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 اإلىداء

 سكاف قمبي ... لىإ 

بية أبنائو و ألجؿ تر ى زىرة شباب، إلى مف أفنةسبلميإلى رجؿ الكفاح، إلى مف زرع القيـ والمبادى اإل

 .إلى روح والدي الحبيب

  إلى .سر نجاحي ةصادق، إلى مف كانت دعواتيا الةلى رمز الحناف والتضحيإ الى القمب النابض،

 حفظيا اهلل بنوره. ةامي الغالي

ـ عمي ( حفظيا اهلل مف ) أ ةزوجتي الغالي إلىلى رفيقو عمري حياتي، إ ةلى وردلوفاء، إإلى رمز ا

 كؿ شر ....

 لى ابني ) عمي( فمذت كبدي إ

 .مجيب و سميعٌ ن  ، إينفعني بو  اهلل العمي القدير أفْ ائبًل س لكـ جميعا أىدي ثمرة عناء وصبر،
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 شكـروتقديـر

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

، وعمى آلو مبيفٍ  عربيٍ  بمسافٍ  بي األميف، الناطؽِ عمى الن   بلـُ والس   رب العالميف، والصبلةُ  هللِ  الحمدُ 
 ... أما بعد... الديفِ  ىتدى بيداه إلى يوـِ ومف ا، وصحبو أجمعيف

لـ  فْ "مَ  :المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ )لئف شكرتـ ألزيدنكـ( وقوؿِ  :و تعالىا مف قولِ إنطبلقً 
 يشكر اهلل". ال اَس الن   يشكرِ 

 ىذا الجيدِ  ذي وفقني إلتماـِ و وتعالى ال  اهلل سبحانَ  بعدَ  ،والعرفافِ  و بالتقديرِ ي أتوجَ نن  فإ بدايةً  
و مُ ، لما قدمتو وتقد  والعمماءِ  العمـِ  موئؿُ  -جامعة اإلسراء -األكاديمي العظيـ  رحِ لى الص  ، إتواضعِ المُ 

لى عَ ولقبِ  سموِ ىا كؿٌّ بالى روادِ ، وا  ومميزةٍ  راقيةٍ  تعميميةٍ  مف برامجَ   ، وأخص  يا المختمفةِ ادتِ مَ و وا 
األردني  البِ الط   شخصيةِ  يا في بناءِ التي تؤدي رسالتَ ، العموـ التربوية واآلداب عمادة كميةِ  بالذكرِ 

 .وأصالةً  ،اوعممً  ا،قً مُ خُ 

 كميةِ  عميدِ ، (براىيـ صومافأحمد إتقديري إلى أستاذي الدكتور الفاضؿ )و  شكري بعظيـِ  كما أتقدـُ 
مف  وأعطاني الكثيرَ  ،عمى ىذه الرسالةِ  شراؼِ باإل ؿَ والذي تفض   ،في ىذه الجامعةِ  التربويةِ  العموـِ 
 حتراـِ واإل والعرفافِ  كرِ الش   فمو مني عظيـَ  ،يا المتواضعةِ بصورتِ  ىذه الرسالةَ  لتخرجَ ؛ هيدِ و وجُ وقتِ 

 .العمـِ  و عمى طريؽِ ا لطبلبِ ا عونً و اهلل دائمً ، وجعمَ والتقديرِ 

يـ عمى اإلطبلع عمى ىذا وني بموافقتِ مُ كر   فَ الذي، المناقشةِ  لجنةِ  عضاءِ أل كرِ بالش   اأيضً  كما أتوجوو 
بداءِ متواِضِع ال العمؿِ    بالدكتورِ ، ممثبًل العمؿُ  ا استغمتو ليسيرَ يـ جزءً فمنحوني مف وقتِ ، يـمبلحظاتِ  وا 

لتفضميـ ، والدكتور)جماؿ العساؼ( ،)زىرية عبد الحؽ( الدكتورةِ  ستاذةِ واأل، )أحمد إبراىيـ صوماف(
ثرائِ  بمناقشةِ   .مةِ يـ القيّ يا بمبلحظاتِ رسالتي ىذه وا 

حقاقً   مف المممكةِ  ميفَ المحك   ادةِ إلى الس   قديرِ والت   كرِ الش   أتقدـ بجزيؿِ  ،ا بالفضؿِ واعترافً  ا لمحؽ  وا 
 في تحكيـِ  وتوجيياتٍ  وه مف نصائحَ ا بذلُ مَ لِ  ؛حدةِ المت   العربيةِ  اإلماراتِ  ، ومف دولةِ الياشميةِ  ردنيةِ األ

 .سوءٍ  مف كؿ   اهللُ  يـُ حفظَ ، وتقديرٍ  اـٍ حتر ا فميـ مني كؿ   ،راسةِ الد   أدواتِ 
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 وضةِ الر   لدى أطفالِ  قافي  الث   الوعي   في تنميةِ  فلِ الط   عمى أدبِ  قائمٍ  برنامجٍ  فاعميةُ 
 إعداد

 مازن عمي الشوابكة

 إشراف
 صومانابراىيم حمد أالدكتور 

 الممخص

ُ   بشٔاِس   فاػ١ٍة  ٌٝ إ ؼشف  اٌح   ساعة  اٌذ   ٘زٖ  ٘ذفث ً  اٌط   ػٍٝ أدب   لائ ٟ  اٌٛػٟ اٌر   فٟ ج١ّٕة   ف  ماف

  ً ٓ   ٚطفٍةً، ( طفًل 50ِٓ ) ساعة  اٌذ   ٚجىٛٔث ػ١ٕة  ، ٚضة  اٌش   ٌذٜ طف ػٍٝ ِصّٛػحٟ  ِٛصػ١

ُ   ،ابطة  اٌض   ّٛػة  فٟ اٌّص  ٚطفٍةً طفًل  (25) ،صش٠ب١ة  اٌح   فٟ اٌّصّٛػة   ٚطفٍةً  ( طفًل 25: )ساعة  اٌذ    ج

ُ  اٌح   ٌّذ٠ش٠ة   ابؼة  اٌح   األطفاي   س٠اض   ِشظٍة   ُ٘ ِٓ اخح١اس   ِادبا ٌٍؼاَ  ة  فٟ ِعافظ، اٌخاص   ؼ١ٍ

ّ   ،اٌذساعة   ٘ذف   ٌٚحعم١ك   ،2017/2018 اٌذساعٟ : فٟ ٍة  اٌّحّر   ساعة  اٌذ   أدٚات   اٌباظد   ُ  ص

ُ  اٌح   بشٔاِس  اٌ ً  اٌٛػٟ اٌر   ، ِٚم١اط  ً  اٌطف ػٍٝ أدب   ؼ١ٍّٟ اٌمائ  اٌباظد   ، ٚلذ جأوذ  ٚضة  اٌش   مافٟ ٌطف

 ٙا.باج  ٙا ٚذ  ذل  ِٓ ص  

 ب١ٓ أفشاد  ( α = 0.05)ػٕذ ِغحٜٛ   ،إظصائ١ة   ٌة  الد رات   شٚق  ف   ٚشٛد   ٚلذ أظٙشت إٌحائس  

َ  عحعث باس  حٟ د  اٌ  ، صش٠ب١ة  اٌح   اٌّصّٛػة   ٌصاٌط   ابطة  ٚاٌض   صش٠ب١ة  اٌح   ة  اٌّصّٛػ  اٌبشٔاِس   خذا

ٟ  اٌح   ُ   ؼ١ٍّ ً  اٌط   ػٍٝ أدب   اٌمائ  رات دالٌة   شٚق  ف   ٚشٛد   حائس  أظٙشت إٌ   ، وّامافٟاٌٛػٟ اٌر   فٟ ج١ّٕة   ف

ٓ   إظصائ١ة    مافٟ ٌصاٌط  ِغحٜٛ اٌٛػٟ اٌر   فٟ سفغ   اٌبشٔاِس   جأذ١ش   ِٓ ظ١د   ،ٚاإلٔاخ   وٛس  اٌز   ب١

َ   ،باإلضافة  وٛس  اٌز   ٓ   ً  فاػ  اٌح   ذش  ٠ؼضٜ أل ،إظصائ١ة   رٞ دالٌة   فشق   ٚشٛد   إٌٝ ػذ  اٌبشٔاِس   ب١

  .ٚاٌصٕظ  

ٟ  اٌح   ٟ اٌبشٔاِس  حبٕ  ب ساعة  اٌذ   ث  أٚص   ، إٌحائس  ٘زٖ  ٛء  فٟ ض  ٚ  ،األطفاي   س٠اض   ً  ب  ِٓ ل   ؼ١ٍّ

  ّ ً  أِٓ  ٗٚجمذ٠ ٟ   جط٠ٛش   ش ٟ  اٌر   ِغحٜٛ اٌٛػ  . ماف

ً  ٌط  ا أدب   =يةُ فتاحِ المِ  الكمماتُ  ٟ  ف ٟ  اٌر   ، اٌٛػ .ة  ٚض  اٌش   ، أطفاي  ماف
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