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فاعلوةىبرنامجىىقائمىعلىىمجموعةىمن ىننطنطةىللل نيىفنتىلك أنايىنط نا ىىىىىىى
للروضةىللم اهومىلل لموةىوب ضىمهارلتىلل  كورىلل لمتىونثرهىفتى نموةى

ىموولهمىلل لموة
ى

 طالؿ عبداهلل الزعيب*.د
ى
ىللملخص

 
تخدام برنامج قائم على تعليم المفاييم العلمية من خالل يهدف يذا البحث إلى استقصاء  اثر اس

اللعب في  اتتاياأ فافيال الر لية لهيذو المفياييم  تهميية مهياكار التفميير العلمي   مييةلهم العلميية  
 اختيرر مدكسة  ك لة البترا ي بطريقة قصديى  ي  تابعة لمديرية التربية  التعليم في  قصيبة القكقياء  

مييين كيييياا ا افيييال   اختييييرر شيييعبتان مههيييا بطريقييية ع يييةائية اختييييرر  ( شيييعبة تمهييييدي11 تضيييم 
( افييال  02إحيدايما مممةعيية تمريبييية  ا خييرة مممةعيية لييابطة  بلييف عييدش ا افييال فيي  تيي  شييعبة  

  حا ل البحث اإلجابة عن ا سئلة اآلتية:
 لمية؟ما فثر استخدام برنامج  قائم على اللعب ف  اتتااأ فافال الر لة للمفاييم الع  -1
مييا فثيير اسييتخدام برنييامج  قييائم علييى اللعييب فيي  تهمييية مهيياكار التفمييير العلميي   لييدة فافييال  -0

 الر لة؟
 ما فثر استخدام برنامج  قائم على اللعب ف  تهمية الميةل العلمية لدة فافال الر لة؟ -3

يية  اختبياك  لإلجابة عن يذو ا سيئلة  جمعيا البيانيار باسيتخدام اختبياك اتتاياأ المفياييم العلم
لقييييياا مهيييياكار التفمييييير العلميييي    مقييييياا للميييييةل العلمييييية   اسييييتخرجا المتةسييييطار الحاييييابية 

( قبل   بعيدي  ANCOVA االنحرافار المعياكية  استخدم تحلي  التباين ا حاشي المصاحب  
 فظهيييرر الهتيييائج تفيييةل فافيييال المممةعييية التمريبيييية عليييى فافيييال المممةعييية الضيييابطة فييي  تييي  مييين 

ايياأ المفيياييم العلمييية  تهمييية مهيياكار التفمييير العلميي   الميييةل العلمييية   يقتيير  البحييث تطييةير اتت
برامج كياا ا افال بما يتهاسب مع حاجار ا افال للعب الحر المخطط لى  بعهاية المةاش الالزمية 

  إتاحة استخدامها  تها لها بحرية  يا تةفير 
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 املؼدمة - 1

هػا مراحػا الومػو تعد مرحلة الطفولة الػ  رػر  ػا اانسػاف ا حياتػحل مرحلػة جوتريػة ةتتعيسػية تع مػد علي 
مػػػػن الومػػػػو العنلػػػػه ي كػػػػوف ا تػػػػال املرحلػػػػةل كمػػػػا تومػػػػو الل ػػػػة ةالعاطفػػػػة ةالعال ػػػػات  ٪58األخػػػػرز. ءزتػػػػا  

ها باةر الةخصية. ةأي اخ الؿ يطرأ ا تال املرحلة ةال يك ةػ  ةيعػايف ا الو ػ  االج ماعيةل ةت كوف ءي
لاا توجح األمم ات ماماً بال اً ا جماؿ الطفولةل من أجا  املواعبل ينلا من  درات الطفا العاجلة ةاآلجلة.

اءػػر مػػػن ءهػػم طبيعػػة األطفػػاؿل ةحدراؾ حاجػػاةم ةمعرءػػػة عػػلوكهمل ةض ػػط مرحلػػة ريػػػا  األطفػػاؿ بوصػػيب ة 
(. ةتعلػػػػيم املفػػػػاتيم العلميػػػػة ا تػػػػال املرحلػػػػة 0882ل بطػػػػرسل 0888جهػػػػود املفكػػػػرين ةالرتبػػػػويني  بػػػػدرافل 

يكسب الطفا كثرياً من املعلومات املفيػدة عػن بيه ػح الػ  يعػيا ءيهػال ةلعلػح علػط اتصػاؿ مبابػر  ػال البيهػة 
راكح للعال ات ال  تػرب  بػني عواهػرتا  بػدرل ةتساعدل علط متييز األبيا  ةءهمها ةال عبري عوهال ةتزيد ا حد

 (.Lowell, 1994 ل0888
ةتعد املفػاتيم العلميػة مػن املكونػات املعرءيػة األعاعػية للعلػمل ةعمليػة تكػوين تػال املفػاتيم ة وتػا عمليػة 

ل خطايبػػةل 2661مسػ مرة ت ػدرج ا الصػعوبة مػن مسػ وز ح  مخػػر ةمػن مرحلػة تعليميػة ح  أخػرز  زي ػوفل 
كي  يفكرةفل ةل حنيق ذلك األطفاؿ  (. حف أحد أتداؼ تدريس العلـو تو تعليم 0882نواءلحل  ل0882

علػػػط توميػػػة مهػػػارات ال فكػػػري العلمػػػهل ةمهػػػارات عمليػػػات العلػػػم  األطفػػػاؿ البػػػد مػػػن الرتكيػػػز علػػػط مسػػػاعدة 
عػن عمليػة  مػهكاملالح ةل ةالرتكيبل ةال صوي ل ةاملنارنةل ةال جريب. ةال ركن ءصا مهارات ال فكري العل

 ,Arena, 1996, Harlen, 1999ا  ػم ةتطبينهػػاك ساب املفاتيم العلمية ال  تةما عملية تعلػم املفاتيػ

rillero, 1998.) 
املفاتيم العلمية ة هػنلها لػدز امل علمػني علػط اخػ الؼ أعمػارتم ةمسػ ويات تعلػيمهم  اك سابي طلب  

فػػػاتيم العلميػػػة ةبناالهػػػا ةاالح فػػػاه  ػػػال ةيعػػػد ءهػػػػم ي طلػػػب أعػػػلوباً ا ال ػػػدريس ي تػػػمن عػػػالمة تكػػػوين امل
ةتومي هػا يعػد تػدءاً األطفػاؿ ةميوهلم ذا أثػر ءعػاؿ ا ذلػكل ء ةػكيا امليػوؿ العلميػة لػدز  األطفاؿ حاجات 

ل ةانةػ اؿ الطفػا ا أنةػطة معيوػة مجػاؿ مػن جمػاالت الدراعػة يعخػا عػادة علػط أنػح  راليساً ا تدريس العلػـو
(. ءػػامليوؿ تثػػري ات مػػػاـ 0882ل  جػػابرل 2662رمػػػو تػػاا امػػاؿ  مطػػرل ةةاهػػػ ل معبػػر علػػط ميػػا الطفػػا 

الطفا ةنزع ح العلميةل ةبال ايل حبراكح بصػورة ءاعلػة ا العمليػة ال عليميػة ال علميػة دمػا يػعدي ح  عػرعة الػ علم 
ري داءعيػة املػ علم (. ةن راً ملا توءرل األلعاب ال عليمية من خصػاال  ةمزايػا تسػ ث2661ةاالح فاه بح  زي وفل 

ةضثح علط ال فاعا الوة  مع املادة ال عليميةل ا جو ةا عه ة ريب من مداركح احلسيةل لعلح يوجاب حليهال 
ةيسعط ح  ال عاما معها بتعلوب عها ةدم ع ل حنيق أتداؼ حمددة ةخمط  هلا مسبناً. اع مد تاا البحث 

 املفاتيم العلمية ألطفاؿ الرةضة.الربنامج الناالم علط اللعب كاعرتاتيجية ل ندمي 
 ءربنامج ال علم من خالؿ اللعب لح تتثري ءعاؿ ا اع ثارة داءعية امل علم رمو ال علمل ةيوءر مثريات ضث 

 امل علم علط االع جابة برغبة ةات ماـ بال نيل ةحف ال فاعا بني امل علمني تو األعاس الاي حينق الكثري من 
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يهػػا مثػػا ال عػػػاةف اومػػاعهل ةال حلػػه بالصػػػربل ةاملثػػابرة. لنػػد أثب ػػػ  بعػػ  األلعػػػاب النػػيم الرتبويػػة املرغػػػوب ء
هلا. كما أف تواؾ بع  األلعاب ركن أف تومػه  ػدرة املػ علم  اً جدارةا ا ضنيق أتداؼ أكثر دما كاف م و ع

ل جػرةافل 2655علط ال فكري العلمهل ةال فكري االب كاريل ةال فكري االعػ داليل ةال فكػري البصػري  ناهػرل 
(. ةمػن املالحػأ أف تػاا الربنػامج يهػ م ب ػدريب امل علمػني علػط حتنػاف مهػارات  Van De, 1994ل2666

نفس حركية من خالؿ تطبيق العديد من األلعاب ال  تعزز ةتثب  مثا تال املهارات لدز امل علمنيل ءوحن 
ب عليهػػا أة حتنا ػػا ءحسػػبل بػػا ح  ربػػ  ا ةا ػػع األمػػر لسػػوا ىلاجػػة ح  بعػػ  املهػػارات الػػ  تسػػ لـز ال ػػدري

عمليػػات ال ػػدرب علػػط بعػػ  املهػػارات أيتػػاً باضػػفا  املػػرح ةالسػػرةر الالزمػػني ل حسػػني حتنػػاف تلػػك املهػػاراتل 
 (.0882ل مرعه ةاحليلةل 0888ةتاا من بتنح أف يزيد ا داءعية امل علمني لل علم  احليلحل 

اعػػ خداـ برنػػامج  مبػػا علػػط األلعػػاب ا اك سػػاب جػػا  تػػاا البحػػث الع نصػػا  أثػػر  دـا ضػػو  مػػا تنػػ
أطفػػػاؿ الرةضػػػة للمفػػػاتيم العلميػػػةل ةتوميػػػة مهػػػارات ال فكػػػري العلمػػػهل ةامليػػػوؿ العلميػػػة لػػػديهمل ةي خػػػا تػػػاا 

ءر الندرة الكاءية من االربنامج األلعاب ال عليمية موطلناً ةأعاعاً ل و يم حم والل ةاب ناؽ مفاتيمحل ةيةرتط تو 
عاما مع تال األلعابل ةحتاحة الفرهػة لكػا مػ علم اخ يػار اللعبػة الػ  يرغػب ا مزاةل هػا. مػع  با الطفا لل 

االت مػػػاـ باأللعػػػاب الػػػ  توطلػػػق مػػػن البيهػػػة الػػػ  يعػػػيا ءيهػػػا الطفػػػال لريتػػػب  حم ػػػوز تلػػػك األلعػػػاب ىلواعػػػح 
 (.Randel & Morris, 1992ةمدركاتح.  

 هدف اليحث - 2
نامج  االم علط اللعػب ا تعلػيم أطفػاؿ الرةضػة  مسػ وز ال مهيػديل يهدؼ تاا البحث ح  اع خداـ بر 

ل ةاملهػػػن ةاألدةات. ةاحليوانػػػات البيهيػػػةعمػػػر سػػػس عػػػووات( لػػػبع  املفػػػاتيم العلميػػػة ةتػػػه جسػػػم اانسػػػافل 
ةاع نصا  أثر تاا الربنامج ا اك ساب أطفاؿ الرةضة هلال املفاتيم ةتومية مهارات ال فكري العلمػه ةميػوهلم 

 ة.العلمي
 ةضديداً ءاف أتداؼ تاا البحث ركن حمجاهلا علط الوحو اآليت:

حبراز أمهية الربامج الناالمة علط اللعب باع بار أ ا ةعيلة ةليسػ  غايػة ىلػد ذاةػا ملمارعػة ألػواف  -0-1
 خم لفة من الوةاط لل فاعا مع البيهة احمليطة تربز من خالهلا بخصية الطفا.

ينػػة ءاعلػػة ا توميػػة مهػػارات ال فكػػري العلمػػه ةاك سػػاب املفػػاتيم لػػدز ينػػدـ ملعلمػػة الرةضػػة طر  -0-0
األطفاؿ من خالؿ ابرتاكهم ا أنواع خم لفة من أنةطة اللعب ال  ي تموها الربنػامجل لػاا يو ػر ح  برنػامج 

 اللعب بوهفح منياعاً ل طور  و الطفا من اووانب الثالثة  املعرال ةالوجداينل ةالوفس حركه(. 
 يكة  تاا البحث عن أمهية برامج اللعب ا جعلها ذات مسة اج ماعيةل ءهه تعما علط  -0-3

 ننا الطفا من طور الااتية ح  طور ااحساس بتنح عتو ا مجاعة يك سب علوؾ ال عاةف ةاملسعةلية 

 اوماعية.
 يم أطفاؿ يفيد تاا البحث ةاضعه مواتج ريا  األطفاؿ ا اخ يار األعاليب الواجعة ا تعل -0-4

 ضليال تركيبل لريبل ة مهػارات ال فكػري العػلمه لديهػم  رةضة للمفاتيم العلمية ةتوميػال
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 تواهال ةاتصاؿ... (.

يندـ توويراً للباحثني الاين ركن أف يس نصػوا أثػر الػربامج الناالمػة علػط اللعػب ا توميػة مسػات  -0-5
 ةم  ريات أخرز غري الواردة ا تاا البحث. 

 ليحثؽؾة امش -3

لومػػػو األطفػػػاؿ مػػػن مجيػػػع الوػػػواحه املعرءيػػػة ةاالج ماعيػػػة  يػػػح أف اللعػػػب يةػػػكا مػػػدخاًل أعاعػػػياً يػػػرز بياج
د الػ  ضكػم اللعبػةل ةيعػرب ةاملهاريةل ءعن طريق اللعب ركن للطفا تعرؼ املفػاتيم ةاحلنػاالق ةاملبػادا ةالنواعػ

الل ويػػػة ةال عبػػري الرمػػػزيل ةتكػػوين مهػػػارات ك النواعػػػد ةاملفػػاتيم ل ويػػػاًل دمػػا يومػػػه عوػػد الطفػػػا النػػدرة عػػن تلػػ
االتصػػػاؿ الكالمػػػه بػػػني األءػػػراد. ةعػػػن طريػػػق الوةػػػاطات ةاأللعػػػاب ركػػػن اك ةػػػاؼ أتداءػػػح ةدةاءعػػػح ةميولػػػح 

ةن ػػػراً ملػػػا تػػػوءرل األلعػػػاب ال عليميػػػة مػػػن  (.0880  احليلػػػةل  مواجهػػػة املوا ػػػ  ةحػػػا املةػػػكالت ةأعػػػلوبح ا
دة ال عليميػػة مػػن حنػػاالق ل املػػ علم ةضثػػح علػػط ال فاعػػا الوةػػ  مػػع املػػاخصػػاال  ةمزايػػا تسػػ ثري داءعيػػة الطفػػا 

  ال عامػػا ة ل ةلعلػح يوجػاب حليهػػال ةيسػعط حل ةمهػارات ل ا جػػو ةا عػه  ريػب مػػن مداركػح احلسػػيةمفػاتيم
معها بتعػلوب عػها ةدم ػع ل حنيػق أتػداؼ خمطػ  هلػا. ءلنػد جػا ت تػال الدراعػة الع نصػا  أثػر اعػ خداـ 

علػػط األلعػػاب ل علػػيم املفػػاتيم العلميػػة ا مرحلػػة ريػػا  األطفػػاؿ ا اك سػػاب املفػػاتيم العلميػػة برنػػامج  ػػاالم 
ةتوميػػة مهػػارات ال فكػػري العلمػػه ةامليػػوؿ العلميػػة لػػدز أطفػػاؿ الرةضػػة  ةضديػػداً ءنػػد هػػي   مةػػكلة البحػػث 

 علط الوحو اآليت:
ك سػاب أطفػاؿ الريػا  للمفػاتيم ما ءاعليػة اعػ خداـ برنػامج   ػاالم علػط جمموعػة مػن أنةػطة اللعػب ا ا 

 العلمية ةتومية بع  مهارات ال فكري العلمه ةامليوؿ العلمية لديهم؟ 

 أدىؾة اليحث - 4

 ا ضو  مةكلة البحث السابنة هي   أعهلة البحث علط الوحو اآليت:
 ما أثر اع خداـ برنامج   االم علط اللعب ا اك ساب أطفاؿ الرةضة للمفاتيم العلمية؟  -4-1
 ر اع خداـ برامج   االم علط اللعب ا تومية مهارات ال فكري العلمه لدز أطفاؿ الرةضة؟ما أث  -4-0

 ما أثر اع خداـ برنامج   االم علط اللعب ا تومية امليوؿ العلمية لدز أطفاؿ الرةضة؟  -4-3

 فرضقات اليحث -5

 ا ضو  أعهلة البحث السابنة ءند هي   ءرضيات البحث علط الوحو اآليت: 
) 0.05  (رؽ ذة داللة ححصاالية عود مس وز الداللة ليس تواؾ ء  -5-1   بني م وعطات 

 المات أطفاؿ الرةضة ا اخ بار اك ساب املفاتيم العلمية يُعزز ح  طرينة ال علم  الربنامج الناالم ػع

 علط اللعبل ةالطرينة االع يادية(.
) 0.05  (ليس تواؾ ءرؽ ذة داللة ححصاالية عود مس وز الداللة   -5-0  بني م وعطات 
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عالمػػات أطفػػاؿ الرةضػػة ا اخ بػػار مهػػارات ال فكػػري العلمػػه يُعػػزز ح  طرينػػة الػػ علم  الربنػػامج النػػاالم علػػط 
 اللعبل ةالطرينة االع يادية(.

) 0.05  (لػػيس توػػاؾ ءػػرؽ ذة داللػػة ححصػػاالية عوػػد مسػػ وز الداللػػة   -5-3  بػػني م وعػػطات
لرةضة منياس امليوؿ العلمية يُعزز ح  طرينة ال علم  الربنػامج النػاالم علػط اللعػبل ةالطرينػة عالمات أطفاؿ ا

 االع يادية(.
 الًعروػات اإلجرائقة - 6

 الربنامج الؼائم عؾى األلعاب -6-1

(: حف اللعػب تػػو الوةػػاط املم ػع الػػاي ينػػـو بػح األطفػػاؿ بتنفسػػهم Schoedler,1981ينػوؿ عػػكودلر  
 ,Hildebrandtرز تيلدبرانػدت  ػ مػن حػوهلم ةتػو الطرينػة الػ  ي علمػوف  ػا. ا حػني يػالك ةػاؼ العػام

الرتبويػػة الػػ  ت يحهػػا الرةضػػة ألطفاهلػػال ةالػػ  ت خػػا مػػن األلعػػاب ال عليميػػة  تبػػتف اللعػػب تػػو ا ػػربا (1998
األطفػػػػاؿ  موطلنػػػػاً ةأعاعػػػػاً ل و ػػػػيم حم ػػػػوز الربنػػػػامجل ةابػػػػ ناؽ مفاتيمػػػػحل ةالػػػػ  ت واعػػػػب ةمسػػػػ وز  ػػػػدرات

ةاعػػ عداداةم ةميػػوهلم. ةألغػػرا  تػػاا البحػػث ءػػاف الربنػػامج النػػاالم علػػط األلعػػاب تػػو: جمموعػػة ا ػػربات الػػ  
ن م  معاً من خالؿ األلعاب املخ لفة ة دم  لألطفاؿ ا حطار عدد من الػدرةس ت واعػب مػع خصػاال  

ع مػػن اللعػػب ةتػػه: لعػػب األدةارل  ػػو األطفػػاؿ ةحاجػػاةم ةميػػوهلم. ةألغػػرا  تػػاا البحػػث اخ ػػري ثالثػػة أنػػوا 
 ةلعب العراالسل ةألعاب حسية حركية. 

 مفارات الًػؽري العؾؿي -6-2

مدز ةاعع من املمارعات ةالعمليات العنلية ةاحلركية ةالوفسية ال  ينـو  ا الفرد بةكا موطنه ةمػو م 
لػػك النػػدرات مػػن اك ةػػاؼ ةمػػرتاب  يعكػػس مػػن خالهلػػا  ػػدرات لديػػح ا امػػاالت الثالثػػة املػػاكورةل متكوػػح ت

املالح ػػػػةل  املعرءػػػػة العلميػػػػة ةتربيرتػػػػا ةألغػػػػرا  تػػػػاا البحػػػػث اعػػػػ خدم   مهػػػػارات ال فكػػػػري العلمػػػػه اآلتيػػػػة:
ةال صوي ل ةالرتتيبل ةاملنارنةل ةالنياسل ةاع خداـ العال ات الزمانية ةاملكانية. ة د  يس  مهارات ال فكري 

 الرةضة باخ بار أُعد خصيصاً ألغرا  تاا البحث . العلمه ا تاا البحث من خالؿ اع جابة أطفاؿ
 املقول العؾؿقة -6-3

ةيفتػلونح مػن أبػيا ل ةمػا ينومػوف بػح مػن أعمػاؿ ةنةػاطات علميػة حمببػة ألػيهم األطفػاؿ يه م بح  ته ما
ةتػػه كػػالك مػػا يبديػػح  (.2661يةػػعرةف بامل عػػة ةالسػػرةر حياهلػػال ةينبلػػوف عليهػػا طوعػػاً بػػداءع ذايت  زي ػػوفل 

ا لال أي جماؿ من امػاالتل ةمػدز ات مػاـ الطفػا بػاألمور العلميػة ة ػد  يسػ  امليػوؿ العلميػة ا تػاا الطف
 نياس امليوؿ العلمية الاي أُعد خصيصاً مالبحث لدز أطفاؿ الرةضة من خالؿ اع جاباةم 

 ألغرا  تاا البحث.
 

 مرحؾة رواض األطػال -6-4
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أربػػع  عمػػرةا عػػو اف  بسػػ اف ةمتهيػػدي( يل حػػق  ػػا األطفػػاؿ ا املرحلػػة الػػ  تسػػبق املرحلػػة األعاعػػية ةمػػد
سػػووات ةتعمػػا تػػال املرحلػػة علػػط حعػػداد األطفػػاؿ ةةيهػػ هم ا جمػػاالت الومػػو املخ لفػػة متهيػػداً الل حػػا هم ا ال

ةتػم ا  )البس اف(املدرعة ةألغرا  تاا البحث ءند اخ ري املس وز ال مهيدي بعد مرةرتم باملس وز األةؿ 
 من عمرتم. ةمساا عن 
 املػاهقم العؾؿقة -6-5

يعػػرؼ املفهػػـو العلمػػه بتنػػح عمليػػة عنليػػة عػػرد مػػن خالهلػػا عػػدد مػػن الصػػفات أة السػػمات املةػػرتكة بػػني 
جمموعػػة مػػػن ال ػػػواتر أة األبػػػيا  متكػػػن مػػػن متييػػػز أة معرءػػػة العال ػػػة بػػػني تػػػال األبػػػيا  أة ال ػػػواتر  ا ليلػػػهل 

اك سػػاب األطفػػاؿ للمفػػاتيم العلميػػة مػػػن بالبحػػث ءنػػػد  يسػػ   (. ةألغػػرا  تػػاا2663ةحيػػدرل ةيػػونسل 
 الاي أعد ألغرا  تاا البحث.أداالهم االخ بار خالؿ 
 الطروؼة االعًقادوة -6-6

ةته طرينة ال علم األكثر بيوعاً ا ريا  األطفاؿل يسػ خدـ املعلػم ءيهػا أعػلوب االنػا  ةطػرح األعػهلة 
الو ػػػ ل بيومػػػا يكػػػوف الطفػػػا املػػػ علم وف تػػػو املرعػػػا ا مع ػػػم لصػػػفيةل ليكػػػةال لنػػػنيل ةيسػػػيطر علػػػط احلصػػػة ا

مس نباًل علبياًل يردد خل  املعلم ما يسمعح موػح مػن كلمػات ةيوفػا مػا يطلبػح حليػح املعلػم مػن أعمػاؿ ةأدةارل 
دةف أف يكوف لح دةر ا ال وها ح  تال األعماؿل أة اب ػداع تػال األدةار بوفسػح. ةعػ  بع تػال الطرينػة ا 

 ملفاتيم العلمية ألطفاؿ امموعة التابطة ا تاا البحث.  تندمي ا
 حدود اليحث - 7

 ين صر تعميم ن االج تاا البحث علط احلدةد اآلتية:
 حدود عؾؿقة  -7-1

ا  صػػر تػػاا البحػػث علػػط اعػػ خداـ برنػػامج   ػػاالم علػػط األلعػػاب ا تعلػػيم العلػػـو دةف غػػريل مػػن املباحػػث 
لمػػػػه علػػػط املهػػػارات األعاعػػػية ةتػػػه: املالح ػػػةل ةال صػػػػوي ل األخػػػرز. كمػػػا ا  صػػػرت مهػػػارات ال فكػػػري الع

 ةالرتتيبل ةاملنارنةل ةالنياسل ةاالتصاؿل ةاع خداـ األر اـل ةاع خداـ العال ات الزمانية ةاملكانية.

 حدود بشروة -7-2

مدرعػة  ا  صر تاا البحث علط عيوة من أطفاؿ الرةضة باملس وز ال مهيدي ا عمر سس عووات مػن 
 .بية ةال عليم ا حماء ة الزر ا اةي ل ةته ححدز املدارس ا اهة ال ابعة ملديرية الرت البرت  (ةرةضة

 حدود زمانقة  -7-3

 ( ل ةاع  رؽ تطبينح 0885-0884أجري تاا البحث ا الفصا الدراعه األةؿ للعاـ الدراعه  
 سسة أعابيع .

 أهؿقة اليحث - 8
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 تيت:يت تح أمهية تاا البحث دما 
 املعلومات ةااعهاـ ا البحوث الرتبوية ال  ة م بتطفاؿ الريا  ل ن راً  توءري املزيد من -1 -8

 لودرة الدراعات ال  أجري  ا تاا اماؿ علط املس وز احملله ةال  ات م   ال الفهة من األطفاؿ.
مي برنامج تعليمه  االم علط جمموعة من أنةطة اللعب ركن أف تس فيد موح معلمات ريا  تند  -8-0

 أثوا  تدريس املفاتيم العلمية. األطفاؿ

تندمي اخ بار ملهارات ال فكري العلمه ةاخ بار ل حصيا املفاتيم العلمية ةمنياس للميوؿ العلمية    -8-3
ل ركػػػن أف يسػػػ فيد موهػػػا معلمػػػات ريػػػا  األطفػػػاؿ ةالبػػػاحثوف الرتبويػػػوف ا تػػػاا امػػػاؿ الع نصػػػا  مسػػػ وز 

 أطفاؿ الرةضة ةميوهلم.

ة مػػػن املنرتحػػػات تفيػػػد مصػػػممه املوهػػػاجل ةمةػػػرا ريػػػا  األطفػػػاؿ ينػػػدـ تػػػاا البحػػػث جمموعػػػ  -8-4
ةاملعلمات ا اخ يار الربامج ال  تواعب أطفاؿ الرةضةل ةتعما علط تومية ميوهلم ةمهارات ال فكػري العلمػه 

 اك سا م للمفاتيم العلمية. ءتاًل عنلديهم 
 الدرادات السابؼة - 9

اعليػة اللعػب ا توميػػة بعػ  عمليػات العلػم عوػػد ( دراعػة  ػػدؼ تعػرؼ ء2656أجػرت علػه   -9-1 
( طفػاًل مػػن دةر احلتػانة مديوػػة 208( عػػووات. تكونػ  عيوػػة الدراعػة مػػن  3-2أطفػاؿ الرةضػة مػػن عػن  

املويػػال ة سػػم  ح  جمموعػػة لريبيػػة درعػػ  باعػػ خداـ برنػػامج  ػػاالم علػػط اللعػػبل ةجمموعػػة ضػػابطة درعػػ  
ذا داللػة ححصػػاالية بػػني أطفػاؿ امموعػػة ال جريبيػػةل ةأطفػػاؿ  راعػػة ءر ػػاً بالطرينػة االع ياديػػة. ةأتهػػرت ن ػاالج الد

 امموعة التابطة منياس عمليات العلم البعديل لصاحل امموعة ال جريبية.
( دراعة ل عرؼ مس وز األطفاؿ ا مرحلة ريا  األطفاؿ ا عمليات 2661ةأجرت بهاب   -9-0

اجماً تعليمياً يسهم ا تومية عمليات العلم لديهم. ة د اعػ خدم  العلم األعاعية املواعبة هلم . ةطبن  برن
( طفاًل ةطفلػة مػن رةضػة األطفػاؿ 28اخ باراً لنياس عمليات العلم األعاعية ل ةتكون  عيوة الدراعة من  

( عووات . ةأتهرت ن االج الدراعة أثراً للربنامج ال عليمه ا تومية عمليات 3 – 1ل تراةح  أعمارتم بني  
 علم األعاعية لدز أطفاؿ الرةضة.ال

( دراعػة ةػػدؼ ح  اع نصػا  أثػر برنػامج مبػػا علػط األنةػطة ا توميػػة 2665ةأجػرت عػالمة   -9-3
( طفػاًل مػن أطفػاؿ الرةضػة.  سػموا ح  25املفاتيم العلمية لدز أطفاؿ الرةضة ةتكون  عيوة الدراعة مػن  

لط األنةػطةل ةجمموعػة ضػابطة درعػ  املفػاتيم باعػ خداـ جمموعة لريبية درع  باع خداـ الربنامج املبا ع
الطرينة ال نليدية. ةأتهرت الو االج تفوؽ أطفاؿ امموعة ال جريبية علط أطفػاؿ امموعػة التػابطة ا ضصػيا 

 املفاتيم العلمية ةم ت هر ءرة اً ذات داللة ححصاالية بني ضصيا الاكور ةااناث للمفاتيم العلمية.

( دراعة ةدؼ ح  تصميم برنامج تدريس  االم علػط اللعػب ا توميػة 0888بدر   كما أجرت -9-4
( 48مهػػارات عمليػػات العلػػم األعاعػػية ةاملفػػاتيم العلميػػة لػػدز أطفػػاؿ الرةضػػة. تكونػػ  عويػػة الدراعػػة مػػن  

( عػػوواتل  سػػموا ح  جممػوع نيل جمموعػػة لريبيػػة ةأخػرز ضػػابطة. درعػػ  3-2طفػاًل تػػرتاةح أعمػػارتم مػن  
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موعة ال جريبية باع خداـ برنامج  االم علط اللعب بيوما درس أطفاؿ امموعة التابطة بالطرينة ال نليدية. ام
أتهرت ن االج الدراعة ءاعلية الربنامج الناالم علط اللعب ا تومية مهارات عمليات العلم األعاعية ةاملفاتيم 

اً ذا داللػػة ححصػػاالية بػػني الػػاكور ةاانػػاث مػػن العلميػػة لػػدز أطفػػاؿ الرةضػػةل كمػػا ةم ت هػػر ن ػػاالج الدراعػػة ءر ػػ
 ار املفاتيم العلمية.نياس عمليات العلم األعاعية ةاخ بار كا من مبأطفاؿ الرةضة باخ 

( دراعة ةدؼ ح  اع نصا  أثر برنامج تدريسه  ػاالم علػط األنةػطة 0882ة د أجرز نواءلح   -9-5
لمه ةاملفاتيم ةامليوؿ العلمية. تكون  عيوة الدراعة من ا ضصيا أطفاؿ ريا  األطفاؿ ملهارات ال فكري الع

( طفاًل ةطفلة من أطفاؿ الرةضةل توزعوا ح  جمموع ني لريبية درعػ  باعػ خداـ برنػامج تدريسػه  ػاالم 25 
علط األنةطةل ةضابطة درع  بالطرينة االع يادية ةأتهرت الو االج ءر اً ذا داللة ححصاالية بني م وعطه أدا  

العلميػػة  مػػوع ني ال جريبيػػة ةالتػػابطة ا كػػا مػػن اخ بػػار مهػػارات ال فكػػري العلمػػه ةاخ بػػار املفػػاتيمأطفػػاؿ ام
لصاحل امموعة ال جريبية ةم ت هر الو االج ءر اً ذا داللة ححصػاالية بػني الػاكور ةاانػاث ةمنياس امليوؿ العلمية 

 ياس امليوؿ العلمية.ا اخ بار مهارات ال فكري العلمه ةاخ بار املفاتيم العلمية ةمن
ت السػػابنة أف بعتػها ركػػز علػػط أنةػػطة اللعػػب ا توميػة بعػػ  عمليػػات العلػػم لػػدز يالحػأ مػػن الدراعػػا
(. ةدراعػػات أخػػرز تواةلػػ  أثػػر برنػػامج مبػػا علػػط األنةػػطة ا 0888؛بػػدرل2656أطفػػاؿ الرةضػػة  علػػه ل

( ءنػد تواةلػ  برناجمػاً 2661ب  (ل أما دراعػة بػها0882؛ نواءلة ل2665تومية املفاتيم العلمية  عالمةل 
تعليميػػاً يسػػهم ا توميػػة عمليػػات العلػػم لػػدز أطفػػاؿ الرةضػػة. ةأف أتػػم مػػا ريػػز تػػاا البحػػث عػػن الدراعػػات 
السابنة تو تركيزل علط اع نصا  أثر برنامج  االم علط جمموعة من أنةطة اللعب ا اك ساب أطفاؿ الرةضة 

لمهل ةأثرل ا تومية ميوهلم العلمية. ةأف مراجعػة األدب الرتبػوي للمفاتيم العلمية ةبع  مهارات ال فكري الع
 ةالدراعات السابنة ا تاا اماؿ عاعد الباحث ا توفيا تاا البحث. 

 الطروؼة واإلجراءات - 11

 عقـة اليحث -11-1

بيػة البػرتاةي ةتػه مدرعػة خاهػة تابعػة ملديريػة الرت  (مدرعػة ة رةضػة اخ ري أءراد عيوػة البحػث مػن أطفػاؿ 
( بػعبة متهيػدي مػن ريػا  22بطرينة  صدية ءهه تتػم   ةال عليم ا حماء ة الزر ا . ةاخ ريت تال املدرعة

بػعب اف  ترا  تاا البحثل ةاخ ري ػاألطفاؿ ة د أبدت حدارة املدرعة ةمعلمات الرةضة الرغبة ا ال عاةف اج
لريبية  ب(ل ةاألخػرز  تػػ( جمموعػة بطرينة عةواالية من جمموعة الةعب  بل تػ( اخ ريت ححداتا جمموعة 

 ( طفاًل.08ضابطةل ةبلغ عدد األطفاؿ ا كا بعبة  
 أدوات اليحث -11-2

 اع خدـ ا تاا البحث  أربع أدةات علط الوحو اآليت: 
ةتػو برنػامج  ػاالم علػط جمموعػة مػن أنةػطة اللعػب هػممح الباحػث  الربنامج الًعؾقؿيي:   -11-2-1

 ألطفاؿ الرةضة.ل دريس املفاتيم العلمية ال  تندـ 
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 هممح الباحث  دؼ  ياس مهارات ال فكري العلمه. بعدي( –اخًيار )قيؾي   -11-2-2
 ( هممح الباحث  دؼ  ياس اك ساب املفاتيم العلمية.بعدي –اخًيار )قيؾي   -11-2-3

 هممح الباحث  دؼ  ياس امليوؿ العلمية. بعدي( –مؼقاس )قيؾي  -11-2-4

 الربنامج الًعؾقؿي  -11-3
دليا  أيح الو ري ةالعملهل ءتاًل عنوهاج الوطا ال فاعله ملرحلة ريا  األطفاؿ جبز بعد ااطالع علط امل 

املعلمػػػة ملرحلػػػة ريػػػا  األطفػػػاؿ ةاملع مػػػد مػػػن  بػػػا ةزارة الرتبيػػػة ةال علػػػيم بال عػػػاةف مػػػع مو مػػػة األمػػػم امل حػػػدة 
فاؿ الوماالية ةالربامج للطفولة. ةمراجعة بع  الدراعات ةاملراجع العربية ةاألجوبية ال  تواةل  خصاال  األط

الػػػ  تنػػػدـ ألطفػػػاؿ الرةضػػػةل ءنػػػد اع مػػػد تػػػاا البحػػػث ثػػػالث ةحػػػدات دراعػػػية ضػػػمن الربنػػػامج النػػػاالم علػػػط 
األلعػػػػاب ةتػػػػه: جسػػػػم اانسػػػػافل ةاحليوانػػػػات ةالبيهػػػػةل ةاملهػػػػن ةاألدةاتل ةحػػػػددت املوضػػػػوعات األعاعػػػػية 

 الوجدانية.ةاألتداؼ ا اهة لكا ةحدة ا اماالت املعرءيةل ةاملهاريةل ة 
 لعاب اليت تضمنها الربنامج فهي:ما األأ

ةتػػو متثيػػا تلنػػااله داخػػا غرءػػة الوةػػاط ينػػـو بػػح الطفػػا أة جمموعػػة أطفػػاؿ  لعييا األدوار:  -11-3-1
ب مثيا بخصية أة بخصيات من الوا ع باملالبس املخ لفة. ةيس خدـ األطفاؿ األلفاه ةاألدةات ةاحلركات 

ف ب مثيلهػػا. ة ػػد اعػػ خدـ تػػاا األعػػلوب ا ةحػػدة املهػػن ةاألدةات الػػ  تػػربز طبيعػػة الةخصػػيات الػػ  ينومػػو 
  الطبيبل املعلمل احلدادل الوجارل املمر ل احلالؽ...(.

 متػدل باملعلومػات ةاملهػارات ةتػه مػن الوعػاالا املثػرية ةالفعالػة للطفػا الػ  لعا العرائس:  -11-3-2
وب ب ػواءر عوصػري ال فاعػا اللف ػه ةغػػري تػات الػ  ترغػب املعلمػة ا تنػدرها حليػح. ةي ميػػز تػاا األعػلالةاال

اللف ه بني املعلمة ةاألطفاؿ. ةيهدؼ تاا األعلوب ح  تومية العادات ةااللاتات ااعابية مثػا: الو اءػةل 
ةالو اـل ةتعرؼ أجزا  اوسم ةاحلواس.... ةاغػرا  تػاا البحػث اعػ خدـ تػاا األعػلوب ا ةحػديت جسػم 

ا نػوع العػراالس الػػاي اعػ خدـ ا تػاا الربنػامج ءهػو عػراالس اليػد أة مػػايعرؼ اانسػافل ةاحليوانػات ةالبيهػة. أمػ
 . ن راً ل واءرتا ا الرةضة الاي طبق ءيها تاا Hand puppetبالعريب    را وز ( 

 ةيةرتؾ األطفاؿ ا األدا  بتف ختاطبهم العرةعة أة تستهلمل أة تةري حليهم ل تفه حيوية علط  البحث.

 املو   ال عليمه.

طفػاؿ ةت ػيح  ػدراً مػن احلريػة للطفػال أطفػا  أة جمموعػة  اينػـو  ػ :لعاب حسقة حركقية ا  -11-3-3
ةتػػاا الوػػوع مػػن اللعػػب ت لػػب عليػػح رةح املواءسػػة ةال حػػديل ةيسػػ خدـ ءيهػػا الطفػػا حركػػات جسػػمح ةهػػوتح 

 حملاكاة األبيا  من حولح كما يس خدـ الصور ةالرعوماتل ةاملعجوفل ةاأللوافل ةالرما. 
 صدق حمًوى الربنامج  -11-4

عػػػر  الربنػػػامج علػػػط جمموعػػػة مػػػن احملكمػػػني مػػػن أعتػػػا  تيهػػػة ال ػػػدريس ا اوامعػػػات األردنيػػػة مػػػن ذةي  
االخ صػػػا  ا املوػػػاتج ةأعػػػاليب ال ػػػدريس ةبػػػرامج الطفولػػػة ةطلػػػب حلػػػيهم حبػػػدا  مالح ػػػاةم حػػػوؿ حم ػػػوز 
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ءيػػحل ءتػػاًل عػػن  واءرةة للمػػادة العلميػػة امل ػػالربنػػامج ةمال م ػػح ألطفػػاؿ الرةضػػة ءتػػاًل عػػن الد ػػة العلميػػة ةالل ويػػ
اب ل حنيػق األتػداؼ امل وخػاة حجرا ات األمن ة السالمة أثوا  توفيا األطفاؿ لأللعاب لة مواعبة تال األلع

ل ة ػػدرة األطفػػاؿ علػػط توفيػػاتا ءػػرادز أة ا جمموعػػات. ةجػػرز تعػػديا بعػػ  الػػدرةس ةحضػػاءة درةس موهػػا
 ت من احملكمني.أخرز ا ضو  املالح ات ال  ةرد

 اخًيار مفارات الًػؽري العؾؿي  -11-5

بػداالا معػززة  أربعػة( ءنرة من نوع االخ يار من م عػدد لكػا موهػا 22تكوف االخ بار بصورتح األةلية من  
مجيعها بالصور ةالرعوماتل مشل  مهارات عمليات العلم ةتػه املالح ػةل ةال صػوي ل ةالنيػاسل ةاعػ خداـ 

 ية.العال ات الزمانية ةاملكان

 للتحقق من صدل االختباك 
ل اعػ عاف الباحػث بعػػدد مػن احملكمػني مػػن أعتػا  تيهػة ال ػػدريس ختصػ  موػاتج   ةأعػػاليب تػدريس علػػـو

مةرءني تربوينيل ةمعلم ني من معلمات ريا  األطفاؿ ابدا  الرأي حػوؿ مػدز ةضػوح الفنػرات  ءتاًل عن
لعلمية ةعالمة الل ة. ةا ضو  مالح ات احملكمني الد ة ا ات ال  أعدت لنياعهال ءتالً عنةمشوهلا للمهار 

ءنرةل بوا ػع عػ  ءنػرات لكػا مهػارة مػن املهػارات الػ   ثالثني أهبح االخ بار ا هورتح الوهاالية ي كوف من 
علػػط ( Test- Retestتتػػموها تػػاا البحػػث. كمػػا حسػػب معامػػا ثبػػات االخ بػػار بطرينػػة حعػػادة االخ بػػار  

وػػػة البحػػػث ةذلػػػك مػػػن خػػػالؿ حسػػػاب ارمراءػػػات العالمػػػات عػػػن أةعػػػاطها خػػػارج عيمػػػن عيوػػػة مػػػن األطفػػػاؿ 
احلسػػػابية لالم حػػػانني األةؿ ةالثػػػاين ةحعػػػاد مربعػػػات تلػػػك االرمراءػػػات ةتطبيػػػق معادلػػػة  بريعػػػن( ةبلػػػغ معامػػػا 

 (.8.45الثبات  

 اخًيار اكًساب املػاهقم العؾؿقة  -11-6

 العلـو ةبال عاةف مع معلمات الرةضة  بعد االطالع علط الوحدات الدراعية ال  تتموها الربنامج ا 
 (.2حصرت املفاتيم العلمية ا كا درس من الدرةس ةهمم جدةؿ مواهفات اودةؿ  

 
 
 
 

 (1المد ل كقم  
 جد ل مةاصفار اختباك اتتااأ المفاييم العلمية

 الوحدة                 
                                                مس وز اهلدؼ

 يواناتاحل
 ةالبيهة 

 امموعة املهن ةاألدةات جسم اانساف

 28 0 2 2 معرءة

 28 2 2 1 ءهم 

 08 2 3 6 امموع
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( ءنػرة 04األةليػة   هي   ءنرات االخ بار ةمشلػ  مع ػم املفػاتيم العلميػةل ةبلػغ عػدد الفنػرات بالصػورة
ات األطفػػاؿ. ةلل حنػػػق مػػن هػػػدؽ ار مػػن م عػػدد معػػػززة بالصػػورة ةالرعػػومات ملراعػػػاة مسػػ ويمػػن نػػوع االخ يػػػ

االخ بػػار ُعػػر  علػػط جمموعػػة مػػن احملكمػػني مػػن ذةي االخ صػػا  ا املوػػاتج ةأعػػاليب تػػدريس العلػػـو مػػن 
أعاتاة اوامعاتل ةمةرءني تربوينيل ةمعلمات ريا  أطفاؿل ةطلب حليهم حبػدا  الػرأي حػوؿ مػدز ةضػوح 

نػرات للمفػاتيم الػ   ػاـ الباحػث جبمعهػا ةمال م هػا الفنراتل ةالد ة العلمية ةالل ويػةل ةمػدز مشػوؿ تػال الف
ملسػػػ وز أطفػػػاؿ الرةضػػػة ال مهيػػػدي. ةا ضػػػو  مالح ػػػات احملكمػػػني ءنػػػد أجريػػػ  ال عػػػديالت كمػػػا حػػػاء  

( ءنػػػرة. ةُحسػػػب ثبػػػات االخ بػػػار 08جمموعػػػة مػػػن الفنػػػرات ةأهػػػبح عػػػدد ءنػػػرات االخ بػػػار بصػػػورتح الوهااليػػػة  
( طفاًل ةحسب معاما ال مييز 28ج عيوة البحث بلغ عدد أطفاهلا  خار من بطرينة ااعادة علط عيوة أخرز 

 لكا ءنرة من الفنرات من املعادلة:
معاما ال مييز= 

ن

صس  
 السعاؿ حجابة هحيحة.عن الفهة العليا ا ال حصيا الاين أجابوا  أطفاؿس : عدد  باع بار

 السعاؿ حجابة هحيحة.عن  اجابو : عدد طالب الفهة الدنيا ا ال حصيا دمن أ   
 ف : عدد اءراد ححدز امموع ني.  

 ( 8.32-8.2ةتراةح معاما ال مييز بني  
الػػاين أجػػابوا عػػن السػػعاؿ حجابػػة هػػحيحة ةحسػػب األطفػػاؿ الوسػػبة املهويػػة مػػن أمػػا معامػػا الصػػعوبة ةتػػو 

 :االتيةب طبيق املعادلة 
معامػا الصػعوبة = 

ن

س
100 علػط السػػعاؿ                   االػاين أجػابو األطفػػاؿ س : عػدد ار باع بػ

 (.8.33 – 8.22ل ةتراةح  بني   األطفاؿف : جمموع  حجابة هحيحة.
 (.8.42( ءبلغ  KR-20  08أما معاما الثبات ءند حسب باع خداـ معادلة كودر ري ةاردعوف 

KR-20  = 
ن

ن

ع

صصمج

س 














1
1

1
2

 ف: عدد الفنرات      

سع: معاما هعوبة الفنرة            

 الثبات تباين عالمات جمموعة :2
 
 مؼقاس املقول العؾؿقة  -11-7
( ءنرة  عاب عن ءنراتح بوعم 05همم الباحث منياس امليوؿ العلمية بلغ عدد ءنراتح ا هي  ح األة    

لػط حػدا ىليػث تُنػرأ الفنػرة أمامػح ةيطلػب حليػح أة ال(ل ةعاب عن ءنراتػح بطرينػة املنابلػة الفرديػة لكػا طفػا ع
 ااجابة عوها  بوعم( حذا كان  ت واعب مع ميولح ةرغباتح ة ال( حذا كان  ت عار  مع ميولح ةرغباتح.

ُعػػػر  املنيػػػاس علػػػط جمموعػػػة مػػػن احملكمػػػني مػػػن أعػػػاتاة اوامعػػػة مػػػن ذةي االخ صػػػا  ا علػػػم الػػػوفس 
الرتبػويني ةمعلمػات الرةضػة ةطلػب حلػيهم حبػدا  الػرأي حػوؿ ةضػوح  الرتبوي ةالنياس ةال نومي ةبعػ  املةػرءني
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الفنرات ةالصياغة الل وية ةمواعب ها لنياس امليوؿ العلمية لدز أطفاؿ الرةضةل ةأبدز احملكموف جمموعة مػن 
املالح ات  اـ ا ضوالها الباحث باجرا  ال عديالت املطلوبة  أهبح عدد ءنرات املنياس ا هػورتح الوهااليػة 

( ءنرة. ةحسب معاما ثبات املنياس بطرينة تطبيق االخ بار ةحعادتح علط عيوة من خارج عيوة البحػث 08 
( حلسػػػػاب معامػػػػا الثبػػػػات الػػػػاي بل ػػػػ   يم ػػػػح KR- 20  08ةاعػػػػ خدم  معادلػػػػة كػػػػودر ري ةاردعػػػػوف 

بػني  (ل ةحسب  معػامالت الصػعوبة ةال مييػز لكػا ءنػرة مػن الفنػرات ةتػراةح مػدز معػامالت ال مييػز8.52 
 (ل كما ا املعادالت السابنة.8.33 -8.06(. أما معاما الصعوبة ءند تراةح بني   8.32 -8.05 

 إجراءات اليحث  -11-8

  حمكونػػػػػػػات الربنػػػػػػػامج ةحم وياتػػػػػػػ  عند الباحث عدداً من اللنا ات مع معلمة امموعة ال جريبية ل عريفها
توفيػػػاتا ا أثوػػػا  تصػػػميم الربنػػػامجل ة ػػػاـ  كمػػػا بػػػارك  كػػػالك ا حعػػػداد األلعػػػاب ةترتيبهػػػا ةتو يمهػػػا ةمليػػػة

تطبيػق بعػ  رةضػة ممارعػ ها. كمػا طُلػب حليهػا الباحث ب وفيا حص ني طبّػق ءيهػا أربػع ألعػاب  ػاـ أطفػاؿ ال
األلعاب أماـ الباحث لالطمهواف ح  ال زاـ املعلمة خبطػة اللعبػة ةبرناجمهػا. كمػا عنػد لنػا  مػع معلمػة امموعػة 

دت بػػا ط  ال دريسػػية لكػػا درس ة ةز  العلميػػة بالطرينػػة االع ياديػػة ف تػػدرس املفػػاتيمالتػػابطة ةطلػػب حليهػػا أ
مػػػػن درةس الوحػػػػدات.  امػػػػ  املعلم ػػػػاف مراءنػػػػة الباحػػػػث أثوػػػػا  تطبينػػػػح أدةات البحػػػػث الػػػػثالث علػػػػط العيوػػػػة 

ااجابة االع طالعية من خارج عيوة البحثل ة د كاف ال طبيق بطرينة املنابلة الفردية لكا طفا ةيطلب حليح 
عن السعاؿ بعد  را تح أمامح ةاخ يار ااجابة الصحيحة من خالؿ الصور ةالرعومات  لكا ءنرة من ءنراتح. 

بػػال حذا  بػػة بػػوعم حذا كانػػ  تواعػػب ميولػػحل ة يطلػػب حليػػح ااجامليػػوؿ ءكانػػ  تنػػرأ الفنػػرة للطفػػا ة أمػػا منيػػاس ا
علػط الةػعب ني ال جريبيػة ةالتػابطة  بػا كان  ت عار  مع ميولح. ة ام  كا معلمة ب طبيػق أدةات البحػث 

 بد  ال جربة ةبعد ان هاالهال ةرهدت العالمات لكا أدال.
اع  رؽ تطبيق الوحدات الدراعية سسة أعابيع  اـ خالهلا الباحث بزيػارات للرةضػة لالطػالع علػط عػري 

 عملية ال طبيق ةعالم ها. 
 
 
 
 مًغريات اليحث واملعاجلة اإلحصائقة  -11-9

 ؼلاملًغري املسً  -11-9-1

طرينػػػػػة ال ػػػػػدريس ةهلػػػػػا مسػػػػػ وياف مهػػػػػا: طرينػػػػػة الػػػػػ علم مػػػػػن خػػػػػالؿ اللعػػػػػبل ةالطرينػػػػػة  -12-9-1-1
 االع يادية.

 املًغريات الًابعة وعددها ثالثة مًغريات هي  -11-9-2

 . ال فكري العلمهاك ساب األطفاؿ ملهارات  -12-9-0-1
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 ضصيا األطفاؿ للمفاتيم العلمية. -12-9-0-0

 األطفاؿ العلمية.مس وز تومية ميوؿ  -12-9-0-3

 األطفػاؿةالخ بار ءرضيات البحػث ءنػد اعػ خرج  امل وعػطات احلسػابية ةاالرمراءػات املعياريػة لعالمػات 
بتدةات البحث الثالث. ةل حديد أثر اع خداـ الربنػامج ا اك سػاب املفػاتيم العلميػة ةتوميػة مهػارات العلػم 

اخ بػارات  بليػػة ةبعديػػة لكػا مػػن اخ بػػار ( بANCOVAءنػد اعػػ خدـ ضليػػا ال بػاين األحػػادي املصػػاحب  
 ضصيا املفاتيم العلمية ةاخ بار مهارات ال فكري العلمهل ءتاًل عن منياس امليوؿ العلمية.  

 أما تصميم البحث ءكاف علط الوحو اآليت:
R  G1: O1O2 O3 X O1O2  O3 
R   G2: O1O2 O3 – O1O2  O3 

 باع بار أف:
  G1 : امموعة ال جريبية.
مموعة التابطة.: ا   G2  

O1  ال فكري العلمه.= اخ بار مهارات 
O2 .اخ بار اك ساب املفاتيم العلمية = 
O3 .منياس امليوؿ العلمية = 

 X  .اع خداـ الربنامج ا تومية امليوؿ العلمية = 
 نًائج اليحث ومـاقشًفا  -11-11

 الـًائج املًعؾؼة بالػرضقة األوىل وتػسريها.  -11-11-1

= αلػػػة ححصػػػاالية عوػػػد مسػػػ وز الداللػػػة  لػػػيس توػػػاؾ ءػػػرؽ ذة دالمػػػا يلػػػه: لط ػعػػػ ة األة ػ  الفرضيػػػػنصػػػ 
طرينػػة ال علػػيم   ح( بػػني م وعػػطه عالمػػات أطفػػاؿ الرةضػػة باخ بػػار اك سػػاب املفػػاتيم العلميػػة يُعػػزز 8.82

  الربنامج الناالم علط اللعبل ةالطرينة االع يادية(. 
النبليػػػػة األطفػػػاؿ االرمراءػػػات املعياريػػػة لعالمػػػات ةالخ بػػػار تػػػال الفرضػػػية حسػػػب  امل وعػػػطات احلسػػػػابية ة 

 (.0ةالبعدية باخ بار اك ساب املفاتيم العلميةل ةكان  الو االج كما ا اودةؿ ر م  
 

 (0المد ل كقم  
 المتةسطار الحاابية  االنحرافار المعياكية لعالمار المممةعتين التمريبية  الضابطة القبلية  البعدية

 ييم العلميةبإختباك اتتااأ المفا
 االرمراؼ املعياري امل وع  احلسايب العدد نوع االخ بار امموعة

 ضابطة
 2.22 28.02 08  بله

 0.64 22.48 08 بعدي

 0.62 6.22 08  بله لريبية
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 0.32 21.08 08 بعدي

عديػػػة النبليػػػة ةالباألطفػػػاؿ ( ءػػػرةؽ تاتريػػػة بػػػني امل وعػػػطات احلسػػػابية لعالمػػػات 0ت هػػػر ا اوػػػدةؿ ر ػػػم  
باخ بار اك ساب املفاتيم العلمية ممػوع  البحػث التػابطة ةال جريبيػة. ةملعرءػة ءيمػا حذا كانػ  تػال الفػرةؽ 

مػع األخػا بعػني االع بػار  (ANCOVAحادي املصػاحب  حصااليةل اع خدـ ضليا ال باين اآلذات داللة ح
 ( ن االج تاا ال حليا.2  ماالخ بار النبله بوهفح م  رياً مصاحباً ةيبني اودةؿ ر  األدا  ا

 (3المد ل كقم  
حاشي المصاحب لعالمار ففراش المممةعتين التمريبية  الضابطة باختباك تحصي  المفاييم نتائج تحلي  التباين اآل

 العلمية
 مس وز الداللة ؼ  يمة املربعاتم وع   احلريةدرجات  جمموع املربعات مصدر ال باين

 املصاحب
  االخ بار النبله(

016.22 2 016.22 260.46 8.88 

 8.88 58.22 281.02 2 281.02 طرينة ال دريس

   2.06 24 14.56 ا طت

   4835.88 26 226.68 امموع

( بػػػني جممػػػوع  α=8.82( ءػػػرؽ ذة داللػػػة ححصػػػاالية عوػػػد مسػػػ وز الداللػػػة  2  ي هػػػر ا اوػػػدةؿ ر ػػػم
( ةتػه دالػة ححصػاالياً عوػد مسػ وز الداللػة 58.22البحث ا ضصيا املفاتيم العلمية ة د بل    يمػة ؼ  

 α=8.82 مػوع  البحػث ن االج اخ بار بيفيح للمنارنػات البعديػة بػني م وعػطه عالمػات جمأتهرت (. ة د
عػة التػابطة ةامموعػة ال جريبيػة ( بػني اممو α=8.822ءر اً ذا داللة ححصاالية عود مس وز   املعدلة البعدية

ةتاا يعا رء  الفرضية الصفرية األة . ةت فق ن االج تاا البحث مع ن االج دراعة لصاحل امموعة ال جريبية. 
 .(0882ل ةنواءلةل 2665ل ةعالمةل 0888  بدرل 

ا ال فاعػػا مػػػع البيهػػػة  لألطفػػػاؿةيعػػود ذلػػػك ح  طبيعػػة الربنػػػامج النػػػاالم علػػط اللعػػػب الػػػاي أتػػاح الفرهػػػة 
ةال ػػػواتر ةال عامػػػا مػػػع املوا ػػػ  املخ لفػػػة ةبوػػػا  املفػػػاتيم  احمليطػػػةل ةاعػػػ خداـ احلػػػواس ا ال عػػػرؼ ح  األبػػػيا 

العلميةل ةحا املةكالت ال  تواجههمل ءتاًل عػن دمارعػ هم للعػب الفػردي ةاومػاعه ةاملسػابنات ا عمػا 
الومػػاذج ةحكمػػاؿ األبػػكاؿ الوا صػػةل ةال ةػػكيا باعػػ خداـ: الصلصػػاؿ ةالعجػػني ةال لػػوين. ةتػػاا يوسػػجم ح  

ج البوااله الاي يرز أف ما تةكا لدز الفرد امل علم مػن بػم معرءيػة ةمفػاتيم علميػة تبػم حد كبري مع الوموذ 
ذاتياً من  با اوهاز املعرا للفرد امل علم نفسحل ةال يونا من املعلم ح  امل علم. كما أف املعم ي ةكا بداخا 

لل علم ةاالع مرار ءيحل ألنػح ا كػا  عنا امل علم ن يجة ل فاعا حواعح مع العام ا ارجه ة د يزيد ا داءعي ح
 مرحلة من مراحا اللعب يعرؼ ما تعلمح ةما ي علمح اآلفل ةما عوؼ ي علمح عود اع مرارل باللعب.

 بيوما ي لب علط الطرينة االع يادية السرد ةحةو املعلومات ةاملفاتيم ا دماغ الطالب.
 الـًائج املًعؾؼة بالػرضقة الٌانقة وتػسريها  -11-11-2
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"لػػػػػػػػيس توػػػػػػػػاؾ ءػػػػػػػػرؽ ذة داللػػػػػػػػة ححصػػػػػػػػاالية عوػػػػػػػػد مسػػػػػػػػ وز مػػػػػػػػا يلػػػػػػػػه: ضػػػػػػػػية الثانيػػػػػػػػة علػػػػػػػػط نصػػػػػػػػ  الفر 
) 0.05  (ةالدالل   ح  بني م وعطه عالمات أطفاؿ الرةضة باخ بار مهارات ال فكري العلمه يُعػزز

 طرينة ال عليم  الربنامج الناالم علط اللعبل ةالطرينة االع يادية(".
خرج  امل وعطات احلسػابية ةاالرمراءػات املعياريػة لعالمػات أطفػاؿ اممػوع ني ةالخ بار تال الفرضية اع 

( تػال 1. ةي هر اوػدةؿ ر ػم  ال فكري العلمهال جريبية ةالتابطة النبلية ةالبعدية باالخ بار ا ا  مهارات 
 الو االج.

 (4المد ل كقم  
 التمريبية  الضابطة القبليةالمتةسطار الحاابية  االنحرافار المعياكية لعالمار المممةعتين 

 باختباك مهاكار التفمير العلم   البعدية 
 االرمراؼ املعياري امل وع  احلسايب العدد االخ بار امموعة

 0.45 23.08 08  بله ضابطة

 2.64 24.68 08 بعدي

 0.82 22.48 08  بله لريبية

 0.26 08.28 08 بعدي

باخ بػػػار األطفػػػاؿ ري بػػػني امل وعػػػطات احلسػػػابية لعالمػػػات ( اخػػػ الؼ تػػػات1يالحػػػأ مػػػن اوػػػدةؿ ر ػػػم  
البعدي ةالنبله للمجموع ني ال جريبية ةالتابطة. ةملعرءػة مػا حذا كانػ  تػال الفػرةؽ ال فكري العلمه مهارات 

( مخػااً بعػني االع بػار ANCOVAذات داللة ححصاالية اع خدـ الباحث ضليا ال باين األحادي املصاحب  
 ( ن االج ال حليا.2علط االخ بار النبله  امل  ري املصاحب( ةيبني اودةؿ ر م  أدا  امموع ني 

  ُ  (5المد ل كقم  ُ 
 نتائج تحلي  التغاير لعالمار ففراش المممةعتين التمريبية  الضابطة  باختباك مهاكار التفمير العلم 

 لداللةمس وز ا  يمة ؼ م وع  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر ال باين

 8.88 01.22 32.26 2 32.26 النبله( االخ بار  املصاحب

 8.88 28.22 52.12 2 52.12 طرينة ال دريس

   0.30 24 66.12 ا طت

    26 020.18 امموع

ال فكػػري ( ءػػرؽ ذة داللػػة ححصػػاالية يُعػػزز ح  طرينػػة ال ػػدريس باخ بػػار مهػػارات 2ي هػػر ا اوػػدةؿ ر ػػم  
عػػػا رءػػػ  الفرضػػػية الصػػػفرية الثانيػػػة ة بػػػوؿ الفرضػػػية البديلػػػة امل تػػػموة ءر ػػػاً ذا داللػػػة البعػػػديل ةتػػػاا يالعلمػػػه 

تُعػػزز ح  طرينػػة الػػ علم لصػػاحل ال فكػػري العلمػػه ححصػػاالية ا أدا  أطفػػاؿ ريػػا  األطفػػاؿ باخ بػػار مهػػارات  
امل وعػ  احلسػايب امموعة ال جريبيةل ةذلك بعد حساب امل وعطات احلسابية البعدية املعدلة ال  أتهرت أف 

( ا حػػػػني بلػػػػغ امل وعػػػػ  احلسػػػػايب البعػػػػدي املعػػػػدؿ 08.32البعػػػػدي املعػػػػدؿ لعالمػػػػات امموعػػػػة ال جريبيػػػػة  
(. ةركن تفسري تال الو يجة بالرجوع ح  طبيعة الربنامج الػاي طبػق 24.43للعالمات امموعة التابطة   

ناً ةامل تػػػموة مهػػػارات املالح ػػػةل ةال صػػػوي ل علػػػط امموعػػػة ال جريبيػػػةل ةجمموعػػػة األلعػػػاب املخطػػػ  هلػػػا مسػػػب



 د.طالل الزعبي.……...............…….. ..فاعمية برنامج قائم عمى مجموعة من أنشطة المعب في اكتساب أطفال ....
 
 

 

 

44 

ةاع خداـ األر اـل ةالنياس ةاع خداـ العال ات الزمانية ةاملكانيةل ةدمارعة الطفا بوفسح هلال املهارات ءرادز 
أة علط بكا جمموعاتل ةالرتكيز علط اع خداـ احلواس ا اك ةاؼ األبيا  ةةهفها ةتصػويفها ةاعػ خداـ 

 مػػن كػػا لعبػػة ءتػػاًل عػػنعػػهلة املثػػرية لل فكػػري الػػ  كانػػ  تطرحهػػا املعلمػػة بعػػد االن هػػا  العػػد ةااجابػػة عػػن األ
 تنليد أهوات احليوانات ةحركاةا.

 الـًائج املًعؾؼة بالػرضقة الٌالٌة وتػسريها -11-11-3

داللػػػػػة رؽ ذة داللػػػػػة ححصػػػػػاالية عوػػػػػد مسػػػػػ وز "لػػػػػيس توػػػػػاؾ ءػػػػػمػػػػػا يلػػػػػه: نصػػػػػ  الفرضػػػػػية الثالثػػػػػة علػػػػػط 
)  0.05 (   بػػني م وعػػطه عالمػػات أطفػػاؿ الرةضػػة منيػػاس امليػػوؿ العلميػػة يُعػػزز ح  طرينػػة ال علػػيم

  الربنامج الناالم علط اللعبل ةالطرينة االع يادية(".
ةالخ بار تػال الفرضػية حسػب  امل وعػطات احلسػابية ةاالرمراءػات املعياريػة لعالمػات أطفػاؿ عيوػة البحػث 

 (.3ي. كما تو موضح ا اودةؿ ر م  منياس امليوؿ العلمية النبله ةالبعد
 (6المد ل كقم  

 المتةسطار الحاابية  االنحرافار المعياكية لعالمار البة المممةعتين القبلية  البعدية بمقياا الميةل العلمية
 االرمراؼ املعياري امل وع  احلسايب العدد االخ بار امموعة

 ضابطة
 0.12 28.0 08  بله 

 0.83 22.22 08 بعدي

 لريبية
 0.32 28.28 08  بله 

 2.21 22.1 08 بعدي

( ءرؽ تاتري بني امل وعػطني احلسػابيني لعالمػات أطفػاؿ اممػوع ني ال جريبيػة 3يالحأ ا اودةؿ ر م  
مػػػا حذا كػػػاف تػػػاا الفػػػرؽ ذا داللػػػة ححصػػػاالية عوػػػد علميػػػة النبلػػػه ةالبعػػػديل ةملعرءػػػة ةالتػػػابطة منيػػػاس امليػػػوؿ ال

( لعالمػػػات أطفػػػاؿ ANCOVA( أجػػػري ضليػػػا ال بػػػاين األحػػػادي املصػػػاحب   α= 8.82 مسػػػ وز الداللػػػة 
 ( ن االج تاا ال حليا.4امموع ني ال جريبية ةالتابطة منياس امليوؿ العلمية. ةي هر اودةؿ 

 ةنتائج تحلي  التغاير لعالمار ففراش المممةعتين التمريبية  الضابطة بمقياا الميةل العلمي (7المد ل كقم  
 مس وز الداللة  يمة ؼ م وع  املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر ال باين

 8.88 26.30 31.50 2 31.50 املصاحب  االخ بار النبله(

 8.88 25.84 30.05 2 30.05 طرينة ال دريس

   2.38 24 38.22 ا طت

    26 242.65 امموع

االية يعػزز ح  طرينػة الػ علم منيػاس امليػوؿ العلميػة ةلصػاحل ( ءرؽ ذة داللة ححصػ4ي هر ا اودةؿ ر م  
أطفاؿ امموعة ال جريبيةل ة د بلغ امل وع  احلسايب املعدؿ ألطفاؿ امموعػة ال جريبيػة منيػاس امليػوؿ العلميػة 

(. ةركػن تفسػري تفػوؽ 22.80( أما امل وعػ  احلسػايب املعػدؿ ألطفػاؿ امموعػة التػابطة ءكػاف   22.22 
ؿ امموعػػة ال جريبيػػة ا ضػػو  طبيعػػػة الربنػػامج النػػاالم علػػط اللعػػب الػػػاي تتػػمن جمموعػػة مػػن األنةػػػطة أطفػػا

ف تػال األلعػاب جاابػة ةم ريػة ةا رباتل ةما ةءرل من حمكانػات تػ ال ـ مػع حاجػات الطفػا ةخصاالصػحل ةأل
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تبعػػػػػػث علػػػػػػط امل عػػػػػػة ةمموػػػػػػةل ةي ػػػػػػواءر ءيهػػػػػػا الكفايػػػػػػة مػػػػػػن األدةات ةاملػػػػػػواد ال عليميػػػػػػة اواذبػػػػػػة للطفػػػػػػال الػػػػػػ  
ةالسػػػػرةرلةلعلح يوخػػػػرط بالعمليػػػػة ال علميػػػػة بػػػػداءع ذايت يةػػػػبع رغباتػػػػح الداخليػػػػةل باعػػػػ  الؿ الطا ػػػػة الاتويػػػػة 
ةاوسػػػمية ا نةػػػاط م كامػػػا ي سػػػم بالفرديػػػة ةاوماعيػػػة علػػػب امل عػػػة الوفسػػػية ةحثػػػرا  ا ػػػرباتل ةيةػػػارؾ مػػػع 

ة االع يادية امل مركزة حوؿ املعلمة ةالػ  تكػوف بيهػة اآلخرينل ةي حرر من ال مركز حوؿ الاات. خبالؼ الطرين
ءنػػرية حمػػدةدة العواهػػر ةاملثػػرياتل ةين صػػر دةر األطفػػاؿ علػػط ترديػػد مػػا تنولػػح املعلمػػة ةحيف ونػػح دةف مراعػػاة 

 خصوهيات األطفاؿ امل مثلة ا  دراةم ةحاجاةم ةميوهلم. 
 املؼرتحات  -11

 :ما يلهح الباحث ا ضو  الو االج ال  توها حليها البحث ينرت 
حتاحة املزيد من االت ماـ مرحلة الرةضة ألمهي ها ا تومية املهارات اوسمية ةالعنليػة ةالوفسػية  -11-1

 ةاالج ماعية.
. طفاؿ للعب احلر املخط  لػح بعوايػةتطوير برامج ريا  األطفاؿ ما ي واعب مع حاجات األ -11-0

 لم الكثري عن خصاال  البيهة احمليطة.باع بارل املواخ األكثر مال مة للطفا ا تع

ةتواةهلػػػا ىلريػػػة  تػػػوءري ا امػػػات ةاألدةات امل ووعػػػة لألطفػػػاؿ داخػػػا الرةضػػػة ةحتاحػػػة اعػػػ خدامها -11-3
ةذلػػك مػػن خػػالؿ أنةػػطة خمطػػ  هلػػا تعمػػا علػػط توميػػة مهػػارات ال فكػػري العلمػػه ةاك سػػاب املفػػاتيم العلميػػة. 

 ةتةد األطفاؿ رموتا.
يػػػا  األطفػػػاؿ علػػػط اعػػػ خداـ أنةػػػطة اللعػػػب ا تعلػػػيم األطفػػػاؿ املفػػػاتيم تػػػدريب معلمػػػات ر  -11-4

العلميػػػة ل ةحتنػػػاف مهػػػارات نفػػػس حركيػػػة ل ةربػػػ  عمليػػػات ال ػػػدريب بػػػبع  املهػػػارات باضػػػفا  جػػػو مػػػن املػػػرح 
 ةالسرةر الالزمني ا ضسني اتناف تلك املهارات.

 

 

 

 

 

 املراجع

 املراجع العربقة

فثيير برنييامج مبهيي  علييى اللعييب فيي  تهمييية مهيياكار عمليييار . (0888بػػدرل ذمػػوي الصػػاةي أ ػػد   -
 . رعالة دك ورال غري موةورةل جامعة عني مشسل الناترة.العلم عهد ا افال ف  مرحلة الرياا
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الناترة: الدار املصرية  االتمايار الحديثة ف  تربية اف  ما قب  المدكسة (. 0888بدرافل ببا   -
 ة.اللبوانيةل مجهورية مصر العربي

عمػػاف: دار املسػػرية  لتهمييية المفيياييم العلمييية  الريالييية لطفيي  الر ليية(. 0883بطػػرسل حػػاءأ   -
 للوةر ةال وزيع ةالطباعةل األردف.

 . أبو تيب: دار الك اب اوامعه. تعليم التفمير(. 2665جرةافل ء حه عبد الر ن   -
عماف: دار املسرية للوةر  ية التعلمية تصميم  إنتاج الةسائ  التعليم(. 0888احليلةل حممد حممود   -

 ةال وزيع ةالطباعةل األردف.
 . العني: دار الك اب اوامعه.ارائق التدكيس العامة(. 0880احليلةل حممد حممود   -
ل عمػػاف: دار املسػػرية للوةػػر ةال وزيػػع 2. طتعليييم العلييةم للمميييع(. 0882خطايبػػةل عبػػد اهلل حممػػد   -

 ةالطباعةل األردف.
تييدكيس العلييةم فيي  مراحيي  التعليييم (. 2663يلػػهل خليػػال ةحيػػدل عبػػد اللطيػػ ل ةيػػونس حممػػد  ا ل -
 ديب: دار النلم للوةر ةال وزيعل اامارات العربية امل حدة. العام 
 . عماف: دار الةرةؽ للوةر ةال وزيعل األردف.فساليب تدكيس العلةم(. 2661زي وفل عايا حممود   -
برنييامج مقتيير   مبهيي  علييى ا ن ييطة( لتهمييية بعيي  المفيياييم (. 2665 عػػالمةل ةءػػا  حممػػد أ ػػد  -

 رعالة ماجس ري غري موةورة ل كلية البواتل جامعة عني مشس. العلمية  افال الر لة 
موديػػوالت منرتحػػة ل وميػػة مهػػارات عمليػػات العلػػم األعاعػػية "(.2661بػػهاب ل كػػوثر عبػػد الػػرحيم   -

 (.22 2. جملة كلية الرتبية بتعيوطل"( عووات3 – 1لدز األطفاؿ مرحلة ريا  األطفاؿ  
فثييير اللعيييب تلسيييلةأ للتيييدكيس فييي  تهميييية بعييي  عملييييار العليييم (. 2656علػػػهل بػػػهواز حممػػػد   -

. رعالة ماجس ري غري موةورةل كلية الرتبيةل جامعة ا ساسية لدة فافال الحضانة المبرة ف  مديهة المهيا
 املويا.
المهايج التربةية الحديثة  مفاييمها  عهاصريا (. 0882ل حممد حممود  مرعهل توءيق أ دل ةاحليلة -

 عماف: دار املسري للوةر ةال وزيع ةالطباعةل األردف.  فساها  عملياتها 
 . عماف: دار عمار.مقدمة إلى التربية(. 2663ناهرل حبراتيم   -
 العلةم ف  تحصي  فافال فثر برنامج تدكيا  قائم على ا ن طة ف  (. 0882نواءلة حممد خري   -

. رعالة دك ػورال غػري موةػورةل جامعػة كياا ا افال لمهاكار التفمير العلم   المفاييم  الميةل العلمية
 عماف العربيةل األردف.
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