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الملخص:

يهــدف البحــث الحالــي إلــى معرفــة أثــر اســتراتيجية ) SevenE’s(7E’S البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي 

ــة المنهــج شــبه  ــة)5-6( ســنوات، اســتخدمت الباحث ــة العمري ــل الروضــة مــن الفئ ــدى طف الضــوء والصــوت ل

التجريبــي القائــم علــى اســترتيجية )  SevenE’s(7E’Sالمكونــة مــن ســبع مراحــل واختبــار المّصــور 

لمفهومــي الضــوء والصــوت مــن إعــداد الباحثــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن ) 52( طفــاً وطفلــة موزعيــن إلــى 

)26( طفــاً وطفلــة للمجموعــة تجريبيــة و)26( طفــاً وطفلــة للمجموعــة الضابطــة، أظهــرت نتائــج الدراســة 

فعاليــة االســتراتيجية البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى طفــل الروضــة حيــث توجــد فــروق 

دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي علــى 

ــة  ــروق دال ــد ف ــة، وتوج ــة التجريبي ــال المجموع ــح أطف ــي الصــوت والضــوء لصال ــار المصــور لمفهوم االختب

إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي علــى االختبــار 

المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لصالــح التطبيــق البعــدي، ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــة بيــن متوســطي 

ــد مفهــوم الصــوت، فــي حيــن وجــدت فــروق  ــة عن ــاث مــن المجموعــة التجريبي ــال الذكــور واإلن درجــات أطف

جوهريــة ودالــة إحصائيــاً عنــد مفهــوم الضــوء وجــاءت الفــروق لصالــح اإلنــاث، ال توجــد فــروق بيــن متوســطي 

درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن البعــدي والمؤجــل عنــد مفاهيــم الضــوء فــي حيــن وجــدت 

فــروق جوهريــة ودالــة عنــد مفاهيــم الصــوت وجــاءت الفــروق لصالــح التطبيــق البعــدي. 

الكلمات المفتاحية: استراتيجية ) SevenE’s(7E’S البنائية، مفهومي الضوء والصوت. 
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ABSTRACT

 The current research aims to know the effect of SevenE’s constructive

 strategy on developing the concepts of light and sound in a kindergarten child

 years(.The researcher used the quasi-experimental  6-of the age group (5

 approach based on the sevenE’s .strategy consisting of seven stages and

 the photographic test of the two concepts , light and sound , prepared by the

 researcher . The study sample consisted of )52( male and  female children,

 distributed to )26( male and female children of the experimental group, and )26(

 male and female children of the control group. The results of the study showed

 the effect of the constructural strategy in developing the concepts of light and

 sound in a kindergarten child, where there are statistically significant differences

  between the mean scores of the children of the experimental and control groups

 In the post-application of the photographic  test of the concepts of sound and

 light in favor of the children of the experimental group, and there are statistically

 significant differences between the mean scores of the experimental group

 children in the pre and post applications to the photographic  test of the concepts

 of sound and light in favor of the post-application, There are no statistically

 significant differences between the mean scores of male and female children in

 the experimental group in the concepts of sound, while there are fundamental

 and statistically significant differences  in the concepts of light and the differences

 are in favor of the females, there are no differences between the mean scores

 of the children of the experimental group in the pre and post applications of

 the concepts of light, While there are fundamental and significant differences

     .in the concepts of sound and differences are in favor of post-application 

               .Keywords: Seven’s E Structural Strategy, Light and Sound Concepts
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1- مقدمة:

تعــد مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن المراحــل العمريــة الهامــة التــي تتحــدد فيهــا مامــح شــخصية الطفــل 

ــم  ــة المفاهي ــوم وتنمي ــه العل ــي َتعلم ــة أيضــاً ف ــرة هام ــة، وهــي فت ــة واالجتماعي ــا الجســمية والعقلي ــكل جوانبه ب

العلميــة التــي تســاعده فــي التعامــل مــع البيئــة المحيطــة، والتــي  تتيــح لــه الفرصــة لزيــادة فهــم خصائــص األشــياء 

والمــواد التــي يتعامــل معهــا يوميــاً، وكذلــك فهــم لطبيعــة المــادة والطاقــة بمــا فــي ذلــك أشــكالها والتغيــرات التــي 

 State of( تحــدث لهــا وتفاعاتهــا وغيرهــا  الكثيــر مــن المفاهيــم الفيزيائيــة الازمــة لفهــم البيئــة المحيطــة بــه

Arizona, 2006, 11(. وقــد شــهد مجــال التعليــم فــي الفتــرة األخيــرة تغيــرات عديــدة حملــت معهــا أفــكاراً 

ــم المعتمــد علــى  جديــدة غّيــرت النظــرة إلــى التعليــم كونــه نقــل للمعلومــات مــن المعلمــة إلــى الطفــل إلــى التعلّ

الطفــل، ويتطلــب ذلــك تغييــر دور معلمــة الروضــة مــن ملقّنــة للطفــل إلــى أدوار جديــدة لهــا كموجهــة وميّســرة 

لعمليــة التعلــم، فــي الوقــت التــي ظهــرت فيــه العديــد مــن اإلســتراتيجيات والنمــاذج البنائيــة التــي تهتــم بتنشــيط 

ــى البحــث واســتراتيجية  ــم عل ــم القائ ــدي، التعل ــي التوال ــا اســتراتيجية التســريع المعرف ــاً منه ــاغ مع ــي الدم جانب

الخطــوات الســبع   حيــث تقــوم هــذه اإلســتراتيجية علــى ســبع خطــوات إجرائيــة، وتركــز علــى التفســير وتحليــل 

المكونــات المعرفيــة وتركيبهــا، وتهتــم بتوســيع دائــرة التعلــم مــن خــال إجــراء تطبيقيــات جديــدة علــى مواقــف 

متعــددة، وتؤكــد علــى تبــادل المناقشــات واســتخدام البحــث واالســتقصاء األمــر الــذي يعــزز آليــه عمــل الدمــاغ 

ــا  ــة لكونه ــش، 2008، 10(. باإلضاف ــة والجي ــة )عفان ــات المتعلم ــتجاباته للموضوع ــه واس ــن قدرات ــد م ويزي

اســتراتيجية ) SevenE’s(7E’Sالبنائيــة مــن اســتراتيجيات دورة التعلــم Learning Cycle المطــّورة، 

حيــث بــدأت بثــاث مراحــل ))3E›s وهــي: االستكشــاف والتفســير والتطبيــق ومــن ثــم تــمَّ تطوريهــا إلــى أربــع 

 (5E›S( وهــي االستكشــاف، التفســير والتطبيــق والتقويــم ثــم تطــورت إلــى خمــس مراحــل )4E›S( مراحــل

وهــي االنشــغال، واالستكشــاف والتفســير، التوســع والتقويــم، ومــن ثــم طــّورت إلــى ســبع مراحــل، وهــي تمثــل 

ــون، 2007، 20). ــة )زيت خطــوات اســتراتيجية ) SevenE’s(7E’S البنائي

ــن أهــداف  ــاً رئيســاً م ــه- هدف ــة علي ــة قائم ــد االســتقصاء العلمي-كــون اســتراتيجية)7E’s( البنائي     ويع

التعلـّـم ألنــه يعطــي فرصــة للطفــل لحــل المشــكات وطــرح التســاؤالت واتخــاذ القــرار، وتطبيــق المعــارف فــي 

مواقــف حياتيــه اليوميــة فــي ضــوء بنائــه للمعرفــة بنفســه )عطاللــه، 2001، 350).
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2- مشكلة الدراسة:

مــن المهــام الموكلـّـة للتربيــة الحديثــة إعــداد جيــِل قــادر علــى مواكبــة التدفــق العلمــي والمعرفــي وبالتالــي 

ــر  ــى التفكي ــدرة عل ــابه الق ــه وإكس ــا تعلم ــتفادة مم ــه؟ واإلس ــف يواصــل تعليمي ــم؟ وكي ــف يتعل ــل كي ــم الطف تعلي

الُمنظــم القائــم علــى األســس العلميــة التــي تنمــي العقــل، وتعــد مرحلــة ريــاض األطفــال مرحلــة عمريــة هامــة 

ــات  ــض معلم ــة أداء بع ــن ماحظ ــكلة م ــة بالمش ــاس الباحث ــاء إحس ــل ، و ج ــة للطف ــم الفيزيائي ــة المفاهي لتنمي

الريــاض، حيــث يركــزن علــى علــوم الحيــاة عامــة، بينمــا لــم تحــَظ بقيــة المجــاالت بإهتمــام كاف مثــل العلــوم 

الفيزيائيــة، وبّينــت نتائــج الدراســة اإلســتطاعية التــي أجرتهــا الباحثــة علــى عينــة مــن معلمــات الريــاض بهــدف 

ــة تقديمهــا وأظهــرت  ــة وكيفي ــوم الفيزيائي ــل فــي مجــال العل ــدم للطف ــي تق ــى أهــم الموضوعــات الت التعــرف عل

ــة  ــم الفيزيائي ــم المفاهي ــي تقدي ــة ف ــدن صعوب ــاض يج ــات الري ــن معلم ــي )80%( م ــة أن حوال ــج الدراس نتائ

لألطفــال ولذلــك يوجــد قلــة فــي األنشــطة العلميــة التــي تهتــم بتنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة، وأن مــا يقــدم للطفــل فــي 

هــذا المجــال هــو إجتهــاد مــن قبــل المعلمــات وال يتعــدى ســوى بعــض المعلومــات واألنشــطة البســيطة ويتفــاوت 

هــذا مــن معلمــة ألخــرى، ويعــود ذلــك إلحساســهن بصعوبــة تقديــم المفاهيــم الفيزيائيــة فضــاً عــن أن األســاليب 

التربويــة المتبعــة لتقديــم هــذه المفاهيــم ال يتجــوز حــدود األســاليب التقليديــة القائمــة علــى الحفــظ والتلقيــن، ومــن 

خــال إطــاع الباحثــة علــى كــراس األنشــطة لطفــل الروضــة وجــدت عــدداً محــدوداً مــن المفاهيــم الفيزيائيــة 

فيــه، بالرغــم مــن تأكيــد المعاييــر العالميــة علــى أهميــة تنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة لــدى طفــل الروضــة، حيــث 

بّينــت المعاييــر األكاديميــة لواليــة أريزونــا األميركيــة مــا يمكــن تحقيقــه مــن فائــدة جــراء تعلــم طفــل الروضــة 

للعلــوم الفيزيائيــة، حيــث تمّكنــه مــن تصنيــف األجســام والمــواد مــن خــال خصائصهــا وفهــم العاقــات وطــّرق 

ــاء  ــس والكهرب ــن دون أن يلمســها شــيء آخــر كالمغناطي ــوى لألشــياء م ــك الق ــة تحري تحــرك األجســام، وكيفي

.(State of Arizona, 2006, 110( الســاكنة

ــل الروضــة  ــم طف ــي فه ــي ف ــر اإليجاب ــدى التغيي ــى م ــوك )Hook, 2008( إل ــة ه ــارت دراس      وأش

لبعــض المفاهيــم الفيزيائيــة كالطاقــة والضغــط، بعــد مشــاركتهم فــي سلســلة مــن األنشــطة القائمــة علــى البحــث 

ــة  ــة تنمي ــى أهمي ــات )Leticla, 2003( )Jacques & Karine2009( عل ــدت دراس ــاف. وأك واإلستكش

مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة، إذ أنهــا تقــدم لــه تفســيرات للمواقــف التــي يتفاعــل معهــا فــي البيئــة 

المحيطــة، وأكــدت دراســة )شمســي وعبدالعليــم، 2009(، وعلــى أهميــة تنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة لــدى طفــل 

ــم البــرق والرعــد ومراحــل تكــّون المطــر. كمــا أكــدت الدراســات كدراســة )األغــا، 2012)  الروضــة كمفاهي

ودراســة )ســليم، 2012( علــى أهميــة اســتخدام األســاليب التربويــة القائمــة علــى البحــث واإلســتقصاء- كــون 
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اســتراتيجية )Seven E’s( البنائيــة قائمــة عليــه- ألنهــا توفــر للطفــل فرصــة لحــل المشــكات وإتخــاذ القــرار 

ــن ماحظــات  ــا ســبق م ــي ضــوء م ــابقة، وف ــه الس ــى معارف ــاًء عل ــة بن ــف حياتي ــي مواق ــارف ف ــق المع وتطبي

ــات والدراســات الســابقة يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث بالســؤال  ــى األدبي ودراســة إســتطاعية واإلطــاع عل

اآلتــي:

 مــا فاعليــة اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى طفــل 

الروضة؟ 

 تّكمن أهمية البحث الحالي فيما يأتي:. 

1/3 أهميــة اكتســاب الطفــل لمفهومــي الضــوء والصــوت، حيــث أنهمــا يفســران لــه العديــد مــن الظواهــر 

التــي تحيــط بــه وتمثــل غموضــاً لــه.

2/3  يمكــن أن يســهم البحــث الحالــي فــي توجيــه نظــر معلمــات ريــاض األطفــال إلــى توظيــف اســتراتيجية 

ــة،  ــة التعليمي ــي العملي ــة ف ــاركته الفعال ــل ومش ــة الطف ــى إيجابي ــز عل ــي ترك ــة الت )SevenE’s(7E’S البنائي

لتقديــم نمــوذج حديــث فــي إكســاب مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة.  

3/3  يمكــن أن يســهم البحــث الحالــي فــي تزويــد واضعــي مناهــج ريــاض األطفــال باألنشــطة المتنوعــة 

فــي المجــال العلــوم الفيزيائيــة لطفــل الروضــة.

يمكــن تحديــد أهــداف البحــث فــي تحديــد فاعليــة اســتراتيجية)SevenE’s(7E’Sالبنائية فــي تنميــة 

ــق.  ــة دمش ــي مدين ــة ف ــل الروض ــدى طف ــوت ل ــوء والص ــي الض مفهوم

 (7E’S( )Seven E’s( 1/5 متغيرات مستقلة: البرنامج البنائي القائم على استراتيجية

2/5 متغيرات تابعة: المفاهيم )الضوء والصوت( جنس الطفل )ذكر، انثى(.

3- أهمية البحث:

4- أهداف البحث:

5- متغيرات البحث:

6- فرضيات البحث:
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يحاول البحث التحقق من صحة الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة )0.05(:

1/6 ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي 

التطبيــق البعــدي الختبــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائيــة.

ــن  ــي التطبيقي ــة ف ــال المجموعــة التجريبي ــن متوســطي درجــات أطف ــاً بي ــرق دال إحصائي 2/6 ال يوجــد ف

ــة.  ــتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائي ــزى الس ــي الضــوء والصــوت، ُيع ــار مفهوم ــدي الختب ــي والبع القبل

3/6 ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات ذكــور وإنــاث أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي 

التطبيــق البعــدي الختبــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية)SevenE’s(7E’S البنائيــة.

ــن  ــي التطبيقي ــة ف ــال المجموعــة التجريبي ــن متوســطي درجــات أطف ــاً بي ــرق دال إحصائي 4/6 ال يوجــد ف

البعــدي والمؤجــل الختبــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية )SevenE’s(7E’S  البنائيــة.

1/7 الحــدود البشــرية والمكانيــة: أطفــال الريــاض مــن الفئــة العمريــة الثالثــة )5-6( بروضــة عصافيــر 

الســام الخاصــة بمدنيــة دمشــق.

2/7 الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )2020 - 2021).

 7E’S( Seven( 3/7 الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر البحــث علــى تعــرف  فعاليــة اإلســتراتيجية البنائيــة

E’s البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة.

:Effectiveness فاعلية

تعــرف الفاعليــة: بأنهــا القــدرة علــى إنجــاز األهــداف أو المدخــات لبلــوغ النتائــج المرجــوة، والوصــول 

إليهــا بأقصــى  حــد ممكــن )زيتــون، 2007، 55). 

التعريــف اإلجرائــي للفاعليــة: التغييــر اإليجابــي للطفــل والمعلومــات والخبــرات التــي اكتســبها بمفهومــي 

. (Seven E’s( )7E’S(الضــوء والصــوت نتيجــة مــروره بمواقــف تعليميــة وفــق اســتراتيجية

 Strategy:استراتيجية

تعــرف االســتراتيجية: بأنهــا فــن توظيــف وتنســيق الفعاليــات التعليميــة والتعلميــة، لتحقيــق األهــداف 

وتتضمــن الطرائــق واألســاليب واإلمكانــات التــي يتبعهــا المعلــم للوصــول إلــى المخرجــات فــي ضــوء األهــداف 

7- حدود البحث:

8-  مصطلحات البحث العلمية واالجرائية:
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ــل، 2003، 34). ــي وجم ــا )اللقان ــي وضعه الت

وُتعــرف اجرائيــاً: مجموعــة مــن الخطــوات المنظمــة والمتسلســلة التــي تقــوم بهــا الباحثــة واألطفــال لتنميــة 

مفهومــي الضــوء والصــوت باســتخدام اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S بهــدف الوصــول إلــى تحقيــق الهــدف 

المنشــود مــن األنشــطة التعليميــة.

Seven E’s (7E’S( :الخطوات السبع 

ــم مــع  ــا الُمعل ــة متسلســلة ومنظمــة، يوظفه ــة تتضمــن ســبع خطــوات إجرائي ــة -  تعلمي   خطــوات تعليمي

األطفــال داخــل الغرفــة الصفيــة، أو المختبــر العلمــي بهــدف بنــاء األطفــال للمعرفــة بأنفســهم وتوســيعها مــن جهة، 

وتنميــة المفاهيــم والمهــارات العلميــة ومــن جهــة أخــرى، والمراحــل الســبع مبتدئــة بحــرف )E( مرحلــة اإلثــارة 

 Explanation مرحلــة التفســير   Exploration Phase مرحلــة اإلستكشــاف ،Excitement Phase

Phase، مرحلــة التمديــد Extension Phase، مرحلــة التبــادل Exchange Phase، مرحلــة الفحــص

ــدأ  ــة يب ــى ســبع خطــوات إجرائي ــد عل ــة تعتم ــتراتيجية تعليمي ــرف أيضــاً: اس Phase Examination، وتع

إســم كل خطــوة أو مهــارة بالحــرف )E( حيــث تتبــع هــذه االســتراتيجية نظريــة التعلــم البنائــي وتقــوم علــى ســبع 

مهــارات أساســية تســاعد األطفــال علــى التفكيــر وبنــاء التراكيــب المعرفيــة بأنفســهم )عفانــة، 2008، 265).

 وتعــرف اجرائيــاً: بأنهــا اســتراتيجية تعليميــة - تعلّميــة اتبعتهــا الباحثــة مــع المجموعــة التجريبيــة والتــي 

تبــدأ بإثــارة األطفــال ثــم تدفعهــم لإلستكشــاف والتفســير والتوســيع والتمــدد والتغييــر ثــم التقويــم، بهــدف تنميــة 

مفهومــي الضــوء والصــوت لديهــم.

Sound Concept: مفهوم الصوت

الصــوت نــوع مــن الطاقــة يصــدر عــن طريــق الذبذبــات ويحتــاج إلــى وســط مــادي ليتنقــل ويتنشــر فيــه، 

وتنتقــل أمــواج الصــوت عبــر الوســط مــن خــال االضطــراب الــذي يحدثــه فــي جزيئــات الوســط )جيانكولــي، 

.(329 ،2014

وتعرفــه الباحثــة: علــى أنــه ذبذبــات تنتقــل فــي جزئيــات الوســط المــادي )المــاء، الهــواء، والمــواد الصلبــة( 

والمســؤول عــن اســتقبالها األذن، ويترجمهــا العقــل إلــى أصــوات تســمع ولذلــك نســتطيع تميزهــا.

   Light Concept:مفهوم الضوء

ــادة أو  ــي الم ــل ف ــذي ينتق ــن اإلشــعاع  الكهرومغناطيســي ال ــة م ــة مّكون ــن أشــكال الطاق الضــوء شــكل م

ــق حاســة البصــر  ــا عــن طري ــن الكشــف عنه ــي يمك ــي خطــوط مســتقيمة، والت ــل الضــوء ف ــراغ ويتنق ــي الف ف

.(155  ،2011 )المدنيــات، 
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وتعرفــه الباحثــة: علــى أنــه أشــعة تكشــف لنــا مــا يحيــط بنــا تســاعدنا علــى رؤيــة األشــكال واأللــوان وتســير 

فــي خطــوط مســتقيمة، ولكنهــا تغيــر مســارها إذا انتقلــت مــن وســط ألخــر.

1/9 الدراسات العربية:

ــارات  ــة المه ــي تنمي ــة ف ــتراتيجية )7E’S( البنائي ــة اس ــوان فاعلي ــطين، بعن ــي فلس ــا، 2012( ف ــة )األغ دراس

ــة. ــوم العام ــي مبحــث العل ــة ف الحياتي

هدفــت الدراســة إلــى اســتقصاء فاعليــة اســتراتيجية )7E’S( البنائيــة فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة فــي 

ــة الدراســة مــن )81)  ــت عين ــة الصــف الخامــس األساســي، تكون ــدى طلب ــوم العامــة الفلســطيني ل مبحــث العل

طالبــاً وزعــوا عشــوائياً إلــى مجموعتيــن تجريبيــة تضــم )40( طالبــاً ومجموعــة ضابطــة تضــم )41( طالبــاً. 

توصلــت الدراســة إلــى فاعليــة توظيــف اســتراتيجية )7E’S( فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة فــي مبحــث العلــوم 

لــدى طلبــة الصــف الخامــس األساســي.

دراســة )المعــوض، 2012( فــي مصــر، بعنــوان: فعاليــة برنامــج لألنشــطة العلميــة فــي تنميــة بعــض مفاهيــم 

الفيزيــاء الكونيــة ومهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة. 

هدفــت الدراســة إلــى تنميــة بعــض مفاهيــم الفيزيــاء الكونيــة ومهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى أطفــال مــا 

قبــل المدرســة، باســتخدام برنامــج لألنشــطة العلميــة. تكونــت عينــة البحــث مــن )60( طفــاً وطفلــة مــن أطفــال 

المســتوى الثانــي بمرحلــة ريــاض األطفــال بمدرســة طلعــت حــرب التجريبيــة بمحافظــة بورســعيد، وتــم تقســيم 

العينــة إلــى مجموعتيــن تجريبيــة وأخــرى ضابطــة، وتــم تقديــم مفاهيــم الفيزيــاء الكونيــة للمجموعــة التجريبيــة 

بإســتخدام برنامــج األنشــطة العلميــة، بينمــا تعرضــت المجموعــة الضابطــة للبرنامــج التعليمي التقليدي اســتخدمت 

الباحثــة األدوات اآلتيــة: اختبــار مصــور لمفاهيــم الفيزيــاء الكونية،اختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة. وجــاءت 

نتائــج الدراســة علــى النحــو اآلتــي: إمكانيــة تقديــم مفاهيــم الفيزيــاء الكونيــة لمرحلــة ريــاض األطفــال مــن خــال 

إجــراء التجــارب العلميــة البســيطة والمشــوقة والتــي تبســط لألطفــال المفهــوم الفيزيائــي، وتفســر لهــم الظواهــر 

الكونيــة المحيطــة بهــم مــع مراعــاة خصائــص األطفــال فــي هــذه المرحلــة والفــروق الفرديــة بينهــم، وأظهــرت 

النتائــج اإلحصائيــة للبحــث علــى فعاليــة برنامــج األنشــطة العلميــة المقتــرح فــي تنميــة بعــض مفاهيــم الفيزيــاء 

الكونيــة ومهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة. ووجــود فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي 

درجــات المجموعــة الضابطــة ودرجــات المجموعــة التجريبيــة فــي اختبــار مفاهيــم الفيزيــاء الكونيــة فــي التطبيــق 

9- الدراسات السابقة:
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البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة، توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات المجموعــة الضابطــة 

ودرجــات المجموعــة التجريبيــة فــي اختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة فــي التطبيــق البعــدي لصالــح المجموعــة 

التجريبيــة.  

دراســة )طنــوس، 2014( فــي فلســطين. بعنــوان أثــر اســتراتيجية )7E’S( البنائيــة فــي فهــم المفاهيــم العلميــة 

واكتســاب مهــارات التفكيــر االســتقصائي لــدى طلبــة المرحلــة األساســية. 

ــاب  ــة واكتس ــم العلمي ــم المفاهي ــي فه ــة ف ــتراتيجية )7E’S( البنائي ــر اس ــي أث ــى تقص ــة إل ــت الدراس هدف

مهــارات التفكيراالســتقصائي لــدى طلبــة المرحلــة األساســية فــي ضــوء مفهــوم الــذات األكاديمــي لديهــم مقارنــة 

بالطريقــة اإلعتياديــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن )60( طالبــة مــن الصــف الثامــن األساســي، قســمت عشــوائياً 

إلــى مجموعتيــن تجريبيــة وضابطــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق اســتراتيجية )7E’S( البنائيــة علــى 

ــراد  ــات أف ــدى طالب ــر االســتقصائي ل ــة واكتســاب مهــارات التفكي ــم العلمي ــة فــي فهــم المفاهي ــة االعتيادي الطريق

الدراســة. 

دراســة )عبــد الحميــد، 2016( فــي مصــر. بعنــوان فاعليــة اســتراتيجية دورة التعلــم فــوق المعرفيــة فــي اكتســاب 

طفــل الروضــة مفهومــي الصــوت والضوء. 

ــة الكتســاب  ــوق المعرفي ــم ف ــى اســتراتيجية دورة التعل ــم عل ــج قائ ــم برنام ــى تصمي ــت الدراســة إل    هدف

مفهومــي الصــوت والضــوء ألطفــال الروضــة فــي ســن )7( ســنوات تكونــت عينــة الدراســة مــن )60( طفــاً 

وطفلــة، تــم تقســيمهم إلــى مجموعتيــن ضابطــة وتجريبيــة وطبــق فــي الدراســة اختبــار ذكاء المصفوفــات المتتابعة 

)جــون رافــن( واختبــار مفهومــي الصــوت والضــوء المصــور لطفــل الروضــة وبرنامــج قائــم علــى اســتراتيجية 

ــة  ــل الروض ــاب طف ــرح الكتس ــج المقت ــة البرنام ــة فاعلي ــج الدراس ــرت نتائ ــة، أظه ــوق المعرفي ــم ف دروة التعل

ــة  ــال المجموع ــات أطف ــط درج ــن متوس ــاً بي ــة احصائي ــروق دال ــود ف ــدم وج ــوت وع ــوء والص ــي الض مفهوم

التجريبيــة مــن ذكــور وإنــاث علــى اختبــار مفهومــي الصــوت والضــوء. 

2/9 الدراسات االجنبية:

 Assessment of the learning .فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة )Billings, 2001( دراســة بيلنكــز

 cycle and inquiry –based learning in high school physics- education

تقييم دورة التعلم والتعليم القائم على االستفسار في فيزياء بالمدرسة الثانوية.

 هدفــت الدراســة إلــى تقصــي فاعليــة اســتراتيجية )Seven E’s( فــي تعلــم الفيزيــاء لــدى طــاب المرحلــة 

الثانويــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )28( طالبــاً واســتخدم الباحــث االختبــارات القصيرة واالختبــار التحصيلي 
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والدراســة المســحية ومقيــاس لقيــاس مســتوى اهتمــام الطــاب بالمــادة العلمية.

وأظهــرت النتائــج ارتفــاع مســتوى التحصيــل لــدى الطــاب بنســبة )85%( وأن )65%( مــن الطــاب 

زاد اهتمامهــم بالمــادة العلميــة، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة المســحية إلــى أن )66%( مــن الطــاب يفضلــون 

ــم تعــد اســتراتيجية  ــى أن دورة التعل ــم وخلصــت الدراســة إل ــي التعلي ــم )Seven E’s ( ف اســتخدام دورة التعل

فعالــة ألنهــا تســهل التعلــم وتجعلــه ممتعــاً. 

دراسة فاسيليكا وكونستينش ) )Vassiliki, & Konstantion, 2014في المملكة المتحدة. بعنوان: 

Changing pre- school children’s representation of light

تنمية مفهوم الضوء  لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. 

هدفــت الدراســة إلــى تنميــة إدراك الطفــل الســتقالية الضــوء عــن مصــدر الضــوء وانتقــال الضــوء عّبــر 

الهــواء وتفاعلــه مــع األجســام التــي تعترضــه، تكونــت عينــة الدراســة مــن )30( طفــاً وطفلــة مــن عمــر 6-4 

ســنوات واســتخدم الباحثــان برنامــج تعليمــي الكترونــي لتنميــة مفهــوم الضــوء علــى مجموعــة واحــدة للقيــاس 

ــي  ــال ف ــن متوســط درجــات األطف ــاً بي ــة احصائي ــروق دال ــج الدراســة، وجــود ف ــي والبعــدي أظهــرت نتائ القبل

االختبــار لصالــح االختبــار البعــدي حيــث تمّكــن األطفــال مــن تتبــع الضــوء خــارج مصــدره وأن الضــوء كيــان 

مســتقل فــي الفــراغ. 

مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة ياحــظ أن البحــث الحالــي، ومــن حيــث الهــدف يتفــق مــع  دراســة 

)اآلغــا، 2012( ودراســة )طنــوس، 2014( ودراســة )Billing, 2011( التــي هدفــت التعــرف إلــى فاعليــة 

 Vassiliki, Konstantion,( ودراســة )7( البنائية وتتفق مع دراســة )عبد الحميد، 2016s’E( اســتراتيجية

2014( التــي هدفــت إلــى تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى المتعلميــن، ومــن حيــث المنهــج تتفــق الدراســة 

ــي اتبعــت المنهــج  ــوس، 2014( )المعــوض، 2012( الت ــة مــع دراســة )اآلغــا، 2012( ودراســة )طن الحالي

التجريبــي بينمــا تختلــف عنــد دراســة )Billing, 2011( التــي اتبعــت المنهــج المســحي لمعرفــة ميــول المتعلميــن 

واهتماماتهــم وتتميــز الدراســة الحاليــة عــن دراســات الســابقة بدراســتها لفاعليــة اســتراتيجية )7S’E( البنائيــة فــي 

تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة، وأفــادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة مــن حيــث 

المنهــج المتبــع هــو المنهــج شــبه التجريبــي واألدوات المســتخدمة بهــدف التعــرف فاعليــة االســتراتيجية البنائيــة.

10- التعقيب على الدراسات السابقة:
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ــتراتيجيات  ــن اس ــتراتيجية )Seven E’s( م ــد اس ــم Seven E `s : تع ــتراتيجية دورة التعل 1/11 اس

دورة التعلــم learning Cycle المطــورة حيــث بــدأت بثــاث مراحــل )3ES(، وهــي اإلستكشــاف، وتفســير 

المفهــوم وتطبيقــه، ومــن ثــم تــم تطوريهــا إلــى أربــع مراحــل )4ES( وهــي اإلستكشــاف، والتفســير والتطبيــق 

والتقويــم، ومــن ثــم تــم تطوريهــا إلــى خمــس مراحــل )5ES( وهــي اإلنشــغال واإلستكشــاف، التفســير والتوســع، 

ــة وهــذه  ــل اســتراتيجية )Seven E’s( البنائي ــى ســبع مراحــل وهــي تمث ــا إل ــم تطوريه ــم ت ــم, ومــن ث والتقوي

المراحــل هــي )زيتــون،2007، 455). 

 مرحلــة اإلثــارة أو التنشــيط )Excitement phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تحفيــز األطفــال   

ــول  ــارة فض ــة اث ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــى المعلم ــن، وعل ــوع معي ــم بموض ــم وإهتمامه ــارة فضوله وإث

ــال مــن معلومــات وخبــرات ســابقة، أو كيــف  ــدى األطف ــات تكشــف عمــا ل ــال واســتخراج اجاب األطف

ــوم أو الموضــوع.   ــرون بالمفه يفك

 مرحلــة اإلستكشــاف)Exploration phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى إرضــاء الفضــول وحــب   

االســتطاع لــدى الطفــل عــن طريــق توفيــر الخبــرات والتعــاون معــاً الســتيعاب معنــى المفهــوم، وتقــوم 

ــة  ــل الرغب ــدى الطف ــد ل ــة لكــي تّول ــي هــذه المرحل ــة باســتخدام أســلوب اإلســتقصاء الموجــه ف المعلم

وحــب العمــل، كمــا تقــوم بتهيئــة الفرصــة لهــم للعمــل الجماعــي فيكــون دورهــا ميّســرة وموجــه لعمليــة 

ــى  ــم ذات عاقــة، وعل ــادئ ومفاهي ــدة ومب ــى أفــكار جدي ــون إل ــم ، ومــن خــال األنشــطة يتوصل التعل

المعلمــة أن تقــوم بطــرح أســئلة محيــرة لألطفــال لتوجهــم وجهــة جديــدة للبحــث والتقصــي وأن تكــون 

مرشــدة ومســاعدة لهــم أثنــاء اجرائهــم التجــارب وقيامهــم باألنشــطة.

مرحلــة التفســير)Extension Phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى توضيــح وشــرح المفهــوم المــراد   

ــدة،  ــم الجدي ــير المفاهي ــل كأســاس لتفس ــابقة للطف ــرات الس ــم، واســتخدام الخب ــف المفاهي ــه وتعري تعلم

ــم  ــه لتقدي ــل، وطــرح التســاؤالت علي ــر الطف ــارة تفكي ــام بإث ــة للقي ــلوب المناقش ــة أس ــتخدم المعلم وتس

ــة. ــارات التوضيحي ــات والعب ــده بالتعريفي ــل والبرهــان وتزوي الدلي

مرحلــة التوســع )Explains ion Phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى توســيع فهــم والمهــارات وذلك   

بإســتخدام الخبــرات المكتســبة فــي تطبيقيــات جديــدة ضمــن عاقــات وروابــط بيــن المفاهيــم والمهــارات 

والعمليــات، وفــي هــذه المرحلــة تقــوم المعلمــة بتشــجيع الطفــل علــى تطبيــق مــا تعلمــه فــي مواقــف 

11- اإلطار النظري:
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جديــدة )أمبــو ســعيدي، البلوشــي،235،2009)

مرحلــة التمديــد )Exchanging Phase(: الهــدف مــن هــذه المرحلــة توضيــح العاقــة بيــن المفهــوم   

 Wiki,( والمفاهيــم األخــرى، وفيهــا يتــم تمديــد المفهــوم علــى موضوعــات جديــدة فــي خبــرات أخــرى

.(2008, p12

مرحلــة التبــادل )Exchanging phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تبــادل األفــكار أو الخبــرات أو   

تغييرهــا حيــث تقــوم  هــذه المرحلــة علــى إثــارة الطفــل ليفكــر عندمــا ُيواجــه بأســئلة وبوجهــات نظــر 

ــم ذلــك مــن خــال إعطائــه فرصــة للمناقشــة بيــن المجموعــات، للتوصــل إلــى االجابــة  مختلفــة، ويت

عــن هــذه االســئلة المطروحــة ويتــم ذلــك مــن خــال تشــجيع المعلمــة للطفــل علــى المشــاركة والتعــاون 

. (Mayer, 1990,12(ًمعــا

مرحلــة الفحــص  )Examination Phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تقييــم تعلــم الطفــل للمهارات   

والمعــارف والعمليــات التــي تــم بناؤهــا مــن قبلــه، وهــي مرحلــة متداخلــة مــع بقيــة المراحــل ويتمثــل 

دور المعلمــة فــي هــذه المرحلــة بماحظــة الطفــل فــي تطبيــق المعــارف والمهــارات وتقييــم معرفتــه 

ومهاراتــه، واإلطــاع علــى األدلــة التــي يقدمهــا الطفــل وطــرح التســاؤالت المفتوحــة النهايــة )اآلغــا، 

 .(278 ،2012

ــي  ــل ف ــى نشــاط الطف ــة قائمــة عل ــول أن اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائي ــا ســبق يمكــن الق ومم

تكويــن معرفتــه بنفســه، إمــا بشــكل فــردي أوجمعــي مــن خــال معارفــه الحاليــة أو خبراتــه الســابقة، نظــراً ألن 

التعليــم اليتــم عــن طريــق النقــل اآللــي للمعرفــة مــن المعلــم إلــى المتعلــم وإنمــا عــن طريــق بنــاء المتعلــم معنــى 

ــال  ــن خ ــة م ــى بصــورة صحيح ــاء المعن ــى بن ــاعد عل ــر والمس ــم الميس ــود المعل ــع وج ــه م ــه بنفس ــا يتعلم لم

األنشــطة والتجــارب المناســبة. 

2/1/11  مفهومي الضوء والصوت:

ــي الضــوء  ــة مفهوم ــة تنمي ــع األشــياء، وتتضــح أهمي ــن خــال التفاعــل م ــة م ــرات الفيزيائي ــون الخب تتك

ــم  ــة والفه ــادة المعرف ــي زي ــه لإلستكشــاف والبحــث وبالتال ــح الفرصــة ل ــا تتي ــل الروضــة ،ألنه والصــوت لطف

ــه. ــط ب ــي تحي ــر مــن الظواهــر الت للكثي

ــاً  ــده مهتم ــده نج ــي مه ــر ف ــل الصغي ــى الطف ــاة، وحت ــي الحي ــام ف ــر ه ــوت عنص ــوت: الص ــوم الص مفه

ــور  ــا، وينصــت لصــوت القطــة وصــوت العصف ــارج كلماته ــه ويحــب مخ ــو يحــب صــوت أم باألصــوات فه

ــدم  ــا تق ــل بالصــوت، كلم ــام الطف ــة ويتطــور اهتم ــه ليحــدث ضج ــى طبق ــه عل ــدق بمعلقت ــاع وي وصــوت المذي
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بالعمــر ويبــدأ فــي التمييــز بيــن األصــوات فــي ســن مبكــرة جــدا وعــن طريــق إجــراء تجــارب بســيطة يتمكــن 

ــادئ الصــوت  ــى فهــم مب ــؤدي دروس الموســيقية إل ــادئ الصــوت، ويمكــن أن ت ــل مــن ماحظــة وفهــم مب الطف

)مورغــان، 2003، 4). 

نشــأة الصــوت: الصــوت هــو نــوع مــن الطاقــة يصــدر عــن طريــق الذبذبــات، وعنــد حركــة الجســم المهتــز 

إلــى الخــارج يحــدث ضغــط علــى الوســط المحيــط بــه فتتنــج منطقــة ضغــط، وعندمــا يتحــرك الجســم بعــد ذلــك 

للداخــل يتمــدد الوســط فــي الحيــز الــذي كان يشــغله الجســم وتســمى منطقــة التمــدد هــذه تخلخــاً. )جيانكولــي، 

2014، 329(، ويمكــن إثــارة انتبــاه طفــل الروضــة إلــى نشــأة الصــوت عــن طريــق وضــع أطــراف أصابعــه 

فــوق حنجرتــه وهــو يتكلــم بحيــث يشــعر بحنجرتــه وهــي تهتــز.   

ــى جــرس  ــاح الباكــر عل ــي الصب ــد نصحــو ف ــا طــول الوقــت فق ــط بن ــواع األصــوات: إن الصــوت يحي أن

ســاعة التنبيــه أو صــوت العصافيــر، وخــال اليــوم نســتمع إلــى كل أنــواع األصــوات مثــل أزيــز حركــة المــرور 

ــل  ــة مث ــاح، وأصــوات صناعي ــات والري ــل الحيوان ــة مث ــن أصــوات طبيعي ــاس، وللصــوت نوعي وأصــوات الن

ــي، 2012، 5)  ــاز )الصين ــو والتلف الرادي

شــدة ودرجــة الصــوت: الصــوت عبــارة عــن سلســلة مــن الضغــط والتخلخــل تنتقــل فــي األوســاط الماديــة 

التــي تصــل األذن وتتحــس بهــا. وعلــو الصــوت هــو إحســاس يشــعر بــه الســامع، ويتوقــف علــى شــدة الصــوت 

المســموع وتــردد الدرجــة الصوتيــة وشــدة الصــوت هــي خاصيــة التــي تعتمــد علــى تــردد الموجــات الواصلــة 

لــألذن، فتميــز األصــوات الرفيعــة مــن األصــوات الغليظــة وتختلــف األصــوات عــن بعضهــا البعــض بخصائــص 

أساســية وهــي )علــو الصــوت، درجتــه، ونوعــه(، ويمكــن لــألذن تحسســها والتمييــز بيــن صــوت وآخــر.

مفهــوم الضــوء: يعــد الضــوء مــن أهــم المفاهيــم الفيزيائيــة التــي يســعى الطفــل دائمــا للتعــرف والتوصــل 

إلــى معرفــة اإلجابــة علــى التســاؤالت التــي تــدور فــي ذهنــه بخصــوص الضــوء، كمــا أنــه مــن أهــم المثيــرات 

ــث أن  ــن الضــوء بشــكل مســتقل عــن مصــدره ، حي ــز بي ــه ال يســتطيع أن ُيمي ــل الروضــة ولكن ــر طف ــي ُتثي الت

بعــض األطفــال يتّصــورن أن الضــوء يقيــم فــي المصــدر أي فــي المصبــاح أو الشــمعة ولهــذا فــإن مهمــة معلمــة 

الروضــة تتطلــب مســاعدة الطفــل علــى تجــاوز هــذه التصــورات الخاطئــة. 

مصادر الضوء: للضوء مصدرين مصدر طبيعي ومصدر صناعي.

ــل الضــوء    ــى األرض هــو الشــمس وينتق ــة للضــوء: أهــم مصــدر للضــوء عل المصــادر الطبيعي

الصــادر عــن الشــمس بســرعة تصــل إلــى )300.000( كيلــو متــر فــي الثانيــة. أمــا القمــر ال 

يعــد مصــدراً للضــوء إنمــا يعكــس الضــوء الصــادر عــن الشــمس .

المصــادر الصناعيــة للضــوء: صنــع اإلنســان المصــادر الصناعيــة للضــوء لكــي يســتطيع الرؤيــة   
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فــي الظــام  وأول مصــدر ضوئــي مــن صنــع اإلنســان هــو النــار، ثــم تعلــم إســتخدام المصابيــح 

الزيتيــة ثــم الشــموع والمصابيــح والغاز)الصينــي، 2012، 7-6)

 نفاذ الضوء من خال المواد: تصنف المواد بحسب نفاذها للضوء إلى:  

ــفاف ـ  ــتيك الش ــل الباس ــا بوضــوح مث ــام خلفه ــرى االجس ــا ون ــن خاله ــاذ الضــوء م ــفافة: تســمح بنف ــواد ش م

والزجــاج.

ــادة ـ  ــن الم ــل م ــوح أق ــا بوض ــياء خلفه ــرى االش ــا ون ــن خاله ــوء م ــاذ الض ــمح بنف ــفافة: تس ــف ش ــواد نص م

ــورق. ــل ال ــل مندي الشــفافة مث

مــواد معتمــة: ال تســمح بنفــاذ الضــوء مــن خالهــا وال يمكــن رؤيــة االجســام مــن خلفهــا مثــل ورق الكرتــون ـ 

(Letica,2009.64(

 الظــل: يســير الضــوء بخطــوط مســتقيمة وعنــد اعتــراض أي جســم لمســار الضــوء، فــإن هــذا   

الجســم يعمــل علــى احتجــاز الضــوء عــن منطقــة معينــة وُينشــأ مــكان مظلــم يتخــذ شــكل الجســم 

مشــكاً بذلــك الظــل وعندمــا يتحــرك الجســم بعيــداً عــن مصــدر الضــوء يصبــح الظــل أصغــر 

(.Vassiliki, Konstantion, 2014, 195( ألنــه يقطــع مســاحة أقــل مــن أشــعة الضــوء

ــرى،  ــوم األخ ــف العل ــية لمختل ــدة أساس ــكل قاع ــة يش ــه المختلف ــاء بمفاهيم ــم الفيزي ــول إن عل ــن الق ويمك

ألنــه يقــدم تفاصيــل علميــة مختلفــة لفهــم كل شــي يحيــط بالطفــل بــدءاً مــن الضــوء والصــوت وانتهــاءاً بالنــواة 

والــذرة، باإلضافــة إلــى التطبيقــات التــي أتاحهــا علــم الفيزيــاء وجودهــا فــي حيــاة النــاس، والتــي أصبحــت مــن 

ضروريــات الحيــاة التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا، كالكهربــاء والحركــة وتحــوالت الطاقــة والريــاح كل ذلــك 

يشــكل دافعــاً لتقديــم المفاهيــم الفيزيائيــة للطفــل مــن خــال أنشــطة تشــبع فضولــه للمعرفــة واإلكتشــاف، وتتيــح لــه 

المشــاركة والتفاعــل مــن خــال الحــواس التــي تعــد أبــواب المعرفــة، فتعلــم كيفيــة الوصــول إلــى إجابــات أكثــر 

أهميــة مــن اإلجابــات نفســها.

3/11 أهمية استراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائية في تنمية المفاهيم الفيزيائية لدى طفل الروضة: 

 تكمــن أهميــة اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S فــي تحقيــق النواتــج التعليميــة – التعلميــة فــي المفاهيــم 

الفيزيائيــة مــن خــال:

ــة    ــة تفاوضي ــال مــع بعضهــم البعــض فــي بيئي ــة مــن خــال تفاعــل األطف  تنمــي المهــارات االجتماعي

ــادل. ــي االستكشــاف والتب ــي مرحلت وخصوصــاً ف

تنمي الذكاء الطبيعي لدى األطفال ألنها تتطلب منهم اإلستقصاء.  
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تعطي األطفال فرصة للمرور بخبرات حقيقية من واقع معايشتهم للحياة.  

ــي الخطــوات    ــة ف ــة المتضمن ــة – التعلمي ــي المشــاركة  باألنشــطة التعليمي ــال الفرصــة ف ــح  لألطف تتي

ــم. ــة بينه ــروق الفردي ــي تراعــي الف ــة وبالتال ــم الذاتي ــى خبرته ــد عل ــا تعتم ــة لاســتراتيجية ألنه اإلجرائي

تنمي مهارات اإلستدالل لدى األطفال وبالتالي بناء وتوسيع المعارف والمهارات لديهم.  

تتناسب مع مستويات النمو العقلي في المراحل التعليمية المختلفة.  

تنمــي مهــارات التفكيــر فــي طــرح تســاؤالت وتجريب واستكشــاف وتفســير الظواهــر العلمية )الشــربيني   

وصادق، 2000، 138 – 139).

وفــي ضــوء ذلــك نجــد أن األطفــال فــي هــذه اإلســتراتيجية لهــم دور نشــط وفعــال فــي بنــاء معرفتهــم، فهــم 

يشــاركون فــي النقــاش حــول المعلومــات والمفاهيــم بشــكل تعاونــي ويكتشــفون المعلومــات والبيانــات والتعريفيات 

ويطبقــون اإلســنتاجات فــي مواقــف جديــدة ليوســعوا مــن مداركهــم وتنميــة مهــارات التفكيــر العليــا لديهــم.

شــمل مجتمــع البحــث أطفــال الريــاض فــي مدينــة دمشــق، وقــد بلــغ عــدد الروضــات )164( روضــة للعــام 

الدراســي 2021/2020. وتــم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة بلــغ عــدد أطفالهــا )52( طفــاً وطفلــة، موزعيــن 

إلــى )26( طفــاً وطفلــة للمجموعــة تجريبيــة، و)26( طفــاً وطفلــة للمجموعــة ضابطــة مــن روضــة عصافيــر 

الســام الخاصــة نظــراً لتعــاون إدارة الروضــة مــع الباحثــة فــي تطبيــق أدوات البحــث علــى أطفــال الروضــة، 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )1).

جدول )1( توزع أفراد عينة البحث على المجموعتين التجريبية والضابطة

منهج البحث وأدواته:

ــة اســتراتيجية   ــد فعالي ــا لتحدي ــراد الحصــول عليه ــات الم ــداف الدراســة والبيان ــن أه ــاً م ــج البحــث: انطاق منه

)Seven E’s( البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة، طّبــق المنهــج شــبه التجريبــي 

12- مجتمع البحث وعينته:

المجموعاالناثالذكورالمجموعة

131326الضابطة

111526التجريبية
العدد الكلي ألفراد عينة 

البحث
242852
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وُيعــرف المنهــج: بدراســة أثــر متغيــر علــى متغيــر آخــر بطريقــة تعتمــد علــى التحكــم الكمــي الصــارم وعــزل 

المتغيــرات التــي يمكــن أن تتدخــل دون قصــد أثنــاء التجريــب ،ويركــز المنهــج شــبه التجريبــي علــى دراســة أثــر 

متغيــر علــي متغيــر آخــر كماهمــا عليــه فــي الواقــع دون التحكــم فــي المتغيــرات )أبــو هاشــم، 2013، 5).

أدوات البحث: 

برنامج قائم على استراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائية:. 1

ــع  ــذي اُتب ــج ال ــاً للمنه ــس ســابقة، ووفق ــة دراســات ومقايي ــوي ومراجع ــى األدب الترب ــد اإلطــاع عل   بع

فــي هــذا البحــث أعــدت الباحثــة برنامــج تجريبــي قائــم علــى اإلســتراتيجية الســابقة متضمنــاَ مفهومــي الضــوء 

ــة. والصــوت وفــق خطــوات اإلســتراتيجية البنائي

هــدف البرنامــج: هــدف البرنامــج  فــي البحــث الحالــي إلــى تعرف علــى فاعليــة اســتراتيجية SevenE’s  ـ 

البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى طفــل الروضــة مــن الفئــة العمريــة الثالثــة )5-6( وتــم بنــاء 

البرنامــج وإعــداده باإلعتمــاد علــى: )اإلطــاع علــى بعــض المراجــع التــي تتضمــن اســتراتيجيات تعليميــة بنائيــة 

ــدروس  ــة  لبعــض ال ــل الروضــة، وحضــور الباحث ــة لطف ــة والرياضي ــم العلمي ــت المفاهي ــي تناول والمراجــع الت

ــة،  ــن وزارة التربي ــررة م ــال المق ــاض األطف ــات ري ــتعانة بكراس ــات واإلس ــن الروض ــدد م ــي ع ــطة ف واألنش

واإلطــاع علــى بعــض الكراســات المعتمــدة مــن قبــل بعــض ريــاض األطفــال الخاصــة(. وتــمَّ إعــداد البرنامــج 

مــع األخــذ باإلعتبــار ضــرورة أن تكــون مراحلــه مائمــة لعمــر األطفــال )5-6( ســنوات وخصائصهــم النمائيــة، 

فكانــت مراحلــه بســيطة وواضحــة وموضوعيــة اعتمــدت فــي معظمهــا علــى صــور ورســومات. وروعــي فــي 

مراحــل االســتراتيجية أن تكــون مناســبة لمرحلــة األطفــال العمريــة ومســتواهم وســليمة لغويــاً، ومناســبة حجــم 

الصــور ووضوحهــا. وقــد تضمــن البرنامــج )7( مراحــل لــكل مفهــوم باإلضافــة إلــى أوراق العمــل المّتضمنــة 

فــي مراحــل االســتراتيجية التعلميــة البنائيــة. 

صــدق البرنامــج: يشــير صــدق البرنامــج إلــى مــدى قدرتــه علــى قيــاس مــا وضــع لقياســه وقــد تــمَّ التأكــد ـ 

مــن صــدق البرنامــج مــن خــال صــدق المحتــوى، ويعــد البرنامــج صادقــاً عندمــا يقيــس مــا وضــع أصاً لقياســه، 

وللتحقــق مــن صــدق المحتــوى تــمَّ عــرض البرنامــج بصورتــه األوليــة الملحــق رقــم )1( علــى مجموعــة مــن 

الســادة المحكميــن إلبــداء آرائهــم الملحــق رقــم) 2( حــول: ماءمــة البرنامــج لمســتوى أطفــال )5-6( ســنوات، 

ومناســبة مفــردات البرنامــج ومراحلــه، وســامة صياغــة العبــارات ووضوحهــا، ومــدى مائمــة الخطــوات لــكل 

مرحلــة مــن مراحــل االســتراتيجية واإلتســاق بيــن البرنامــج والمحتــوى الــذي يقيســه. وقــدم الســادة المحكميــن 

ــح بعــض  ــم وتوضي ــة المتكل ــون بصيغ ــث تك ــارات بحي ــة العب ــط صياغ ــد نم ــا: توحي بعــض الماحظــات أهمه
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الصــور، واســتبدال بعــض الصــور بصــور قريبــة مــن بيئــة الطفــل و توضيــح المهــام المطلوبــة مــن األطفــال  في 

كل مرحلــة مــن مراحــل البرنامــج، وقــد اســتفادت الباحثــة مــن توجيهــات الســادة المحكميــن وأخــذت بهــا لتحقيــق 

هــدف البحــث. المحلــق رقــم)4( البرنامــج بصورتــه النهائيــة. 

 اختبار مصور لمفهومي الضوء والصوت: . 2

هــدف االختبــار: هــدف االختبــار فــي البحــث الحالــي تعــرف إلــى فعاليــة االســتراتيجية البنائيــة فــي تنميــة ـ 

مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة.

صدق االختبار: ـ 

تم التحقق من صدق االختبار بالطرق اآلتية: 

أ. صــدق المحكميــن: تــم عــرض االختبــار فــي صورتــه األوليــة المحلــق )1(علــى عــدد مــن المحكميــن 

الملحــق)2( مــن أصحــاب الخبــرة واالختصــاص )تربيــة طفــل، مناهــج طرائــق التدريــس، أصــول تدريــس(، 

للتحقــق مــن مــدى ماءمــة األداة للهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه ومــدى وضــوح الصــور وصياغــة الســامة 

اللغويــة، فــي ضــوء آراء الســادة المحكميــن تــم إعــادة صياغــة بعــض بنــود االختبــار واســتبدال الصــور غيــر 

ــم  ــح أه ــدول )2( يوض ــي الج ــا يل ــاً وفيم ــا إحصائي ــهولة تحليله ــك لس ــاً وذل ــر وضوح ــور أكث ــة بص الواضح

ــة.  ــه النهائي ــار بصورت ــم)3( االختب ــق رق ــات. المحل التعدي

جدول )2(  تعديل اختبار مصور موجه لطفل الروضة

ــّم  ــث ت ــي، حي ــاق الداخل ــة االتس ــار بطريق ــن صــدق االختب ــق م ــم التحق ــي: ت ــاق الداخل ب. صــدق اإلتس

تطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطاعية مكونــة مــن )26( طفــاً وطفلــة مــن أطفــال روضــة عصافيــر الســام 

الخاصــة ومــن ثــم حســاب معامــل اإلرتبــاط بيــن الدرجــة علــى كل مفهــوم مــن مفاهيــم االختبــار والدرجــة الكليــة 

لاختباروالجــدول )3( يوضــح ذلــك.

البند بعد التعديلالبند قبل التعديل

أحط بدائرة الضوء األكثر قوًة. أحط بدائرة الضوء األكثر سطوعاً 

صورة قطع خشبيةصورة الورق المقوى)الكرتون(

صورة حمار في اإلختبارصورة األفعى في اإلختبار
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جدول )3(: قيم معامات االرتباط بين اختبار مفاهيم الصوت والضوء والدرجة الكلية له

ــة  ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــاط ذات دالل ــات االرتب ــم معام ــابق أّن قي ــدول الس ــن الج ــن م ويتبي

ــي. ــاق الداخل ــدق االتس ــع بص ــار يتمت ــى أّن االختب ــدّل عل ــا ي )0.05(، مم

ج. صــدق المقارنــة الطرفيــة )الصــدق التَّمييــزي(: لحســاب صــدق المقارنــة الطرفيــة تمــت مقارنــة درجات 

الفئــات المتطرفــة لعّينــة األطفــال االســتطاعية مــن خــال ترتيــب درجــات اإلجابــات، ترتيبــاً تنازليــاً. ُثــم اختيــار 

ــد  ــن الدرجــات، وق ــا م ــة العلي ــل الفئ ــي تمّث ــار التَّ ــذا االختب ــى ه ــة عل ــن الدرجــات المتحّصل ــى )25%( م أعل

ــي تمثــل الفئــة الدنيــا، وقــد بلغــت )6( أطفــال،  بلغــت )6( أطفــال، ومقارنتهــا بأدنــى )25%( مــن الدرجــات التَّ

وتــمَّ حســاب المتوّســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والّداَلَلــة اإلحصائّيــة للفــروق بيــن متوســطات درجــات 

الفئتيــن لــكّل مجموعــة مــن العّينــة اإلحصائّيــة باســتخدام اختبــار )t( للعّينــات المســتقلة، كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول )4(:

معامل االرتباطالموقف
القيمة 

االحتمالية
الموقفالقرار

معامل 
االرتباط

القيمة 
االحتمالية

القرار

دال0.005** 110.55دال0.000** 0.671 1

دال0.000** 120.754دال0.006** 20.547

دال0.000** 130.745دال0.001** 30.632

دال0.000** 140.776دال0.000** 40.682

دال0.000** 150.815دال0.001** 50.616

دال0.000** 160.738دال0.004** 60.571

دال0.000** 170.73دال0.000** 70.712

دال0.013** 180.5دال0.006** 80.548

دال0.003** 190.585دال0.000** 90.758

دال0.000** 200.66دال0.004** 100.567
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جدول )4(: صدق المقارنة الطرفية على االختبار المصور لمفهومي الضوء والصوت

مــن خــال الجــدول )6( يتبّيــن أّن قيمــة االحتمــال )p = 0.000(، وهــي أقــّل مــن )0.05(، ودالـّـة عنــد 

مســتوى )0.05(، وبالتالــي ُتوَجــُد فـُـروٌق ذات َداَلَلــة إحصائّيــة، بيــن متوســط درجــات الربــع األعلــى ومتوســط 

درجات الربع األدنى، األمر الذي يدّل على أّن االختبار صادق وقادر على قياس ما وضع ألجله.  

ثبات االختبار: . 3

اعتمدت الباحثة للتأكد من ثبات االختبار طريقتين، هما: 

أ. طريقــة معادلــة ألفــا كرونبــاخCronbach Alpha: ُيَعــدُّ معامــُل الثبــات ألفــا كرونبــاخ مــن مؤّشــرات 

االّتســاق الّداخلــي لاختبــار، وقامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات علــى عّينــة مغايــرة لعينــة التجربــة 

االســتطاعّية قوامهــا )26( طفــاً مــن أطفــال روضــة عصافيرالســام الخاصــة فــي مدينــة دمشــق، وتــمَّ حســاب 

درجــة التَّجانــس بيــن بنــود االختبــار، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2(، وبلغت قيمــة معامل الثبــات )0.928(، 

وهــي قيمــة جيــدة إحصائّيــاً كمؤشــر علــى ثبــات االختبــار. 

ب. طريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار  )Test-Retest( : تــمَّ التحّقــق مــن ثبــات اختبــار أطفــال الروضــة 

ــاً مــن  ــغ عددهــا )26( طف ــة االســتطاعية والبال ــة التجرب ــرة لعين ــة مغاي ــى العّين ــار عل ــة إعــادة االختب بطريق

أطفــال روضــة عصافيــر الســام الخاصــة فــي مدينــة دمشــق، وتــمَّ إذ ُطّبــق االختبــار علــى المجموعــة نفســها 

مرتيــن، بفــارق زمنــي مدتــه شــهر بيــن التطبيقيــن، للفتــرة الواقعــة بيــن )9/15/ 2020( للّتطبيــق األول، ولغايــة 

)2020/11/17( للّتطبيــق الّثانــي، ثــم جــرى حســاب معامــل االرتبــاط بيــن درجــات التطبيقيــن األول والّثانــي، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )5(، وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط )0.912( وهــو معامــل مرتفــع، وهــذا يــدل علــى 

ثبــات األداة.

الفئةاالختبار
المتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

)t( المحسوبة
قيمة االحتمال 

(P(
القرار

مفاهيم الصوت
5.833.76الربع األدنى

دال عند  7.2430.0000.01-
43.3312.11الربع األعلى

مفاهيم الضوء
3.332.58الربع األدنى

دال عند  9.40.0000.01-
42.59.87الربع األعلى

االختبار ككل
11.677.53الربع األدنى

دال عند  7.480.0000.01-
8522.8الربع األعلى
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الجدول )5( معامات ثبات االختبار بطريقتي ألفا كرونباخ واإلعادة

معامــات الســهولة والصعوبــة لمفــردات اإلختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لــدى طفــل . 4

ــة أّن متوســط معامــل الســهولة )0.49).  ــة الســهولة، وجــدت الباحث الروضــة: مــن خــال اســتخدام معادل

أمــا معامــل صعوبــة الســؤال فيشــير إلــى نســبة الذيــن أجابــوا عــن الســؤال إجابــة خاطئــة إلــى العــدد الكلــي 

لألطفــال، وقــد بلــغ متوســط معامــل الصعوبــة )0.51(. وقــد وجــدت الباحثــة أّن مفــردات االختبــار متوســطة 

ــى  ــاء عل ــي اإلبق ال ــار، وبالتَّ ــردات االختب ــردة مــن مف ــا تعــذر معهــا حــذف أي مف ــة، مم الســهولة والصعوب

ــة بنــود االختبــار للتطبيــق النَّهائــي. الــي صاحّي جميــع مفــردات االختبــار. وبالتَّ

معامــات التَّمييــز لمفــردات االختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لــدى طفــل الروضــة: ُيشــير . 5

معامــل تمييــز بنــود اختبــار التحصيــل إلــى قــدرة البنــد علــى التمييــز بيــن األطفــال ذوي المســتوى الجيــد 

واألطفــال ذوي المســتوى الضعيــف عنــد اإلجابــة عــن االختبــار. وقــد تــم حســاب مــن خــال ترتيــب درجــات 

ــاً، للعينــة البالــغ عددهــا )24( طفــل روضــة ثــم فصــل )25%( مــن  ــاً تنازلي األطفــال فــي االختبــار ترتيب

ــك )27%( مــن درجــات  ــا(، وكذل ــاً )المجموعــة العلي ــن أظهــروا أداًء عالي ــال الذي ــات األطف درجــات إجاب

إجابــات األطفــال الذيــن أظهــروا أداًء منخفضــاً )المجموعــة الدنيــا(،. ومــن ثــم تــمَّ تحديــد أفــراد العينــة العليــا 

)6( أطفــال، وهــم يمثلــون أعلــى )25%( وكذلــك عــدد أفــراد العينــة الّدنيــا )6( أطفــال وهــم يمثلــون أدنــى 

ــل  ــن أّن متوســط معام ــة، تبي ــق المعادل ــد تطبي ــة. وبع ــة االســتطاعّية الكلّي ــراد العين ــن عــدد أف )25%( م

التَّمييــز بلــغ )0.47(، وهــي معامــات تمييــز مقبولــة.  

ــتطاعية، . 6 ــة االس ــراد العين ــى أف ــار عل ــق االختب ــد تطبي ــج: بع ــاب النتائ ــار وحس ــق االختب ــراءات تطبي إج

تــم تحديــد الوقــت الوســطي الــذي يتطلبــه تطبيــق االختبــار وقــد بلــغ )40( دقيقــة. وقبــل البــدء فــي تحليــل 

النتائــج واختبــار الفرضّيــات، قامــت الباحثــة باختبــار البيانــات، الختيــار االختبــار المناســب الختبــار 

 One-Sample( )الفرضّيــات. وتــّم اســتخدام اختبــار الّتوزيــع الّطبيعــي )اختبــار كولمجــروف-  ســمرنوف

 عدد العباراتاالختبار
الثبات بطريقة

 ألفا كرونباخ

الثبات بطريقة اإلعادة
معامل االرتباط 

بيرسون
 قيمة االحتمال

100.8430.870.000مفاهيم الصوت

100.8780.8670.000مفاهيم الضوء

رجة الكليَّة 200.9280.9120.000الدَّ
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Kolmogorov-Smirnov Test(، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع الّتوزيــع الّطبيعــي أم ال 

وبالّتالــي تحديــد االختبــارات الازمــة لتحليــل البيانــات، وقــد تبيــن مــن خــال الجــدول  أن قيمــة االحتمــال 

بلغــت )0.718(، وذلــك الختبــار )z( البالغــة قيمتــه )0.696(، للمجموعــة الضابطــة، وبلغــت قيمــة 

ــق  ــي التطبي ــة ف ــة التجريبي ــه )1.236( للمجموع ــة قيمت ــار )z( البالغ ــك الختب ــال )0.891(، وذل االحتم

البعــدي، وهــي أكبــر قيمــة مســتوى الّداللــة مــن )0.05(، وبذلــك تحّتــم علــى الباحثــة اســتخدام االختبــارات 

 (t( المعلمّيــة، وإجــراء االختبــارات اآلتيــة: المتوســطات الحســابّية، واالنحرافــات المعيارّيــة، وكذلــك اختبــار

 (t( لعّينتيــن مســتقلتين، ولعينتيــن مرتبطتيــن، كمــا اســتخدم حجــم األثــر الــذي يســتخدم فــي حالــة االختبــار

ɳ2=t2/)df+t2 :إيــت(

  وللتحقــق مــن تكافــؤ المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق القبلــي لاختبــار المصــور لمفهومــي 

الصــوت والضــوء لــدى طفــل الروضــة، تــّم تطبيــق اختبــار قيــم المواطنــة بشــكل قبلــّي، والجــدول )6( يوضــح 

النتائج.

جدول )6(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين 

)الضابطة والتجريبية( على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة في التَّطبيق القبلي 

تائــج المبينــة فــي الجــدول )6( إلــى أن قيمــة االحتمــال جــاءت أكبــر مــن )0.05( علــى كل مــن  ُتشــير النَّ

مفهومــي الصــوت والضــوء لــدى طفــل الروضــة، وعلــى مســتوى االختبــار المصــور ككل. وهــذا يــدل علــى 

تكافــؤ المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة، وعــدم وجــود فــروق بينهمــا قبليــاً، ويمكــن إرجــاع التحســن الحاصــل 

فــي لدرجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق البعــدي إلــى اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائيــة 

فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى طفــل الروضــة.

محاور 
االختبار

العينةالمجموعة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة االحتمال 
(p(

القرار

مفاهيم الصوت
2614.047.07ضابطة 

غير دال0.778500.44-
2615.385.28تجريبّية 

مفاهيم الضوء
2613.655.58ضابطة 

غير دال0.789500.434
2612.504.95تجريبّية 

الّدرجة الكلية
2627.699.92ضابطة 

غير دال0.076500.94-
2627.888.27تجريبّية 
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تحليل النتائج ومناقشتها:

ــة  ــال المجموعتيــن التجريبي ــاً بيــن متوســطي درجــات أطف ــة األولــى: ال يوجــد فــرق دال إحصائي الفرضي

 SevenE’s(7E’S( والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي الختبــار مفهومي الضوء والصــوت، ُيعزى الســتراتيجية

لبنائية. ا

لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )t-test( للعينــات المســتقلة، وذلــك لحســاب داللــة الفــرق 

بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعتيــن، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )7). 

جدول )7(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين 

)الضابطة والتجريبية( على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة

 في التَّطبيق البعدي 

ــا بلغــت  ــة له ــة االحتمالي ــة )t( المحســوبة بلغــت )23.373-( والقيم ــن الجــدول الســابق أّن قيم ــن م يتبي

ــاك  ــي هن ــار ككل، وبالتال ــى مســتوى االختب ــة )0.05(، عل ــة مســتوى الدالل ــن قيم ــر م )0.000( وهــي أصغ

ــار المصــور لمفهومــي  ــى االختب ــة والضابطــة عل ــن التجريبي ــال المجموعتي ــن متوســطي درجــات أطف ــرق بي ف

الصــوت والضــوء لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وعنــد كل محــور مــن محــاوره، كمــا جــاء حجــم األثــر كبيــراً 

بلــغ )0.85( أي )85%( مــن التبايــن الكلــي للفــرق بيــن درجــات أطفــال المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة 

فــي التطبيــق البعــدي يعــود ألثــر اســتراتيجيةSeven’s E  البنائيــة. ويعنــي ذلــك قبــول الفرضيــة البديلــة وهــي: 

ــق  ــي التطبي ــة ف ــة والضابط ــن التجريبي ــال المجموعتي ــات أطف ــن متوســطي درج ــاً بي ــرق دال إحصائي ــد ف يوج

البعــدي الختبــار علــى االختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لصالــح أطفــال المجموعــة التجريبيــة. 

ــة  ــن أبني ــى تكوي ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة اســتراتيجية  Seven E’Sالبنائي ــى  فعالي ــذه النتيجــة إل وُتعــزى ه

محاور 
المتوسط العينةالمجموعةاالختبار

الحسابي
االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة 
االحتمال 

(p(
القرار

حجم 
األثر )إيتا 

مربع(
مستوى 

األثر

مفاهيم 
الصوت

2616.156.68ضابطة 
كبير0.86دال17.606500.000-

2642.693.8تجريبّية 

مفاهيم 
الضوء

2614.045.66ضابطة 
كبير0.87دال18.159500.000-

2643.656.09تجريبّية 

الّدرجة 
الكلية

2630.199.23ضابطة 
كبير0.85دال23.373500.000-

2686.358.07تجريبّية 
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ــاء المفاهيــم  ــاء المفاهيــم واســتيعابها مــن الطفــل، وبالتالــي فــي ُتمثــل قاعــدة أساســية لبن معرفيــة جديــدة فــي بن

وخصوصــاً فــي مرحلتــي االستكشــاف والتفســير، بعكــس الطرائــق التقليديــة التــي تعتمــد علــى الحفــظ والتذكــر 

 (Vassiliki&Konstantion 2014 (والتلقيــن فقــط، وبذلــك تتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة

ودراســة )طنــوس، 2014( ودراســة)عبد الحميــد،2016( والتــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن 

متوســطي درجــات المجموعــة الضابطــة ودرجــات المجموعــة التجريبيــة فــي اختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة 

فــي التطبيــق البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.  

الفرضيــة الثانيــة: ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي 

 SevenE’s(7E’S( ــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية ــي والبعــدي الختب ــن القبل التطبيقي

البنائيــة. 

لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )t-test( للعينــات المرتبطــة، وذلــك لحســاب داللــة الفــرق 

بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة القبليــة والبعديــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )8). 

جدول )8(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة 

التجريبية على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة في التَّطبيقين القبلي البعدي

محاور 
المتوسط العينةالمجموعةاالختبار

الحسابي
االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة 
االحتمال 

(p(
القرار

حجم 
األثر )إيتا 

مربع(
مستوى 

األثر

مفاهيم 
الصوت

التطبيق 
القبلي

2615.385.28
كبير0.89دال20.002500.000- التطبيق 

البعدي
2642.693.8

مفاهيم 
الضوء

التطبيق 
القبلي

2612.504.95
كبير0.89دال20.404500.000- التطبيق 

البعدي
2643.656.09

الّدرجة 
الكلية

التطبيق 
القبلي

2627.888.27
كبير0.88دال26.82500.000- التطبيق 

البعدي
2686.358.07
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ــي  ــة )0.000(، وه ــة االحتمالي ــوبة )26.82-( والقيم ــة )t( المحس ــابق أّن قيم ــدول الس ــن الج ــن م يتبي

أصغــر مــن مســتوى الداللــة )0.05( وبالتالــي هنــاك فــرق بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة 

فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي علــى االختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لصالــح التطبيــق البعــدي، 

ويعنــي ذلــك قبــول الفرضيــة البديلــة وهــي: يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة 

التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي علــى االختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء، لصالــح التطبيق 

البعدي.

ــوت  ــي الص ــور لمفهوم ــار المص ــبة لاختب ــر بالنس ــم األث ــابق )5( أن حج ــدول الس ــن الج ــن م ــا يتبي كم

والضــوء ككل، إذ بلــغ )0.88(، أي )88%( مــن التبايــن الكلــي للفــرق بيــن التطبيقيــن القبلــي والبعــدي يعــود 

  SevenE’s(7E’S( البنائيــة. وُتعــزى هــذه النتيجــة إلــى  اســتراتيجية البنائيــة  Seven’s Eألثــر اســتراتيجية

ــه مــن  ــال للوصــول للمفهــوم بأنفســهم مــن خــال مراحلهــا الســبعة ومــا تتّضمن ــى نشــاط األطف ــوم عل ــي تق الت

ــى  ــى معن ــا زاد مــن دافعيتهــم للوصــول ال ــاً، مم ــال معرفي ــى اســتثارة األطف ــرات وأنشــطة متنوعــة أدت إل مثي

المفهــوم والقيــام بتجــارب جديــدة علــى المفهــوم فــي مرحلــة التوســع والمســاهمة فــي انتقــال أثــر التعلــم،  وبذلــك 

ــرت وجــود  ــع دراســة)معوض،2012( ودراســة)طنوس،2016(.والتي أظه ــة م ــق نتيجــة الدراســة الحالي تتف

ــار  ــى االختب ــدي عل ــي والبع ــن القبل ــي التطبيقي ــة ف ــال المجموعــة التجريبي ــن متوســطي درجــات أطف ــروق بي ف

ــح التطبيــق البعــدي المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء، لصال

الفرضيــة الثالثــة: ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات ذكــور وإنــاث أطفــال المجموعــة 

التجريبيــة فــي التطبيــق البعــدي الختبــار مفهومــي الضــوء والصوت، ُيعــزى الســتراتيجيةSeven’s E  البنائية.

لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )t-test( للعينــات المســتقلة، وذلــك لحســاب داللــة الفــرق 

بيــن الذكــور واإلنــاث فــي التطبيــق البعــدي لاختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء، كمــا هــو موضــح 

فــي الجــدول )10) .
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جدول )10(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات ذكور وإناث المجموعة

التجريبية على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة في التَّطبيق البعدي 

ــة )0.05(،  مــن الجــدول الســابق يتبيــن أّن القيمــة االحتماليــة )0.325( وهــي أكبــر مــن مســتوى الدالل

وهــذا يؤكــد عــدم وجــود فــرق ذا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات أطفــال 

الذكــور واإلنــاث مــن المجموعــة التجريبيــة عنــد مفاهيــم الصــوت، فــي حيــن وجــدت فــروق جوهريــة ودالــة عنــد 

مفاهيــم الضــوء، إذ بلغــت القيمــة االحتماليــة )0.002(، وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة )0.05(، كمــا وجــدت 

ــة )0.004(، وهــي أقــل مــن  ــار ككل، إذ بلغــت القيمــة االحتمالي ــى مســتوى االختب ــة عل ــة ودال فــروق جوهري

مســتوى الداللــة )0.05(، ويعنــي ذلــك قبــول الفرضيــة البديلــة الثالثــة، وهــذه الفــروق جــاءت لصالــح األطفــال 

اإلنــاث.

و تعــود هــذه النتيجــة إلــى أن االســتراتيجية البنائيــة أفــادت الذكــور واإلنــاث معــاً وهــذا يؤكــد جانــب القــوة 

فــي االســتراتيجية  مــن حيــث مناســبتها لــكا الجنســين إال أنــه فــي تطبيــق مراحــل االســتراتيجية علــى مفهــوم 

الضــوء حافظــت إنــاث المجموعــة التجريبيــة علــى حماســها ودافعيتهــا لتنميــة المفهــوم بخــاف ذكــور المجموعة، 

وبذلــك تختلــف نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة)عبد الحميــد،2016( والتــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالة 

احصائيــاً بيــن متوســط درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة مــن ذكــور وانــاث علــى اختبــار مفهومــي الضــوء 

والصوت.

الفرضيــة الرابعــة: ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي 

  SevenE’s(7E’S(التطبيقيــن البعــدي والمؤجــل الختبــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية

محاور 
االختبار

المجموعة
المتوسط العينةالتجريبية 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة 
االحتمال 

(p(
القرار

مفاهيم 
الصوت

1141.822.52ذكور 
غير دال1.004240.325-

1543.334.5إناث 

مفاهيم 
الضوء

1139.556.88ذكور 
دال3.57240.002-

1546.673.09إناث 

الّدرجة 
الكلية

1181.368.39ذكور 
دال3.137240.004-

1590.005.67إناث 
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البنائيــة.

لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )t-test( للعينــات المرتبطــة، وذلــك لحســاب داللــة الفــرق 

بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة البعديــة والمؤجلــة لاختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت 

والضــوء، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )11). 

جدول )11(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة 

التجريبية على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة في التَّطبيقين البعدي والمؤجل

ــة )0.05)  يتبيــن مــن الجــدول الســابق أّن القيمــة االحتماليــة )0.083(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الدالل

وبالتالــي ال يوجــد فــرق بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن البعــدي والمؤجــل 

عنــد مفاهيــم الضــوء، فــي حيــن وجــدت فــروق جوهريــة ودالــة عنــد مفاهيــم الصــوت، إذ بلغــت القيمــة االحتمالية 

)0.019( وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة )0.05(، كمــا وجــدت فــروق جوهريــة ودالــة علــى مســتوى االختبــار 

ــول  ــك قب ــي ذل ــة )0.05(، ويعن ــتوى الدالل ــن مس ــل م ــي أق ــة )0.017(، وه ــة االحتمالي ــت القيم ككل، إذ بلغ

الفرضيــة البديلــة الثالثــة وهــذه الفــروق جــاءت لصالــح التطبيــق البعــدي.

وتعــود هــذه النتيجــة إلــى طبيعــة اســترتيجية SevenE’s  البنائيــة التــي تعتمــد علــى اجراء تجــارب علمية 

بســيطة ومشــاركة األطفــال فــي أداء هــذه التجــارب ممــا ســاهم فــي تحقيــق التعلــم الذاتــي وبقــاء أثــر التعلــم لــدى 

محاور 
االختبار

المجموعة
المتوسط العينةالتجريبية 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة 
االحتمال 

(p(
القرار

مفاهيم 
الصوت

التطبيق 
البعدي

2642.693.8
دال2.518500.019 التطبيق 

المؤجل
2640.583.26

مفاهيم 
الضوء

التطبيق 
البعدي

2643.656.09
غير دال1.806500.083 التطبيق 

المؤجل
2642.506.21

الّدرجة 
الكلية

التطبيق 
البعدي

2686.358.07

دال2.64500.017 التطبيق 
المؤجل

2683.087.49
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األطفــال إال أن هــذا األثــر أكثــر فعاليــة بمفهــوم الضــوء منــه بمفهــوم الصــوت وربمــا يعــود الســبب إلــى نســيان 

 Vassiliki, & Konstantion,(ــة ــع دراس ــة م ــة الحالي ــة الدراس ــق نتيج ــك تتف ــي وبذل ــكل جزئ ــوم بش المفه

ــي  ــال ف ــات األطف ــط درج ــن متوس ــاً بي ــة احصائي ــروق دال ــود ف ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ ــي أظه 2014( والت

االختبــار لصالــح االختبــار البعــدي.

ــة    ــال نظــراً ألهمي ــاض االطف ــات األنشــطة لري ــي كراس ــة ف ــة الّمدرج ــم الفيزيائي ــي المفاهي ــع ف التوس

وضــرورة  هــذه المفاهيــم النهــا تتيــح للطفــل فهــم العالــم مــن حولــه وتهيــئ لــه الفرصــة لدراســة المفاهيــم العلميــة 

فيمابعــد.

توفيــر دورات تدريبيــة لمعلمــات ريــاض األطفــال لتدريبهــن علــى تنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة المختلفــة   

لــدى طفــل الروضــة أثنــاء ممارســتهم األنشــطة المتنوعــة.

توفيــر دورات تدريبيــة لمعلمــات ريــاض األطفــال لتدريبهــن علــى اإلســتراتيجيات واألســاليب التربويــة   

الحديثــة بمــا فيهــا اســتراتيجية SevenE’s البنائيــة لتقديــم المفاهيــم بشــكل أفضــل لألطفــال.

إعــداد كراســات األنشــطة فــي ريــاض االطفــال بحيــث تتيــح للطفــل القيــام بأنشــطة االستكشــاف   

ــم  والتجريــب وتطبيــق المفاهيــم المختلفــة، إلســتثمار نشــاط الطفــل ودافعيتــه للبحــث والتســاؤل واكتشــاف العال
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