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 الشكر والتقدير

ىًزيدىنَّكيـٍ  شىكىٍرتيـٍ  لىًئفٍ "  (  7سكرة ابراىيـ)" ألى

الحمدهلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد كعمى الة كصحبة 

 اجمعيف....أما بعد: 

يميؽ بجبللة كعظيـ  كشكران  مباركان  طيبان  ا كثيران فأشكر اهلل عز كجؿ عمى فضمو ككرمو لو الحمد حمدن 

صومان  إبراىيمالدكتور أحمد  كيشرفني أف أتقديـ بكافر الشكر كعظيـ التقدير لؤلستاذ ،سمطانة 

الفاضؿ المشرؼ عمى رسالتي ،الذم منحني مف عممو الفياض ككقتو الثميف كتكجيياتو السديدة ما 

ناىا بآرائو كمقترحاتو غساعدني عمى تممس الصكاب في سطكر كصفحات ىذه الثمرة الجامعية كأ

ر سبيؿ لتسييؿ ميمتي كخير مكجو كمرشد لو الفضؿ بعد اهلل في ظيكر الرسالة بيذه فكاف خي

 الصكرة .

كباعتزاز فقد تضيؽ كممات الشكر كتعجز عبارات التقدير عف تقديـ كافر شكرم كعظيـ امتناني 

دب  كىي رمز التكاضع كالعطاء كاألمؿ كالتفاؤؿ.الدكتورة زىرية عبد الحق  إلى عميدة كمية االى

أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى لجنة المناقشة بقبكليـ مناقشتي رسالتي عمى كثرة شكاغميـ كضيؽ كقتيـ ك 

 فأساؿ اهلل تعالى أف يأجرىـ كيرفع درجاتيـ في الدنيا كاآلخرة .

 .راجي عكض الصرايرة  كيسرني أيضا أف أتقدـ بخالص الشكر الدكتكر

 لدراسة عمى ما بذلكه مف جيد في ذلؾ.كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لسادة المحكميف ألدكات ا

 التربكية  ـككال يفكتني أف أتقدـ بشكرم كعرفاني ألساتذتي الكراـ أعضاء ىيئة التدريس في كمية العم
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فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة الفنية والثقافية في تنمية بعض ميارات التفكير 

 الروضة  في األردن لأطفااإلبداعي  لدى 

 عدادإ

 المطارنة يكسؼ رجاء

 بإشراؼ

 صكماف إبراىيـ د. أحمد

 الممخص

كالفنية في تنمية ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى فاعمية برنامج قائـ عمى األنشطة الثقافية     

( 41بعض ميارات التفكير اإلبداعي لدل أطفاؿ الركضة في محافظة الكرؾ، تككنت الدراسة مف )

طفبلن كطفمة مف أطفاؿ المستكل الثاني مف رياض األطفاؿ في محافظة الكرؾ، تراكحت أعمارىـ 

بعدم لمجمكعتي كقد أستيخدـ التصميـ شبو التجريبي ذك االختبار القبمي كال ( سنكات،6-5مف )

( طفبلن كطفمة، كعدد أطفاؿ 20الدراسة التجريبية كالضابطة. بمغ عدد أطفاؿ المجمكعة التجريبية )

( طفبلن كطفمة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخداـ برنامج قائـ عمى 21المجمكعة الضابطة )

اعي )المفظي كالشكمي(. كاختبار تكرانس لمتفكير اإلبد ،األنشطة الثقافية كالفنية مف إعداد الباحثة

( في α  =0.05) كقد أظيرت نتائج الٌدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

متكسطات درجات التفكير اإلبداعي كالدرجة الكمية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح 

( α  =0.05)   عند مستكل  اللة إحصائيةدذات  كؽ ال يكجد فر في حيف المجمكعة التجريبية، 

باإلضافة إلى عدـ كجكد األصالة(.  الجنس )ذككر، إناث( في )الطبلقة، المركنة، يعزل إلى متغير

(  ييعزل ألثر الٌتفاعؿ بيف البرنامج α  =0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة  )ذات فرؽ 

كد أثر داؿ إحصائيا لمتفاعؿ بيف كعدـ كج كالجنس في الدرجة الكمية لميارات التفكير اإلبداعي.



 ع
 

متغير جنس الطفؿ كالبرنامج في درجات ميارات التفكير اإلبداعي، كتكصي الدراسة بإجراء دكرات 

عمى كيفية استخداـ األنشطة الثقافية كالفنية في تنمية  لتدربييفتدريبية لمعممات رياض األطفاؿ 

 ميارات التفكير اإلبداعي .
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