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ِجامعةِاالسراء

ِالتفويض

ِ

ِ ِجامعة ِالصعوب،أفوض ِإبراهيم ِكليب ِسماح ِرسالتيِِاإلسراءأنا ِمن ِنسخة بتزويد

ِعندِطلبهاِ.ِاألشخاصالمؤسساتِأوِالهيئاتِأوِِإلىورقيًاأوِإلكترونيًاِ

ِماحِكليبِإبراهيمِالصعوبِ.سالتوقيع:

ِالتوقيعِ:

ِالتاريخ:
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ِقرارِلجنةِالمناقشة

 

 نوقشت رسالة الماجستير للطالبة سماح كليب إبراهيم الصعوب

  7/8/2018بتاريخ  

"أثر مستوى جودة الروضة في تنمية القدرة على حل المشكالت لدى طفل الروضة  الموسومة ب
 في محافظة الكرك .

 وأجيزت بتاريخ ....................

 

 التوقيعأعضاء لجنة المناقشة

 األستاذ الدكتورة هناء الفلفلي                                 رئيسًا ومشرفًا ............. 

 األستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب حمزة                       عضوًا داخليًا ............. 

 األستاذ الدكتورة شذى عبد الباقي                             عضوًا خارجيًا..............
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ِإقرارِالسالمةِاللغوية

ِ

ي تنمية القدرة على حل ف الروضة  ثرمستوى جودةأع أدناه بأن الرسالة الموسومة " نا الموقأأقر 

المشكالت لدى طفل الروضة في محافظة الكرك" والمقدمة من قبل سماح كليب إبراهيم 

تم تصحيح بعض الكلمات والجمل ، الصعوب. وبعد التدقيق اللغوي والنحوي واإلمالئي 

 هذه القرار . صبحت اآلن خالية من األخطاء وبناًء على ما ذكر أعاله أوقع علىأو 

 

 الدكتورة عبير النوايسة :  اَلسم

 التوقيع: .............................
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 اإلهداء

نهوَن() ولهههَِواْلمهْؤم  ِاْعَملهواَِفَسَيَرىِّللَاهَِعَمَلكهْمَِوَرسه  (105)التوبة ، َوقهل 
 

 الرحمة ونور العالمينإلى من بّلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي 
 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

  إلى من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب
  إلى من كّلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

 إلى القلب الكبير )والدي العزيز(

 وعلمي. إلى حكمتي .....
 ......الهدايةإلى طريق

 الغاليةإلى كل من في الوجود بعد هللا ورسوله أمي 
 إخواني ..إلى من آثروني على نفسهم......إلى سندي وقوتي ومالذي بعد هللا

 أخواتي.. ...... إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي دإلى من بهن أكبر وعليهن أعتم

 الصرح العلمي الفتي والجبار اوإلى هذ

 اإلسراءجامعه 

 رسالةال هذهاهدي 
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 الشكر والتقدير

 من َل يشكر هللا َل يشكر الناس 

نا ويا من وقفت على المنابر وأعطت من حصيلة لميا من أشعلت شمعة في دروب ع
الدكتورة هناء حسين الفلفلي  ةاألستاذبالشكر الجزيل  إليك أتوجه نير دربناتفكرها ل

التي تفضلت باإلشراف على هذا البحث فجزاها هللا عنا كل خير فلها مني كل 
 واَلحترام. التقدير

الدكتور محمد حمزة والدكتورة شذى لجنة المناقشة  أعضاءوالشكر موصول للسادة 
السديدة  اآلراءا وقدم ا بقبول مناقشة هذه الرسالةذين تفضلو لال عبد الباقي

 .إثرائهاوالمالحظات القيمة التي ساهمت في 

 ةعبد الحق عميد هزهري ةالدكتور  ةإلىاألستاذبالشكر الجزيل  أتقدموَل يفوتني بان 
د كلية العلوم التربوية لما صومان عميحمد أالدكتور  واألستاذوالعلوم  اآلداب تيكلي
 . ثناء دراستهمألتذليل العقبات التي تواجه الطلبة  لنا من جهود اقدم

الدكتور صباح العجيلي لما قدمه من  األستاذ إلىبالشكر والعرفان  أتقدموكما 
 لي عند طلبي لالستشارات العلمية مساعدة 

كل من ساهم وساعد  إلىبالشكر والعرفان  أتقدم إن إَلوَل يسعني في هذا المقام 
 وذلل العقبات َلنجاز هذه الرسالة .
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ِعلىِحلِالمشكالتِميةِالقدرةتنمستوىِجودةِالروضةِفيِثِرأ

ِالكرك.فيِمحافظةِِلدىِطفلِالروضةِ

ِإعدادِ

 سماح كليب إبراهيم الصعوب 

ِإشرافِ

 هناء الفلفلي ةالدكتور  ةاألستاذ

ِالملخص

ثر مستوى جودة الروضة في تنمية القدرة على حل المشكالت أ إلىالدراسة التعرف هذه  تهدف

( طفاًل وطفلة تم 90وتكونت عينة الدراسة من )ردنية، ى طفل الروضة في محافظة الكرك األلد

( طفال 30اختيارهم من الرياض حسب مستوى جودة الروضة )عالي، متوسط، منخفض( بواقع )

 ( سنوات.6-5وطفلة من كل روضة مصنفة من أطفال المستوى الثاني، تراوحت أعمارهم بين)

ولتحقيق هدف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي من نوع الدراسات اإلسترجاعية، وأعدت الباحثة 

مستوى جودة الروضة، واختبار القدرة على حل المشكالت. وأظهرت نتائج الدراسة  استمارة تقييم

الروضة ذات المستوى العالي  أطفالبين متوسط درجات  إحصائيةوجود فروق ذات دَللة 

الرياض ذات المستوى أطفال لصالح  الروضة ذات المستوى المتوسط أطفال توسط درجاتوم

الروضة ذات المستوى  أطفالبين متوسط درجات  حصائيةإوجود فروق ذات دَللة و  ،العالي

الرياض ذات المستوى المنخفض لصالح الرياض ذات المستوى متوسط درجات أطفال  و العالي



 م
 

 

الرياض ذات المستوى  أطفالبين متوسط درجات  إحصائيةووجود فروق ذات دَللة ،العالي

الرياض ذات  أطفال صالحض لالرياض ذات المستوى المنخف أطفالمتوسط درجات و المتوسط 

درجات لة إحصائية بين متوسط عدم وجود فروق ذات دَل. كما أظهرت النتائج المستوى المتوسط

أطفال الروضة في اختبار القدرة على حل المشكالت باختالف متغير النوع اَلجتماعي )ذكور، 

ومتغير النوع اَلجتماعي أثر للتفاعل بين متغير مستوى جودة الروضة عدم وجود  ، وكذلكإناث(

في اختبار القدرة على حل المشكالت. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بتحسين بيئة 

الروضة، وإعداد كوادر متخصصة في رياض األطفال، وتفعيل عملية اإلشراف المستمر على 

 رياض األطفال الحكومية والخاصة.

 حل المشكالت، طفل الروضة.جودة الروضة، القدرة على الكلماتِالمفتاحية:ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


