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 الدين(

 حفظهم هللا من كل سوء وسدد على دروب الخير خطاهم .
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 ـــر والتقديــــ الشــكـــــر

 

وفتح أمامي أبواب العلم  أشكر هللا العلي القدير الذي مّن علّي بفضله وكرمه،

 ،ويّسر لي إتمام  

  هذا العمل المتواضع ،الذي أسأل هللا العلي القدير أن ينتفع به طلبة العلم.

 

لصّدد اتوجه  بجزيل  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"من اليشكر الناس ،اليشكر هللا"،وفي هذا ا

 الشكر والعرفان إلى
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  هوأتقدم بالشكر الكبير إلى األستاذ الفاضل الدكتور أيمن قرالة ،عميد كلية العلوم التربوية على متابعت 

 الدقيقة والمستمرة . 

طنوس لدعمها    مشرفتي الفاضلة  الدكتورة انتصار جورجكما أخص بعميق التقدير واإلمتنان إلى 

 ،والنصائح والتوجيهات القيمة والثمينة التي ساندتني بها طوال فترة إعداد الرسالة .المتواصل 

 وأخيرًا  أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني بحرف ...أو بكلمة...أو حتى بفكرة .
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وضة في  ل الر  ية برنامج قائم على عادات العقل في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفافاعل  

 . األردن

 هنادي موسى سرحان  :إعداد 

 إشراف

 ة إنتصار طنوسالدكتور 

 ملخص

  عض تنمية بفي  قائم على عادات العقل ج مبرنافاعلية حقق من ى الت  دراسة إلهدفت هذه الّ 

وطفلة من  ( طفاًل 50راسة من )وقد تكونت عينة الد  ، مية لدى أطفال الروضة في األردنالمفاهيم العل  

  بشكل عشوائي  تم توزيعهن,(مدرسة أم البساتين األساسية المختلطة) ية)التمهيدي( من مرحلة الثانال

ببناء  قامت الباحثة  , دراسةولتحقيق أهداف الّ  ،  ية ومجموعة ضابطةعلى مجموعتين: مجموعة تجريب  

ستخدام  اكما تم  اهيم العلمية لدى أطفال الروضة.قائم على عادات العقل لتنمية وتطوير المفبرنامج 

الدراسة نتائج وقد أظهرت ،، بعد أن تم التحقق من مؤشرات الصدق والثبات  للمفاهيم العلمية اختبار

لمتغير المجموعة على القياس البعدي  (α≤0.05إحصائية على مستوى )وجود فروق ذات داللة 

المتوسط الحسابي  ع قيمة ن ارتفاإحيث . للمفاهيم العلمية، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية

ية بعد  درجات األطفال على اختبار المفاهيم العلم ارتفاعلدى العينة التجريبية يعتبر مؤشر على 

عدم وجود فروق ذات داللة  النتائج.كما أظهرت  القائم على عادات العقل مج إخضاعهم للبرنا

، حيث  للمفاهيم العلميةالدرجة الكلية إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على 

القائم على   إلى ثبات أثر البرنامج   إلى مستوى الداللة االحصائية، مما يشير (T)لم تصل قيمة 



 س
 

، الذي تم إحرازه لدى المجموعة  بعض عادات العقل في تنمية المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة

( α≤0.05دم وجود ذات داللة إحصائية على مستوى)التجريبية. وأشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى ع

بين  وبينت النتائج أيضًا أنهال يوجد أثر للتفاعل ،يةلمتغير الجنس على القياس البعدي للمفاهيم العلم

 اختبار المفاهيم العلمية.  فيوالجنس  )المجموعة(البرنامج 
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