
  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
  

 

  طفل الروضة قصصي في تنمیة الثقة بالنفس لدىالبرنامج الاثر 
  

  *جوري معین علي. م.م
  
  لفصل االولا

  : مشكلة البحث
الت�ي تق�وم علیھ�ا     األساس�یة ف�ي حیات�ھ ، ب�ل ھ�ي الدعام�ة       مرحل�ة  أھ�م الف�رد ،   ةفي حی�ا  األولىتعد السنوات       

 األم��نھ��ذا الطف��ل عل��ى درج��ة معقول��ة م��ن   سینش��أك��ان  إذاوالت��ي منھ��ا یتق��رر م��ا  . حیات��ھ النفس��یة واالجتماعی��ة 
 ، وق�د  ف�ي طفولت�ھ تس�جل لدی�ھ     اإلنس�ان  موقف نفسي  یص�ادفھ  فأي ..انھ سیعاني من القلق النفسي  أوة ننیوالطمأ
                                                     ) ٣٠٠٢، ص ٢٠٠٠الرواجیة ، (  . شعوریا في كبرِه یستعیده

انھی�ار حی�اة الطف�ل النفس�یة لكون�ھ       إلىیؤدي ذلك  األساسیةكما ان لم یتم تنمیة الثقة بالنفس في ھذا المرحلة       
 والتفاع�ل الن�دماج  االقابلی�ة لالخ�تالط و  یمتل�ك   في حالة فقدانھ الثق�ة ب�النفس وذل�ك ال    اإلرادةسیصبح كائنا مسلوب 

وان للقص�ة      ( Stone & Shuch , 1957 : p112-114 ).مع المجتمع الذي یعیش فیھ بصوره ایجابیة 
لقص�ص ،  ابش�دیدو التعل�ق     األطف�ال  إن. ف�ل  في الط اإلنسانیةعوامل  أقوىمن  ألنھافي تنمیة الثقة بالنفس  ًادور

 ف�ي تنمی�ة الثق�ة ب�النفس     مھ�مٌ  لذلك كان على عاتق الریاض دوٌر ،أجوائھابشغف ویحلقون في  وھم یستمعون إلیھا
بوضعھا شبھ فعالة وھادفة في حیاة الطفل في تنمی�ة جوان�ب شخص�یة فھ�ي تع�د مكان�ا مالئم�ا         من خالل القصص

ھ�ي  . ھ�ا ھ�ذه الخب�رات    ومن الوسائل التربویة الت�ي یكتس�ب ب  . صورة  بأیسرالطفل الى المجتمع  إلدخالومناسبا 
وترفی�ھ الوج�دان ،    األحاس�یس تمثل عامال تربویا مھتم�ا ف�ي تھ�ذیب     ألنھاالقصص فھي تعد وسیلة ناجحة للتربیة 

،  ١٩٨٢حس�ن ،  ) ( ١٢٤، ص٢٠٠٩احمد ، ( . الطفل  إلىھذه الوسیلة  إیصالللمعلمة دورا حیویا في  إنكما 
  ) ١٤٧ص

 شكالت البارزة ف�ي ھ�ذه  ثقة الطفل بنفسھ من الم أنَّمن خالل خبرة الباحثة المیدانیة مع األطفال فقد الحظت      
س�تعمال المعلم�ة القص�ة    لتأثر بالظروف المحیطة بھ ولقل�ة ا المرحلة ولحساسیة ھذه المرحلة ولقابلیة الطفل على ا

نت�ائج بع�ض   لس�لوك عن�د األطف�ال ، فض�ال ع�ن      كأسلوب لتكوین بعض األتجاھات االیجابی�ة وتص�حیح أتجاھ�ات ا   
ھا في بغداد التي أظھرت أثر القصة في تنمیة الجانب الخلقي فقد برزت مشكلة البحث ، الدراسات التي تم إجراؤ

ارت�أت الباحث�ة القی�ام بھ�ذه الدراس�ة      ولعدم وجود دراسة عملت عن رفع مستوى الثقة بالنفس لدى طف�ل الروض�ة   
  :لسؤالین اآلتیین وحددت مشكلة البحث با

   في ھذا الوقت ؟بالثقة بالنفس في مدینة بغداد  بمستوى مرضي الریاض أطفالھل یتمتع 
  الریاض ؟ أطفالھل للقصة اثر في تنمیة الثقة بالنفس لدى 

  
       :أھمیة البحث

التي یتم فیھ�ا وض�ع    المرحلةتعد مرحلة الطفولة من أھم المراحل التي یمر بھا اإلنسان في حیاتھ وأخطرھا فھي 
البذور األولى للشخصیة التي تتبلور وتظھر مالمحھا في مستقبل حیاة الطف�ل ، والت�ي تك�ون فیھ�ا فك�رة واض�حة       
وسلیمة ع�ن نفس�ھ ومفھوم�ا مح�دد لذات�ھ الجس�میة والنفس�یة واالجتماعی�ة ، بم�ا یس�اعده عل�ى الحی�اة ف�ي المجتم�ع               

   ) ٢٧،ص١٩٩٤بھادر،(.ویمكنھ من التكیف السلیم مع ذاتھ
ك�ون تش�كیل الطف�ل فیھ�ا س�ھل وس�ریع ، ف�ان         إل�ى مرحل�ة الطفول�ة المبك�رة ترج�ع      أھمی�ة  إنمما تقدم ن�رى        

 ختالل وع�دم الت�وازن ف�ي شخص�یتھ ویمك�ن أن ی�ؤدي ذل�ك إل�ى        تتص�ف ب�اال   فأنھ�ا ساءت تربیتھ في ھذه المرحل�ة  
خوی��ف وھ��دم شخص��یة الطف��ل ف��ي ھ��ذه  یمارس��ون ت إنم��ن  لإلب��اءالعص��یة وف��ي ذل��ك تح��ذیر  لألم��راضتعرض��ھ 

  ) ٢٤، ص ٢٠٠١مدانات ، ( والثقة كي ینمو   باألمانالمرحلة وعلیھم مده 
 ارتباط�اً الس�ویة وت�رتبط بالس�لوك    ھ�ا  ح�د معاییر وأ األساس�یة س�مات الشخص�یة    أھ�م  أحدىوتعد الثقة بالنفس       
عامًا غیر مقتصر على مجال محدد كالسلوك  عدت الثقة بالنفس عامًالالشخصیة  ألبعادوفي تصنیف جلفود  ًاعام

فضال ع�ن  )  Culiford , 1959 : P408 – 411( ترتبط بالسلوك بشكل عام  وإنمااالنفعالي  أواالجتماعي 
وق�درتھا عل�ى التواف�ق الس�لیم      األخ�رى ذلك تعد الثقة بالنفس احد العوامل المھمة في نمو بعض سمات الشخص�یة  

  ) Eysenck , 1970 : P18. ( واالندماج مع المجتمع 
الت�ي تس�ھل ھ�ذه     األس�الیب  لثقة ب�النفس وذل�ك م�ن خ�الل اس�تعمال     دورھا المھم في تنمیة ا األطفالولریاض       

تع�د   ألنھ�ا القص�ة فھ�ي وس�یلة ناجح�ة للتربی�ة       األس�الیب العملیة لكي یتسلح بھا لتنش�ئتھ تنش�ئة ص�حیحة وم�ن ھ�ذه      
 ١٩٨٢حس�ن،  .(اه تشجعھ على التركیز واالنتب أنھاوترقیة الوجدان كما  ساألحاسیعامًال تربویا مھما في تھذیب 

  ) ١٤٧ص ،
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دورًا حیویًا ف�ي إیص�ال ھ�ذه الوس�یلة إل�ى الطف�ل فم�ن خ�الل القص�ة یكتس�ب الطف�ل الس�لوك             للمعلمة  أنكما       
ة الس��لیمة س��س التربوی�� الأفض��ًال ع��ن ض��رورة تطبی��ق   . ل م��ع المجتم��ع  الجی��د ال��ذي یس��تطیع م��ن خالل��ھ التفاع��   

  ) ٤٥، ص ١٩٨٦،  الخضیر.(بھ من دور والصحیحة من المعلمات وإدراكھن لخطورة ما یقمن
تكوین شخصیة الفرد مس�تقبًال ، فالطف�ل    أساسمتغیر الثقة بالنفس الذي یعد  أھمیةومن خالل ما تقدم تظھر       

الواثق من نفسھ تكون لدیھ القدرة على التوافق والتفاعل السلیم مع المجتمع كم�ا تك�ون لدی�ھ الق�درة عل�ى مواجھ�ة       
ھ�ذه المرحل�ة العمری�ة إذ أنھ�ا     ج�وھر   القصة التي تع�د  أھمیةالمشكالت التي تواجھھ في مستقبل حیاتھ فضًال عن 

ف�ي ھ�ذه المرحل�ة وھ�ي الراوی�ة لك�ل        وتثبی�ت الس�لوك الس�لیم    للطف�ل  ة الص�حیح  المعلوم�ات  لإلیص�ا مفی�دة  تكون 
  . المختلفة  أحوالھ

  
  :حدود البحث

   .  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الریاض في مدینة بغداد للعام الدراسي  بأطفالیتحدد البحث       
  

  :ھدف البحث
ة بالنفس لدى أطفال الروضة وینجم الثق تنمیةلكشف عن اثر برنامج قصصي في ا الى البحث الحالي یسعى      

عن ھذا الھدف مجموعة من األھداف الفرعیة یمكن التحقق م�ن ص�حتھا م�ن خ�الل أختب�ار الفرض�یات الص�فریة        
   :اآلتیة 
ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین المتوس�ط الحس�ابي ل�درجات المجموع�ة التجریبی�ة والمتوس�ط الحس�ابي         -١

  ) .  ٠.٠٥( للتطبیق القبلي ألداة قیاس الثقة بالنفس عند مستوى داللة لدرجات المجموعة الضابطة 
ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین المتوس�ط الحس�ابي ل�درجات المجموع�ة التجریبی�ة والمتوس�ط الحس�ابي         -٢

  ) .  ٠.٠٥( لدرجات المجموعة الضابطة للتطبیق ألبعدي ألداة قیاس الثقة بالنفس عند مستوى داللة 
ق دال إحص��ائیًا ب��ین المتوس��ط الحس��ابي ل��درجات المجموع��ة التجریبی��ة  للتطبی��ق القبل��ي      ال یوج��د ف��ر  -٣

  ) .  ٠.٠٥( والبعدي ألداة قیاس الثقة بالنفس عند مستوى داللة 
ال یوج��د ف��رق دال أحص��ائیا ب��ین المتوس��ط الحس��ابي ل��درجات المجموع��ة الض��ابطة للتطبیق��ین القبل��ي         _ ٤

  .) ٠،٠٥(والبعدي عند مستوى داللة 
  

  :تحدید المصطلحات
   عرفھ:  البرنامج  -١

  )  ٢٠٠١( بھادر 
الت�ي  وتوص�یتھا   ھو مجموعة األنشطة واأللعاب وممارسات علمیة یقوم بھ�ا الطف�ل تح�ت أش�راف المش�رفة           

تعمل على تزویده بالخبرات والمعلومات والمفاھیم واالتجاھات التي من شأنھا تدریبھ على أسالیب التفكیر السلیم 
  ) .١١٨، ص٢٠٠١بھادر، .(والتي ترغبھ في البحث واالستكشاف 

  )  ٢٠٠١( وعرفة السعدي 
زمنیة محددة لتحقیق  مدةھو مجمل الخبرات واأللوان والنشاطات التي تخطط وتنفذ في سیاق معین وخالل       

  ) ١٣١، ص ٢٠٠١السعدي ، .( أھداف منشودة 
  

  تعریف الباحثة لبرنامج البحث 
جموعة نشاطات مقدمة ألطفال الریاض بصیغة قصص ضمن خطة مح�دودة بفت�رة زمنی�ة تھ�دف إل�ى      ھو م      

  . رفع المستوى لدیھم بدرجات معینة یمكن مالحظتھا من خالل الزیارة الحاصلة على آداة القیاس المطبقة علیھم 
  
   :   Storyالقصة  -٢

  )  ١٩٨٩( وقد عرفھا إلھیتي 
بأنھا فن من فنون األدب ، وتتشكل من عناصر أساسیة تتمثل بالشخصیات والح�وادث والمواق�ف واألج�واء          

واألفك��ار ، وتس��تعین بالكلم��ة ف��ي التجس��ید الفن��ي ، إذ تق��وم بالنھای��ة إل��ى إث��ارة العواط��ف واالنفع��االت والعملی��ات    
  )   ٣٣، ص ١٩٨٩إلھیتي ، .( طفال العقلیة المعروفة كالتصور والتذكر والتخیل والتفكیر لدى األ

  )  ١٩٩١( وعرفھا شحاتة 
بأنھا حكایة تقوم على اإلحداث ، والصراع ، والعقدة والحل ، والشخوص ، والزمان ، والمك�ان ، والھ�دف         

  ) ١٤٩، ص١٩٩١شحاتة،.(المنوط بھا ھو اإلمتاع والتسلیة 
  )  ١٩٩٥( بینما عرفھا دیاب 

دی��اب ، .(دھش لھ��ا عق��ل الطف��ل لم��ا تحمل��ھ م��ن خی��ال وعجائ��ب ین�� " جم��ال ومتع��ة " ائق بأنھ��ا ف��ن أدب��ي ش��      
  ) ١٤٤ص ،١٩٩٥



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
  

 

  عرفھا )  ٢٠٠١( إما الضبع 
عمل فني یتضمن إثارة انبھار الطفل والترفیھ عنھ مما یؤدي إلى إثارة ذكائھ وتروقھ للجمال الذي یثیر فی�ھ        

حب االستطالع ، فضًال عن التوافق الروحي والنفسي ، كما تتضمن تثقیف الطفل بما تثیره من انتباه ، وھو أول 
.( ة وجم�ع البیان�ات والتأك�د م�ن ص�حتھا ت�م تفس�یرھا        خطوة من خطوات التفكیر العلمي الذي یقوم على المالحظ� 

  )   ٢٣٩، ص ٢٠٠١الضبع ، 
  

  : بأنھا من خالل ما تقدم یمكن للباحثة أن تعرف القصة
حكایة تقص إلى األطفال بصورة مشوقة تساعد على تقریب المفاھیم التي تھتم بھا التربی�ة تبرزھ�ا بص�ورة          

  .یة شخوص أنسانیة أو كارتونیة أو حیوان
  
     Self Confidenceالثقة بالنفس  -٣

  )  ٢٠٠١( وقد عرفھا الخطیب والزبادي 
شعور الفرد بأنھ قادر على تسدید أموره الذاتیة وتحقیق التوافق النفسي واالجتماعي من دون االعتماد عل�ى        

  ) ٤٩، ص ٢٠٠١الخطیب والزبادي ، .( اآلخرین وبخاصة الوالدین 
  )   ٢٠٠٦( وعرفھا زغیر 

سمة من سمات تكامل شخصیة الفرد تتمثل بإیمان الفرد بقابلیاتھ وقدراتھ في االعتماد عل�ى نفس�ھ ف�ي إدارة          
 ٢١٦، ص ٢٠٠٦زغیر ، .( أموره والشعور بتقبل اآلخرین والمشاركة االیجابیة في الحیاة األسریة والمدرسیة 

 (  
  عرفھا )  ٢٠٠٨( أما المقرن 

  .                         لفرد شعور كاف بأنھ قادر على النجاح في األمر الذي یرغب القیام بھ أن یكون لدى ا      
  )المقرن ، نت (      

  
  التعریف النظري للباحثة 

سمة من سمات تكامل شخصیة الطفل إلثبات ذاتھ واحترامھ لآلخرین وتنعكس في اعتماده على نفسھ وعدم       
    . شعوره بالعجز والفشل 

  
  التعریف اإلجرائي للباحثة 

  .الدرجة الكلیة التي یحصل علیـھا الطفل على أداء قیاس الثقة بالنفس التي وضعتھ الباحثة       
  
      Kinder Gardenریاض األطفال  -٤

    Sheldon & Barbra)  ١٩٨٠( وقد عرفھا شیلدون وبربارة 
ف�رض المطال�ب عل�ى      م�ن المكان الذي ینغمس فیھ األطفال بلعب حر في بیئ�ة یس�ودھا ال�ود والتش�جیع ب�دالً           

  )  Sheldon & Barbra , 1980 : p 65-67.(األطفال 
  )  ٢٠٠٤( وعرفھا الحربات 

) .( س�نوات   ٦حتى  ٣ (المرحـلة العمـریة السابقة للمرحلة االبتدائیــة لألطفـال الذي تترواح أعمارھم من       
  )  ١١، ص ٢٠٠٤الحربات ، 

  
  

  الفصل الثاني
  االطار النظري والدراسات السابقة 

     Self Confidenceالثقة بالنفس 
البیئ��ة دورًا مھم��ًا ف��ي نم��و الثق��ة ب��النفس إذ تنم��و  وت��ؤديتنم��و الثق��ة ب��النفس ت��دریجیًا خ��الل مرحل��ة الطفول��ة       

باستمرار تبعًا للظروف والخبرات الشخصیة الت�ي یم�ر بھ�ا الطف�ل ، وان حص�یلة ك�ل موق�ف م�ن المواق�ف الت�ي           
 إب�راھیم، ( .یتعرض لھا الطفل یضیف إلى إدراكھ صورة عن نفسھ إما أن تك�ون ھ�ذه الص�ـورة س�لبیة أو ایجابی�ة     

  ) .١٢٣، ص١٩٨٨عطیة، أبو) ( ١٠٧، ص٢٠٠٥
ولألس��رة ال��دور ف��ي تنمی��ة الثق��ة ب��النفس وذل��ك م��ن خ��الل التربی��ة حی��ث تس��اعده عل��ى التجری��ب ، وتس��انده           

وتش�جعھ  . وتدعمھ في مساعیھ وفي صعوباتھ ، وتمنحھ شیئًا فشیئًا الفرصة المناسبة لیصبح مستقًال وواثقًا بنفسھ 
وسماعھ وحرض عنده غریزة الكالم ، وخل�ق ج�و م�ن العنای�ة واالھتم�ام      على التعاون والمساعدة واإلصغاء إلیھ 

مام�ھ لك�ي   ت ، وترك مقدار معق�ول م�ن الحری�ة أ   بالطفل فال یداخلھ شعور بأنھ كما مھمًال أو شیئًا صغیرًا في البی
  )  ١٠، ص٢٠٠٠الرواجیة ، ) ( ١٧٧،ص٢٠٠٥یم،إبراھ.(یعبر عن ذاتھ باللھو أو الدرس أو معاشرة أقرانھ 
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ن عملیة تحمل المسؤولیة تبدأ في وقت أكثر تبكیرًا مما یظن�ھ أكث�ر الن�اس فتب�دأ م�ع مول�د       ومما تقدم أتضح أ      
الطفل وھوال یستطیع تنمیة تحمل المسؤولیة م�ن ذات نفس�ھ فھ�ذه التنمی�ة لت�أتي فج�أة أو بطری�ق المص�ادفة ولك�ن          

یتلقاھا من والدیھ والمعاملة الت�ي یج�دھا مم�ن یتص�لون ب�ھ      الطفل یتعلم شیئًا عن تحمل المسؤولیة من العنایة التي 
من معلمِھ ورفاقھ حیث یمثلون عوام�ل مھم�ة ف�ي تنش�ئة طف�ل واث�ق م�ن نفس�ھ ، كم�ا إلتاح�ة الفرص�ة للطف�ل ف�ي              
العبیر عن نفسھ وطرح أفكاره ومساعدتھ على أیجاد الحلول بنفسھ سیدعم بشكل كبیر إیمانھ بقدرتھ ویصبح أكثر 

  ) ٢٠، ص ٢٠٠٨جامس ، ) (  ١٦، ص ١٩٦٣فوستر ، .(  ثقة بنفسھ
  

  : النظریات التي فسرت الثقة بالنفس 
یؤكد ماسلو ص�احب نظری�ة الحاج�ات عل�ى أن الطف�ل یص�بو ف�ي نم�وه إل�ى االس�تقالل واالعتم�اد عل�ى             

یس��یر ال�نفس وھ�و یحت�اج إل�ى تحم��ل بع�ض المس�ؤولیة كامل�ة ویحت�اج الطف��ل إل�ى الش�عور بالحری�ة واالس�تقالل و            
أموره بنفسھ دون معونة اآلخرین مما یزید ثقتھ بنفسھ ویجب تشجیع التفكیر الذاتي لدى الطفل ومعاملتھ على ان�ھ  

  ).٢٦٩،ص١٩٨٦زھران ،( لھ شخصیتھ المستقلة ووجھة نظره الخاصة 
ال ویعتقد أریكسون أنھ مثلما تنمو أعضاء الجسم في بیئة الرحم بطرائق مترابطة لتش�كل كائن�ا حی�ا ك�ام    

ة م����ن المراح����ل المترابط����ة    ھ����و الطف����ل ف����أن شخص����یة اإلنس����ان تتش����كل م����ن خ����الل تقدم����ھ ف����ي سلس����ل           
  ).٦٢،ص١٩٩٤،عالونة(

ویذكر في اآلزمة الثالثة التي یمر بھا الطفل التي تحدث في سن اللع�ب الجم�اعي أي ف�ي ح�والي الس�نة      
ل كثیرا ویستطیع أن یوس�ع مھارات�ھ كم�ا    الثالثة والنصف وتمتد طوال المدرسة وفي أثناء ھذه المرحلة یتعلم الطف

یتعلم التعاون مع اآلخرین وأذا أحبط نشاطھ فسوف یشعر بالریب ویصاب بالخوف والت�ردد ویلج�أ إل�ى األعتم�اد     
  )١٧ص ،٢٠٠٠عریفج،( على اآلخرین 

) ٥_٤(أم��ا نظری��ة التحلی��ل النفس��ي فت��رى أن لتط��ویر الشخص��یة ھ��و األن��ا األعل��ى وال��ذي ینم��و بعم��ر    
یحتوي اآلنا األعلى على القیم التقلیدیة ونماذج المجتمع ھذه النماذج تعمل من قبل الطفل من خ�الل فھم�ھ    سنوات

اثر كبیر في تشكیل الضمیر لدى الطفل، فالطفل \لمجتمعھ والمحیطین بھ ، أن أسلوب تربیة الطفل والتعامل معھ 
ل�دین ق�د ی�ؤدي ذل�ك إل�ى نش�وء طف�ل خ�ائف مت�ردد          الذي یتم تأنیبھ ومعاقبتھ بكثرة على أي عمل یقوم ب�ھ م�ن الوا  

  ).passer.simittl.,2001:p545( وغیر واثق بنفسھ في أي عمل یقوم بھ 
وقد أھتم واطسن بالبیئة المحیطة بالطفل حیث یعتم�د عل�ى المثی�رات الموج�ودة ف�ي البیئ�ة والت�ي ت�ؤدي         

ال�تعلم ف�ي تفس�یر عملی�ة التنش�ئة االجتماعی�ة ، ان       إلى اكتساب الطفل الثقة بالنفس حیث تعتمد المدرس�ة الس�لوكیة   
التعلم ھو تعدیل أو تغییر في السلوك ویكون ھذا نتیجة للخبرة أو ممارسة ومحو تعلم عن طریق االنطفاء وإعادة 
التعلم یحدث بعد أالنطفاء ، ویحدث ذلك في التربیة واإلرشاد وھي محاولة مساعدة الطفل غیر واث�ق بنفس�ھ ع�ن    

-٥٠،ص١٩٨٦المع�روف ، .( ضھ لمواقف إیجابیة یكتشف بواس�طتھا ذات�ھ لیص�بح ف�ردا واثق�ا بنفس�ھ      طریق تعری
٥٣(  

أما نظریة الذات فترى أن الطفل یكتسب النظرة عن نفسھ من خالل نظرة ومعاملة المجتمع المحیط ب�ھ  
ا الف�رد خ�الل   ي یتقمص�ھ والمدركات والتص�ورات الت�ي تح�دد الص�ورة الت�ي یعتق�د أن اآلخ�رین یتص�ورونھا والت�         

  )٥٩٧،ص١٩٨٨دافیدوف ،.( جتماعي مع اآلخرینالتفاعل اإل
لزھو وت��رى نظری��ة الس��مات أن الطف��ل عن��دما ینض��ج لیتحق��ق اس��تقاللھ ع��ن اآلخ��رین فس��وف یش��عر ب��ا  

  )٣٠٥،ص٢٠٠٥الرحو ،( ستقاللھ یؤدي إلى شعوره بفقدان الثقة بالنفس والفخر ولكن فشلھ في تحقیق ا
  

  تنمیة ثقة  الطفل في نفسھالقصة وأھمیتھا في 
. تعد القصة من ابرز أنواع أدب األطفال بالكلمة في التجسید الفن�ي ، حی�ث تتخ�ذ الكلم�ات فیھ�ا مواق�ع فنی�ة              

وفي الغالب كما تتشكل فیھا عناصر تزید من قوة التجسید من خالل خلق الشخصیات وتكوین األجواء والمواقف 
احمد ( اني وأفكار فحسب بل تقود إلى إثارة عواطف وانفعاالت لدى الطفل والحوادث ، وھي بھذا ال تعرض مع

  ). ١٢٣، ص ٢٠٠٩، 
وتشكل القصة في الوقت الحاضر وسیلة تعلیمیة مھم�ة ف�ي عملی�ة أع�داد الطف�ل وخاص�ة ف�ي البل�دان النامی�ة               

، ك�ریم . (ح�داثھا ف�ي المجتم�ع    ل�وب إ وذلك الرتباط عملیة التصحیح الثقافي وبناء اإلنسان بمجمل المتغیرات المط
  ) ١، ص ١٩٧٩
إذ . القصة من بین فنون أدب األطف�ال دورًا ھام�ًا ف�ي حی�اتھم      تؤديإذ . وللقصة موقع خاص عند األطفال       

ھي الفن الذي ینمي میولھم وھي الفن الذي یبني خیالھم أو یبث مش�اعر الخی�ر والنب�ل ف�ي نفوس�ھم ، ویرب�ي ق�وة        
  )  ٤٢، ص ١٩٩٨طعیمة ، .( اإلبداع لدیھم 

القصة تعد وسیلة تعلیمیة مھم�ة ف�ي تربی�ة الطف�ل وف�ي أع�داده وان إلق�اء القص�ص          ّنمن ھذا المنطلق نجد أ      
  على األطفال یجب إن یكون مرتبط بشروط 

  . أعداد المعلم لھا إعدادًا جیدًا  -١
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 .تھیئة المكان المناسب لسرد القصة  -٢
 .شخصیات القصة عرض بعض الصور التي تتناول  -٣
 ... تقلید بعض األصوات الجمادات كالبرق والرعد وال -٤
 .طرح مجموعة من األسئلة تتناول أھداف القصة  -٥
  )١٢٣،ص٢٠٠٩احمد،) (١،ص١٩٧٩كریم،. (تناسب مرحلتِھ العمریة وتحقق أھدافُھ وحاجاتُھ  -٦
یلة جی�دة وواعی�ة لتربی�ة الجی�دة م�ن      نظرًا لما تمتلكھ القصة من أھمیة في أع�داد الطفول�ة وتربیتھ�ا فھ�ي وس�           

خالل مساعده الطفل على التكیف واكتشاف المحیط وربطھ بالقیم االیجابیة وتصفیة انفعاالتھ العنیفة وبناء منطق�ھ  
  ).٦٣، ص ١٩٨٨فلوح ، .( خیر ومفید  العقلي من خالل تنظیم مواقف القصة وتوجیھ میولھ نحو ما ھو

یستطیع الطفل من خاللھا تعلم ما في الحیاة من خی�ر وش�ر وتمی�ز ب�ین الجمی�ل      والقصة كخبرة غیر مباشرة       
والقبیح ، والقدرة على التفكیر ف�ي اتخ�اذ الق�رار مم�ا یس�اعد عل�ى تك�وین شخص�یتھ وتوجی�ھ س�لوكھ ، وذل�ك ع�ن             

  ) ١٢٥، ص ٢٠٠٩احمد ، . ( طریق التحكم في نوع الخبرات المقنعة للطفل بطریقة القصة 
أھم األسس التي تدعو ألیھا التربیة الحدیثة في وقتن�ا الحاض�ر نم�و شخص�یة الطف�ل نم�وًا س�ویًا لك�ي          كما أن      

یس��تطیع أن یع��یش ف��ي ھ��ذا الع��الم الواس��ع المح��یط ب��ھ وھن��ا یب��رز دور ری��اض األطفـ��ـال ودور المعلم��ة ف��ي نق��ل   
 ،١٩٨٢ نجی�ب، ( )٣٨٧ص ،١٩٧٩ الق�رة غ�ولي ،  . (س�اھمتھا الفعال�ة ف�ي تنمی�ة شخص�یتھ     القصـة إلى الطفل وم

  )  ٨٩-٥٤ص
وللمعلمة الدور األساس في اختی�ار القص�ص المناس�بة فع�ن طری�ق القص�ة ی�تعلم الطف�ل الكثی�ر م�ن المع�ارف                

والمعلومات والحقائق والمفاھیم وخصائص األشیاء وقوانین الطبیعة والحیل المختلفة التي یمكن إن یتخذھا الف�رد  
وقد أكدت بعض الدراسات على دور القصة في اكتساب المعلومات وتنمیة المف�اھیم  خطار والمأزق ة من األللنجا

التي تشیر إلى أھمیة القصص ف�ي زی�ادة المعلوم�ات وتنمی�ة الفھ�م بص�فة       )  Aipxو  ١٩٨٨( منھا دراسة أیكس 
     )  ١٢٦، ص ٢٠٠٩احمد ، .( عامة وفھم المجتمع والذات بصفة خاصة 

  
   :الدراسات السابقة 

   ١٩٨٦دراسة راتلیف  -١
The Effect of the clear instructions of the story structure on the 

comprehension of preschool children to the stories                                      
  .اثر التعلیمات الواضحة لتركیب القصة في استیعاب األطفال دون سن المدرسة للقصص 

  : فت ھذه الدراسة إلى ھد
  . معرفة اثر التعلیمات الواضحة لتركیب القصة في استیعاب األطفال دون سن المدرسة للقصص       
نت�اج القص�ة التفھمی�ة    إقبلی�ا عل�ى األطف�ال دون س�ن المدرس�ة لقی�اس        ًاالختبار العین�ة أج�رى الباح�ث اختب�ار          

والتذكر الحر للقصة والتذكر المتعمق تم اختبار أطف�ال ذوي مھ�ارة   " العناصر التركیبیة " ومعرفة قاعدة القصة 
مجموع��ة التعلیم��ات ، : قلیل��ة ف��ي ھ��ذه المق��اییس األربع��ة وقس��موا بص��ورة عش��وائیة إل��ى ث��الث مجموع��ات ھ��ي    

  . مجموعة القصة ، المجموعة الضابطة 
ة أس�بوعین اعتم�ادًا عل�ى ش�كل القص�ة      م�دّ لقص�ة  لقت المجموع�ة األول�ى التعلیم�ات الواض�حة ف�ي تركی�ب ا      ت      

األساس ، أما مجموعة القصة ، والمجموعة الضابطة فأنھا لم یتلقیا أیة معالجة ، وأعطیت لھما القصص مباشرة 
  . أیام )  ١٠( من دون تعلیمات ، ثم أجرى الباحث اختبارات بعدیة استغرقت 

  
  : ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة 

أن التعلیمات الواضحة في تركیب القصة بجعل األطف�ال الص�غار یتكلم�ون اط�ر ش�املة للقص�ص المفھوم�ة              
  )  Ratilf .1986 : P26. ( وبشكل منظم كما أنھا تقوى قابلیتھم على أنتاج القصص 

  
  
   ١٩٨٩دراسة الشھادي   -٢

  .في تحقیق أھداف تربیة طفل ما قبل المدرسة دور القصة 
  :ھذه الدراسة إلى  سعت
  . الكشف عن كیفیة استثمار قصص األطفال في تنمیة تكیفھم مع المجتمع       

  :  ومن أھم النتائج التي خرجت بھا الدراسة 
لطبیعة النش�اط   یتوقف على مدى ادراكھما ًامفید ًاان نجاح المعلمة في سرد القصة واستثمارھا استثمار -١

القصصي من جھة وعلى معرفتھا لألسس النفسیكولوجیة التي یتعلم بھا الطف�ل م�ن القص�ص م�ن جھ�ة      
  . أخرى 
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ألنھا الم�دخل إل�ى تش�كیل عق�ل الطف�ل      . كشفت الدراسة عن فاعلیة الطرق الخاصة في استثمار القصة  -٢
ب�ة ع�ن األس�ئلة الت�ي توج�ھ      فعن طریق إعادة سرد فقرة من قصة سمعھا وع�ن طری�ق اإلجا  . ووجدانھ 

إلیھ عن القصة ، وعن طریق الترتیب المنطقي للصور الت�ي تمث�ل إح�داث القص�ة وع�ن طری�ق تمثی�ل        
 ) ٢٣، ص ١٩٨٩الشھادي ، .( الطفل لدور شخصیة من شخصیات القصة 

  
   ١٩٩٣دراسة الزاملي   -٣

  . بناء برنامج إرشادي لتنمیة الثقة بالنفس لدى طلبة المتوسطة 
ب ھ��ذا اس��تھدف البح��ث بن��اء برن��امج إرش��ادي لتنمی��ة الثق��ة ب��النفس ل��دى طلب��ة المرحل��ة المتوس��طة وتجری��           

طالب�ا  )  ١٢٠( ثره في نمو الثقة بالنفس لدى الطلبة ، وق�د تكون�ت عین�ة البح�ث م�ن      البرنامج اإلرشادي لمعرفة أ
)  ٣٠(طالب�ا و )  ٣٠( التجریبی�ة و   طالب�ا وطالب�ة مثل�و المجموع�ة    )  ٦٠(وطالبة ف�ي الص�ف الث�اني المتوس�ط و     

طالبة وقد استخدم الباحث األدوات )  ٣٠(طالبا و)  ٣٠( طالبا وطالبة مثلو المجموعة الضابطة )  ٦٠(طالبة و 
  :آالتیة في لجنة 

  . برنامج إرشادي لتنمیة النفس لدى طلبة المرحلة المتوسطة  -١
 .ذي اعھده المھداوي تبنى مقیاس الثقة بالنفس لطلبة المرحلة المتوسطة ال -٢
أس��ابیع وكاف���أ ب���ین   ٨وق��ام الباح���ث بتطبی��ق البرن���امج اإلرش��ادي بنفس���ھ ط���ول م��دة التجرب���ة الت��ي بلغ���ت            

الثقة بالنفس ، عمر الطلبة بالسنین ، ال�دخل الش�ھر للعائل�ة ، تحص�یل األب�وین ،      ( المجموعتین بالمتغیرات آالتیة 
  ) . عائدیة الدار ومھنة األبوین 

وق�د  . واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة المتمثلة بمعامل ارتباط بیرس�ون واالختب�ار الت�ائي ومرب�ع ك�اي            
  :توصل إلى النتائج آالتیة 

ف��ي ) ط��الب وطالب��ات ( عل��ى المجموع��ة الض��ابطة ) ط��الب وطالب��ات ( تف��وق المجم��ـوعة التجریبی��ة  -١
  . متوسط درجات الثقة بالنفس 

ف�ي متوس�ط درج�ات    ) الطالب�ات  ( عل�ى المجموع�ة الض�ابطة    ) الطالبات ( تجریبیة تفوق المجمـوعة ال -٢
  . الثقة بالنفس 

) الط�الب  ( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائیة ف�ي متوس�ط درج�ات الثق�ة ب�النفس ب�ین المجم�وعتین         -٣
 .) ١١-٩ص ،١٩٩٣الزاملي، (والمجموعة التجریبیة الطالبات 

  
  
  )  ٢٠٠٢( دراسة الدھان  -٤

  .اثر القصة في تنمیة الجانب الخلفي لدى أطفال الروضة
. الدراسة إلى معرفة اثر القصة المصورة والمحكیة ف�ي تنمی�ة الجان�ب الخلف�ي ل�دى أطف�ال الروض�ة         سعت      

وقد استحدث البحث التجریبي لتحقیق الھدف وكانت عینة البحث على أطفال المرحل�ة التمھیدی�ة ف�ي مدین�ة بغ�داد      
)  ٣٠( طف�ال وطفل�ة بواق�ع    )  ٦٠( رھا بأالسلوب المرحلي العشوائي من روضة النس�ائم وبل�غ حجمھ�ا    وتم اختیا

المجموعتین التجریبیتین األولى ( طفال من اإلناث موزعین على المجموعات الثالث )  ٣٠( طفال من الذكور و 
  . بالتساوي وبحسب الجنس ) والثانیة والمجموعة الضابطة 

  . قیاس الجانب الخلفي لدى أطفال الروضة ویعتمد على إجابة الطفل وتم بناء م      
   -:واھم النتائج ما یأتي 

ال�ذكور واإلن�اث   ( في درجات الجان�ـب الخلف�ـي   )  ٠،  ٠٠١( ھناك فرق بداللة إحصائیة عند مستوى  -١
  ) . ضابطة المجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة والمجموعة ال( بین المجموعات الثالث ) معًا 

في درجات الجانب الخلف�ي لألطف�ال ال�ذكور ب�ین     ) ٠،  ٠٠١( ھناك فرق بداللة إحصائیة عند مستوى  -٢
 ) . المجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة والمجموعة الضابطة ( المجموعات الثالث 

اإلن�اث ب�ین   في درجات الجانب الخلفي لألطف�ال  )  ٠،  ٠٠١( ھناك فرق بداللة إحصائیة عند مستوى  -٣
 ) . المجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة والمجموعة الضابطة ( المجموعات الثالث 

واس��تنتجت الباحث��ة ب��ان القص��ص ق��د أث��رت ف��ي تنمی��ة الجان��ب الخلف��ي ل��دى أطف��ال المرحل��ة التمھیدی��ة ف��ي           
  . الریاض بشكل واضح 

  
  )  ٢٠٠٧( دراسة زغیر  -٤

  الثقة بالنفس لدى المعاقین حركیًا  اثر برنامج إرشادي لتنمیة
بناء برنامج إرشادي لتنمیة الثق�ة ب�النفس ل�دى الطلب�ة المع�اقین حركی�ًا والتع�رف عل�ى اث�ر           الى البحث سعى      

الطلب�ة المع�اقین حركی�ًا وق�د تح�دد البح�ث بالتالمی�ذ المع�اقین حركی�ًا م�ن ك�ال الجنس�ین ف�ي               فيبرنامج اإلرشادي 
في ) الكرخ والرصافة ( معاھد الرعایة االجتماعیة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة في محافظة بغداد 



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
  

 

( طالب�ات بمجم�وع   )  ٧( ب�ًا و  طال)  ٢٤( طالب�ًا وطالب�ة   )  ٦٦( الصف األول متوسط وكان ع�دد الطلب�ة الكل�ي    
دارسًا في معھد المنار بجانب الك�رخ ، وق�د ق�ام الباح�ث ببن�اء برن�امج إرش�ادي عل�ى وف�ق األنم�وذج ال�ذي            )  ٣٤

ذكره الموسوي وقد قام الباحث ببناء مقیاس للثقة بالنفس لدى المعاقین حركی�ًا للص�ف األول المتوس�ط وق�د كان�ت      
   -:نتائج البحث على النحو األتي 

  .ھناك اثر ایجابي للبرنامج اإلرشادي في زیادة سمة الثقة بالنفس للمعاقین حركیًا  -١
 . وجود فرق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث لصالح الذكور قبل تطبیق البرنامج  -٢
زغی�ر ،  . ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ب�ین أن�واع اإلعاق�ة ف�ي االختب�ارین القبل�ي والبع�دي         -٣

 ) ٩١-٧١-٢، ص ٢٠٠٧
  
  
  
  )  ٢٠٠٩( دراسة علوان  -٥

  الریاض وعالقتھا ببعض المتغیراتالثقة بالنفس لدى أطفال 
   -:الدراسة إلى  سعت

  . التعرف على مستوى الثقة بالنفس لدى أطفال الریاض  -١
         : التع��رف عل��ى العالق��ة ب��ین الثق��ة ب��النفس ل��دى أطف��ال الری��اض وعالقتھ��ا ب��بعض المتغی��رات آالتی��ة          -٢

  . رفاق الطفل  -ج.  نوع األسرة التي یعیش بكنفھا الطفل  -ب. نوع الرضاعة ومدتھا  -أ
ولقیاس الثقة بالنفس لدى أطفال الریاض استخدمت الباحثة أداة لقیاس الثق�ة ب�النفس الت�ي قام�ت ببنائھ�ا بع�ـد             

طفًال وطفل�ة م�ن أطف�ال مدین�ة     )  ١٦٠(  اإلطالع على المصـادر والدراسات السابقة وقد تألفت عینــة البحث من
معادل�ة االختب�ار الت�ائي لعینت�ین مس�تقلتین متس�اویتین       ( بغداد وق�د اس�تخدمت الباحث�ة األس�الیب اإلحص�ائیة آالتی�ة       

بالحجم ، معادلة االختبار التائي لعینتین مستقلتین غیر متساویتین بالحجم ، معادلة االختبار الت�ائي لعین�ة ومجتم�ع    
التباین األحادي ، معادلة معامل ارتباط بیرسون ، معادلو معامل ارتباط بونیت بایسیرل ، معادل�ة ك�ودر   ، تحلیل 

وكان��ت االس��تنتاجات الت��ي توص��لت إلیھ��ا ھ��ذه الدراس��ة بتمت��ع  ) ، معادل��ة الخط��أ المعی��اري )  ٢١( رتشاردس��ون 
ألطف�ال ذوي الرض�اعة الطبیعی�ة بالثق�ة     أطفال الریاض في مدینة بغداد بمستوى مقبول من الثق�ة ب�النفس ویتمت�ع ا   

 ٢٤-١٣( ویتمتع األطفال الذین تم إرضاعھم للمدة الزمنی�ة  . بالنفس أكثر من األطفال ذوي الرضاعة الصناعیة 
)  ٣٦-٢٥( ش��ھرًا  و )  ١٢-١(    ش�ھرًا بالثق��ة ب�النفس أكث��ر م�ن األطف��ال ال�ذین ت��م إرض�اعھم للم��دة الزمنی�ة       ) 

. ل الذین یعیشون في أسرة معتدلة بالثقة ب�النفس أكث�ر م�ن األطف�ال ال�ذین یعیش�ون بانووث�ة        ویتمتع األطفا. شھرًا 
  )    ١٠٢-١،ص٢٠٠٩علوان،.(ویتمتع األطفال الذین لدیھم أقران بمستوى مقبول من الثقة بالنفس 

  
  الفصل الثالث

  تھاجراءمنھجیة البحث وا
. س�نوات )  ٥-٤( وبعم�ر  یض�م مجتم�ع البح�ث الح�الي أطف�ال الری�اض ف�ي مدین�ة بغ�داد           -:مجتمع البحث  -أوال 
  ) .  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩( للعام 
إن��اث، قام��ت الباحث��ة   )  ٦( ذك��ور و )  ٨( طف��ًال بواق��ع  )  ١٤( ش��ملت عین��ة البح��ث     -:عینɆɆة البحɆɆث   -ثانیɆɆًا

    -:باختیارھم وفقًا للخطوات آالتیة 
وذلك آلن العینة قصدیة ) غرناطة في حي السالم في منطقة الطوبجي  (حددت الباحثة قصدیًا روضة  -١

  ولتعاون مدیرة الروضة في إتمام بحثي تم إختیاري لھذه الروضة
طبقت الباحثة أداة القیاس على أطفال الروضة ، ثم حددت األطفال الذین أشارت درجاتھم الكلی�ة عل�ى    -٢

( ذك�ور و  )  ٨( طف�ًال م�نھم   )  ١٤( ھم ، وبل�غ ع�ددھم   أداة قیاس الثقة بالنفس إلى انخفاض ثقتھم بأنفس
 .إناث )  ٦

بل��غ ع�دد أطف��ال  ) التجریبی��ة و الض�ابطة  ( قس�مت الباحث��ة عش�وائیًا وبالتس��اوي العین�ة إل��ى مجم�وعتین      -٣
إن���اث وك���ذلك بل���غ ع���دد أطف���ال المجموع���ة )  ٣( ذك���ور و )  ٤( بواق���ع )  ٧( المجموع���ة التجریبی���ة 

 ) : ١( كما ھو موضح في الجدول . إناث )  ٣( ذكور و )  ٤( بواقع )  ٧( الضابطة 
  
  

  ) ١( جدول 
  عینة البحث

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموعة 
  ٧  ٣  ٤  التجریبیة 
  ٧  ٣  ٤  الضابطة 
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  ١٤  ٦  ٨  المجموع 
  

   :أداة القیاس  -ثالثًا
  : لخطوات آالتیة ا على وفققامت الباحثة بإعداد أداة القیاس       

الباحثة استبیانًا مفتوحًا على عین�ة م�ن معلم�ات الری�اض ف�ي مدین�ة بغ�داد ف�ي ك�ال م�ن الجان�ب            وزعت  -١
معلم�ة طل�ب فی�ھ م�نھن ذك�ر مواص�فات       )  ٥٠( الكرخ والرص�افة ت�م اختی�ارھن عش�وائیًا بل�غ ع�ددھن       

  ) . ١ملحق ( الطفل الذي ال یثق بنفسھ 
م�ن الخط�وة الس�ابقة وأض�افت إلیھ�ا م�ا ت�م         اعد استبان مغلق یضم الفقرات التي حصلت علیھ�ا الباحث�ة   -٢

 .فقرة )  ٣٤( جمعھ من الدراسات السابقة في المجال وقد بلغ عددھا 
( قام��ت الباحث��ة بع��رض االس��تبیان المغل��ق عل��ى مجموع��ة م��ن الخب��راء  ) حس��اب الص��دق الظ��اھري (  -٣

 )  ٣ملحق ( المتخصصین في المجال لحساب الصدق الظاھري )  ٢ملحق 
ف�أكثر وأبقی�ت الفق�رات الت�ي     % ) ٨٠( ذف الفقرات الت�ي ل�م تص�ل ش�بھ اتف�اق اآلراء فیھ�ا إل�ى        لألداة وتم ح

 ) .  ٣ملحق ( فقـرة )  ٣٠( حصلت على تلك النسبـة وكانت 
قامت الباحثة بتطبیق األداة على عینة من األطفال تم اختیارھم عشوائیًا من بین ) حساب ثبات األداة (  -٤

طف�ًال ث�م أعی�د التطبی�ق م�رة أخ�رى بع�د        )  ٢٠( طق�ة الك�رادة بل�غ ع�ددھم     أطفال روضة الھ�دیل ف�ي من  
مرور أسبوعین وأخی�رًا قام�ت الباحث�ة بحس�اب معام�ل االرتب�اط بیرس�ن ب�ین تأش�یرات المعلم�ات عل�ى            

وبذلك حصلت الباحثة على أداة قیاس بثبات دال إحصائیًا أي بمعامل استقرار ) ٠.٨٨(التطبیق ، وبلغ 
عند مس�توى دالل�ة   ) ٠.٤٤٣(ند مقارنتھا بالقیمة الجدولیة لمعامل ارتباط بیرسن البالغة دال إحصائیًا ع

 )  ٣١٣:  ١٩٨٥لغرابي وسیفي ، ا) . (  ٢-٢٠( درجة حریة )  ٠.٠٥( 
   -:وبذلك أصبحت أداة القیاس جاھزة للتطبیق علمًا بان درجات البدائل كانت كاألتي 

  . درجات )  ٣ (اذا تظھر علیھ دائمًا فیحصل على  -١
  .درجات )  ٢( اذا تظھر علیھ احیانًا فیحصل على  -٢

  . اذا ما تظھر علیھ فیحصل على درجة واحدة  – ٣    
درج�ة كأق�ل درج�ة وبمتوس�ط     )  ٣٠( درجة لكل درجة و )  ٩٠( وبذلك تراوحت الدرجة الكلیة لألداة بین       

  ) ٤ملحق . ( درجة )  ٦٠( نظري مساوي ل 
  

   :قصص البرنامج  -رابعًا
   -:قصص من قصص األطفال حددت فیھا )  ٥( اختارت الباحثة قصدیًا       
  . إكساب األطفال الثقة بالنفس  –الھدف العام   - أ
  –األھداف السلوكیة   -  ب
  . مساعدة الطفل على إن یلتزم الھدوء داخل الصف  -١
 . یحافظ على اللعب وأدوات الرسم واألعمال الفنیة  -٢
 .المعلمة یلتزم بنصائح  -٣
 . یحافظ على نظافة حاجیاتھ  -٤
 . یستمع للمتكلم أثناء الكالم  -٥
 .یعترف بخطئھ واالعتذار  -٦
 . عدم االستھزاء باآلخرین  -٧
 .أن یتعامل مع اآلخرین بلطف واحترام  -٨
 .ثقة الطفل بنفسھ  -٩

  .أن یشترك األطفال في الفعالیات واألنشطة  -١٠   
  .أن یكون سعیدًا ومبتھجًا  -١١   

  .یحافظ على نظافة مظھره الخارجي  -١٢
  . بیان أھمیتھ وانھ محبوب من الجمیع  -١٣
  . األستاذان قبل الدخول إلى الصف  -١٤
  .أن ال یتدافع مع األطفال إثناء اللعب  -١٥
  . الجرأة والوقوف أمام األطفال بدون تردد  -١٦
  .   التفاؤل  -١٧

  
  :  )القصص ( صدق البرنامج 
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الصدق لقصص البرنامج قام�ت الباحث�ة بع�رض القص�ص الخمس�ة عل�ى مجموع�ة م�ن الخب�راء          للتحقق من       
والمختصین في المجال ، لبیان صالحیتھا كبرنامج قصص في إكس�اب األطف�ال الثق�ة ب�النفس أو ع�دم ص�الحیتھا       

ق�ة  في ذلك ، وبعد حساب أراء الخبراء تب�ین ص�الحیة القص�ص الخمس�ة كبرن�امج قصص�ي إلكس�اب األطف�ال الث        
  ) .  ٥ملحق . ( بالنفس 

ن وج��دت الباحث��ة ص��الحیة القص��ص كبرن��امج ف��ي إكس��اب األطف��ال الثق��ة ب��النفس ، وض��عت الخط��ة     بع��د أ      
   -:التطبیقیة للبرنامج وقد شملت النقاط آالتیة 

  .الھدف العام  -١
 .األھداف السلوكیة  -٢
 . قاعة الصف : موقع التطبیق   -٣
 . مجموعة أطفال التجریبیة : عدد األطفال  -٤
 . دقیقة )  ٣٠: ( وقت التطبیق  -٥
 : طریقة التطبیق  -٦
�  . یجلس األطفال مع الباحثة على األرض أو الكراسي المرتبة بشكل دائري ، وتجلس الباحثة معھم  
� : تعطي الباحثة لألطفال بعض التعلیمات وھي  

  .إلى القصة ثم یتفضل أحدكم كي یعید حكایتھا لنا سوف احكي لكم قصة وأرجو منكم االستماع 
�تحكي الباحثة القصة لألطفال ، ویستمع األطفال للقصة ویقلد الجمیع الحركات والتعبی�رات واألص�وات    

  . ، ویجیب األطفال عن أسئلة الباحثة 
� تطلب الباحثة من األطفال إعادة القصة فتسألھم ، من یحكي لنا القصة ، ویعیدھا لنا ؟ 
�وھك�ذا م�ع بقی�ة    . األطفال بتقلید الحرك�ات   سائرفضل الطفل الذي یرفع یده الن یحكي القصة ، ویبدأ یت 

 . األطفال 
بعد االنتھاء من حكایة القصة ، تسأل الباحثة األطفال بعض األسئلة الت�ي تھ�م األطف�ال    : تقویم التطبیق  -٧

  . ذوي الثقة العالیة بالنفس وبین ذوي الثقة المنخفضة 
  

   -:تطبیق أداة القیاس وأداء البرنامج القصصي لألطفال   -خامسًا
قامت الباحثة بتطبیق أداة القیاس القبلي على عینة البحث للمجموعتین التجریبیة والضابطة وقد استغرقت فترة  -أ

  .  ١٥/٢/٢٠١٠وانتھـت في  ٨/٢/٢٠١٠حیث بدأت في ). اسبوع واحد(التطبیق 
( جلسات وكررت الجلسات وقد استغرقت فت�رة التطبی�ق   )  ٧( نامج القصصي بـ قامت الباحثـة بتطبیـق البر -ب
كم��ا ھ��و موض��ح ف��ي    )  ٢٠١٠/  ٣/  ١٨( وانتھ��ـت ف��ـي  )  ٢٠١٠/  ٢/  ١٦( أس��ابیع حی��ث بـ��ـدات ف��ي    )  ٤

  ) .  ٢( الجدول 
  ) ٢( جدول 

  جلسات البرنامج القصصي
  الجلسة   الساعة    التاریخ   الیوم

  األولى  ١٠.٠٠  ٢/  ١٦  الثالثاء
  الثانیة ١٠.٠٠  ٢/  ١٨  الخمیس

  الثالثة ١٠.٠٠  ٢/  ٢١  األحد
  الرابعة ١٠.٠٠   ٢/  ٢٣  الثالثاء
  الخامسة ١٠.٠٠  ٢/  ٢٥  الخمیس

  السادسة ١٠.٠٠  ٢/  ٢٨  األحد
  السابعة ١٠.٠٠  ٣/  ٢  الثالثاء
  أعادة األولى  ١٠.٠٠   ٣/  ٤  الخمیس

 الثانیة  أعادة ١٠.٠٠  ٣/  ٧  األحد
 الثالثة  أعادة ١٠.٠٠  ٣/  ٩  الثالثاء
 الرابعة  أعادة ١٠.٠٠  ٣/  ١١  الخمیس

 الخامسة  أعادة ١٠.٠٠  ٣/  ١٤  األحد
 السادسة  أعادة ١٠.٠٠  ٣/  ١٦  الثالثاء
  أعادة السابعة  ١٠.٠٠  ٣/  ١٨  الخمیس

 
ت��م التطبی��ق البع��دي ألداة القی��اس عل��ى عین��ة البح��ث للمجم��وعتین التجریبی��ة والض��ابطة وق��د اس��تغرقت فت��رة     -ج

  .  ٢٠١٠/  ٣/  ٢٨وانتھت في   ٢٠١٠/  ٣/  ٢١حیث بدأت في ) أسبوع واحد ( التطبیق 
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  :الوسائل اإلحصائیة 
  . معادلة معامل ارتباط بیرسون   
 . معادلة االختبار التائي لعینتین متساویتین مستقلتین بالحجم   
 .معادلة االختبار التائي لعینتین مترابطتین    

  
  الفصل الرابع

  عرض النتائج ومناقشتھا
  :یتناول الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت ألیھا الباحثة تم مناقشتھا وفیما یأتي تفصیل ذلك      

  الفرضیة الصفریة األولى 
ال یوجد فرق دال إحصائیا بین المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجریبیة والمتوسط الحس�ابي ل�درجات       

  ) .  ٠.٠٥( المجموعة الضابطة للتطبیق القبلي ألداة قیاس الثقة بالنفس عند مستوى داللة 
ین متساویتین ب�الحجم ، وتب�ین   للتحقق من صحة الفرضیة الصفریة ، استخدمت معادلة االختبار التائي لعینت      

وھ�ي اص�غر   )  ٠.٧٦٦( ، حی�ث بلغ�ت القیم�ة المحس�وبة     إحصائیًا بین الوسطین الحسابیین انھ ال یوجد فرق دال
وكما ھو موضح في الجدول ) ١٢(درجة حریة )  ٠.٠٥( بمستوى داللة )  ٢.١٧٩( من القیمة الجدولیة البالغة 

 )٣  : (  
  ) ٣( جدول 

  للتطبیق القبلي ألداة مقیاس الثقة بالنفس للمجموعتین التجریبیة والضابطة القیم اإلحصائیة
الوس��������������������ط   العینة   المجموعة 

  الحسابي 
االنح�����راف 

  المعیاري 
  قیمة ت

  الجدولیة  المحسوبة 

  ٠.٧٦٦  ٦.١٤  ٨٠  ٧  التجریبیة 
  

٢.١٧٩  
  ٦.٦٦  ٧٨  ٧  الضابطة 
  القیمة الجدولیة    <القیمة المحسوبة 

  . تقبل الفرضیة الصفریة  إذن
  .ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین الوسطین الحسابیین  إذن
  

   الفرضیة الصفریة الثانیة
ال یوج��د ف��رق دال إحص��ائیًا ب��ین المتوس��ط الحس��ابي ل��درجات المجموع��ة التجریبی��ة والمتوس��ط الحس��ابي               

  . ) ٠.٠٥( نفس عند مستوى داللة للبعدي ألداة قیاس الثقة بادرجات المجموعة الضابطة للتطبیق ال
للتحقق من صحة الفرضیة الصفریة، استخدمت معادلة االختبار الت�ائي لعینت�ین متس�اویتین ب�الحجم ، وتب�ین            

وھ�ي اكب�ر م�ن    )  ٨.٠٥( حی�ث بلغ�ت القیم�ة المحس�وبة      یین،انھ یوجد ف�رق دال إحص�ائیًا ب�ین الوس�طین الحس�اب     
وكم��ا ھ��و موض��ـح ف��ي   ) ١٢(درج��ة حری��ة  )  ٠.٠٥( عن��د مس��توى دالل��ة  )  ٢.١٧٩( القیم��ة الجدولی��ة البالغ��ة  

  ) : ٤( الجــدول 
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  ) ٤( جدول 
  لبعدي ألداة مقیاس الثقة بالنفس للمجموعتین التجریبیة والضابطةالقیم اإلحصائیة للتطبیق ا

الوس��������������������ط   العینة   المجموعة 
  الحسابي 

االنح�����راف 
  المعیاري 

  قیمة ت

  الجدولیة  المحسوبة 

  ٨.٠٥  ٥.٤٤  ٥٤  ٧  التجریبیة 
  

٢.١٧٩  
  ٦.١  ٧٣  ٧  الضابطة 

  القیمة الجدولیة    >القیمة المحسوبة 
  . ترفض الفرضیة الصفریة  ذنإ

  .یوجد فرق دال إحصائیًا بین الوسطین الحسابیین  إذن
  

  الفرضیة الصفریة الثالثة 
ال یوجد فرق دال إحصائیا بین المتوسط الحسابي ل�درجات المجموع�ة التجریبی�ة للتطبیق�ین القبل�ي والبع�دي             

  ) .  ٠.٠٥( ألداة قیاس الثقة بالنفس عند مستوى داللة 
للتحقق من صحة الفرضیة الصفریة ، استخدمت معادلة االختبار التائي لعینتین متساویتین بالحجم مترابط�ة        

وتبین انھ یوجد فرق دال إحصائیًا بین المتوسطین الحسابیین لدرجات المجموعة التجریبیة ، حیث بلغت القیمة  ،
درج��ة )  ٠.٠٥(عن��د مس��توى دالل��ة )  ٢.٤٤٧( وھ��ي اكب��ر م��ن القیم��ة الجدولی��ة البالغ��ة )  ٣.٥٨٩( المحس��وبة 

  ) :  ٥( وكما ھو موضح في الجدول )  ٦( حریة 
    ) ٥(جدول   

  اإلحصائیة للتطبیقین القبلي والبعدي لمتوسط درجات المجموعة التجریبیةالقیم 
متوسط   العینة  التطبیق   المجموعة 

  الفرق
انح���������راف 

  الفرق
  القیمة التائیة 

  الجدولیة  المحسوبة 

  التجریبیة 
  

  القبلي
  والبعدي

١.٥١  ٣٨  ٧  
  

٣.٥٨٩  
  

٢.٤٤٧  

  القیمة الجدولیة    >القیمة المحسوبة 
  . ترفض الفرضیة الصفریة  إذن
  .یوجد فرق دال إحصائیًا بین الوسطین الحسابیین  إذن
  

   الفرضیة الصفریة الرابعة
ال یوجد فرق دال إحصائیا بین المتوسط الحس�ابي ل�درجات المجموع�ة الض�ابطة للتطبیق�ین القبل�ي والبع�دي              

  ) .  ٠.٠٥( عند مستوى داللة 
للتحقق من صحة الفرضیة الصفریة ، استخدمت معادلة االختبار التائي لعینتین متساویتین بالحجم مترابط�ة        

، وتبین انھ ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین الوسطین الحسابیین لدرجات المجموعة الضابطة، حیث بلغ�ت القیم�ة   
درج�ة حری�ة   )  ٠.٠٥( بمستوى دالل�ة  )  ٢.٤٤(  وھي اصغر من القیمة الجدولیة البالغة)  ١.٦١٨( المحسوبة 

  ) :  ٦( وكما ھو موضح في الجدول )  ٦(  
    )  ٦( جدول   

  القیم اإلحصائیة للتطبیقین القبلي والبعدي لمتوسط درجات المجموعة الضابطة
الوس�������ط   العینة  األختبار  المجموعة 

  الحسابي
االنح�����راف 

  المعیاري 
  قیمة ت

  الجدولیة  المحسوبة 

  الضابطة 
  

القبل��������������ي 
  والبعدي

١.٦١٨  ١.٩٤  ٢٢  ٧  
  

٢.٤٤  

  القیمة الجدولیة    <القیمة المحسوبة 
  . إذًا تقبل الفرضیة الصفریة 

  .إذًا ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین الوسطین الحسابیین 
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     :مناقشة النتائج 

یتب��ین م��ن خ��الل البرن��امج ال��ذي ت��م تطبیق��ھ والنت��ائج الت��ي ت��م التوص��ل لھ��ا ب��ان المجموع��ة التجریبی��ة الت��ي           
عرضت لھم القصة قد حققت االھداف السلوكیة الموضوعة في اكساب االطفال الثقة بالنفس ، وذلك النھا تش�كل  

لسویة نظر الرتباطھا بالسلوك بشكل ع�ام،  أحدى أھم السمات الشخصیة األساسیة وواحده من معاییر الشخصیة ا
. وبما ان األنماط السلوكیة لھا االثر االیجابي في تنشئة الطفل وتطبیعھ االجتماعي فھو ینشا الطفل واثقًا من نفسھ

وب�ذلك تش��كل الثق��ة ب�النفس الت��ي تكتس��ب وتنم�و خ��الل األع��وام األول��ى م�ن حی��اة الطف��ل والت�ي تس��تمر مع��ھ حت��ى      
االخرى من االستقرار الذاتي وتحم�ل المس�ؤولیة وع�دم االتكالی�ة ویمك�ن أن نع�زو ذل�ك إل�ى أن          المراحل العمریة

  .الطفل یتعلم ویتأثر بالشخصیات الكارتونیة والقصص المحكیة والمرویة 
وبما ان القصة من البرامج التعلیمیة األكث�ر فاعلی�ة ف�ي تنش�ئة الطف�ل تنش�ئة س�لیمة فھ�ي تمث�ل ع�امًال تربوی�ًا                 

ھمًا في تھذیب األحاسیس وتنمیة الوجدان ، وتعطي للطفل قیمًا إنسانیة ومثًال علیا ، ومع أن ھذا األس�لوب ل�یس   م
جدیدًا على الطفل لكنھ ال یفقد جاذبیتھ للطفل خصوص�ًا عن�دما ی�تم اختی�ار القص�ص المش�وقة والمناس�بة والھادف�ة         

ى التعامل والتعایش مع اآلخرین وتكون لھ الق�درة عل�ى   لألطفال، التي تعزز من ثقتھ بنفسھ وتجعلھ اكثر قدرة عل
، فقد أظھرت نتائج البحث م�ن وج�ود اث�ر للقص�ة     )  ١٤٧،ص١٩٨٢حسن،.(إتخاذ القرارات دون تردد أو خشیة

الت�ي تؤك�د عل�ى أن للقص�ة اث�ر واض�ح ف�ي        )  ٢٠٠٣( في تنمیة ثقة الطفل بنفسھ وبذلك تتفق مع دراس�ة ال�دھان   
  .     مات الخلقیة مثل التعاون وعدم االتكالیة واالعتماد على النفس والمساعدة إكساب الطفل بعض الس

  
  :التوصیات

  : من خالل نتائج البحث توصي الباحثة باالتي       
 . أقامة دورات تدریبیة لمعلمات ریاض األطفال اللواتي یوجد لدیھم خبرة في سرد القصص  -١
 .نمو الطفل في ریاض األطفال  توفیر قصص مناسبة لتعلم كل جانب من جوانب -٢
تعریف المعلمات بأھمیة القصة وإعطاؤھم محاضرات في كیفیة س�رد القص�ص الت�ي تنم�ي ثق�ة الطف�ل        -٣

 .بنفسِھ لدى طفل الروضة 
  

  :وإكماًال للبحث تقترح الباحثة أجراء الدراسات آالتیة 
 . ال دراسة اثر القصص في الحد من بعض الظواھر السلوكیة السلبیة لدى األطف -١
 . بناء برنامج إرشادي لتنمیة الثقة بالنفس ألطفال الریاض الذین یعانون من بعض العاھات  -٢
   .   أجراء دراسة عن دور األسرة في تنمیة الثقة بالنفس لدى طفل الروضة -٣

 
  :المصادر

  قائمة المصادر العربیة والمصادر األجنبیة 
   -:المصادر العربیة  -أوال

  . الثقة بالنفس ، الطبعة األولى ، شعاع للنشر والتوزیع ، حلب ) :  ٢٠٠٥( إبراھیم ، عادل  -١
، ول�ى ، دار العل�م للنش�ر والتوزی�ع    مبادئ اإلرشاد النفسي ، لطبعة اال) :  ١٩٨٨( أبو عطیة ، سھام درویش  -٢

  . الكویت 
  . للنشر والتوزیع ، عمان أدب األطفال ، الطبعة الثانیة ، دار المسیر) :  ٢٠٠٩( احمد ، سمیر عبد الوھاب  -٣
البرن�امج الترب�وي النفس�ي لخب�رة م�ن أن�ا الموجھ�ة ألطف�ال         ( من أن�ا  ) :  ٢٠٠١( بھادر ، سعدیة محمد علي  -٤

  . ، الكویت ) الریاض بین النظریة والتجربة 
  . ني شجعي طفلك على التعبیر عن نفسھ ، مجلة عالم أالم والطفل ، العدد الثا) :  ٢٠٠٨( جامس ، دنا  -٥
فاعلیة طریقة المناقشة في إكساب مفاھیم البیئة ألطفال الری�اض م�ن س�ن    ) :  ٢٠٠٤( الحربات ، ریمة سالم  -٦

  . سنوات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة في كلیة التربیة ، جامعة دمشق )  ٦-٥( عمر 
لثالث�ة ، مطبع�ة االنتص�ار    دلیل معلمة ریاض األطفال ، الطبع�ة ا ) :  ١٩٨٢( حسن ، انستیتة محمد وآخرون  -٧

  . ، بغداد 
المرشد التربوي لمعلمات ریاض األطفال بدول الخلیج العربي ، مطبعة ) :  ١٩٨٦( الخضیر ، خضیر سعد  -٨

  . التربیة بدول الخلیج ، الریاض 
، قاف�ة الصحة النفس�یة للطف�ل ، الطبع�ة األول�ى ، دار الث    ) :  ٢٠٠١( الخطیب ، ھشام والزیادي ، احمد محمد  -٩

  . عمان 
  . ، الدار العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ٣، مدخل علم النفس ، ط) ١٩٨٨(دافیدوف، لیندال  -١٠
اث�ر القص�ة ف�ي تنمی�ة الجان�ب الخلق�ي لطف�ل الروض�ة ، رس�الة ماجس�تیر           ) :  ٢٠٠٢( الدھان ، لمى رزاق  -١١

  . غیر منشورة ، كلیة التربیة للبنات ، جامعة بغداد 
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نمو الطفل وتنشئتِھ بین األسرة ودور الحضانة ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النھضة ) :  ١٩٨٧( دیاب ، فوزیة  -١٢
  . المصریة ، القاھرة 

موسوعة العنایة بالطفل وتربیة األبناء ، دار إسامة للنشر والتوزیع ، عم�ان  ) :  ٢٠٠١( الرواجیة ، عایدة  -١٢
 .  

  . ، الدار العربي للعلوم ، بیروت ، لبنان  ١أساسیات في علم النفس ، ط) : ٢٠٠٥(الرحو ، جنان سعید  -١٣
، النفس لدى طلبة المرحل�ة المتوس�طة  بناء برنامج إرشادي لتنمیة الثقة ب) :  ١٩٩٣( الزاملي ، جعفر جواد  -١٤

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد 
  .، عالم الكتب ، القاھرة ١، علم نفس النمو ،ط) ١٩٨٦( زھران ، حامد عبد السالم -١٥
الثقة بالنفس وعالقتھا بأس�الیب المعامل�ة الوال�دین لطلب�ة الجامع�ة ، مجل�ة       ) :  ٢٠٠٦( زغیر ، لمیاء یاسین  -١٦

  ) .  ١٢( البحوث التربویة والنفسیة ، العدد 
علیھا ، الطبعة األولى ، مؤسسة ال�وراق   مھارات التدریس والتدریب) :  ٢٠٠٤( السعدي ، ساھرة عباس  -١٧

  . للنشر والتوزیع ، عمان 
، الطبع�ة األول�ى ، ال�دار المص�ریة     ) دراس�ات وبح�وث   ( أدب الطف�ل العرب�ي   ) :  ١٩٩١( شحاتة ، حس�ن   -١٨

  . اللبنانیة ، القاھرة 
قبل المدرسة ، رسالة  دور القصة في تحقیق أھداف تربیة سن ما) :  ١٩٨٨( الشھاوي ، عبد العلیم محمد  -١٩

  . ماجستیر غیر منشورة ، جامعة طنطا ، كلیة التربیة 
تعلم المفاھیم اللغویة والدینیة لدى األطف�ال ، الطبع�ة األول�ى ، دار الفك�ر     ) :  ٢٠٠١( الضبع ، ثناء یوسف  -٢٠

  . العربي ، القاھرة 
ج��زء األول ، الطبع��ة التاس��عة ، دار  التربی��ة وط��رق الت��دریس ، ال ) :  ١٩٩٨( رش��دي احم��د  . طعیم��ة ، د -٢١

  . المصارف بمصر ، القاھرة 
، دار الفك�ر للطباع�ة    ١، ط) دراسة األطفال ما قبل المدرسة ( سیكولوجیة النمو ) ٢٠٠٠(عریفج ، سامي  -٢٢

  .والنشر والتوزیع ، األردن 
  .ر والتوزیع، دار الفرقان للنش ١سیكولوجیة النمو األنساني ،ط) ١٩٩٤(عالونة ، شفیق  -٢٣

عل��وان ، ع��ال حس��ین ، الثق��ة ب��النفس ل��دى أطف��ال الری��اض وعالقتھ��ا ب��بعض المتغی��رات ، رس��الة ماجس��تیر غی��ر  
  . منشورة ، كلیة التربیة للبنات ، جامعة بغداد 

  . مبادئ اإلحصاء ، جامعة بغداد ) :  ١٩٨٥( الفرابي ، سلیم إسماعیل وسیدمي ، علي حمید  -٢٤
حول أدب األطفال في مدارس الریاض ، مجلة التربیة ، اللجنة الوطنی�ة القطری�ة   ) :  ١٩٨٨( فلوح ، فالح  -٢٥

  ) .  ٨٨( للتربیة والثقافة والعلوم ، العدد 
  . الصحة النفسیة في األسرة والمدرسة والمجتمع ، دار الثقافة ، القاھرة ) :  ١٩٦٧( فھمي ، مصطفى  -٢٦
ی�ة الش�عور بالمس�ؤولیة عن�د األطف�ال ، الطبع�ة الثانی�ة ، ترجم�ة خلی�ل          ترب) :  ١٩٦٣( فوستر ، كونتساسن  -٢٧

  . كامل إبراھیم ، مراجعة وتقدیم عبد العزیز القوصي ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة 
تقییم كت�ب القص�ة المس�تعملة ف�ي ری�اض األطف�ال ، مجل�ة        ) :  ١٩٧٩-١٩٧٨( القرة غولي ، سھام شوكت  -٢٨

  . ة التربیة ، جامعة بغداد ، العدد الثاني ، شركة التأسیس للطبع والنشر األستاذ ، مجلة كلی
  . تأثیر القصة على الطفل ، بغداد ) :  ١٩٧٩( كریم ، ھیفاء عبد العزیز  -٢٩
  . ھل ابنك واثق من نفسھ ؟ مفكرة اإلسالم ) :  ٢٠٠٨( المقرن ، عبد اللطیف یوسف  -٣٠
  . یات ، الطبعة األولى ، الجزء الخامس ، مجدالدي عمان تربو) :  ٢٠٠٨( مدانات ، لوحین  -٣١
،ترجم�ة احم�د عب�د     ١، أسس س�یكولوجیة الطفول�ة والمراھق�ة ، ط   )١٩٨٦(المعروف، صبحي عبد اللطیف  -٣٢

  .العزیز سالمة ، مكتبة الفالح ، عمان 
، رب�ي للطباع�ة والنش�ر   العفن الكتابة لألطف�ال ، الطبع�ة الخامس�ة ، دار الكات�ب     ) :  ١٩٨٢( نجیب ، احمد _ ٣٣

  . مصر 
، ) معھ��د إع��داد المعلم��ین  ( أدب األطف��ال للص��ف الخ��امس  ) :  ١٩٨٩( إلھیت��ي ، ھ��ادي نعم��ان وآخ��رون   -٣٤

  . الطبعة األولى ، مطبعة وزارة التربیة ، بغداد 
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Abstract 
      The early childhood is a dangerous period for the development of children 
in their present and future life . It is important to design programs for the pre-
school period . 
      These programs are relatd to the childs Personality and its integration . 
The most effective stories and attractive programs for the child is the objective 
stories which can develop his self-canfidence . Therefore the kindergarten 
should participate in developing the childs personality and experience 
because it is the most effective institute in the childs life . 
      The present study aims at finding out the effect of the narrative program in 
the kindergartens . This has been done by investigating the truth of a number 
of hypotheses to measure the self-confidence , the researcher used a 
proeedure deigned by the researcher herself who has also designed a 
narrative program for the children .  
      The research sample consists of fourteen (    )  male and (      ) females . 
The researcher has deliberately chosen ghernata kindergarten . The 
procedures used are : 

1- The t- test for two independent consisting of the same number of 
children . 

2- Berson confficient equation . 
3- The t-test equation for two samples the researcher has come up with 

the conclusion depending on the results of research the researcher has 
put forward recommendations and suggestions .    

 


