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ْنسَ  *اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلََق  ا ََ َخلََق اْْلِ

الَِّذي َعلََّم  *اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم  *ِمْن َعلٍَق 

ْنَسا ََ َما لَْم يَْعلَْم  *بِاْلقَلَِم  *َعلََّم اْْلِ  
(5-1)سورة العلق :   
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 اإلهداء

من رباني بكل حب ونقاء .....*إلى من ال يعرف للعطاء حدود ...... إلى   

 إلى األب السخي الغالي الذي أعطاني أكثر بكثير مما أستحق ......

. )  والدي الحبيب  (.إلى من شجعني و حفزني على طلب العلم ........  

أيامي ...... إلى نبع الحنان .......حياتي ....... ونور إلى ربيع *   

) أمي الغالية (.   .إلى ملجئي حين تقسو األيام .........  

.)خالد الرواد(خطيبيو قلبي الكبير إلى سندي.. إلى توأم الروح *   

وا الخير لي خوتي حبات اللؤلؤ أغلى الناس لدي الذين وقفوا إلى جانبي و تمن* إلى إ
يحيى و أنس (. ) محمد و شيماء و تيماء و حسام و إخوتي  

......إلى أعمدة العلم والمعرفة الذين خطوا لي و لألخرين صفحات اإلبداع *  

  * إلى األصدقاء الذين كانوا عونًا لي في مشواري لتحقيق حلمي .....

 إليكم جميعًا أهدي هذا الجهد المتواضع
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 الشكر والتقدير

(7سورة ابراهيم )"َلِئن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكمْ "   

مد وعلى آله و العالمين والصالة و السالم على سيد األنبياء و المرسلين سيدنا مح الحمدلله رب
 صحبه آجمعين ...... أما بعد :

كرًا يليق بجالله أشكر الله عز وجل على فضله و كرمه له الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا و شف
ألستاذة ليم التقدير و يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر و اإلمتنان و عظ و عظيم سلطانه.

ني من علمها هذه التي منحتباإلشراف على رسالتي لتكرمها الدكتورة هناء حسين الفلفلي 
في سطور  ساعدتني على تلمس الصوابف، و وقتها الثمين و توجيهاتها السديدة، الفياض

همتي و خير صفحات رسالتي، و إغنائها بآرائها و مقترحاتها، فكانت خير سبيل لتسهيل م
ا في إخراج البحث بهذه الصورة.بإسهامهموجهة و مرشدة لي   

 ة عبدالحقالدكتورة زهريكما أتقدم بجزيل الشكر لجامعتي جامعة اإلسراء و عميدة كلية اآلدب 
عقبات التي ، لما يقدمان من جهود لتذليل ال الدكتور أحمد صومان و عميد كلية العلوم التربوية

من خالل يلي لألستاذ الدكتور صباح العجو أتقدم بجزيل الشكر  تواجه الطالب أثناء دراستهم.
شة بقبولهم و أتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة المناقما قدمه لي عند طلبي االستشارات العلمية. 

يرفع رهم و مناقشتي رسالتي على كثرة شواغلهم و ضيق وقتهم، فأسأل الله تعالى أن يأج
 درجاتهم في الدنيا و األخرة.

في ذلك . ما أتقدم بجزيل الشكر للسادة المحكمين ألدوات الدراسة على ما بذلوه من جهدك       

س في كلية العلوم لتدريتقدم بشكري وعرفاني ألساتذتي الكرام أعضاء هيئة اال يفوتني أن أو     
ذان لال ةأخص بالشكر و اإلمتنان إلى مدير و مديرة مدارس و روضة طريق الهداي و التربوية.

 ساعداني في تخطي و إتمام هذه الرسالة.
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 ملخص

فاعلية برنامج أنشطة فنية في تعديل سلوك األطفاا  وو  النشااا الئا،اد   إلىاستهدفت الدراسة الحالية التعرف 
مان أطفاا  التساتول اليااني مان ر اا  يعاانو  مان النشااا الئا،اد ( طفاًل و طفلة 03تكونت أفراد الدراسة من )

 لتحقياااه أهاااداف الدراساااة تااا  اسااات دا  التااانهجو   ( سااانوا 6-5األطفاااا  فاااي عتاااا   تراوحااات أعتااااره  مااان )
التجر بياااة  و بعاااد  لتجتاااوعتي الدراساااة ال اااابطة و القياااال القبلاااي و ال   و شااابه التجر باااي ر باااي بتماااتي التج

القياااال التتبعاااي للتجتوعاااة التجر بياااة  و اسااات دمت الباحياااة برناااامج أنشاااطة فنياااة و اااا،تتي الت ااااهر السااالو ية 
،ج . وأظهار  نتااد ها و ثباتهااوت  التحقه من ص التعلتا  واألمها  للطفل وو  النشاا الئا،د من وجهة ن ر

  ما،ية بين التجتوعتين التجر بية و ال ابطة على القياال البعاد  لتقاديراالدراسة وجود فروق وا  داللة إح
و لمااالا التجتوعااة التجر بيااة.   تااا   طفااا  ا،تااة الت اااهر الساالو ية للنشاااا الئا،ااد لاادل األ التعلتااا  علااى

ر الساالو ية للنشاااا الئا،ااد نسااين فااي القيااال البعااد  علااى  ا،تااة الت اااهبيناات النتااا،ج عااد  وجااود فااروق بااين الج
  و عااد  وجااود أثاار للتفاعاال بااين متوياار الجااني واألنشااطة الفنيااة فااي تعااديل ساالوك األطفااا  وو  طفااا لاادل األ

حما،يًا بين متوساطا  تقاديرا  التعلتاا  علاى  ا،تاة الت ااهر إعد  وجود فروق داله و  ذلك  النشاا الئا،د 
الساالو ية للنشاااا الئا،ااد فااي القياسااين البعااد  و التتبعااي  و هااذا يااد  علااى اسااتترار ة فعاليااة برنااامج األنشااطة 

  وفاي ضاوء هاذل النتاا،ج اساتنتجت الفنية التقد  ألطفا  الروضة في تعديل سلوك األطفا  وو  النشااا الئا،اد 
راء اسااة بااأل  األنشااطة الفنيااة فعالااة فااي تعااديل ساالوك األطفااا  وو  النشاااا الئا،ااد  و توصااي الدراسااة باااإجالدر 

توفير أنشاطة فنياة و  دورا  تدر بية لتعلتا  الر ا  ألجل تعليتهن فن التعامل مع األطفا  وو  النشاا الئا،د
 .الترغوبة عند األطفا مناسبة متنوعة داخل الروضة تساعد في الت فيف من بعض السلو يا  غير 

 الكلتا  التفتاحية : االنشطة الفنية   النشاا الئا،د   تعديل السلوك .
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