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  الحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه إذ وفقني سبحانه إلتمام هذا البحث.

وأتقدم بعد شكر اهللا سبحانه وتعالى بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى من كان سببا في 
أستاذ المناهج وطرق  األستاذ الدكتور / بدرية محمد محمد حسانينإتمام هذا البحث إلى استاذتي 

ث، والتي شرفتني بإشرافها على هذا البح ،تدريس العلوم المتفرغ كلية التربية جامعة سوهاج
وأكرمتني بكثير من وقتها ، وتبنيها لي بكل معاني الود وحسن التعامل، وسعة الصدر ولقد استفدت 
من غزير علمها، وسديد رأيها، وعظيم عطائها، وكانت لجهودها البارزة آثارا واضحة في كل سطر 

  فجزاها اهللا عني خير الجزاء ومنحها موفور الصحة والعافية. ؛من سطور هذا البحث
أستاذ  األستاذ الدكتور/ صبري باسط رسالنا أتقدم بأسمى آيات الشكر واالعتزاز إلى كم

المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد المتفرغ كلية التربية جامعة سوهاج، والذي شرفني 
بإشرافه على هذا البحث، وأمدني باالهتمام والتوجيه طيلة مدة اإلشراف فكان نعم العون 

ومعاملته الكريمة التي كان لها أكبر األثر في إنجاز هذا البحث، أسال اهللا  الصادق وتوجيهاته،
  العظيم أن يجزيه عني خير الجزاء.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة األستاذ الدكتور/ خالد عبد اللطيف محمد 
معة عمران، أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية وعميد كلية التربية جا

سوهاج، على موافقة سيادته قبول مناقشة البحث رغم كثرة مشاغله وكثير أعبائه، كذلك على 
جهوده الكبيرة في تيسير اإلجراءات اإلدارية، فأدعو اهللا له بدوام الصحة ومزيد من العال 

  والرقي. 
، كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور/ ناصر فؤاد علي غبيش

تربية الطفل "مناهج الطفل" ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية التربية للطفولة أستاذ 
على قبول سيادته مناقشة البحث على الرغم من كثرة مشاغله، وأعبائه  ،المبكرة جامعة المنيا

  ني خير الجزاء. اإلدارية والعلمية؛ فجزاه اهللا ع
كما أتقدم بالشكر إلى األستاذ الدكتور/ هدى مصطفى محمد، رئيس قسم المناهج وطرق 

  التدريس على ما قدمته من تسهيالت لخدمة البحث العلمي فجزاها اهللا عني خير الجزاء. 
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة من السادة المحكمين 

أقسام المناهج وطرق التدريس بالجامعات المصرية وأخص بالشكر أعضاء هيئة التدريس ب
األستاذ الدكتور/ يسري مصطفى السيد، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة 

  سوهاج؛ فجزاه اهللا عني خير الجزاء. 
أ/ جمال السيد، أ/ دعاء ، ع العاملين بقسم الدراسات العلياكما أتقدم بالشكر إلى جمي

/ مؤمن محمود مكتبة الرسائل العلمية كلية التربية جامعة سوهاج ، وإدارة مدرسة ده، أعب
  المراغة الرسمية للغات تعليم أساسي وذلك لما قدموه من تسهيالت للباحثة فكانوا نعم العون.

 ،وأخواتي  ،أبي أطال اهللا عمره :وأتقدم بأسمى آيات الشكر إلى كل من وقف جانبي
حفظهم اهللا لي من كل سوء ومكروه وأدعو اهللا أن يرحم أمي ويغفر لها وأوالدي  ،وزوجي

  وألموات المسلمين أجمعين. 
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 العلوم لديهم. الروضة لبعض المفاهيم في مجال العلوم وتكوين االتجاه نحو
  : أسماء خلف محمد رشوان اسم الباحثة

  لجنة اإلشراف 
  أ.د/ صبري باسط أحمد رسالن - ٢ بدرية محمد محمد حسانين            ا.د  - ١

  : ماجستير الدرجة العلمية
   ٢٠١٩: سنة المنحجامعة سوهاج          –: كلية التربية الجهة المانحة

وجود تصورات بديلة لدى أطفال المستوى الثاني بالروضة تحددت مشكلة البحث الحالي في 
التي تحتاج إلى تصويب حتى ال تقف عائقًا في تعلم  ؛لبعض المفاهيم المتضمنة بمجال العلوم

المفاهيم العلمية في المرحلة االبتدائية، وأن هناك ضرورة لتكوين االتجاه اإليجابي نحو العلوم 
محاولة لم العلوم في المرحلة االبتدائية، مما دفع الباحثة إلى لدى طفل الروضة؛ حتى يقبل على تع

الكشف عن تلك التصورات البديلة، ودراسة فاعلية نموذج بايبي في تصويب هذه التصورات 
قائمة وتكوين االتجاه اإليجابي نحو العلوم  لديهم ، وقامت الباحثة بإعداد مواد البحث، وهى:  

بمجال العلوم، وقائمة بالتصورات البديلة للمفاهيم العلمية المتضمنة بالمفاهيم العلمية المتضمنة 
واألنشطة المقترحة لألطفال ، لثاني بالروضةبالمجال نَفسه، والموجودة لدى أطفال المستوى ا

ودليل المعلمة لتوجيه األطفال لتعلم المفاهيم والمبنية على استخدام نموذج بايبي للتعلم البنائي، 
خدام نموذج بايبي للتعلم البنائي، وأيضا إعداد أداتي البحث، وهما: اختبار المفاهيم العلمية باست

لدى طفل الروضة للكشف عن التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية بالعلوم،  المصور العلمية
 ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، نحو العلوم ألطفال الروضةالمصور ومقياس االتجاه 

وطفلةً من أطفال روضة مدرسة  ) طفال٤٠ًالمجموعة الواحدة، والتي اشتملت على عدد (تصميم 
سنوات  قاعة لؤلؤة البحر. وتم   ٦- ٥المراغة الرسمية للغات تعليم أساسي، بالمستوى الثاني من 

تطبيق أداتي البحث قبليا، ثم طُبقت تجربة البحث باستخدام نموذج بايبي للتعلم البنائي ، وتم 
معالجة النتائج إحصائيا، وقد أسفرت النتائج عن فاعلية نموذج  تبيق أداتي البحث بعديا، ثم تمتط

بايبي في تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية في العلوم لدى أطفال الروضة، 
  وتكوين االتجاه اإليجابي نحو العلوم لديهم.

  
التصورات البديلة، المفاهيم العلمية، االتجاه نحو  ،: نموذج بايبي البنائيالكلمات المفتاحية

  العلوم.
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The problem of the current research was determined by the existence of 
alternative Conceptions among children of the second level in the 
kindergarten of some of the concepts included in the field of science that 
need to be corrected so as not to stand in the way of learning the scientific 
concepts in the primary stage, And that there is a need to form a positive 
Attitude towards the science of the kindergarten child; to accept the science 
learning at the primary level, Which led the researcher to reveal these 
alternative Conceptions, and study the effectiveness of the Bybee model in 
correcting these Conceptions and creating their a positive Attitude  towards 
science, The researcher prepared the research materials: a list of scientific 
concepts included in the field of science,  a list of alternative Conceptions of 
the scientific concepts included in the same field, which are found among 
second-level children in kindergarten, suggested activities for children, and 
Teacher's Guide to guide children to learn scientific concepts using the Bybee 
model of constructive learning, As well as the preparation of research tools, 
namely: scientific concepts  test of the kindergarten child to reveal the 
alternative Conceptions of some scientific concepts in science, and  A photo 
Attitude towards Science measure of the kindergarten child. the researcher  
used experimental curriculum demo and design of one group which included  
40 children of Al Maragha Governmental Languages School for Basic 
Education of the second level in kindergartens (5-6)years, Sea pearl class,  the 
research tools  were applied and then applying the research experiment with 
using the Bybee  model  the tools  were applied and after that  the  statistical  
treatment was applied. 

 The results: the Effectiveness of Using Bybee Model  in  Correcting Alternative 
Conceptions of Kindergarten children for some Concepts of Science and 
Forming their Attitude towards Science. 

key words: Bybee Model for Constructivist Learning   -  Alternative 
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