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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 

 

 :تعالى قال

 

دَ  هههههه ه  هللّاه  ")َشهههههه   ههههههوَ  إ لَّ  إ لَهههههه  َ  لَ  أَنَّ ْلههههههم   َوأهْولهههههههواْ  َواْلَمالَئ َكههههههةه  هه  َقآئ َمهههههها   اْلع 

وَ  إ لَّ  إ لَ  َ  لَ  ب اْلق ْسط   ٌزه  هه ٌمه  اْلَعز   ".( اْلَحك 
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 اإلىداء

إىداء إلى من أدعو لو في كل سجدة أن يفتح اهلل لو في قبره بابًا تيب منو نسائم الجنة ال يسد 

 ابدًا لروحك الغالية أبي اىدييا

 إلى النبع الذي استمد منيا مبادئ الحياة إلى التي تنحني كل حروفي حبًا وامتنانا ليا إىداء

اعذريني إن لم استطع الكتابة عنك فال احد يستطيع وصف جزء من الجنة يا لذة الحياة في 

 عيني إليك أمي اىدييا

لى زوج أمي إىداء إلى من ساندني وترقرقت عيناه شوقًا وحبًا في رؤية حممي يغدوا حقيقة إ

 وأبي الثاني )عايد(

إىداء إلى رفيقة دربي منذ أن حممنا حقائب الطفولة وىا نحن نكمل الدرب سوية إلى أختي 

 حبيبتي )إقبال(

 إىداء إلى من شاركوني ذكريات الطفولة وأحالم المستقبل إلى إخوتي وسندي

 )عمر، عمار، عمير(
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 الشكر والتقدير

 

نسينا أو أخطانا" الحمد هلل الذي عمـ بالقمـ عمـ اإلنساف مالـ يعمـ وصؿ اهلل ربنا ال تؤاخذنا إف "
وسمـ عمى خير مف تعمـ وعمـ سيدي وحبيبي محمد صؿ اهلل عميو وسمـ حيث قاؿ: " مف ال يشكر 

 الناس ال يشكر اهلل"

اهلل كثيرًا عمى عونو وتوفيقو عمى أف يسر لي إتماـ ىذا البحث عمى الوجو الذي أرجو أف  فأشكر
 يرضى بو عني.

وأتوجو بالشكر الخالص وفاًء وتقديرًا واعترافًا مني بالجميؿ إلى مف رعاني طالبة في رسالتي، 
وتوجيو  أستاذي ومشرفي األستاذ الدكتور الفاضؿ ) صباح العجيمي ( عمى ما قدمو مف نصح

رشاد، فقد كاف لتوجييو السديد األثر الكبير في إظيار ىذه الرسالة المتواضعة إلى حيز الوجود،  وا 
 فأنتـ أىؿ لسد خمميا وتقويـ معوجيا.

والشكر الجزيؿ لمف ليا الفضؿ بعد اهلل عمى البحث منذ كاف الموضوع عنوانًا وفكرة إلى أف صار 
 فمي(.رسالة الدكتورة الفاضمة ) ىناء الفم

وقد توجب عمي االعتراؼ بالفضؿ بأف اشكر األساتذة األفاضؿ، عميدة كميتي اآلداب والعمـو 
األستاذ الدكتورة ) زىريو عبد الحؽ( وعميد كمية العمـو التربوية الدكتور ) أحمد صوماف( وجميع 

 أساتذتي الكراـ عمى إسنادىـ لي طواؿ مدة بحثي.

بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاح ىذا الجيد وسيوت  وأتقدـ بشكري وتقديري لكؿ مف ساىـ
 عف ذكر اسمو.

 وأساؿ اهلل تعالى أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصًا لوجيو الكريـ.

 

 وهللا الموفق
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 ف رس المحتوٌات

 الصفحة الموضوع

 ب اآلٌة القرآنٌة

 ج التفوٌض 

 د قرار لجنة المناقشة 

 ه إقرار السالمة اللغوٌة 

 و         اإلهداء 

 ز الشكر والتقدٌر 

 ح فهرس المحتوٌات 

 ي فهرس الجداول 

 ل فهرس المالحق 

 م ملخص الدراسة باللغة العربٌة 

 9 -0 الفصل األول: خلفٌة الدراسة

 7 المقدمة   

 5 مشكلة الدراسة  

 6 فرضٌات الدراسة  

 7 أهمٌة الدراسة  

 8 حدود الدراسة ومحدداتها  

 8 الدراسة مصطلحات  

 10 -01 الفصل الثانً: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 10 -00 أولا: الطار النظري  

 00 المحور األول: مرحلة الطفولة المبكرة

  01 المحور الثانً: األنشطة الحسٌة

 08 المحور الثالث: المفاهٌم العلمٌة

 10 ثانٌاا: الدراسات السابقة
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 19 الدراسات السابقةالتعقٌب على 

 59 -17 الفصل الثالث: الطرٌقة واإلجراءات

 11 منهج الدراسة

 11 أفراد الدراسة

 15 متغٌرات الدراسة

 15 فحص التكافؤ بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

 51 أدوات الدراسة

 51 أولا: األنشطة الحسٌة 

 57 ثانٌاا: اختبار المفاهٌم العلمٌة

 57 الدراسةإجراءات 

 58 المعالجات اإلحصائٌة

 71 -61 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 60 عرض النتائج

 70 مناقشة النتائج

 71 الستنتاجات

 71 التوصٌات

 71 المقترحات

 80 -75 المراجع

 76 المراجع باللغة العربٌة

 80 المراجع باللغة اإلنجلٌزٌة

  007-87 المالحق

 7-0 الدراسة باللغة اإلنجلٌزٌة ملخص

 

 



 ي 
 

 

 ف رس الجداول

رقم 
 الجدول

رقم  عنوان الجدول
 الصفحة

 11 تصمٌم الدراسة 1

 11 توزٌع أفراد الدراسة بحسب المجموعة وجنس الطفل 2

نتائج اختبار كاي تربٌع للدللة اإلحصائٌة للفروق فً التكرارات بحسب  3
 متغٌري المجموعة وجنس الطفل

15 

نتائج اختبار )ت( للدللة اإلحصائٌة للفروق فً متوسطات درجات أنواع  4
المفاهٌم العلمٌة والدرجة الكلٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً 

 القٌاس القبلً

16 

نتائج اختبار كاي تربٌع للدللة اإلحصائٌة للفروق فً التكرارات بحسب  5
 متغٌر المستوى القتصادي لألسرة

17 

نتائج اختبار كاي تربٌع للدللة اإلحصائٌة للفروق فً التكرارات بحسب  6
 متغٌر المستوى التعلٌمً لألم

18 

نتائج اختبار كاي تربٌع للدللة اإلحصائٌة للفروق فً التكرارات بحسب  7
 متغٌر المستوى التعلٌمً لألب

19 

لمجموعتً الدراسة  المتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري والقٌمة التائٌة 8
 وفقاا لمتغٌر العمر الزمنً

51 

 51 توزٌع فقرات الختبار على المفاهٌم العلمٌة 9

 55 قٌم معامالت الثبات لختبار المفاهٌم العلمٌة بطرٌقة اإلعادة 10

المتوسطات الحسابٌة والنحرافات المعٌارٌة القبلٌة والبعدٌة فً اختبار  11
 للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطةالمفاهٌم العلمٌة 

67 

( للدرجة الكلٌة لختبار ANCOVAنتائج تحلٌل التباٌن المشترك األحادي ) 12

 المفاهٌم العلمٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

67 

المتوسطات الحسابٌة والنحرافات المعٌارٌة لدرجات أنواع المفاهٌم العلمٌة  13
 والضابطةللمجموعتٌن التجرٌبٌة 

61 

( لدرجات أنواع المفاهٌم MANCOVAنتائج تحلٌل التباٌن المشترك المتعدد ) 01

 العلمٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

65 
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05 

المتوسطات الحسابٌة والنحرافات المعٌارٌة ونتائج اختبار )ت( لدللة 
تبعاا لمتغٌر جنس الفروق فً درجات أنواع المفاهٌم العلمٌة ألطفال الروضة 

 الطفل

67 

نتائج اختبار تحلٌل التباٌن الثنائً المشترك لدللة الفروق فً درجات اختبار  16
المفاهٌم العلمٌة ألطفال الروضة تبعا للتفاعل بٌن متغٌري األنشطة الحسٌة 

 وجنس الطفل

69 

المتوسطات الحسابٌة والنحرافات المعٌارٌة ونتائج اختبار )ت( لدللة  17
الفروق فً درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة على اختبار المفاهٌم العلمٌة 

 فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً

71 
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 ف رس المالحق

رقم 
 الملحق

رقم  عنوان الملحق
 الصفحة

 81 لألنشطة الحسٌة، المقدمة للمحكمٌنالصٌغة األولٌة  1

 89 اسماء األساتذة المحكمٌن لألنشطة الحسٌة 2

 91 الصٌغة النهائٌة لألنشطة الحسٌة 3

 96 الصٌغة األولٌة لختبار المفاهٌم العلمٌة المصور، المقدم إلى المحكمٌن  4

 017 اسماء األساتذة المحكمٌن لختبار المفاهٌم العلمٌة 5

 011 الصٌغة النهائٌة لختبار المفاهٌم العلمٌة 6

 016 استمارة تسجٌل إجابات األطفال على اختبار المفاهٌم العلمٌة 7

 018 استمارة تحدٌد العالمات لفقرات اختبار المفاهٌم العلمٌة 8

كتاب تسهٌل مهمة الباحثة إلى التربٌة والتعلٌم محافظة الكرك من رئاسة  9
 جامعة اإلسراء

001 

تأٌٌد من إدارة مدرسة الثالجة األساسٌة بالتطبٌق المٌدانً )المجموعة  10
 التجرٌبٌة(

000 

 007 تأٌٌد من إدارة مدرسة آمنه بنت وهب بتطبٌق الختبار )المجموعة الضابطة( 11
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 ملخص الدراسة باللغة العربٌة

 

 فاعلٌة األنشطة الحسٌة فً تنمٌة بعض المفاهٌم العلمٌة 

 لدى أطفال الروضة فً األردن

 

 إعداد الطالبة

 إكرام عبدالوهاب المحادٌن

 

 إشراف األستاذ الدكتور

 صباح حسٌن حمزة العجٌلً

 الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلٌة األنشطة الحسٌة فيً تنمٌية بعيض المفياهٌم العلمٌية 

( طفيالا وطفلية مين أطفيال المسيتوى 46أطفال الروضة فً األردن. تكون أفراد الدراسة مين ) لدى

( سيينوات. وتكونييت 6-5الثييانً ميين رٌيياض األطفييال فييً محافظيية الكييرك، تتييراوح أعمييارهم بييٌن )

( طفالا وطفلة. ولتحقٌيق 22( طفالا وطفلة والمجموعة الضابطة من )24المجموعة التجرٌبٌة من )

اسة تم استخدام المنهج التجرٌبً  بالتصمٌم شبه التجرٌبً ذو الختبيار القبليً والبعيدي أهداف الدر

لمجميييوعتً الدراسييية التجرٌبٌييية والضيييابطة، واختبيييار تتبعيييً للمجموعييية التجرٌبٌييية. واسيييتخدمت 

  األدوات اآلتٌة: األنشطة الحسٌة )إعداد الباحثة(، واختبار المفاهٌم العلمٌة المصور)إعداد الباحثة(.

 



 ن 
 

 

نتائج الدراسة وجود فروق فً متوسيطات درجيات اختبيار المفياهٌم العلمٌية بيٌن  وأظهرت

أطفال المجميوعتٌن التجرٌبٌية والضيابطة لصيالم المجموعية التجرٌبٌية. كميا أظهيرت النتيائج عيدم 

وجود فروق فً متوسطات درجات اختبار المفاهٌم العلمٌة ٌعزى لجنس الطفيل، وعيدم وجيود أثير 

ل واألنشطة الحسٌة، فضالا عين عيدم وجيود فيروق فيً متوسيطات درجيات للتفاعل بٌن جنس الطف

 المجموعة التجرٌبٌة بٌن التطبٌقٌن البعدي والتتبعً لختبار المفاهٌم العلمٌة.
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