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 الشكر والتقدير 

 ،،،سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وبعدالحمد هلل حمدًا طيبًا والصالة والسالم على 

  لههل اهللسانطالقا من حديث رسولنا الكريم عليه السالم قال "من سلك طريقًا يلتمس فيه علما 
 طريقًا إلى الجنة" به

رام لمإإإا الإإإدكتورة هنإإإاء حسإإإين الفلفلإإإي وأقإإإ  بكإإإل احتإإإ ةمتنإإإاني لاسإإإتاذأفإإإ ني أتقإإإدم بخإإإال  
 بذلته من جهد في التوجيه واإلرشاد في جعل الرسالة في أحسن صورة وصياغة جميلة

شإإإإة شإإإإرفوني بقبإإإإول مناق نوكمإإإإا أتقإإإإدم بالشإإإإكر واالمتنإإإإان قعضإإإإاء لجنإإإإة المناقشإإإإة الإإإإذي 
 رسالتي

لم  لة الذين قراالدكتور أيم اقستاذ ربويةوأتقدم بالشكر الجزيل إلى عطوفة عميد كلية العلوم الت
ة ساتذيتوان عن تقديم التسهيالت إلنجاز الرسالة بالشكل المطلوب، والشكر الجزيل إلى اق
 المحكمين الذين قدموا لي خبراتهم العلمية التي ساعدت على إنجاح رسالتي

 وفي النهاية الشكر الموصول لكل من ساهم في إنجاح رسالتي
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 إعداد

 هللارشا سمير طاهر عطا

 شرا با

 هناء حسين الفلفلي االستاذة الدكتورة

 ملخ 

أثددددددا سة اإلددددددتلق سماعددددددتل  سة ددددددت   علدددددد  سةل دددددد  علدددددد  هدددددلدر سةلاسحددددددل سةلتةرددددددل  ةدددددد  سة  ددددددا  

( 15،  كوإلدددددر عرإلدددددل سةلاسحدددددل لدددددخ  طفدددددتو سةاو دددددلأةحدددددلود سة دددددلوسإل  ةدددددل  وسةفدددددخ دددددد   فددددد  س

ل للددددتر قتعددددتر سةلاسحددددل سةدددد رخ لمددددلوس علدددد  أعلدددد   ق ددددو  دددد   ع رمدددد   لددددخ لددددخ سةدددد كوا طفددددا

،  دددد  س  رددددتاه  لددددخ أطفددددتو سةلحدددد و  سةثددددتإل  لددددخ سة ددددلوسإل علدددد  قت لددددل للددددتها سةحددددلود سةددددلا تر 

 .( حإلوسر6-5سةارت  سة تمل د  للرإلل علتخ   اسوح أعلتاه  لخ    لل أطفتو 

ة ل رددددددف أهددددددلس   ،عددددددل سةوسلددددددل س   ددددددر سة تلثددددددل سة مددددددلر  عدددددد   سة  ار دددددد    مددددددلر  سةل لو 

ود وقت لددددل للددددتها سةحددددلسةلاسحددددل قتلددددر سة تلثددددل   إلددددتق  اإلددددتلق  اعددددتل  قددددت   علدددد  سةل دددد  وسةفددددخ، 

 . تة ل ف لخ ملق ت وث ت  تسة لوسإل  ث  قتلر  

دددددد   (a≤0.05 أل دددددار إل دددددت ق سةلاسحدددددل و دددددول دددددداوف  سر ل ةدددددل  لمدددددت رل عإلدددددل لحددددد و  

ل وحدددددددددطتر   دددددددددلراسر سةل للدددددددددتر  دددددددددرخ سة رتحدددددددددرخ سة  لددددددددد  وسة  دددددددددل  س وو  دددددددددداسل سةلاسحدددددددددل،    

 .إل ف ر لا تر سة رتس سة  ل  س ووس

 

 



 ن

 

كلدددددددددددت أل دددددددددددار إل دددددددددددت ق سةلاسحدددددددددددل و دددددددددددول دددددددددددداوف  سر ل ةدددددددددددل  لمدددددددددددت رل عإلدددددددددددل لحددددددددددد و  

 a≤0.05)  ددددددرخ ل وحددددددط   ددددددلراسر سةل للددددددتر  ددددددداسل سةلاسحددددددل علدددددد  ل رددددددتس للددددددتها سةحددددددلود 

 سإل ف ددددددر لا دددددتر سة رددددددتس    سة دددددلوسإل   دددددرخ سة رتحددددددرخ سة  دددددل  س وو وسة رددددددتس سة  دددددل  سةثدددددتإل ،

 سة  ل  سةثتإل . 

 ل دددددار سةإل دددددت ق أر دددددت أخ ل وحدددددط   دددددلراسر سةل للدددددتر  دددددداسل سةلاسحدددددل علددددد  قت لدددددلأو       

للددددددتها سةحددددددلود سة دددددددلوسإل  ددددددد  سة رددددددتس سة  لددددددد ، كددددددتخ أعلدددددد   ل ةدددددددل  لمددددددت رل عإلددددددل لحددددددد و  

 a≤0.05)  لدددددخ سةوحدددددط سةفا ددددد  ةل ت لدددددل، دددددد  لدددددرخ كدددددتخ ل وحدددددط   دددددلراسر سةل للدددددتر  دددددداسل

  ةددددل  لمددددت رل  ددددد  سة رددددتس سة  ددددل  س وو أقددددو  لسةلاسحددددل علدددد  قت لددددل للددددتها سةحددددلود سة ددددلوسإل

، ألددددددت ل وحددددددط   ددددددلراسر سةل للددددددتر  ددددددداسل سةلاسحددددددل علدددددد  قت لددددددل للددددددتها لددددددخ سةوحددددددط سةفا دددددد 

 ل ةدددددل  لمدددددت رل لدددددخ سةوحددددددط  سةحدددددلود سة دددددلوسإل  دددددد  سة ردددددتس سة  دددددل  سةثدددددتإل  كددددددتخ أقدددددو أر دددددت

 .سةفا  

 ددددد  وسةفدددددخ  ددددد   فددددد  سةحدددددلود سةلاسحدددددل  حددددد ت  سة اإلددددتلق سماعدددددتل  سة دددددت   علدددد  سةلأث  ددددر 
، كلددددددددت سحدددددددد إل  ر سةلاسحددددددددل  ل ددددددددوا سإل فددددددددت  لللددددددددول ددددددددد  سة ددددددددلوسإل  ةددددددددل  أطفددددددددتو سةاو ددددددددل

  ددددددلراسر سةل للددددددتر علدددددد  قت لددددددل سةللددددددتها سةحددددددلوكرل ةلحددددددلود سة ددددددلوسإل  ددددددد  سة رتحددددددرخ سة  ددددددل  
 وأومددددددر سةلاسحددددددل  ددددددلعو   لساسر سةارت  سةلكولرددددددل س وو وسةثددددددتإل  ، ل تاإلددددددل  تةوحددددددط سةفا دددددد ،

وسة تمددددددل(  تمكثددددددتا لددددددخ   ددددددلرخ س إلعددددددطل  سةلاكرددددددل ،وس   لتعرددددددل، و سةفإلرددددددل( ددددددد  سة اإلددددددتلق 
سةرددددددددول  ةلاو ددددددددل كلددددددددت أومددددددددر    ددددددددل لواسر  وعورددددددددل ةل للددددددددتر سةاو ددددددددل ة  ددددددددارف     هلرددددددددل 

ر س   لتعرددددددددل وسة ددددددددر  س ة ددددددددت  سةلاكرددددددددل وس   لتعرددددددددل وس إلعددددددددطل سةفإلرددددددددل ددددددددد   إللرددددددددل سةل ددددددددتاس
 س  اقرل ةل  أطفتو سةاو ل 

أطفدددددددددددتو سةاو دددددددددددل. سةحدددددددددددلود سة دددددددددددلوسإل ،، سةكللدددددددددددتر سةلف تلردددددددددددل   سة اإلدددددددددددتلق سماعدددددددددددتل 


