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 قال تعالى : 
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 صدق ا العظيم    

 سورة المجادلة
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 اإلىداء

 كرسـ لي دربان  نفسي العزيمة، في بث  إلى مف زرع في ركحي معنى اإلخبلص كالعمؿ ك 

 زينو األمؿ، كأرسى آمالي إلى شكاطىء جزيرة اإلنجاز ..... كالدم الطيب.

إلى قيثارة الحب كالحناف، إلى المنيؿ العذب لمحسف كاإلحساف إلى السنبمة المعطاءة، 

ح كالشمس الكضاءة، إلى القمب الذم احتضنني كدعمني في رسالتي ىذه، كأخذ بيدم إلى النجا

 بثقة كعـز كطمأنينة .......كالدتي العظيمة.

إلى القمكب العامرة  ،كتذلؿ الصعاب في طرقاتي ،إلى النجكـ التي تنير سماء حياتي

 ."، محمدباإليماف كالعمـ كالباعثة في العزيمة، كالداعمة لي ....إخكتي األعزاء" مراد ، ببلؿ، زياد

ني نحطأني بالمحبة، ك نرفد مكاتيبيع الكد الاإلى الرياحيف الشذية كالكركد الندية، إلى ين

بالعكف كحسف المقاؿ إلى مشاعر الكفاء كجكاىر النقاء .... أخكاتي الحبيبات " مراـ ، ركاف ، نباؿ 

 ، سرل ". 

إلى زىكر الياسميف الممتدة مع امتداد عممي ىذا، كفاضت عمي مف شذاىا 

 د المتكاضع . كحسنيا، إلى كؿ مف مد لي يد العكف، أىدم ىذا الجي

 الخرشةا  ريج عودةأ
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الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد كعمى آلو 

 جمعيف كبعد ،أكصحبة 

لى حيز النكر إال بفضؿ اهلل إأكشكت ىذه الرسالة عمى اإلنتياء فإنيا لـ تكف تخرج عندما 

، يطيب لي بعد أف مف اهلل عمي بفضمو أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجامعة كتكفيقو سبحانو كتعالى

اإلسراء الممثمة برئيسيا ك إدارتيا كىيئات التدريس فييا لما تقدمو مف جيد كعطاء لئل رتقاء 

كأخص بالذكر منيـ عطكفة األستاذ الدكتكرة زىرية عبد الحؽ عميد  بالمستكل التعميمي ألبنائيا.

، كعطكفة الدكتكر أحمد صكماف عميد كمية العمـك التربكيةكميتي اآل عمى جيكدىما في  داب كالعمـك

 دعـ كرعاية طمبة الدراسات العميا. 

األستاذ الدكتكر صباح العجيمي الفاضؿ  إلى أستاذم كالثناء العظيـكالشكر كالتقدير المكصكؿ  

كجيده كفكره كآرائو النيرة، كتكجيياتو بكقتو يكمنا خؿ عمي كالذم لـ يب ،رسالةال المشرؼ عمى ىذه

 كنصائحة القيمة فجزاه اهلل عني خير الجزاء.  السديدة

ساتذتي المكقريف في لجنة المناقشة رئاسةن كأعضاءن لتفضميـ عمي كالتقدير ألكالشكر الجزيؿ 

عف فيـ أىبلن لسد خمميا، كتقكيـ معكجيا، كتيذيب نتكآتيا كالكشؼ  بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة

 مكاطف القصكر فييا. 

تكجو بخالص الشكر كاألمتناف لؤلستاذ الدكتكرة ىناء الفمفمي عمى مساندتيا اإليجابية كالفعالة كما كأ 

 كتكجيياتيا السديدة التي قدمتيا لي طكؿ مدة بحثي، فجزاىـ اهلل جميعان عني خير الجزاء. 

كساعدكني في تحقيؽ ىذا  ،يكحكالشكر كالتقدير المكصكؿ ألىمي الذيف شارككني آمالي كطم

 اليدؼ فمكـ جميعان مني جزيؿ الشكر كخالص الدعاء.

 إقرار السالمة المغوية 
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فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجية قبعات أقر أنا المكقع أدناه بأف الرسالة المكسكمة بػ" 

ريج أقبؿ  طفؿ الركضة" كالمقدمة مف لدل التفكير الست في تنمية بعض المفاىيـ البيكلكجية

تـ تصحيح بعض الكممات كالجمؿ،  ،اهلل الخرشة، كبعد التدقيؽ المغكم كالنحكم كاإلمبلئيعكدة

 مف األخطاء كبناءن عمى ما ذكر أعبله أكقع ىذا اإلقرار. كأصبحت اآلف خاليةن 

 

 

 االسـ: ....................................
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أك  اأكالكتركنين  اسالتي كرقين سراء بتزكيد نسخ مف ر فكض جامعة اإل ريج عكدة اهلل الخرشة، أأأنا " 

 ألشخاص عند طمبيا. كؤسسات أك ىيئات ألم

 

 ةريج عكدة اهلل الخرشأاالسـ: 

 التكقيع: .......................

 التاريخ:.......................
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نكقشت رسالة الماجستير لمطالبة أريج عكدة اهلل مفضي الخرشة كالمكسكمة ب " فاعمية 

البيكلكجية  برنامج قائـ عمى استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية بعض المفاىيـ

 .لدل طفؿ الركضة"

 .        8108\5\01ك ُأجيزت بتاريخ 
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فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية بعض المفاىيـ 

 البيكلكجية لدل طفؿ الركضة 

 اعداد: أريج عكدة اهلل مفضي الخرشة

  اشراؼ: أ. د. صباح حسيف حمزه العجيمي

 الممخص

 كيربرنامج قائـ عمى استراتيجية قبعات التفىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية 

ستخدـ كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اُ  ،البيكلكجية لدل طفؿ الركضة الست في تنمية بعض المفاىيـ

القياسيف القبمي المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( ك  التجريبي بتصميـ شبو التجريبي ذك المنيج

 مف المدارس مدرستيفتـ اختيارىـ مف طفبلن كطفمة  (40الدراسة مف )أفراد  كتككف ،كالبعدم

 :تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف ،محافظة الكرؾفي يرية تربية لكاء المزار الجنكبي الحككمية التابعة لمد

كلتحقيؽ أىداؼ  ( طفبلن كطفمة.20( طفبلن كطفمة، كتجريبية بمغ عددىا )20ضابطة بمغ عددىا )

ست، كاختبار ىما: برنامج قائـ عمى استراتيجية قبعات التفكير الأعّدت الباحثة أداتيف الدراسة 

 يقيس ستة مفاىيـ بيكلكجية. مصكر

الدراسة كجكد فركؽ في متكسط درجات القياس البعدم الختبار المفاىيـ  كأظيرت نتائج

) الحكاس الخمس، أعضاء جسـ االنساف، الثديات، الطيكر، األسماؾ، الخضركات البيكلكجية

كما  اء لصالح المجمكعة التجريبية،، حيث جبيف أطفاؿ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كالفكاكو(

ختبار ال متكسط درجات القياس البعدم فيعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية أظيرت النتائج 

 ،، أك لمتفاعؿ بيف متغيرم البرنامج كجنس الطفؿلمتغير جنس الطفؿ ذلؾ عزلالمفاىيـ البيكلكجية يُ 

لمجمكعة التجريبية بيف القياسيف البعدم كذلؾ أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في متكسط درجات ا
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ضركرة تبني البرنامج القائـ عمى استراتيجية كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الباحثة ب كالتتبعي.

مف قبؿ المسؤكليف عف رياض  القبعات الست في تنمية المفاىيـ البيكلكجية لدل طفؿ الركضة

 . األطفاؿ

تفكير الست، المفاىيـ البيكلكجية، طفؿ الركضةالكممات المفتاحية: استراتيجية قبعات ال


