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 الشكر والتقدير

 

عبد إبراىيـ األستاذ الدكتكرة زىرية ي تي كمشرفتأتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى أستاذ

يكما عف مّد يد المساعدة لي  ت، كما تكاناني بالكثير مف منابع عمميتي أمدت، الالحؽ

 .في المجاالت جميعيا

ألعضاء لجنة المناقشة الذيف  كاإلمتناف اف اتقدـ بجزيؿ الشكر بسعدنيكما 
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عميد كمية العمـك التربكية مف جامعة مؤتة.  -كاألستاذ الدكتكر فؤاد طو الطبلفحة

 كاتقدـ بالشكر لجامعة اإلسراء المتمثؿ بكادره التعميمي كاإلدارم. 

كفي النياية يسرني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف مد لي يد العكف في 

 مسيرتي العممية.
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 الوعي مفاىيم تنمية في التعميم تكنولوجيا عمى قائم برنامج فاعمية
 الروضة مرحمة في االطفال لدى المرورية بالسالمة

 إعداد

 الركيبات جالل نزال عناد

 إشراف

 الحق عبد زىرية الدكتورة األستاذ

 ممخصال

فاعمية برنامج قائـ عمى تكنكلكجيا التعميـ في تنمية مفاىيـ الكعي ىدفت الدراسة الى بياف 

بالسبلمة المركرية لدل األطفاؿ في مرحمة الركضة، كقياس الفركؽ بيف متكسط درجات تحصيؿ 

متكسط  كقياساألطفاؿ عمى االختبار التحصيمي في التطبيقيف يعزل إلى البرنامج التعميمي، 

تبار التحصيمي في التطبيقيف يعزل إلى البرنامج التعميمي درجات تحصيؿ األطفاؿ عمى االخ

بيف متكسطات درجات األداء التتبعي ألطفاؿ الركضة فركؽ كالجنس كالتفاعؿ بينيما، كقياس ال

عمى مقياس مفاىيـ الكعي بالسبلمة المركية تعزل لمبرنامج، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو 

، كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع األطفاؿ الممتحقيف بدكر التجريبي في االجابة عف تساؤالتيا

( سنكات مكزعيف 6-5( طفؿ كطفمة )37، كتككنت عينة الدراسة مف )2017رياض األطفاؿ لعاـ 

لممجمكعة  كطفمو( طفبلن 08ك) كطفمو ( طفبلن 09المجمكعة الضابطة ) ي الدراسةعمى مجمكعت

( نشاط تقيس الكعي 04تككف مف ) مقياسد الباحث التجريبية، لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة أع

 .م لدل األطفاؿر المرك 

كتكصمت الدراسة الى النتائج التالية: كجكد أثر ذك داللة احصائية لمبرنامج التعميمي 

في تنمية مفاىيـ الكعي بالسبلمة المركرية لدل األطفاؿ في مرحمة القائـ عمى تكنكلكجيا التعميـ 
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كجكد فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية عمى االختبار البعدم، كلـ  الركضة، كبينت الدراسة

كما بينت الدراسة أثر البرنامج ، كالبرنامج تظير نتائج التحميؿ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس

التتبعي، كفي ضكء النتائج تكصي الدراسة بتفعيؿ القائـ عمى تكنكلكجيا التعميـ عمى االختبار 

عتاد البرنامج القائـ في رياض االطفاؿ في المممكة األردنية الياشمية، أنشطة الكعي المركرم  كا 

 في تنمية الكعي المركرم لدل األطفاؿ في مرحمة الركضة، عمى تكنكلكجيا التعميـ 

 بالسبلمة الكعي مفاىيـ ،التعميـ تكنكلكجيا عمى قائـ برنامج فاعمية، الكممات المفتاحية:

 .الركضة اطفاؿ ،المركرية

 
 


