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 اإلهداء

 معنى الحياة واحترام اآلخرينمن علمني  إلى

 "والدي "   

 

 ي أحاطتني بكل الحنان والحب تالقلب الحنون ال إلى

 "والدتي"                                   

 

وأوالدي األعزاءإلى زوجتي ورفيقة دربي   

 

 إلى أخواني وأخواتي األعزاء وأخص بالذكر زين وفريـال وهشام 

 

المتواضعالعلمي هذا الجهد أهدي كل الزمالء واألصدقاء وكل من له فضل علي  إلى  

 الباحث
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 الشكر والتقدير

 

 ومشرفي  يأستاذ إلىأتقدم بالشكر واالمتنان 

 ةالداللع محمود محمد الدكتور
يد المساعدة لي في  يوما عن مد   ناما تواو من منابع علمه، بالكثير مدني أي ذال

 ها.المجاالت جميع

 الذين المناقشة لجنة ألعضاء واالمتنانالشكر  بجزيل اتقدم ان بسعدني كما

 ب والمتمثلة رسالتي مناقشة عناء تكبدوا

  اإلسراء جامعة من هاني سليمان الخالدي الدكتور

 .عمان العربية المفتوحة جامعة منفؤاد عيد الجوالدة  الدكتور واألستاذ

 . واإلداري التعليمي بكادره المتمثل اإلسراء لجامعة بالشكر واتقدم

كل من مد لي يد العون في  إلىوفي النهاية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر 

 مسيرتي العلمية.

 الباحث                                                                             
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 المحتويات قائمة

 الصفحة الموضوع

 أ اإلهداء
 ب الشكر والتقدير

 ج اللغوية السالمة إقرار
 د المحتويات قائمة
 و الجداول قائمة
 ز المالحق قائمة

 ح باللغة العربية ملخص الدراسة
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 6 الدراسة هدف
 7 الدراسة حدود

 7 الدراسة محددات
 7 الدراسة مصطلحات

 9 السابقة والدراسات النظري الثاني: اإلطار الفصل

 9 النظري اإلطار: األول القسم
 9 األطفال رياض: األول المبحث
 16 األطفال قصص: الثاني المبحث
 26 اإلبداعي التفكير: الثالث المبحث
 34 للطفل االبداعي التفكير تنمية على وأثرها القصص: الرابع المبحث
 38 السابقة الدراسات: الثاني القسم
 44 السابقة الدراسات عن الدراسة هذه يميز ما

 46 واالجراءات الثالث: الطريقة الفصل
 46 الدراسة منهج
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 46 الدراسة مجتمع
 46 الدراسة عينة
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 57 النتائج الرابع: عرض الفصل
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 61 الثانية الفرعية بالفرضية المتعلقة النتائج
 63 الثالثة الفرعية بالفرضية المتعلقة النتائج
 65 الرابعة الفرعية بالفرضية المتعلقة النتائج

 67 النتائج الخامس: مناقشة الفصل
 67 الرئيسية الفرضية نتائج مناقشة
 68 الثانية الفرعية الفرضية مناقشة
 69 الثانية الفرعية الفرضية نتائج مناقشة
 70 الثالثة الفرعية الفرضية نتائج مناقشة
 71 الرابعة الفرعية الفرضية نتائج مناقشة

 73 التوصيات
 74 المصادر والمراجع 

 82 المالحق
 144 الملخص باللغة اإلنجليزية
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
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المالحق قائمة  

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق
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 أطفال لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في الدينية القصص على قائم برنامج أثر
 المدرسة قبل ما

 إعداد
 البكور فليح محمد

 إشراف
 الداللعه محمود محمد الدكتور

 ملخص ال
القصص الدينية في تنمية مهارات فاعلية برنامج قائم على لتعرف على لالدراسة الحالية  تهدف

 وتكونالمنهج شبه التجريبي، تم استخدام و  رياض األطفال،االطفال في مرحلة التفكير اإلبداعي لدى 

-2019أطفال الروضة في مدرسة تسنيم األساسية في لواء القويسمة للعام الدراسي ) منمجتمع الدراسة 

تم و رياض األطفال  أطفالمن  طفل( 30، وتكونت عينة الدراسة من )طفل (45والبالغ عددهم ) (2020

المتوسطات الحسابية واالنحرافات اختيارهم بالطريقة القصدية،  وتم استخدام االساليب االحصائية 

هداف أ، ولتحقيق اختبار )ت( للعينات المستقلةو ( ANCOVAتحليل التباين المصاحب )و عيارية الم

لطفل الروضة وتطوير  الدراسة تم اعداد برنامج قائم على القصص الدينية لتنمية التفكير االبداعي 

صائية للبرنامج بينت الدراسة وجود أثر ذي داللة احلقياس مهارات التفكير االبداعي،  وقد اختبار تورنس 

القصص الدينية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لصالح أفراد المجموعة التجريبية على القائم على 

د ابعتميل لصالح المجموعة التجريبية على االختبار البعدي أل جوهريةوجود فروق و االختبار البعدي، 

، وتوصي الدراسة بإعداد لصالح أفراد المجموعة التجريبية والمرونة واالصالة وحل المشكالت  الطالقة

 .البرامج التدريبية لتعليم كيفية التعامل مع مهارات التفكير اإلبداعي من خالل دورات تدريبية للمعلمين
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