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: ق ال تعالى  

وَاللَُّه أَْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أُمََّهاِتُكْم َل َتْعَلُموَن  " 
 ۙ  َجَعلَ َلُكُم السَّْمَع وَاْْلَْبَصاَر وَاْْلَْفِئَدَة  َشْيئً ا وَ 

"َلَعلَُّكْم َتْشُكرُونَ   
 

 

 87آية : سورة النحل

 

 

 

 



ت  
 

 جامعة اإلسراء

 التفويض

 

أض  ، أفوض  ااعةوا سراو ست ويدضنوخ ناور عوت  اواييً ض  نوا ،دعااء عصاام محماد كايادأنا 

ألشووو،اع،  نوووخ حتوهوووا ياووو  سييةتنعوووا  س سيهنئوووا ، أض سيعؤااوووا ، أض أض إيكي ضننوووا  يتعكيووووا ،

 .سينافذة فً سيااعةا

 

دعاء عصام محمد كايد : االسم  

: التوقيع  

 : التاريخ

 

 

 

 

 



ث  
 

 قرار لجنة المناقشة 
 

 كانخ   عيعخ خ ات  صام: نض ش   اايا سيعاااين  يتحايوا

 ويا نر 

لدى  كير اإلبداعيفاعلية برنامج تعليمي قائم على الدراما في تحسين التف "سيعضاضعا ووووو 
 ". أطفال الروضة

 ضأاند  ويا نر 

 

 التوقيع                                                أعضاء لجنة المناقشة

 

 .......................................رئيسًا ومشرفًا  هرية إبراهيم عبد الحق         دكتورة ز ال ةاألستاذ

 .........................................عضوًا داخليًا      الدكتور محمد بني خالد

 ................جامعة البلقاء التطبيقة/عضوًا خارجياً     األستاذ المشارك جعفر كامل مصطفى الربابعة 

 

 

 

 

 

 



ج  
 

 

 إقرار السالمة اللغوية 

 

ائم على الدراما في فاعلية برنامج تعليمي ق "أ   أنا سيعض ع أخناه وأت سي اايا سيعضاضعا وووو 

ضسيعقخعا عت  ول سيحايوا خ ات  صام كانخ، ضوةخ  "لدى أطفال الروضة تحسين التفكير اإلبداعي

 .سييخ نق سيتغضي ضسينيضي ضسرعالئً يم يصينح وة  سيكتعا  ضسياعل، ضأصوي  سآلت ،اينا عت سأل،حات

 

 وبناًء على ما ذكر أعاله أوقع على هذا اإلقرار.

 

      اإلسم:

      التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ح  
 

 اإلهااااااداء 
:رسالتي الماجستير إلى أهدي ثمرة جهدي  

...أبي  
صاحب العقل المبدع، والرأي السديد، فهو ملجأ ضعفي، وصخرة صمودي وثباتي، ومصدر 

...سعادتي ونجاحي، فقد كان نبراسًا أسير بنوره، وعلمًا أقتدي به  
...أميو   

الدافئ، فهي كنز حياتي، وسر وجودي، فقد كانت نورًا يضيء صاحبة القلب الكبير، والحنان 
...دربي، ومدرسة خالقة تنير اآلفاق أمامي  

 
:وزوجي  

.السند الحقيقي الذي وقف معي، وضحى من أجلي، حتى تحقق هذا اإلنجاز  
(:حمزة)وولدي   

حشاشة قلبي، وروح حياتي، ونور عيني، فقد سرق البحث بعض حنانه، وأضاع بعض 
..فما  شكا، وما تبرموقته،   

خوتي  (:إمام، وعامر، وعلي، ووفاء)وا   
يمّد يد العون لي في كل ما يتعلق ( علي)محبة، ووفاء، وامتناًنا، وعرفاًنا، فقد كان أخي 
...بالتكنولوجيا  

 
..إلى الطفولة رمز الوداعة والبراءة والحنان  

 

دعاء عصام كايد: الباحثة  

 



خ  
 

 شكر وتقدير
ي إلى إنجاز هذا البحث، ويسر لي أمري، ووهبني العلم النافع،  ويسر لي سبيل العلم الحمد هلل الذي وفقن

....الشافع  

 والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

حق فإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بوافر الشكر، وعظيم االمتنان لسعادة األستاذة الدكتوره زهرية عبد ال
المشرفة على رسالتي، ففضلها كبير، وتوجيهها عظيم، إذ كانت القدوة لي في العمل الدؤوب، ألنها لم 

...تبخل علي بأي إجابة عن سؤال، وال رّد على استفسار  

ة الدكتور جعفر كامل الربابعةشناقوأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة الم  

....وا بقبول مناقشة هذه الرسالةلفضبني خالد الذين توالدكتور محمد    

والشكر موصول إلى سعادة األستاذ الدكتور صباح العجيلي الذي قدم المساعدة في مجال التحليل 
...اإلحصائي؛ لما له من باٍع طويل، وتميز في هذا المجال  

ما األستاذة ال سي -وال يفوتني أن أتقدم أيضًا بالشكر الجزيل إلى أساتذتي األفاضل في كلية التربية
الذين بذلوا جهودًا كبيرة، لتوجيه المسيرة التعليمية  واألستاذ الدكتور أحمد صومان الفلفليالدكتورة هناء 

نجاحها؛ لتحقيق األهداف المنشودة ...وا   

...لكل من قدم مساعدة، أو أبدى رأيًا، أو أسدى نصيحة، حتى تم إنجاز هذا البحثوالشكر موصول كذلك   

تقدم بخالص الشكر والعرفان لسعادة عميد كلية اآلداب األستاذ الدكتور هاشم مناع وال أنسى أن أ
... لتوجيهاته الجد مفيدة فيما يتعلق بلغة هذه الرسالة  

...الشكر والتقدير إلى حنان يونس التي قامت بطباعة هذه الرسالةوأخيرًا كل   

...زاءأعرف أن شكري ال يكفي، فأسأل اهلل أن يجزي الجميع خير الج  

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،،،

دعاء عصام كايد: الباحثة  



 د
 

  قائمة المحتويات 

 الصفحة الموضو ع
   سآلنا سيق سننا 

   سييفضن 
 ث   س  يانا سيعنا شا

 ج إ  س  سياالعا سيتغضنا 
 ح سرهخست

 خ سيشك  ضسييقخن 
 خ  فه س سيعييضنا 
 د فه س سياخسضل 
 س فه س سيعاليق 

 1 سيعت،ع وايتغا سية ونا

 3 الفصل األول: خلفية الدارسة وأهميتها

 4 سيعقخعا 

 9 عشكتا سيخ ساا ضأائتيها 

 11 هخف سيخ ساا

 11 أهعنا سيخ ساا 

 13 يخضخ سيخ ساا 

 13 عيخخس  سيخ ساا 

 13 سيية نفا  سرا سئنا

 11 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

 11 - سضل  : سرحا  سينظ ي 

 11 عفهضم سييفكن  سروخس ً  

 19 سييفكن  سروخس ً

 11 أهعنا سييفكن  سروخس ً 

 13  عكضنا  سييفكن  سروخس ً 

 



 ذ
 

 الصفحة الموضوع
 12 ع سيل يحض  سروخسع سييا ن،ً

 12 عها س  سييفكن  سروخس ً

 19 ينعنا سييفكن  سروخس ً 

 31 خض   سي ضضا فً ينعنا سييفكن  سروخس ً 

 31 كنف نعكت ينعنا سروخسع يخى حفل  نا  سألحفال؟

 31 سرهيعام وايحفل سيعوخع

 33 أااين  ينعنا سروخسع

 32 سينظ نا  سييً أاينخ إينها سييفكن  سروخس ً

 39 سيخ سعا

 41 أنضسع خ سعا سيحفل

 41 أهعنا سيخ سعا يتحفل

 43 حفل  نا  سألحفال

 44 ،صائع سينعض يحفل  نا  سألحفال

 42 سينعض سيعة فً  نخ وناانه

 41 نظ نا و ضن  فً سينعض سيعة فً

 41  - ثاننا  : سيخ ساا  سيااوقا ذس  سيصتا

 22 سييةقن   تى سيخ ساا  سيااوقا 

 26 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 21 عنهج سيخ ساا

 21 يصعنم سيخ ساا

 21 عيغن س  سيخ ساا

 23 عايعع سيخ ساا ض ننها 

 24 أخضس  سيخ ساا

 24 و ناعج سيخ سعا 

 21 س،يوا  يض سنس يتيفكن  سروخس ً 

 11 إا ستس  يحونق سيخ ساا 



ر  
 

 الصفحة الموضوع
 13 سيعةاياا  سريصائنا 

 14 الفصل الرابع:  نتائج الدراسة ومناقشتها واالستنتاجات والتوصيات

 12  نيائج سيخ ساا 

 12 سينيائج سيعيةتقا وايف ضنا سألضيى 

 11 سينيائج سيعيةتقا وايف ضنا سيثاننا

 11 سينيائج سيعيةتقا وايف ضنا سيثايثا

 13 سينيائج سيعيةتقا وايف ضنا سي سوةا

 14 عنا شا نيائج سيخ ساا

 12 سلاينيااا  

 12 سييضصنا  ضسيعقي يا 

 11 سيع ساع 

 11  ائعا سيع ساع سية ونا 

 93  ائعا سيع ساع سألانونا 

 94 سيعاليق 

 121 وايتغا سرناتندنا  سيعت،ع

 

 

 

 

 

 

 

 



ز  
 

 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 21 يصعنم سيخ ساا  1

 24 يضدنع أف سخ  ننا سيخ ساا يا  سيعاعض ا ضانس سيحفل 1

3 

سيعيضاح سييااوً ضسلني سف سيعةنا  ي يخ اا  سيعاعض ينت سييا نونا 
ضسيضاوحا فً سيخ اا سيكتنا ل،يوا  سييفكن  سلوخس ً فً سيقناانت سيقوتً 

 ضسيوةخي 
12 

4 

نيائج ييتنل سييوانت سألياخي سيعصاي  يتخليا سريصائنا فً سيعيضاح 
سيعةخل يتخ اا سيكتنا سيوةخنا ل،يوا  سييفكن  سروخس ً ونت سيعاعض ينت 

 سييا نونا ضسيضاوحا 
11 

 11 سيعيضاح سييااوً سيعةخل يتخ اا سيكتنا سيوةخنا ل،يوا  سييفكن  سروخس ً  2

2 
سيعيضاحا  ضسلني سفا  سيعةنا نا يخ اا  عها س  سييفكن  سروخس ً سيقوتنا 

 ضسيوةخنا ويا  سيعاعض ا 
11 

1 

نيائج ييتنل سييوانت سيعصاي  سيعيةخخ يتخليا سريصائنا فً سيعيضاحا  
سيعةخيا يخ اا  عها س  سييفكن  سروخس ً سيوةخنا ونت سيعاعض ينت 

 سييا نونا ضسيضاوحا 
16 

1 
سيعيضاحا  سييااونا سيعةخيا يخ اا  عها س  سييفكن  سروخس ً ويا  

 سيعاعض ا
11 

9 

يخليا سيف ضق سريصائنا فً خ اا  سييفكن  سروخس ً    (t)نيائج  س،يوا 
 يعيغن  سيانسسيوةخنا نةدى 

11 

 13 يخليا سيف ضق سريصائنا فً خ اا  سييفكن  سروخس ً (t) نيائج  س،يوا  16

 

 

 



س  
 

 قائمة المالحق

 

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق
 92 سيصنغا سألضينا يتو ناعج سيقائم  تى سيخ سعا  1

 119  ائعا وأاعات سيااخة سيعيكعنت  1

 136 سيصنغا سينهائنا يتو ناعج سيقائم  تى سيخ سعا  3

 124 س،يوا  يض سنس يتيفكن  سروخس ً )سيخضسئ ( 4

2 
خينل يصينح س،يوا  يض سنس يتيفكن  سروخس ً  تى  ننا عت أحفال 

 سي ضضا
121 

 126 صض  يحونق و ناعج سيخ سعا  2



1 
 

 

الروضة فاعلية برنامج تعليمي قائم على الدراما في تحسين التفكير االبداعي لدى أطفال   
 

 إعداد 
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 إشراف

الحق عبد إبراهيم  هزهري هاألستاذ الدكتور   
 

 الملخص 
 

فا تنا و ناعج يةتنعً  ائم  تى سيخ سعا فً ييانت سييفكن  سروخس ً  إيىيية ف هذه سيخ ساا س هخف   
 عت سيعايضى سيثانً ضحفتا حفال  ( 13) عت سييً يم إ،ينا ها  صخنا   يخى أحفال سي ضضا ضيكضن   ننا سيخ ساا

عت عخ اينت عت عخس س سي نا  سي،اصا فً  انضس  يم س،ينا هم( 6-5)ونت عا أ عا هم ضسيذنت يي سضح 
، ض خ ساي،خم سييصعنم شوه سييا نوً ذض سل،يوا  سيقوتً (8132-8132)يتةام سيخ ساً  عخننا  عات

يييوةً يتعاعض ا سييا نونا، ضوتغ  خخ أحفال سيعاعض ا ضسل،يوا  س. ضاوحاسييا نونا ض سيتعاعض ينت يضسيوةخي 
 .حفال  ضحفتا( 35)ضحفتا ض خخ أحفال سيعاعض ا سيضاوحا حفال  ( 36)سييا نونا 
س،يوا  إضافا إيى ضيييقنق أهخسف سيخ ساا ساي،خم و ناعج  ائم  تى سيخ سعا عت إ خسخ سيوايثا  

 نا ض ون(  )م سيعيضاح سييااوً ضسرني سف سيعةنا ي ضس،يوا  كعا ساي،خ(. سيخضسئ )يض سنس يتيفكن  سروخس ً 
 . ضييتنل سييوانت سآلياخي سيعصاي  فً عةاياا سيونانا  إيصائنا  

 
 


