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:تعالى قال  

 

هه  للّاه  ")َشِهدَ  وَ  إِلَّ  إِلَـهَ  لَ  أَنَّ وَ  إِلَّ  إِلَـهَ  لَ  بِاْلقِْسطِ  َقآئَِما   اْلِعْلمِ  َوأهْولهواْ  َواْلَمالَئَِكةه  هه  هه

".( اْلَحِكيمه  اْلَعِزيزه   

 صدق للا العظيم
 سورة : آل عمران

18اآلية:  
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أنا آالء َجمال عبد الكريم خليفات، أفوَّض جاِمعة اإلسراء ِبتزويد ُنسخ ِمْن ِرساَلتي َوَرقيَّاا أو    

أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص ِعند َطَلِبها. للمْكَتبات إلكترونيَّاا   
 
 

 اإلسم: آالء جمال عبدالكريم خليفات.
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 َقرار لجنة الُمناقشة 
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 2018-8-7وُأجريت ِبتاريخ:
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 إقرار الّسالمة اللُّغوية 

 
 

قع أدناُه بأنَّ الّرســــالة الموســــومة " أ     اْلوعي  الّدراما الّتعليمية في تْنميةاســــتخدام  ثرُأقرُّ أنا الموَّ
ة" والُمءـدَّمـة ِمْن ِقبـل آالء جمـال عبـدالكريم خليفـات. وبعـد التـّدقي  الـديني  ال الّرْوضــــــــــــــــَ لَـدى أطفـْ

َبحـت ا ن خـاليـة ِمْن اللُّغوي والنَّحوي واإلمالئي تمَّ تصـــــــــــــــحيا بعض الكلمـات والجُ  مـل، وَأصـــــــــــــــْ
قع على هذا الَءرار.األخطاء وَبناء على ما ذُ   كر أعاله أوَّ

 
 
 
 

 االسم: د. عدنان عبد الكريم خليفات                                                        
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 اإلهداء
 

إلى المعلم والمربي األول الذي بمشكاة نوره وهديه أشرقت قلوب العلماء ففاضت علماا وخيراا وبراا سيدنا 
 وشفيعنا محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 
لى َمْن علََّمني أوَل ما علَّمني أنَّ ميراث العلم خيٌر وأبءى ِمْن ميراث المال  وا 

 إلى والدي الَعزيز
 

 إلى التي أفّنْت شبابها ِلتزرعني ِبترَبِة العلِم..ويا ُأمَّاُه ها أنا اليْوَم َقْد أثمرت..
 إلى الءلِب الّناصِع بالبياض والدتي الَعزيزة

 
 إلى َرمِز الَعطاِء والوفاِء الذي عاَش سنين أِلجِل ِتلَك اللََّحظات الُمنيرة

 إلى َمْن كاَن َسنداا ِلطموحي وعوناا ِلنجاحي
 إلى زوجي الفاضل ُمحمد الَءطارنة 

 
 إلى َسَندي وعزوتي في هذه الّدنيا ..أخوتي فراس وعاصم

 
 إلى َمْن هم أنءى ِمْن الَبَرد وأبيض ِمن الّثلج ..أخواتي مروة ودانية وُلجين

 

 إلى َمْن رآهم قلبي قبل عيناي ..أوالدي علي وأمير
 

 
ِه الدِّراسةُأهدي هذ  
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 الشكر والتَّقدير
 

ـــــــلين ســـــــّيدنا ُمحمـــــــد       ـــــــاء والُمرَس ـــــــى ســـــــيد األنبي ـــــــالُم عل الحمـــــــد هلل رب العـــــــالمين والصـــــــالة والّس
 وعلى آِلِه وصحِبِه أجَمعين.

ـــــه       ـــــ  ِبجالل ـــــراا حمـــــداا يلي ـــــُه الحمـــــُد أوالا وآِخ ـــــِه َفل ـــــى َفْضـــــِلِه َوَكَرِم أمـــــا َبعـــــُد أشـــــكُر اهلل تعـــــالى عل
 وَعظيم سلطاِنِه.

طالبــــة فـــــي  تنـــــيوأتوجــــه بالشــــكر الخـــــالص وفــــاءا وتءـــــديراا واعترافــــاا منـــــي بالجميــــل إلـــــى مــــن رع     
ه مــــن نصــــا تــــعلــــى مــــا قدم هنــــاء الفلفلــــي ةالفاضــــل ةالــــدكتور  ةي األســــتاذتي ومشــــرفترســــالتي، أســــتاذ

رشــــــــاد، فءــــــــد كانــــــــ األثــــــــر الكبيــــــــر فــــــــي إظهــــــــار هــــــــذه الرســــــــالة  ةالســــــــديداتهــــــــا لتوجيه توتوجيــــــــه وا 
 .ة إلى حيز الوجودالمتواضع

ـــــــكر والتّءـــــــدير إلـــــــى لجنـــــــة الُمناَقشـــــــة ِلءبـــــــوِلهم ُمناَقشـــــــة ِرســـــــاَلتي علـــــــى كثـــــــَرِة وَأَتءـــــــّدُم     ِبجزيـــــــل الشُّ
 سأُل اهلل َتعالى أن يأجرهم ويرفع َدرجاتهم في الّدنيا وا خرة.وأَمشاِغلهم وضي  وقتهم، 

 ،الفضـــــل بعـــــد اهلل علـــــى البحـــــث منـــــذ كـــــان الموضـــــو  عنوانـــــاا وفكـــــرة ِلمـــــن لـــــهُ والشـــــكر الجزيـــــل     
 عميد كلية العلوم التربوية الُمحترم. أحمد صومان الدكتور الفاضل ،إلى أن صار رسالة

ا داب  ليَّتــــــي، عميــــــدة كُ تاذة الفاِضــــــلةشــــــكر األســــــأوقــــــد توجــــــب علــــــي االعتــــــرا  بالفضــــــل بــــــأن    
، واأُلســـــتاذ الـــــدكتور صـــــباا العجيلـــــي علـــــى مـــــا قـــــدماه ســـــتاذ الـــــدكتورة زهريـــــه عبـــــد الحـــــ والعلـــــوم األ

وجميــــــع أســــــاتذتي الكــــــرام علــــــى إســــــنادهم لــــــي طــــــوال مــــــدة لــــــي عنــــــد طلبــــــي لالستشــــــارات العلمّيــــــة، 
 بحثي.

وأتءـــــدم بشـــــكري وتءـــــديري لكـــــل مـــــن ســـــاهم بصـــــورة مباشـــــرة أو غيـــــر مباشـــــرة فـــــي إنجـــــاا هـــــذا      
 الجهد وسهوت عن ذكر اسمه.

  وأسال اهلل تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاا لوجهه الكريم.
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 الُملَّخص
ـــــدى       َهـــــَدَفْت الدِّراســـــة إلـــــى التَّعـــــّر  علـــــى أثـــــر اســـــتخدام الـــــدَّراما الّتعليميـــــة فـــــي تنميـــــة الـــــَوعي الـــــّديني ل

ــــْت عينــــة الدِّراســــة ِمــــن ) َن وضــــة. َتكوَّ أطفــــال الُمســــتوى الثّــــاني ِمــــن ريــــاض ( طفــــالا وطفلــــة ِمــــْن 46أطفــــال الرَّ

نــــــت المجموعــــــة الّتجريبيــــــة مــــــن 6-5األطفــــــال فــــــي مدينــــــة عّمــــــان، َتتَــــــراَوا أعمــــــاُرهم بــــــين ) ( ســــــنوات. وتكوَّ

وِلتحءيـــــ  أهــــدا  الدِّراســــة تــــم اتِّبـــــا   ( طفــــالا وطفلــــة.20( طفــــالا وطفلــــة، والمجموعــــة الّضـــــاِبطة ِمــــْن )26)

االخِتبـــــار الءبلــــــي والَبعــــــدي ِلمجمـــــوَعتي الّدراســــــة التجريبيــــــة  يبــــــي ذالَمـــــنهج الّتجريبــــــي بتصـــــميم شــــــبه التجري

: برنــــــامج الـــــــّدراما الّتعليميـــــــة األداتــــــين ا تيتـــــــين  الدِّراســـــــة اســــــتخَدَمْت الباِحثـــــــة وِلتحءيـــــــ  َهــــــد والضــــــاِبطة.

اللَّفظــــــي والُمصــــــوَّر)إعداد الباِحثــــــة(. وأظهــــــرت نتــــــائج الدراســــــة  )إعــــــداد الباِحثــــــة(، واخِتبــــــار الــــــَوعي الــــــّديني

وجـــــــود فـــــــرو  فـــــــي متوســـــــط درجـــــــات الءيـــــــاس البعـــــــدي الخِتبـــــــار الـــــــوعي الـــــــّديني بـــــــين أفـــــــراد المجمـــــــوعتين 

ـــــذكور  ـــــين متوســـــط درجـــــات ال الّتجريبيـــــة والّضـــــاِبطة، وِلصـــــالا الَمجموعـــــة الّتجريبيـــــة، َوعـــــدم وجـــــود فـــــرو  ب

عــــدم وجــــود فــــرو  ذات داللــــة إحصــــائية دالــــة بــــين فــــي اخِتبــــار الــــوعي الــــّديني، وَ وُمَتوســــط درجــــات اإلنــــاث 

غيـــــري متوســـــطات درجـــــات الءيـــــاس البعـــــدي الختبـــــار الـــــوعي الـــــديني لـــــدى األطفـــــال تعـــــزى للتفاعـــــل بـــــين مت



 م
 

وفــــــي ضــــــوء هــــــذِه الّنتــــــائج اْســــــتنَتَجْت  .، والطريءــــــة اإلعتياديــــــة( وجــــــنس الطفــــــلالطريءــــــة )الــــــدراما التعليميــــــة

ـــــال الّروضـــــة، الدِّرا ـــــّديني لـــــدى أطف ـــــة الـــــوعي ال ـــــي تنمي ـــــة فعالـــــة ف ـــــامج الـــــّدراما الّتعليمي ـــــَأنَّ أنشـــــطة برن ســـــة ب

َتضــــــمين منــــــاهج ريــــــاض اأَلْطفــــــال ُنصوصــــــاا دراميــــــة ومْســــــَرحيَّة َتَتناَســــــُب َمــــــَع  أهميَّــــــةوتوصــــــي الدِّراســــــة بِ 

ــــة الروضــــة، كمــــا وتوصــــي بَ  ــــال َمرحل ــــة الــــدَّراما اســــتخدام ُمعلِّمــــات ريــــاض  أهميــــةطبيعــــة أطف ــــال طريء اأَلطف

 التعليمية إلى جانب طر  الّتعليم اأُلخرى.
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