها   )٠ ٫ ٩٤٢ ،٠ ٫ ٤٢٣( يتضح أنها جميعاً تراوحت بين       االرتباط،

 على األقل، وبذلك يكون االختبار مناسباً للتطبيق        على ٠ ٫ ٠٥دالة عند مستوي    
  .مجموعة البحث األساسية

  :حساب معامل الثبات الختبار مفهوم الكائنات الحية المصور-ب
وقـد  ) كرونباخ، كيودر ريتشاردسون   ألفا( الباحثة معادلتي    وقد استخدمت 

وهمـا  ) ٠ ٫ ٧٣٠،  ٠ ٫ ٧٩٠(قيمتا معامل الثبات لالختبار ككل هما       اسفر عن   
  .البحثقيمتان مرتفعتان، وهذا يعد ثبات االختبار قيد 



 

 

 

 

 
 

 

  : معامل السهولة والصعوبة لمفردات اختبار مفهوم الكائنات الحية -ج
لة لكل مفـردة مـن مفـردات اختبـار المفـاهيم            وبحساب معامل السهو  

وهـذه  ) ٠ ,٧١- ٠ ,٤١(معامالت السهولة قد تراوحت بين      المصورة، وجد أن    
  .النتائج في حدود المسموح به لقبول المفردة، وتضمينها في االختبار

  : معامل التمييز في اختبار مفهوم الكائنات الحية المصور -د
ييز باسـتخدام معادلـة معامـل تمييـز         تم حساب قدرة المفردة علي التم     

وهي في حدود المدي    ) ٠ ٫ ٥٠ ،   ٠ ٫ ٤٢(وجد أنها تتراوح بين      ؛(**)المفردة
  ) .٠ ٫ ٢(  لمعامل التمييز في االختبار الجيداألدنىالمعقول؛ فالحد 

وفي ضوء ما سبق تم وضع اختبار مفهوم الكائنات الحية فـي صـورته              
   .النهائية

  : زم للتطبيق االختبارتحديد الزمن الال -و
لحساب زمن تطبيق االختبار قامت الباحثة بتسجيل الزمن الذي اسـتغرقه           
كل طفل في مجموعة البحث االستطالعية إلنهاء االجابة عن مفردات االختبـار            

  . دقيقه٤٥مجموع تلك االزمنة وكان ثم حساب متوسط 
ـ              ورته وفى ضوء ما سبق تم وضع اختبار مفهوم الكائنات الحية فـي ص

   .النهائية
  : اعداد مقياس االتجاه نحو العلوم-ب

  : وذلك وفقا للخطوات التالية
  تحديد الهدف من المقياس -١
  تحديد ابعاد المقياس  -٢



 

 

 

 

 
 

 

  صياغه عبارات المقياس -٣
  بناء المقياس  -٤
  عرض المقياس في صورته االولية على المحكمين  -٥

ـ         ل الروضـة مـع بعـد       وقد ابدى معظم الحكمين مناسبه المقيـاس لطف
  :المالحظات منها

  تعديالت في الصياغة اللغوية لبعض العبارات  -
  تغيير بعض العبارات  -

  تصحيح المقياس  -٦
  تعليمات المقياس  -٧
  : تطبيق المقياس على العينة االستطالعية وذلك بهدف -٨

  حساب صدق المقياس  -
  حساب ثبات المقياس  -
  لمقياس حساب درجة واقعيه عبارات ا -

  :وقد الباحثة بالتحقق من تلك الجوانب بالطريقة التالية
  ":صدق االتساق الداخلي"حساب الصدق لمقياس االتجاه نحو العلوم  -ا

من خالل النتائج التي أسفرت عنها معامالت االرتباط، يتضح أنها جميعاً           
  ٠ ٫ ٠٥، وهي جميعها دالـة عنـد مـستوي          )٠,٨٦٦،  ٠,٤١٢(تراوحت بين   

   مجموعـة البحـث     علـى ألقل، وبذلك يكون المقياس مناسـباً للتطبيـق          ا على
  .األساسية



 

 

 

 

 
 

 

  : حساب الثبات لمقياس االتجاه نحو العلوم -ب
معادلتي أن قيمتا معامل الثبات للمقياس ككل كما أسفر عنها تطبيق           يتضح  

وهمـا قيمتـان    ) ٠,٨١٠،  ٠,٨٧٠(همـا   )  كرونباخ، كيودر ريتشاردسون   ألفا(
  .البحثذا يعد ثبات المقياس قيد مرتفعتان، وه

  : تحديد الزمن الالزم لتطبيق المقياس -ج
ـ  زمن مقياس االتجاه نحو العلوم   تم تحديد     بتـسجيل  ه الالزم لإلجابـة عن

 في مجموعة البحث االستطالعية إلنهاء اإلجابـة        طفلالزمن الذي استغرقته كل     
   دقيقة٣٠كان األزمنة و ثم حساب متوسط مجموع تلك عبارات المقياسعن 

  :الدراسة التجريبية -
  : الهدف من التجربة -ا

التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنميـة مفهـوم            
الكائنات الحية واالتجاه نحو العلوم لدى ى طفل الروضة، وذلـك مـن خـالل               
الحصول على بيانات توضح ما إذا كان هنـاك فـروق بـين أداء المجموعـة                

وأداء المجموعة  ) التي تم تعليمها باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني       (ةيالتجريب
، )التي تم تعليمها بالطريقة التقليدية في تنميه مفهوم الكائنـات الحيـة           (الضابطة  

اختبار مفهوم الكائنات الحية المصور، ومقياس االتجاه       (على أدوات البحث وهي     
  ) نحو العلوم لدى طفل الروضة

  :  عينة البحثتحديد -ب
سنوات ) ٦-٥(تم اختيار عينه البحث من أطفال الرياض المستوى الثاني          

  : التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهما
 مدرسة المالحة االبتدائية بإدارة بلقاس -



 

 

 

 

 
 

 

 مدرسة الشوامي االبتدائية بإدارة بلقاس  -

ديهما وقد تم اختيار عينة البحث بطريقه عشوائية في المدرستين ليمثل أح          
المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة، وقد تـم تطبيـق االختبـار            
القبلي لمفهوم الكائنات الحية ومقياس االتجاه نحو العلوم على القاعتين قبل بـدء             
التجربة، وباستبعاد األطفال غير الملتزمين في الحضور أصبح عـدد األطفـال            

فل و طفله كمجموعه ضـابطة      ط) ٣٠(طفل و طفله كمجموعه تجريبية،      ) ٣٠(
  : وترجع أسباب اختيار العينة من هاتين الروضتين لألسباب التالية

 أن هذه الرياض تابعه لوزارة التربية والتعليم  -

 .الدراسة في هذه الرياض باللغة العربية فهي ليست مدارس لغات -

تقارب الروضتين من حيث كثافة األطفال، ومستوى المنطقـة الـسكنية      -
 . االجتماعية التابعة لها كل منهماوالبيئة

توافر اإلمكانيات الالزمة للتطبيق، مثل وجود أطفال الروضة فـي دور           -
  خاص بهم منفصل عن االبتدائي، مساحة القاعات مناسبة

عمل الباحثة في إحدى المدرستين، وكذلك تعاون إدارة المدرسـة مـع             -
مور سواء ما   الباحثة، واقتناعهم بموضوع البحث مما سهل كثير من األ        

  يتعلق منها بالناحية اإلدارية، أو التعامل مع األطفال، وأولياء األمور 
  : التصميم التجريبي للبحث-ج

  : تمثلت متغيرات البحث فيما يلي
   استخدام استراتيجية التعلم التعاوني :المتغير المستقل -
   مفهوم الكائنات الحية، االتجاه نحو العلوم :المتغير التابع -



 

 

 

 

 
 

 

  : ويوضح الشكل آالتي التصميم التجريبي للبحث
       التطبيق البعدي المعالجة التجريبية        البحث  ت   مجموعاالتطبيق القبلي     

      
        

  
    

      
  

 

 

  : التطبيق القبلي ألدوات البحث -ا
ة من تكافؤ المجموعتين على اختبار مفهـوم الكائنـات          لكي تتحقق الباحث  

  الحية المصور ومقياس االتجـاه نحـو العلـوم تـم تطبيـق االختبـار قبليـا                 
" ت  "على المجموعتين الضابطة والتجريبيـة، واسـتخدمت الباحثـة معادلـة            

لمجموعتين غير مرتبطتين، لبحث داللة الفرق بين متوسطي درجات كـل مـن             
ية والضابطة وتم التوصل الى النتـائج الموضـحة بالجـداول     المجموعة التجريب 

  :التالية

اختبار مفھوم   -١
  الكائنات الحیة

  
  
  
  
  
اس  -٢ مقی

و   اه نح االتج
 .العلوم
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  )١(جدول 
  و داللتها االحصائية للفروق بين متوسطي درجات " ت "قيمة 

  كل من المجموعة التجريبية و الضابطة الختبار مفهوم الكائنات الحية
  المصور و الدرجة الكلية قبليا

  مستوي 

 الداللة
 ت الداللة

.د
 ح

 ن م ع
  موعتامج

 البحث

المفاهيم المتضمنة 
  باختبار

 المفاهيم المصورة

 الكائنات الحية ت ٣٠ ١,١٣ ١,٥٥ ٥٨ ٠,٢٤٧ ٠,٨٠٦ غير دالة

  ض  ٣٠ ١,٠٣ ١,٥٩    

 متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق وجود عدم السابق الجدول من يتضح
كائنـات  اختبار مفهـوم ال  في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات

 ) الجدولية " ت" حيث الجدولية القيمة من أقل "ت" قيم جميع جاءت حيث ؛الحية
 تكـافؤ  علـي  يدل مما  )٢,٠٢(= )٥٨(و درجات حرية ) ٠,٠٥(وي مست عند

  . القبلي  مفهوم الكائنات الحية المصوراختبار في المجموعتين

ـ   " ت"اما نتائج اختبار     ة لحساب الفرق بين متوسـطي درجـات المجموع
التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو العلوم في التطبيق القبلي            

  : فيوضحه الجدول التالي
  
  
  



 

 

 

 

 
 

 

  )٢(جدول 
  وداللتها االحصائية للفروق بين متوسطي " ت "قيمة 

  درجات كل من المجموعة التجريبية و الضابطة فى مقياس االتجاه 
  نحو العلوم و الدرجة الكلية قبليا

  مستوي

 الداللة
 ن م ع ح.د ت الداللة

  مجموعتا

 البحث

  مقياس االتجاه

 نحو العلوم

 الكلي ت ٣٠ ٤٥,٠٣ ٩,٩٨ ٥٨ ٠,٦٢٣ ٠,٥٣٦ غير دالة

  ض ٣٠ ٤٣,٢٧ ١١,٩١    

 متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق وجود عدم السابق الجدول من يتضح
  االتجاه ياسمق أبعاد في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات

  من أقل "ت" قيم جميع جاءت حيث للمقياس؛ الكلية والدرجة العلوم، نحو
 حرية ودرجات )٠,٠٥(مستوي عند) الجدولية " ت" حيث الجدولية القيمة

 مالعلو نحو االتجاه مقياس في المجموعتين تكافؤ على يدل مما )٢,٠٢) = (٥٨(
  .القبلي

ائصه النفسية والجسمية وقد راعت الباحثة مدة انتباه الطفل وخص
   .والمعرفية لذلك تم تطبيق كل اداة على حده في يوم منفصل

  : تطبيق األنشطة -ب
أثناء التطبيق للمجموعة التجريبية اتبعت الباحثة الخطوات واإلجـراءات          -

  : التالية



 

 

 

 

 
 

 

  :مرحلة اإلعداد
  توفير اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ التجربة حيـث قامـت الباحثـة بتـوفير              -

  لمواد واألدوات والوسائل والـصور والنمـاذج الحيـة الالزمـة لكـل             ا
   .موضوع

تنظيم البيئة الصفية بحيث يتم جلوس األطفال على هيئة مجموعات مـع              -
مراعاة جلوسهم وجها لوجه ووجود ممرات كافيه بـين كـل مجموعـه             
واألخرى وتنظيم الطاوالت بحيث يمكن للمعلمة رؤية جميع األطفال فـي           

   .ت من مكانهاالمجموعا
 .إعداد حائط خاص بكل مجموعه يعلق عليه أعضاء المجموعة أعمالهم -

إعداد بادجات خاصة بكل مجموعة تعلق على ذراع األطفال بهـا شـعار     -
   .للدور الذي يقوم به الطفل

إعداد مجموعه متنوعة من المكافآت توزع في نهاية كـل نـشاط علـى               -
  .المجموعة التي حققت أفضل النتائج

اد بطاقات تقويم لكل نشاط بعدد األطفـال الموجـودين فـي القاعـة              إعد -
   .لمعرفه مدى استيعابهم للمفهوم وتحقيقا لألهداف الموضوعة مسبقا

  :مرحلة التنفيذ 
  توضح المعلمة طبيعة استراتيجية الـتعلم التعـاوني لألطفـال و كيـف              -

إلـى  أنها تختلف عن طريقه التعلم المعتادة ، و توضيح أهميـه الحاجـة            
التعاون في المجموعة لتحقيق أفضل النتائج و أن كل طفل في مجموعتـه     
مسئول عن نجاحه و عن نجاح مجموعته و انه ال يوجد مكـان للعمـل               

    .الفردي



 

 

 

 

 
 

 

   .توضيح قواعد العمل التي يجب االلتزام بها -
توضيح طبيعة كل دور وكيفية أدائهم لألدوار وأن المعلمة يقتصر دورها            -

   .لمتابعة فقطعلى التوجيه وا
أطفال في المجموعة   ) ٦-٥(تقسيم األطفال إلى مجموعات غير متجانسة        -

الواحدة وقامت الباحثة بتوزيعهم بناء مستواهم التحصيلي استنادا لكونهـا          
معلمة القاعة وقد راعت الباحثـة أن يكـون توزيـع األطفـال داخـل               

   .المجموعات بناء على موافقتهم
 مجموعات اشتملت كل مجموعه على سـتة        تم تقسيم األطفال إلى خمسه     -

  .أطفال

   .قيام أعضاء كل مجموعه باختيار اسم لمجموعتهم لمناداتهم به -
   . حديقة الروضة–تمت الدراسة ما بين قاعه النشاط : مكان الدراسة -
قيام أعضاء كل مجموعه باختيار قائد للمجموعة مع تبادل األدوار داخـل        -

  .المجموعة في كل نشاط

هو المسئول عن تنظيم العمل داخل مجموعتـه والمحافظـة علـى            القائد   -
هدوئها ويعتبر حلقه الوصل بين المعلمة وأعـضاء المجموعـة إال فـي             
اإلجابة عن أسئلة المعلمة الن ذلك دور المتحدث ويقوم األطفـال فيمـا             

  .بينهم وتحت إشراف وتوجيه المعلمة بتوزيع باقية األدوار عليهم 
هيد من خالل عرض سـؤال بـسيط لألطفـال مـرتبط          تبدأ المعلمة بالتم   -

بالنشاط أو النشاط السابق، ثم تطلب من المجموعات التحاور فيما بيـنهم            
 .وتبادل األفكار



 

 

 

 

 
 

 

توضح المعلمة المفهوم لألطفال باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني حيث          -
قـديم  ت: يعمل األطفال معا و يتعاونون و ينفذون بالمهام الموكلة إليهم مثل         

 زراعه نبـات    - تركيب البازل  –  التلوين    - اإلجابة على تساؤل     –حلول  
 رعاية كائن حي و قيام كل عضو منه بـدوره فـي             - إجراء تجربة      –

المجموعة و مساعدته زمالئه ومن خالل اشتراكهم فـي تنفيـذ النـشاط             
   .يتوصل األطفال إلى المفهوم المراد تعلمه

 والحرص على االلتزام بهـا وهـذا دور         تحديد مدة زمنية مناسبة للنشاط     -
 .الميقاتي

   .متابعه المجموعات وتنظيم سير العمل -

بعد انتهاء مدة النشاط يقوم المتحدث من كل مجموعه لعرض ما توصلت             -
 .إليه مجموعته، ومناقشتها مع المعلمة ومع باقي المجموعات األخرى

طا وما يصعب   تستمع الباحثة إلى النتائج وتناقشها وتوضح ما صحيح وخ         -
  .عليهم فهمه أو تعلمه لألطفال

  .للمجموعة التي حققت أفضل النتائج)  المعنوي–المادي (تقديم الدعم  -

تقديم عدة أسئلة للمجموعات التعلم التعاوني عقب كل نشاط بهدف التقويم            -
   .)التقويم المستمر(البنائي 

  : مرحلة ما بعد التنفيذ
 خاصة بكل طفل عقب كل نشاط، وذلك        تقدم المعلمة بطاقات تقويم فردية     -

   .)التقويم النهائي(بهدف قياس مدى تحقق أهداف النشاط 
تقدم المعلمة أسئلة شفهية لكل طفل لكي يستفيد األطفال اآلخرين وقيـاس             -

  .مدى االستفادة التي حصل عليها



 

 

 

 

 
 

 

  : مالحظات سجلت من قبل الباحثة أثناء تنفيذ التجربة
وضوضاء وعدم نظام من قبـل األطفـال   في بداية العمل حدثت فوضى   .١

داخل المجموعات وعدم االلتزام بقواعد العمل وعدم قيام كل طفل بدوره          
وقيامهم بالعمل الفردي وعدم االلتزام بالوقت المحدد لكل مهمة لكن مـع    
مرور الوقت وتأكيد الباحثة على أهمية االلتزام بقواعد العمل وقيام كـل            

للمجموعة )  المعنوي –المادي  (ديم الدعم   طفل بدوره داخل مجموعته وتق    
الملتزمة انتظم العمل وأصبح األطفال أكثر حماسا والتزاما بقواعد العمل          
وقيامهم بأدوارهم على أفضل وجه وتعاونهم معا فـي إنجـاز المهمـة             

  .المحددة

أبدى أولياء األمور مدى سعادتهم بتنفيذ األنشطة حيث ظهـر حـرص             .٢
في أيام التطبيـق وازديـاد حـبهم وتعلقهـم          األطفال على عدم التغيب     

  .بالروضة

السعادة التي تغمر األطفال أثناء تنفيذ األنشطة وحبهم للنـشاط العلمـي             .٣
 .وانتظرهم بلهفة وكثرة طلبهم من المعلمة بتنفيذ أنشطة التطبيق

التفاعل االيجابي بين األطفال أثناء األنشطة وحرصـهم علـى تنفيـذها             .٤
  .بطريقه صحيحة

القواعد المتفق عليها من قبل المعلمة مع األطفال وحرص كل طفل           إتباع   .٥
على أداء دورهم في المجموعة على أحسن وجه والتعـاون الملحـوظ            

  .بينهم

ترحيب إدارة المدرسة بتطبيق األنشطة وتقديم المساعدة بكافة الوسـائل           .٦
 .المتاحة وباقي الوسائل على نفقه الباحثة



 

 

 

 

 
 

 

وضة واصطحاب الباحثة للجهاز الخـاص    عدم توافر جهاز كمبيوتر بالر     .٧
بها، وعدم توافر حيوانات وطيور بحديقـة الروضـة قامـت الباحثـة             

  .بتوفيرها

سعادة الباحثة باستجابة األطفال إلى األنشطة وتنميه مفهـوم الكائنـات             .٨
الحيه لديهم لديهم واالتجاه نحو العلوم من خالل اسـتخدام اسـتراتيجية            

أكده أولياء األمور عن حب أطفالهم لألنـشطة        التعلم التعاوني، وهذا ما     
  .وازدياد اهتمامهم بالكائنات الحية الموجودة في البيئة حولهم

  : التطبيق البعدي ألدوات البحث-٣
بعد االنتهاء من تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني باستخدام أنشطة تنمـى           

عة التجريبية، تم إعادة    مفهوم الكائنات الحية واالتجاه نحو العلوم ألطفال المجمو       
تطبيق أدوات البحث المتمثلة في اختبار مفهوم الكائنات الحية المصور ومقيـاس           
االتجاه نحو العلوم على األطفال عينه البحث وذلك بهدف تحديد الدرجة البعديـة            
لكل طفل في التطبيق البعدي ألدوات البحث، وقامت الباحثة بقـراءة وتوضـيح             

  . أداة لألطفال قبل وأثناء التطبيقالتعليمات الخاصة بكل
  :  نتائج البحث

  :  مناقشه النتائج المتعلقة باختبار مفهوم الكائنات الحية:اوال
  : اختبار صحة الفرض االول للبحث

  : تم اختبار صحة الفرض االول للبحث الحالي الذي ينص على انه
ـ  ) ٠,٠٥(يوجد فرق ذو دالله إحصائية عند مستوى دالله       طي بـين متوس

درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعـدي الختبـار           
  .مفهوم الكائنات الحية المصور لصالح المجموعة التجريبية



 

 

 

 

 
 

 

لمجموعتين غيـر  " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام معادلة     
 مرتبطتين، لبحث دالله الفرق بين متوسطي درجات كل من المجموعة التجريبية          
والضابطة في اختبار مفهوم الكائنات الحية المـصور والدرجـة الكليـة بعـديا           

  : ويوضح الجدول التالي تلك النتائج
  )٣(جدول 

  وداللتها احصائيا للفروق بين متوسطي درجات كل من " ت "قيمة 
  في اختبار مفهوم الكائنات الحية) التجريبية والضابطة(المجموعتين 

  عدياالمصور والدرجة الكلية ب

  مستوي

 الداللة
 ن م ع ح.د ت

  مجموعتا

 البحث

  المفاهيم المتضمنة باختبار

 المفاهيم المصورة

 الكائنات الحية ت ٣٠ ٤,٢٧ ١,٤٤ ٥٨ ٥,١٣ دالة

  ض ٣٠ ٢ ١,٩٥   

 متوسـطي  بـين  إحصائية داللة ذو فرق وجود السابق الجدول من يتضح
 المتـضمنة  لمفـاهيم ا فـي  الـضابطة  والمجموعة التجريبية المجموعة درجات

 جـاءت  حيـث  لالختبار؛ الكلية والدرجةختبار مفهوم الكائنات الحية المصور با 
   مـستوي  عنـد  الجدوليـة  " ت " حيـث  الجدوليـة  القيمة من أكبر "ت " جميع

 المجموعـة  تفـوق  علـى  يدل مما ؛)٢,٠٢ (= )٥٨ (حرية ودرجات) ٠,٠٥(
   ؛وم الكائنات الحيـة المـصور  مفه اختبار في الضابطة المجموعة على التجريبية

تنمية مفهوم الكائنات الحيـة لطفـل    في أثر من التجريبية المعالجة فعالية يدل مما
   .الروضة

  



 

 

 

 

 
 

 

  : اختبار صحة الفرض الثاني للبحث
يوجـد فـرق ذو داللـه       : ينص الفرض الثاني للبحث الحالي على انـه       

عة التجريبية  بين متوسطي درجات أطفال المجمو    ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى    
في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مفهوم الكائنات الحيـة المـصور لـصالح             

  التطبيق البعدي 
للمجموعـات  " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اسـتخدام معادلـة           

  المرتبطة لبحث داللة الفرق بـين متوسـطي درجـات كـل مـن التطبيقـين                
فهوم الكائنـات الحيـة، وتوصـلت       للمجموعة التجريبية في م   ) القبلي والبعدي (

  : النتائج الى
  )٤(جدول 

   من كل درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها "ت" قيمة
  مفهوم الكائنات ا الختبار التجريبية للمجموعة )والبعدي القبلي( التطبيقين

  الكلية والدرجةلحية المصور 

  مستوي

 الداللة
 القياس ن م ع ح.د ت

نة المفاهيم المتضم
  باختبار

 المفاهيم المصورة

 الكائنات الحية قبلي ٣٠ ١,١٣ ١,٥٥ ٢٩ ١٠,٣٧ دالة

  بعدي ٣٠ ٤,٢٧ ١,٤٤   

 متوسـطي  بـين  إحصائية داللة ذو فرق وجود السابق الجدول من يتضح
  اختبـار   فـي  التجريبيـة  المجموعـة  فـي  )يوالبعـد  القبلي( التطبيقين درجات

 قـيم  جميع جاءت حيث ؛لالختبار الكلية ةدرجمفهوم الكائنات الحية المصور وال



 

 

 

 

 
 

 

 ودرجات )٠,٠٥(مستوي عند الجدولية "ت" حيث الجدولية القيمة من أكبر " ت"
مفهوم الكائنـات الحيـة    اختبار في نمو حدوث يعني مما )٢,٠٥()= ٢٩(حرية 
 فـي  التجريبيـة  المعالجة فعالية على يدل مما التجريبية؛ المجموعة لدي رالمصو
 .هوم الكائنات الحية لدى طفل الروضةمف تنمية

  : تفسير النتائج المتعلقة باختبار مفهوم الكائنات الحية
ارتباط مفهوم الكائنات الحية بحياة األطفال والبيئة المحيطة بهـم، ممـا             - ١

  .جعل األطفال مهتمين بتعلم هذا المفهوم واالستفادة منه
التفاعل بـين األطفـال    طبيعة استراتيجية التعلم التعاوني التي تقوم على         - ٢

والتعاون بينهم وتوفير فرص متنوعة للمناقشة والحوار وتبادل األفكـار          
حتى يتم التوصل إلى حلول مناسبة وهذا ساعد على توفير بيئـة أمنـه              
تشجع الطفل على التعلم مما يؤدى إلى تعميق فهم األطفال وتنمية مفهوم            

   .الكائنات الحية لديهم
يرات وتوفير مصادر التعلم المتنوعة والتنوع فـي         غنية بالمث  ةتوفير بيئ  - ٣

الوسائل التعليمية وتوفير مواد أولية ونماذج حيـة أدى إلـى اسـتثارة             
األطفال معرفيا وتحفيزهم وزيادة دافعيتهم نحو التعلم وتطبيق المفهـوم          

    .وارتباطه ببيئة الطفل ساعد على انتقال أثر التعلم
  : بمقياس االتجاه نحو العلوممناقشة النتائج المتعلقة : ثانيا

  : اختبار صحة الفرض الثالث
   مـستوى  عنـد  إحصائية دالله ذو فرق يوجد: ينص الفرض الثالث على   

ــين) ٠,٠٥ (داللــه    الــضابطة المجمــوعتين أطفــال درجــات متوســطي ب
 المجموعـة  لـصالح  العلـوم  نحو االتجاه لمقياس البعدي التطبيق في والتجريبية
  التجريبية



 

 

 

 

 
 

 

لمجموعتين غير  " ت  " من صحة هذا الفرض، تم استخدام معادلة         وللتحقق
مرتبطتين لبحث دالله الفرق بين متوسطي درجات كل من المجموعة التجريبيـة     
والمجموعة الضابطة في ابعاد مقياس االتجاه نحو العلوم والدرجة الكلية بعـديا،            

التجـاه نحـو العلـوم    تمهيدا لتحديد فعالية استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية ا       
  : الجدول التالي يوضح النتائج

  )٥(جدول 
 كل درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها "ت" قيمة

 العلوم نحو االتجاه مقياس في )والضابطة التجريبية (المجموعتين من 
  بعدياً الكلية والدرجة 

 مجموعتا البحث ن م ع ح.د ت مستوي الداللة
  مقياس االتجاه 

  العلومنحو

  الكلي ت ٣٠ ٨٠,٤٠ ٦,٣٨ ٥٨ ٩,٢٢ دالة

  ض ٣٠ ٥١,١٣ ١٦,١٨   

 متوسـطي  بـين  إحصائية داللة ذو فرق وجود السابق الجدول من يتضح
 نحـو  االتجاه مقياس أبعاد في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات
 الجدولية قيمةال من أكبر "ت " جميع جاءت حيث للمقياس؛ الكلية والدرجة العلوم
ـ رح ودرجات) ٠,٠٥ (مستوي عند الجدولية " ت " حيث  ؛)٢,٠٢ (=) ٥٨(ة ي
 مقياس أبعاد في الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة تفوق على يدل مما

 نحو االتجاه تنمية في أثر من التجريبية المعالجة فعالية يدل مما العلوم؛ نحو االتجاه
  .العلوم



 

 

 

 

 
 

 

  :  الرابع للبحثاختبار صحة الفرض
 عند إحصائية دالله ذو فرق يوجد: ينص الفرض الرابع للبحث على انه

 التطبيقين في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطي بين) ٠,٠٥ (مستوى
  البعدي التطبيق لصالح العلوم نحو االتجاه لمقياس والبعدي القبلي

لمجموعـات  ل" ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اسـتخدام معادلـة           
القبلـي  (المرتبطة لبحث دالله الفرق بين متوسطي درجات كل مـن التطبيقـين        

للمجموعة التجريبية في ابعاد مقياس االتجاه نحو العلوم والدرجة الكلية          ) والبعدي
  :  والجدول التالي يوضح النتائج

  )٦(جدول 
   من كل درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها "ت" قيمة

 االتجاه مقياس أبعاد في التجريبية للمجموعة )والبعدي القبلي( بيقينالتط
 الكلية والدرجة العلوم نحو 

 

 
      

 

 

 الكلي قبلي ٣٠ ٤٥,٠٣ ٩,٩٨ ٢٩ ١٨,٠٤ دالة

  بعدي ٣٠ ٨٠,٤٠ ٦,٣٨   

 متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق وجود السابق الجدول من يتضح
 مقياس أبعاد في التجريبية المجموعة في )والبعدي القبلي( التطبيقين درجات
 من أكبر " ت" قيم جميع جاءت حيث للمقياس؛ الكلية والدرجة العلوم نحو االتجاه
 = )٢٩( حرية ودرجات )٠,٠٥( مستوي عند الجدولية "ت" حيث الجدولية القيمة



 

 

 

 

 
 

 

 لدي الرئيسة بأبعاده العلوم نحو االتجاه في ونم حدوث يعني مما )٢,٠٥(
 نحو االتجاه تنمية في التجريبية المعالجة فعالية على يدل مما التجريبية؛ المجموعة

  .العلوم
  :  النتائج المتعلقة بمقياس االتجاه نحو العلومتفسير
استخدام استراتيجية التعلم التعاوني أدت إلى إرسـاء مبـدأ المـشاركة             - ١

ين األطفال مما زاد من صداقتهم وجعلهم أكثر ميال لممارسة          االيجابية ب 
  النشاط العلمي وتعلم العلوم 

توفير بيئة تعلم تسمح باالستكشاف والتنوع فـي الوسـائل المـستخدمة             - ٢
وتوافر النماذج الحية والمواد األولية وتوفير الخبرات العلمية المناسـبة          

فال ينجذبون إلى عملية    للطفل وتفاعل الطفل مع بيئته بحواسه جعل األط       
  التعلم ووقت النشاط العلمي للطفل محبب وممتع 

اشتراك األطفال في األنشطة المتنوعة والحوار والمناقشة وتبادل اآلراء          - ٣
واألفكار معا أدى إلى زيادة ثقتهم في أنفسهم واستثارة دافعيـتهم نحـو             

ط العلمـي   التعلم وزيادة حماسهم للقيام باألنشطة العلمية مما جعل النشا        
  محبب لديهم وغير ممل وبقاء أثر التعلم 

  : توصيات البحث
  : في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يلي

عقد دورات تدريبيه للمعلمات رياض االطفال تتناول تعريفهم بمفهـوم           -
الكائنات الحية واستخدام استراتيجية التعلم التعـاوني كإحـدى الطـرق     

اف التربية العلمية وتنمية االتجـاه نحـو العلـوم          الفعالة في تحقيق اهد   
   .لديهم



 

 

 

 

 
 

 

توجيه اهتمام الكتاب ومؤلفي قصص االطفـال التـي تتنـاول مفهـوم            -
  الكائنات الحية لتنمية حب الطفل لها 

توفير الخبرات المتنوعة لألطفال في الروضة من رحـالت وزيـارات            -
  ميدانية واالهتمام بتوفير الوسائل واالدوات الالزمة

ورة تضمين مناهج وبرامج رياض االطفال مفهوم الكائنات الحيـة          ضر -
بصورة تتالءم مع طبيعته في هذه المرحلة وتقديمه باستراتيجيات حديثه          

  مناسبة 
  : مقترحات البحث

  : في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن اقتراح البحوث التالية
ـ          - ١ ه مفـاهيم   دراسة فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني فـي تنمي

  ومجاالت تعلم اخرى 
  اجراء دراسات لتطوير محتوى الكتب في مرحلة رياض االطفال  - ١
دراسة العالقة بين اتجاه معلمة الروضة الى العلوم واتجاهات االطفـال            - ٢

  الى العلوم
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