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 :ملخص البحث

وعة من في مجمييتم المجتمع بغرس القيم الدينية لدى األطفال والتي تتمثل   
، وكذلك تنمية اليوية خالل األقوال واألفعال م، وتكون موجية لسموكيالمعايير والضوابط

بالسمات والعادات والتقاليد المشتركة بين أبناء الوطن والتي تميزىم عن مثل الوعي الوطنية 
ء لموطن، غيرىم من البمدان، وتجعل لدييم شعوًرا بالوالء، والمحبة، واالعتزاز بالتاريخ واالنتما

لذا فييدف البحث الحالي إلى تنمية القيم الدينية واليوية الوطنية لدى سبعة أطفال في مرحمة 
الروضة بالمجموعة التجريبية، ومقارنة نتائجيم مع سبعة أطفال بالمجموعة الضابطة من 
خالل إخضاع أطفال المجموعة التجريبية إلى برنامج تدريبي قائم عمى المدخل القصصي 

جمسة، وعقب انتياء الجمسات التدريبية تم تطبيق مقياسي القيم الدينية واليوية  (52)
الوطنية )القياس البعدي(، وكذلك تم التطبيق بعد مرور شير )القياس التتبعي(، وأظيرت 
النتائج تحسن مستوى القيم الدينية واليوية الوطنية عقب التدريب واستمرار تحسن المستوى 

 التتبعي.خالل مرحمة القياس 
يب لجم  أطفبل-انٕطُٛخانٕٓٚخ  – انمٛى انذُٚٛخ – انًذخم انمصصٙ :الكممات المفتاحية

  انًذرسخ.
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Title: 

Effectiveness of storytelling training program in developing religious 

values and national identity among pre-school children in Taif city in 

Saudi Arabia. 

Abstract: 

  Society is concerned with instilling religious values among 

children, which are represented in a set of criteria and controls that are 

directed to their behavior through words and deeds, as well as developing 

the national identity, which consists in raising awareness of the features, 

customs and traditions common to the people of the country that 

distinguish them from other countries. And make them feel a sense of 

loyalty, love, and pride in history and belonging to the country, so the 

current research aimed to develop the religious values and national 

identity of seven kindergarten children in the experimental group, and 

compare their results with seven children in the control group, the 

training program based on storytelling (15) sessions, after sessions 

measured   religious values scale and national identity scale (post-test), 

as well as was religious values scale and national identity scale after a 

month (follow-up test), the results showed an improvement in the level 

of values Religious and national identity post-test  and the continued 

improvement of the level during the follow-up test. 

Keywords: Storytelling - Religious Values - National Identity - Pre-

School children 
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 املكدمة:

وفي السموكيات السوية،  نحومعايير موجية  Religious Valuesالقيم الدينية  تعد
اآلراء  مقاومةو اإلنسانية أفضل الصفات  ليتم إظيار خاذ القراراتاتو  األمور،الحكم عمى 

مثل دور العبادة واألسرة والثقافة مصادر متعددة من تمك القيم  والتعاليم الضالة، ويتم اكتساب
 والجماعات التي ينتمون إلييا.    رسةوالمد

ثقة من معايير منبىي ( إلى أن القيم الدينية 5222ويشير كل من محمود وأمين )
تحفيز أفراد المجتمع عمى ، و التكامل بين الدين والدنياتعمل عمى القرآن والسنة النبوية، 

ظيار ، و داب التعاملآتباع ا، و األعمال الخيريةألداء  التعاون والتنافس خالل  األخالق الحميدةا 
  اآلخرين.  رامواحت ،فيما بينيم والمساواة ،األمورفي  والشورى ،مع الزمالء واإلخاء التعامالت،

القيم الدينية األفراد الذين يمتمكون مستوى مرتفع من أن ( 5252شتمة )ويذكر 
يجابية التي حددىا المجتمع والدين والسؤة، وذلك يدفعيم إليسعون إلى اتباع السموكيات ا

األفعال ، وبين يرةوالشر  يةالخير األعمال خطأ، وبين ما ىو صواب و ما ىو بين يز يلمتم
 .ةالجميماألخرى و  ةحيالقب

قواعد تم اقتباسيا من التشريعات  ىي ( أن القيم الدينية5252يرى الالفي )و 
سالمية والمعتقدات الدينية، يتم االعتماد عمييا لتكون معايير توجو سموكيات األفراد في إلا

لو يمان باهلل ورسو إل، وتتمثل في اجميع مجاالت الحياة، وتعمل عمى استقرار األسرة والمجتمع
واليوم اآلخر، والمودة والتسامح خالل التعامل مع أفراد المجتمع، واألمانة والرحمة والعفة 

 والصبر.
وىذا يظير أىمية القيم الدينية، والتي ينبغي غرسيا في األطفال في مراحل مبكرة، 

النظر إلييم عمى أنيم مستقبمين سمبين لتعميمات الكبار، ولكن ينبغي النظر إلييم  وعدم
اليوية  وينمو لدييم، شطاء يتفاوضون بشكل فعال مع عالميم االجتماعي ويقيمونوكن

 الوطنية.
تتمثل في  National Identity( أن اليوية الوطنية 5222النعمان ) ويذكر

يتميزون بيا عن باقي أفراد الصفات الثقافية والعادات والتقاليد المشتركة بين أفراد المجتمع، و 
  ويشعرون بالفخر واالنتماء والوالء لموطن.المجتمعات األخرى، 
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فروق  داخل كل دولة أنو توجد Huddy and Khatib (2007) يرى كل منو 
اليوية الوطنية لدى أفراد المجتمع الواحد، فينظر بعضيم إلى اليوية  في واسعة النطاق

ية ليا أىمية ، بينما يعتقد آخرون أن اليوية الوطنمفيوميم الذاتيالوطنية عمى أنيا جزء من 
في األمور المشاركة تحديد مدى الفروق الفردية في اليوية الوطنية بتمك ترتبط محدودة، و 

 .السياسية المتعمقة بالوطن
لدى أبناء الوطن بأنيم جزء شعورًا تولد ( أن اليوية الوطنية 5222) المييبييرى و 

لوطن وحمايتو، وأن يتم االعتماد عميو في بناء ا من نسيج المجتمعفعال وحيوي وميم 
الفوارق بين األفراد ذابت، عمى الرغم من اختالف الطوائف واالنتماءات داخل ىذا المجتمع، 

 فيي تعمل كإطار عام لتوحيد كل اليويات الفرعية لممواطنين داخل الوطن.
لدى أفراد المجتمع تضع عمى عاتقيم اليوية الوطنية  ( أن5252بيكو باريك ) ويذكر
حية من أجل الوطن، والشعور بالفخر عند المشاركة في احتفاالت اليوم الوطني، شعورًا بالتض

يسعون لممشاركة في االنتخابات والتعبير عن الرأي في القضايا االجتماعية المفيدة تجعميم و 
 .لموطن

مشاعر بضرورة لدى أفراد المجتمع تولد أن اليوية الوطنية  Bilali (2014)يرى و 
ال يفكرون في تجعميم وتحسين اتجاىاتيم نحو الوطن، و فيما بينيم،  النزاع أو منع تقميل

 أىداف الوطن.تحقيق في لمتفكير م يسعون ولكني الشخصيةاألىداف 
ونظًرا ألىمية اليوية الوطنية فيحتاج المعممون ومخططو المناىج إلى مزيد من 

سمى بالمدخل القصصي، األساليب لمعرفة كيفية تفكير األطفال حول تمك القضايا، ومنيا ما ي
المدخل القصصي يتم استخدامو في أن  Chan and O’Reilly (2008)يرى كل من و 

زيادة الميارات االجتماعية في  استخدام التعزيزويتم تدريس الميارات االجتماعية والسموكية، 
 .لميارات غير المناسبةالمناسبة و /أو تقميل ا

يعتمد عمى استخدام مجموعة  صصيأن المدخل القإلى ( 5252ويشير مصطفى )
قصص تتناسب مع المرحمة العمرية لممستمعين، وتيدف إلى حذب انتباىم، وفيميم، 
وتجعميم يسعون لمبحث عن حمول لممشكالت، ويفكرون في كيفية االستفادة من القصة في 

 حل مشكمة موجودة في الحياة، واكتساب مفاىيم ومصطمحات تفيدىم خالل التعميم.
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تم يوفق قواعد معينة و يجب استخدامو أن المدخل القصصي  Gl (2017) ويذكر
، وبصورة عرض المعمومات بموضوعيةل ، ومتسمسل بصورة منطقيةإعداده بشكل منيجي

 االستجابة بشكل مناسب في المواقف االجتماعيةإلى كيفية  شيقة لؤلطفال، الرشادىم
 . المختمفة

يوية الوطنية لدى األطفال، حتى يستطيعون القيم الدينية واللذا فإنو يجب تنمية 
مواطنين يمكن االستفادة منيم في المستقبل في بناء الوطن، التعامل مع المجتمع، ويصبحون 

وىو ما يحاول البحث الحالي  ،التدريب من خالل المدخل القصصي في ذلك يسيم وربما
 .التحقق منو

 البحث:مشهلة 

نو يبدأ فييا تعمم أل نظًرا  ،من المراحل الميمة ننساإل اتعد المراحل المبكرة من حياة 
، ويتم تعمميم تنمو القدرات العقمية، وتنمو لديو الكثير من القدرات، ففييا العديد من الميارات

الباحثون تكرار الشكوى من القائمين عمى روضات  وقد الحظ، األخالق واآلداب الحميدة
التواصل االجتماعي، والتي تسببت في  وسائلاإلعالم، و  ثر األطفال بوسائلأاألطفال من ت

مما أظير الحاجة  تعثر نمو العديد من القيم،لى حدوث تضارب في القيم، األمر الذي أدى إ
نساني والمساىمة في إل التفكير في تنمية القيم الدينية لدى األطفال لضرورتيا لمسموك اإلى 

ن ، وكذلك فإفي حياتيم اليوميةالتي تقابميم  ساعدىم عمى مواجية المواقفليو تشكيمو 
 م، وجعمياألطفال في ىذه المرحمة بحاجة إلى تعمم كيفية المشاركة في المناسبات الوطنية

، والشعور باالعتزاز والفخر مومجتمعي لذواتيم ممن خالل تقديرى بأنتمائيم لموطن ونيفتخر 
بيا تجاه الوطن،  وامتزموالواجبات التي يجب أن ي معرفة حقوق الوطن التي يمنحيا لؤلفراد،و 

 األعمال الخيرية والتطوعية.القيام بوالمحافظة عمى خيرات وثروات الوطن، وكيفية 
الشعور باليوية جد أن و   ،بعض البحوث التي تناولت تمك المتغيراتطالع عمى الوبا

زداد بشكل كبير بين عمري الخامسة والحادية عشر مثل يالوطنية يبدأ في عمر الخامسة و 
 ,Rashid، وتوصل بحث كل من   Barrett, Lyons and del Valle (2004) بحث

Rahman and Butt  (2017)  ىي أفضل األماكن التي  المؤسسات التعميميةإلى أن
( أن اليوية الوطنية 5252السبيعي ) ووجد، لدى المتعممينم في بناء اليوية الوطنية تسي

، والتي ساعد الخارجية والداخميةية واالجتماعية الثقافمعديد من الميددات لالسعودية تعرضت 



 ..................................... فعالية  برنامج تدرييب قائم على املدخل القصصي يف تنمية القيم الدينية واهلوية الوطنية

 - 5522 - 

 ،والفساد ،التطرفالغش، والخداع، و مثل  عمى انتشارىا توافر وسائل التواصل االجتماعي
قتصادية االمشكالت تسببت في تواجد العديد من الوالتنمية غير المتوازنة، وقد  ،والعولمة

 .بعض المواطنينل وية الوطنيةاليالسياسية، مما أثر عمى منية و األجتماعية و االو 
إلى أن األسرة ليا دور فعال في  Omer  and Jabeen  (2015)وتوصل كل من 

ن أي تدىور في األسرة كؤسسة اجتماعية ينتج عنو انحالل  تعميم القيم الدينية واألخالقية، وا 
  Zarkasyi, Ritonga and Nasution (2020)وتوصل كل من، خالقي في المجتمعأ

سالمية في األنشطة الالمنيجية فعال في تشكيل شخصية إلاستيعاب القيم الدينية ا إلى أن
إلى أن انخفاض  Itzhaki, Yablon and Itzhaky (2020)وتوصل كل من ، المتعمم

وتوصل  من أكبر العوامل التي تؤدي إلى التسرب من التعميم،مستوى القيم الدينية 
Hidayati (2020) تعد سالميين والقيادات النسائية إلن األبطال اإلى أن رواية القصص ع

 .من طرق غرس مفيوم الذات والقيم األخالقية والدينية لدى األطفال
 Fekonja-Peklaj, Marjanovi –Umek & Kranjcوتوصل بحث كل من 

إلى أن استخدام المدخل القصصي مع أطفال الروضة أدى إلى تنمية ميارة رواية  (2010)
 Cooper, Capo, Mathes  andوتوصل كل من ، رد النظر إلى الصورالقصة لدييم بمج

Gray (2007)  المغوية، إلى أن المدخل القصصي حقق مكاسب كبيرة في معرفة المفردات
إلى أن  Zepeda (2014)وتوصل وميارات القراءة والكتابة لدى أطفال ما قبل المدرسة، 
ي مرحمة الروضة مع بعضيم البعض، المدخل القصصي أدى إلى تعزيز عالقات األطفال ف

 ,Preradovicوتوصل كل من  وزيادة الثقة بالنفس والشعور باألمان كأفراد داخل المجتمع،

Lesin & Boras (2016)  إلى أن المدخل القصصي أدى إلى تحسين قدرات أطفال ما قبل
 .المتعمقة بالحاسوبحل المشكالت الحسابية، ومحو األمية  فيالمدرسة 

المدخل القصصي في التحقق من دور فمم يتم العثور عمى بحوث تناولت  ذلكوعمى 
لذا فيمكن  -طالع عميوالفي حدود ما تم ا –لدى األطفالتحسين القيم الدينية واليوية الوطنية 

فعالية برنامج تدريبي قائم عمى المدخل القصصي في ما في التساؤل التالي: مشكمة تحديد ال
، واليوية الوطنية لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة بمحافظة الطائفتنمية القيم الدينية 

 تنبثق منو التساؤالت التالية: و 
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المجموعة التجريبية المصنفين بق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات وجد فريىل  -
المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس القيم المصنفين بومتوسط رتب درجات 

 الدينية؟
المجموعة التجريبية بدرجات المصنفين ق دال إحصائًيا بين متوسط رتب جد فرو يىل  -

المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس اليوية بدرجات المصنفين ومتوسط رتب 
 الوطنية؟

المجموعة التجريبية في بدرجات المصنفين ىل يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب  -
المجموعة التجريبية في القياس التتبعي برجات المصنفين دالقياس البعدي ومتوسط رتب 

 ؟لمقياس القيم الدينية
المجموعة التجريبية في بدرجات المصنفين ىل يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب  -

المجموعة التجريبية في القياس التتبعي بدرجات المصنفين القياس البعدي ومتوسط رتب 
 لمقياس اليوية الوطنية؟

 البحث:ٍدف 

مستوى القيم الدينية واليوية الوطنية لدى أطفال مرحمة ماقبل المدرسة بمحافظة  تحسين
التحسن في المستوى ستمرار ا، و المدخل القصصيقائم عمى ال التدريبي برنامجعقب الالطائف 

 خالل القياس التتبعي. 
 البحث:أٍنية 

 األٍنية اليظرية:

 أيبد ، والتيأطفال مرحمة ماقبل المدرسةوىم  ييتم بيا المجتمع،شريحة عمرية تناول  -
  القيم الدينية واليوية الوطنية. ينمو مفيومفييا 

المدخل القصصي وتحسين مستوى القيم تأصياًل نظرًيا لمعالقة بين التدريب عمى  تقديم -
  في رياض األطفال.الدينية واليوية الوطنية 

 األٍنية التطبيكية:

برنامج قائم عمى كذلك و  القيم الدينية واليوية الوطنية ياسيكمقيقدم البحث أدوات جديدة  -
 .مرحمة رياض األطفالأطفال  ليناسبم إعدادىا تالمدخل القصصي 
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الطفل في حاضره ومستقبمو وىي القيم الدينية واليوية  دمحاولة تنمية مفاىيم تفي -
 الوطنية. 

ية والقيم الدينية لدى جتماعية ميمة وىي إنخفاض مستوى القيم الديناالتصدي لظاىرة  -
يمكن األطفال، حيث تنمييا في وقت مبكر من حياة األطفال يجعميم مواطنين صالحين 

 .في المستقبلاالستفادة منيم 
 طصطلحا  البحث:املفاٍيه االجرائية مل

 املدخل الكطصطصي: الربىامخ الكائه على 

ض القيم الدينية خطة عامة شاممة لتقديم بعبأنو ا في البحث الحالي عرف إجرائيً ي  
ذاب جو بشكل مشوق يتم عرضيا  القصيرةمجموعة من القصص واليوية الوطنية من خالل 

التنفيذية المجموعة التجريبية عميو في الجمسات  أطفالتم تدريب يو  مضمونلو و  ،وىادف
 .في البحث الحاليلمبرنامج 

 الكيه الدييية:

تة نابعة من الشريعة تحدد سموكيات معايير ثابا بأني إجرائًيا في البحث الحالي عرفت
 ،األفراد وتعامالتيم تجاه اآلخرين وتضبط سموكياتيم وتصرفاتيم في جميع جوانب الحياة

يكون أعالىا اإليمان باهلل وحده ال شريك لو، وأدناىا أن يحب لممحيطين بقيم وتصنف ىرمًيا 
من أجل الصدق، وحب  وتتمثل في الخمق وحب الخير لذات الخير والصدقما يحبو لنفسو، 

عمى اهلل والكرامة واألمانة والتوكل  الحميد الحق من أجل الحق واإليمان والتقوي وحسن الخمق
 عد بالبحث الحالي.الم   القيم الدينيةمقياس الدرجة في إجرائًيا ب وتتحدد ،في جميع األمور
 اهلوية الوطيية:

لدى أبناء الوطن  الوطنيواالعتزاز ا روح االنتماء بأني إجرائًيا في البحث الحالي عرفت
 ويتمتعونالواحد الذين يشتركون في موقع جغرافي واحد ويربطيم تاريخ واحد واقتصاد واحد، 

من أجل تطور  ويتعاونون، بالحقوق ذاتيا كالتعميم والكرامة والعمل وعمييم نفس الواجبات
 وتتحددن الشعوب، م مبالصفات الشخصية لمشعب التي تميزه عن غيرى ويتصفونالوطن، 
 عد بالبحث الحالي.مقياس اليوية الوطنية الم  الدرجة في إجرائًيا ب
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 البحث:حمددا  

 حدود بشرية: أطفال الروضة الثامنة بحي الفيصمية بمحافظة الطائف. -
 حدود موضوعية: يتحدد بموضوعات المدخل القصصي، والقيم الدينية، واليوية الوطنية. -
 ىـ. 5225/ 5222راسي حدود زمانية: العام الد -
 حدود جغرافية: حي الفيصمية بمحافظة الطائف. -

 :الشابكة والبحوث اإلطار اليظري

 Storytelling :املدخل الكطصطصي
( أن المدخل القصصي ىو أسموب تعميمي يعمل 5252يرى كل من السالمات والخطيب )

و من مدارك ويوسع، والخبرات الحياتية القارئ أو السامع بالكثير من المعارف تزويدعمى 
والتغمب عمى المجتمع، أفراد ساعده عمى التكيف مع ي، و وينمي لديو القدرة عمى التخيل

 واالستماع. ،التسمةعمى  ويعاونوتعمم المفاىيم العممية، يسيل عميو و المشكالت التي تقابمو، 
قصص خيالية في المدخل القصصي ينمي لدى استخدام أن ( 5255ىامل )يذكر و 
تباع ال القدرة عمى التخيل، ويوجييم إلى أداء ميام يصعب القيام بيا، ويرشدىم إلى األطفا

 واالجتماعية، ويعزز النمو الشخصي لدييم.حمول لممشكالت الحياتية والنفسية 
يعمل عمى إيقاظ حواس األطفال خالل المدخل القصصي أن إلى ( 5252بصل ) ويشير

كساب األطفال استجابة بناء عمى أحداث القصص، و االستماع، وزيادة الفيم، والتحفيز لال
في تحقيق األىداف سيام إلااالتجاىات الصالحة، و تنمية العديد من القيم الدينية واألخالقية، و 

 السميمة. التربوية، والتنشئة االجتماعية 
المدخل القصصي يعمل عمى توصيل المفاىيم والمصطمحات ( أن 5252يرى حميد )و 

بداعي، والتقدير الذاتي، إلنمي لدييم قدرات مختمفة مثل التخيل والتفكير اي، و الجديدة لؤلطفال
مي لدييم الرغبة في تقميد األفعال الخيرية، ينوتحسن من توافقيم مع أفراد المجتمع، و 

 منعيم من االنخراط في فعل السموكيات المنحرفة.يو 
طفال ويعزز قدراتيم األ مختمفة لدى المدخل القصصي ينمي مياراتمما سبق يتضح أن 

المدخل وقد سعت البحوث إلى تناول ، التعبيرية، وينمي قدراتيم عمى مواجية المشكالت
إلى التحقق   Lee (2012)ىدف بحث، حيث القصصي في تنمية العديد من الجوانب النفسية

( طفاًل من ذوي صعوبات 52من أثر المدخل القصصي من خالل الوسائل التكنولوجية مع )
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ة االنجميزية، وتوصمت النتائج إلى تعزيز االتجاه نحو التعمم، وتحسن ميارة القراءة المغ
 Spencer, Kajian, Petersen & Bilyk (2013)واستيدف بحث كل من  ، الجيرية

التحقق من أثر المدخل القصصي مع عينة مكونة من خمسة أطفال في مرحمة ما قبل 
سعى بحث كل من يارات المغوية لدى األطفال، و المدرسة، وتوصمت النتائج إلى تحسن الم

Abasi & Soori (2014)  ( طفاًل 52صصي مع )إلى التحقق من فعالية المدخل الق
كل ىدف بحث و ، وتوصمت النتائج إلى تحسين تعمم مفردات المغة االنجميزية، بروضة األطفال

أثر  ق منقإلى التح Gonçalves, Voos, de Almeida, Caromano (2017)من 
( طفاًل بالصف الثاني االبتدائي، وتوصمت النتائج إلى خفض 22المدخل القصصي مع )

 & Stoicanوىدف بحث كل من ، السموكيات العدوانية وتحسن األداء األكاديمي لدييم

Ştefănescu (2017)  إلى التحقق من أثر المدخل القصصي مع أطفال الروضة، وتوصمت
( 5252وتوصل بحث كاطع )، بداعي لدييمإلاألصالة لمتفكير االنتائج إلى تنمية المرونة و 

( طفاًل في مرحمة 52إلى أنو يمكن تحسين مستوى القيم االقتصادية لعينة مكونة من )
 Azadeh, Zohreh and عى بحث كل منسو الروضة من خالل برنامج قصصي، 

Tayebeh (2019)  مع لقصصي والمدخل اإلى التحقق من فعالية استخدام عرض الدمى
( طفاًل برياض األطفال، وتوصمت النتائج إلى أن خفض مستوى 22عينة تتكون من )

 Takada and Kawashimaوىدف بحث كل من  المشكالت السموكية لدى األطفال،

من الكتب المصورة اليابانية مع األطفال في  المدخل القصصيإلى فحص دور  (2019)
ت النتائج إلى أن رواية القصص المصورة تسيم في ( سنوات، وتوصم2-5األعمار الزمنية )

-Sephundi and Alزيادة االنتباه وتنمي األخالق الحميدة، واستيدف بحث كل من 

Zamani (2019)    ( طفاًل مصاًبأ بالتوحد، 22مع ) المدخل القصصيإلى التحقق من تأثير
 حسن الوعي الحسي والمعرفي لدييم.وتوصمت النتائج إلى ت

ا سبق أن المدخل القصصي ينمي العديد من الجوانب المعرفية لدى األطفال تضح مما
العاديين وذوي االحتياجات الخاصة، ويمكن أن يكسب العديد من القيم الدينية وخاصة في 

 وتساعدىم عمى التفكير.المراحل المبكرة من حياة األفراد، ويعدل سموكياتيم، 
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   Religious Values: الديييةالكيه 
الكريم والسنة النبوية،  نمعايير مقتبسة من القرآ( أن القيم الدينية 5225ى الحطاب )ير 

لى التواضع خالل  حيث دعت إلى نشر الصدق خالل القول والعمل تقانو والوفاء بالعيد، وا  وا 
لى اإليثار وحب الخير لمناس  التعامل مع الناس وعدم الغرور أو التحقير من شأن اآلخرين، وا 

نكار ال لى المشاركة الوجدانية لممقربين أو الغرباء ومساعدتيم وا  ذات خالل اتخاذ القرار، وا 
 لموصول إلى حمول لممشكالت.

القيم ممارسة أن إلى   Anand, Pratap and Goutami (2012)كل من ويشير
بالرضا عن عمى شعورىم تأثيًرا إيجابًيا تؤثر السعادة لدى األفراد، و بتعزز الشعور الدينية 

الحياة  جوانبجميع  أنفسيم فيتطوير عمى  م، وتساعدىفي األفكارحياة، وتعطي إيجابية ال
 بنجاح.
، ويتضح ذلك خاللو سعيو القيم الدينيةالفرد المؤمن يتمبس ب( أن 5222يذكر معصر )و 

لمقيام باألعمال الصالحة، والقيام بالعبادات الميجورة لمتواصل مع ربو، وتتسم عالقتو مع 
بالود والرحمة والتسامح، وىذا يشير إلى أن تمك القيم تيدف لما فيو صالح الناس، المحيطين 

 وتصمح لكل زمان ومكان.
الشخص الذي لديو مستوى مرتفع من القيم الدينية، يسعى ( أن 5252ويشير سنجي )

يجابية في جميع المواقف، سواء كان خالل تفاعمو مع األسرة إلدائما إلى إتباع السموكيات ا
 –لمحيطين أو مع تعاممو مع الغرباء، ويضع أمام عينيو ىدف وىو االقتداء بأخالق النبي وا

 نو ىو المثل األعمى لؤلخالق الحميدة.أل وذلك -صل اهلل عميو وسمم
اد األفر نسانية بين إل القيم الدينية أسيمت في تنظيم العالقات اأن ( 5252شروي )ويرى 

عاون لما فيو الصالح ال التصادم في كل اختالف، ، والتمثل السعي لمتفاعل فيما بينيم
والتعامل مع المحيطين بالود والسماحة والبر ال العدوان والقير والبغي عمى حقوق اآلخرين، 

يجابية بين المخموق والخالق، والتفاعل إلأى أن القيم الدينية تيدف إلى توافر العالقة ا
 يجابي مع الناس.إلا

سعى القيم الدينية، حيث دراسة العوامل التي تؤثر وتتأثر بوث وقد حاولت العديد من البح
إلى التعرف عمى الصفات الدينية المتعمقة   Hartog and Gom  (2005)بحث كل من 

( مشارًكا، وتوصمت النتائج إلى أن 552بأسباب وعالج المرض النفسي لعينة مكونة من )



 ..................................... فعالية  برنامج تدرييب قائم على املدخل القصصي يف تنمية القيم الدينية واهلوية الوطنية

 - 5525 - 

القيم  ب الشديد والفصام، وأنو يجب إدخالتنبأ بأسباب االكتئايالقيم الدينية انخفاض مستوى 
 Heaven, Ciarrochi and Leesonكل من  ىدف بحثو ، ضمن أساليب العالجالدينية 

القيم الدينية لدى عينة مكونة من مستوى إلى التحقق من دور األساليب األبوية في  (2010)
يم الدينية، وأن القيم ( مراىًقا، وتوصمت النتائج إلى أن السمطة الوالدية تتنبأ بالق222)

 Seol andوىدف بحث كل من ، الدينية تتأثر بتقدير الذات ومستويات الضمير لدى الطالب

Lee (2012)  إلى التحقق من أثر التنشئة االجتماعية الدينية واليوية الدينية عمى األداء
اليوية  ( مراىًقا، وتوصمت النتائج إلى أن المراىقين ذوي522النفسي واالجتماعي لدى )

الدينية المنخفضة أظيروا مشاكل سموكية أكثر من نظرائيم الذين تمقوا المزيد من التنشئة 
 Anand, Pratap and Goutamiوسعى بحث كل من االجتماعية الدينية من اآلباء، 

( 22التحقق من أثر القيم الدينية عمى الرضا عن الحياة لدى عينة مكونة من )إلى  (2012)
تساعد األفراد لصمت النتائج إلى أن القيم الدينية تعطي أفكاًرا وتصرفات إيجابية مراىًقا، وتو 

كل من  واستيدف بحث، ن الحياةوا راضين عيصبحلعمى تطوير أنفسيم بكل أبعاد الحياة، 
Huuskes, Ciarrochi and Heaven (2013)   التحقق من العالقة بين القيم الدينية

( بالصف الثاني 252( مراىق بالصف العاشر، )222ة من )والشخصية الدينية لعينة مكون
، عشر، وتوصمت النتائج إلى أن القيم الدينية تؤثر بفعالية في تنمية الشخصية لدى المراىقين

 إلى التحقق من دور الغناء التفاعمي عمى الراديو والتميفزيون Putra (2014)وىدف بحث 
في فيم وتعزيز القيم الدينية غناء أسيم ال ، وتوصمت إلى أنفي مستوى القيم الدينية

  Dereli-İman، وسعى بحث لقاء التقميديةإل والمعتقدات واليوية بشكل أفضل من طرق ا

( 2.2 -2إلى التحقق من أثر برنامج قائم عمى تعميم القيم لؤلطفال في عمر ) (2014)
دى إلى تنمية ( طفاًل، وتوصمت النتائج إلى أن التدريب أ22سنوات لعينة مكونة من )

 .الميارات االجتماعية والتنمية النفسية واالجتماعية وميارات حل المشكالت
األمور الميمة التي ضح مما سبق أن تنمية القيم الدينية لدى أطفال الروضة يعد من تا

الصحيحة التي  تعين الطفل عمى التعامل مع المشكالت الحياتية وتقديرىا، وتوجيو إلى الطرق
 تمع.حددىا المج
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 National Identity اهلوية الوطيية:
أفراد المجتمع الواحد  شتراكاىي أن اليوية الوطنية  Triandafyllidou (1998)يذكر 

تجعل في والتي  والممبس،مثل المغة في العديد من الميزات والصفات والعادات والتقاليد 
 المجتمعات األخرىعن  ل عمى ىويتيم، وتجعميم يختمفونمجمميا وجود عالمات تميزىم وتد

 .يزات عمى وجو التحديدمفي ىذه الم
و يتم أنDavis, Fulop, Hutchings, Ross and szilagyi (2001) كل من ويرى 

تنشئة عمى القيم والمعارف ال، حيث لدى األطفال في مرحمة الطفولة اليوية الوطنيةغرس 
األطفال فيجب أن يتعمم شخصيتيم، ة يتم بيا تعديل صر فعالاإلى عن مالمرتبطة بالوطن تحولي

 الوالء واالنتماء وحب الوطن. قيم فييمت غرس ، و في مجتمع لو عادات وتقاليد ونيعيش مأني
نمو  أن Nesdale, Maass, Durkin and Griffiths (2005)وعرض كل من 

بعض  ثم يبدأ في تعممأعوام،  ةثالث وأ عامينعمر يبدأ من  الطفللدى  الوطنيةاليوية  مفيوم
المجموعات الخارجية  ضدالتحيز عند سن السابعة يبدأ في و ، االمفاىيم المرتبطة بي

 (.معيا)المجموعات التي ال يوافق 
تعني شعور أبناء الوطن الواحد أنيم ( أن اليوية الوطنية 5252يرى أبو ساق )و 

وبأن الحقوق طن، مشتركين في العديد من الصفات، والعادات، والتقاليد، والوالء واالنتماء لمو 
أداء الواجبات نحو أنو عمييم متساوية لكل المواطنين، و التي يمنحيم ليم الوطن تكون 

 مجتمع ال طبقي.، وأن اللمجميعمتاحة فرص التعميم أن الوطن، و 
عمى توحيد المجتمعات داخل  أن اليوية الوطنية تعمل Habashi (2019) ويذكر

المحيطين  معالتواصل موطن وتساعدىم عمى ل باالنتماءاد لدى األفر ا ، ألنيا توفر شعورً الدول
افتراضية يخمق رابطة ، وذلك لقاء بعضيم البعض سبق ، أوبيم عمى الرغم من عدم معرفتيم

 المجتمع.بين مختمف أعضاء 
أبناء الوطن الواحد وشخصيتيم الموحدة  وجود ارتباط بيناليوية الوطنية تعني لذا ف

ن ىوية غيرىم، وتخمق نوًعا من التضامن والتوحد بين أفراد المجتمع، والدائمة التي تميزىم ع
تعني وعي الطفل بذاتو، وىي جزء من تنمية قدرات الطفل، اليوية الوطنية لدى األطفال وأن 

 .مكانياتو العقمية واالسرية والعالقات االجتماعية، واحترامو لذاتوإووعيو ب
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 العوامل املؤثرة يف اهلوية الوطيية:

أن اليوية الوطنية  Muldoon, McLaughlin and Trew (2007)رى كل من ي
 .ووسائل اإلعالم ،دراسة المقررات الدراسيةو ، ينالمعممو اآلباء تنمو من خالل التفاعل مع 

أن توحيد المغة بين أبناء الوطن ( 5252ويذكر كل من الخفاجي ومحمد والعزاوي )
من خالل تسييل التواصل المفظي بينيم، وبذلك الواحد يسيم في تشكيل اليوية الوطنية 

 .في المغة والممبس والطعام وطريقة تناولو األخرىيتميزون عن البمدان 
اليوية الوطنية لدى األطفال ترتبط باالحساس بالحماية والقبول من المحيطين، وأنيا لذا ف

عديد من البحوث قد وجدت ال، و الوقت ومن خالل التفاعل مع األقران تتطور وتتغير بمرور
حيث استيدف التي تناولت أساليب نفسية وتربوية بيدف تنمية اليوية الوطنية لدى األطفال، 

التحقق من دور  ,Borodina and Shatunova Shastina (2018)بحث كل من 
القراءة في تنمية اليوية الوطنية، وتوصمت النتائج إلى أن الكتاب لو دور فعال في الحفاظ 

إلى التحقق من  Stan and Somitca (2019)ىدف بحث كل من ، و الوطنية عمى اليوية
دور التعمم بين األجيال في بناء اليوية الوطنية وفي التربية الوطنية لدى أطفال ما قبل 

سيم في التوعية بيويتيم المحمية واالقميمية والوطنية، أالمدرسة، وتوصمت النتائج إلى التعمم 
كل من  وسعى بحث، رنيم النشيد الوطني وارتداء األزياء الوطنيةوأصبح لدييم رغبة عمى ت

)(2019 Piontkovska  andSpivak   إلى التحقق من دور الدعم النفسي لمطالب
( طالب بالمرحمة الجامعية، وتوصمت النتائج 22)منخفضي اليوية الوطنية لعينة مكونة من 
جابية نحو الوطن، وتطوير اليوية يإلا االتجاىاتإلى أن تنظيم الدعم أسيم في تعزيز 

 الوطنية.
 البحث:فروض 

ـــين متوســـط رتـــب درجـــات  - ـــة المصـــنفين بالمجموعـــة يوجـــد فـــرق دال إحصـــائًيا ب التجريبي
الضـابطة فـي القيـاس البعـدي لمقيـاس القـيم المصـنفين بالمجموعـة ومتوسط رتـب درجـات 

 التجريبية.المصنفين بالمجموعة الدينية لصالح 
ـــين متوســـط رتـــب درجـــات يوجـــد فـــرق دال إح - ـــة المصـــنفين بالمجموعـــة صـــائًيا ب التجريبي

الضابطة فـي القيـاس البعـدي لمقيـاس اليويـة المصنفين بالمجموعة ومتوسط رتب درجات 
 التجريبية.المصنفين بالمجموعة الوطنية لصالح 
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التجريبيـة فـي المصـنفين بالمجموعـة ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسـط رتـب درجـات  -
التجريبيـة فـي القيـاس التتبعـي المصنفين بالمجموعة اس البعدي ومتوسط رتب درجات القي

 لمقياس القيم الدينية.
التجريبيـة فـي المصـنفين بالمجموعـة ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسـط رتـب درجـات  -

ــدي ومتوســط رتــب  ــاس البع ــة فــي المصــنفين بالمجموعــة درجــات القي المجموعــة التجريبي
 بعي لمقياس اليوية الوطنية. القياس التت
 إجراءا  البحث:

التحقق من أثر  ييتم بالضبط التجريبي خاللالذي  يتبع البحث المنيج شبو التجريبي
المتغير المستقل وىو البرنامج التدريبي القائم عمى المدخل القصصي في المتغير التابع 

  فال الروضة بمحافظة الطائف. والمتمثل في القيم الدينية واليوية الوطنية لدى عينة من أط
 :للبحث االستطالعيةالعيية 

بمحافظة  الثامنة بحي الفيصمية روضةالأطفال من  طفاًل ( 52)من ىذه العينة تكونت 
 .ا( شيرً 2.22) انحراف معياري ،ا( شيرً 22.2)ىم الزمنية توسط أعمار وم ،الطائف

 :للبحث العيية األساسية

 من أطفال الروضة الثامنة بحي الفيصمية بمحافظة طفاًل ( 52)من ىذه العينة تكونت 
الطائف ممن تقع درجاتيم في اإلرباع األدني في مقياسي القيم الدينية، واليوية الوطنية 

( شيًرا، 2.2( شيرًا وانحراف معياري )22.2ومتوسط أعمارىم الزمنية ) )إعداد الباحثين(،
( أطفال، وتم التكافؤ بينيما 2رى ضابطة )وأخ ،( أطفال2وتم تقسيميا إلى مجموعة تجريبية )

 ( يوضح ذلك.5القيم الدينية واليوية الوطنية، وجدول )مستوى كل من في العمر الزمني و 
 ( 1جذٔل )

انمٛى انذُٚٛخ ٔانٕٓٚخ يستٕٖ كم يٍ انؼًز انزيُٙ ٔانتكبفؤ ثٍٛ انًجًٕػتٍٛ انتجزٚجٛخ ٔانضبثطخ فٙ 

 ثبستخذاو اختجبر يبٌ ٔتُٙ انٕطُٛخ

 

 

 انًتغٛز

 (7يجًٕػخ ضبثطخ)ٌ= (7يجًٕػخ تجزٚجٛخ)ٌ=
U  لًٛخZ انذالنخ 

يتٕسظ 

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت

يتٕسظ 

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت
غٛز  5.100 15..0 15..1 7.77 11.15 7..7 انؼًز انزيُٙ

غٛز  5.377 13.55 77.55 7.17 10.55 .3.7 انمٛى انذُٚٛخ دانخ

غٛز  0...5 00.55 11.55 7.37 15.55 7.17 انٕٓٚخ انٕطُٛخ دانخ

 دانخ
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وجــود تكــافؤ بــين المجمــوعتين فــي متغيــرات العمــر الزمنــي والقــيم ( 5تضــح مــن جــدول )ا
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــين متوســط رتــب الدينيــة واليويــة الوطنيــة، والــذي تمثــل فــي 
 .المجموعة الضابطة درجاتدرجات المجموعة التجريبية ومتوسط رتب 

 البحث: أدوا 

  الباحثني(إعداد ) الكيه الدييية لدى أطفال مرحلة ماقبل املدرسةمكياض ( 1)

تم القيم الدينية لدى أطفال الروضة، و  تحديد مستوى ىوالمقياس اليدف من إعداد 
وذلك لصياغة ، خالل اإلعداد (5252خميصة )و (، 5255االستفادة من مقياسي عياد )

تصف سموكيات القيم  عبارة (52)النيائية لممقياس من  عبارات المقياس، وتكونت الصورة
 إستجاباتثالث وعمى المعمم قراءة العبارات واختيار استجابة من ، لدى أطفال الروضة الدينية
( عمى الترتيب، وبذلك تكون 5-5-2بالدرجات )حيث تم تقديرىا أبًدا(،  -أحياًنا  -)دائًما

 .م وجود عبارات عكسية بالمقياس، وذلك لعد( درجة22النياية العظمى ىى )
 للنكياض:اخلطصائص الشيهومرتية 

 الطصدم:-1

الصـــورة األوليـــة رض تـــم عـــلمتحقـــق مـــن وضـــوح العبـــارات وكفاءتيـــا  :احملهنـــني صـــدم-أ 
 ، وقسـمقسـمي التربيـة الخاصـة والعمـوم التربويـة بكميـة التربيـةمحكمين من ( 2ممقياس عمى )ل

التفاق عمـى كـل ل( يوضح النسب المئوية 5ائف، وجدول )بجامعة الطبكمية اآلداب  عمم النفس
 .عبارات المقياس

 (0جذٔل )

 ػجبراد يمٛبس انمٛى انذُٚٛخصالحٛخ ٕٚخ نالتفبق ػهٗ ئانُست انً 

يسهسم 

 انؼجبرح

يسهسم  َسجخ اتفبق

 انؼجبرح

َسجخ 

 اتفبق

يسهسم 

 انؼجبرح

يسهسم  َسجخ اتفبق

 انؼجبرح

يسهسم  َسجخ اتفبق

 انؼجبرح

َسجخ 

 فبقات

1 155% 1 155% 0 31.71% 1. 155% 17 155% 

0 155% 7 155% 15 155% 17 155% 13 155% 

. 31.71% 7 155% 11 155% 11 155% 10 155% 

7 31.71% 3 155% 10 155% 17 71.70% 05 155% 

وأوصـت %(، 25.25 –%522( أن النسب المئوية تراوحت مـا بـين )5تضح من جدول )ا
وكانـــت أىـــم ، %( فـــأكثر 25.25)تحصـــل عمـــى بـــول العبـــارة التـــي تم قىيئـــة التحكـــيم أنـــو يـــ



 ..................................... فعالية  برنامج تدرييب قائم على املدخل القصصي يف تنمية القيم الدينية واهلوية الوطنية

 - 5522 - 

كمـال إاالىتمـام بو مشاركة الزمالء فـي المحافظـة عمـى نظافـة المكـان،  يى مالحظات المحكمين
 .يتسبب في إيذاء الزمالء وغضبيمأن الطفل األعمال عمى أكمل وجو، و 

مقيــاس و  ،البــاحثين( دادإعــ) القــيم الدينيــةمقيــاس تــم تطبيــق  :صــدم احملــو اخلــارجي –ب
، (52عمـى أطفـال العينـة االسـتطالعية )ن  (5222) مجاىـدإعـداد/  - المصـور القيم الدينيـة

( وىــو دال عنــد 2.25وجــد أنــو يمثــل )وتــم حســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــات التطبيقــين، و 
   .  المقياس صدقمما يشير إلى (، 2.25) داللة مستوى
 ثبا :ال -0

، حيــث تــم التطبيــق االختبــار تطبيــق طريقــة إعــادةمقيــاس تــم اســتخدام لمتحقــق مــن ثبــات ال
عــادة التطبيــق بعــد مــرور شــير، وتــم حســاب  طفــاًل  (52 )ن  عمــى العينــة االســتطالعية  ، وا 

(، وممـا يـدل عمـى 2.22ىـو ) معامـل الثبـاتوجـد أن و  معامل االرتباط بين درجـات التطبيقـين،
 ثبات المقياس. 

 )إعداد الباحثني(  لدى أطفال مرحلة ماقبل املدرسة يةاهلوية الوطي( مكياض 0)

خــالل ، و الروضــةلــدى أطفــال  اليويــة الوطنيــة تحديــد مســتوى بيــدفالمقيــاس تــم إعــداد 
وذلـــك  (5252الجمعـــان )،  (5252البـــادري والكنـــدي )ي إلعـــداد تـــم االســـتفادة مـــن مقياســـا
تصـف سـموكيات  عبارة (52) ، وتكونت الصورة النيائية لممقياس منعبارات المقياسياغة صل

 -)دائًمــا إســتجاباتثــالث وعمــى المعمــم قــراءة العبــارات واختيــار اســتجابة مــن اليويــة الوطنيــة، 
( عمــى الترتيــب، وال توجــد عبــارات عكســية، وبــذلك 5-5-2بالــدرجات ) مقــدرةأبــًدا(،  -أحياًنــا 

 .( درجة22تكون النياية العظمى ىى )
 اخلطصائص الشيهومرتية للنكياض:

 الطصدم:-1

لمتحقـــق مـــن وضـــوح العبـــارات وكفاءتيـــا تـــم عـــرض الصـــورة األوليـــة : صـــدم احملهنـــني-أ 
 قسـمي التربيـة الخاصـة والعمـوم التربويـة بكميـة التربيـة، وقسـممحكمين من ( 2لممقياس عمى )
( يوضـــح النســـبة المئويـــة التفـــاق 2بكميـــة اآلداب بجامعـــة الطـــائف، وجـــدول ) عمـــم الـــنفس

 بارة من عبارات المقياس.المحكمين عمى كل ع
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 ( .جذٔل )

  انٕٓٚخ انٕطُٛخانُسجخ انًئٕٚخ نالتفبق ػهٗ صالحٛخ ػجبراد يمٛبس 

يسهسم 

 انؼجبرح

يسهسم  َسجخ اتفبق

 انؼجبرح

َسجخ 

 اتفبق

يسهسم 

 انؼجبرح

يسهسم  َسجخ اتفبق

 انؼجبرح

َسجخ 

 اتفبق

يسهسم 

 انؼجبرح

 َسجخ اتفبق

1 155% 1 155% 0 31.71% 1. 155% 17 155% 

0 31.71% 7 155% 15 155% 17 155% 13 155% 

. 155% 7 155% 11 155% 11 155% 10 155% 

7 155% 3 155% 10 155% 17 155% 05 31.71% 

%(، وأوصـت 22.25 –%522( أن النسب المئوية تراوحت مـا بـين )2ضح من جدول )ات
فـــأكثر ، وكانـــت أىـــم %( 25.25ىيئـــة التحكـــيم أنـــو يـــتم قبـــول العبـــارة التـــي تحصـــل عمـــى )

إضافة عبـارات تفيـد بـأن الطفـل يتمسـك بالعـادات والتقاليـد السـعودية، مالحظات المحكمين ىي 
 .لديو شعور بضروة الدفاع عن تراب الوطنو يحترم اآلخرين ويقدرىم في المجتمع، و 

مقيـاس و تـم تطبيـق مقيـاس اليويـة الوطنيـة )إعـداد البـاحثين(،  :صدم احملو اخلارجي –ب
، وتـم (52عمـى أطفـال العينـة االسـتطالعية )ن  (5252إعـداد/بيجات ) -تماء والمواطنة االن

وى ( وىـو دال عنـد مسـت2.22حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين، ووجـد أنـو يمثـل )
   .(، مما يشير إلى صدق المقياس2.25داللة )
 ثبا :ال -0

 ، حيــث تــم التطبيــقاالختبــار طبيــقت طريقــة إعــادةلمتحقــق مــن ثبــات المقيــاس تــم اســتخدام 
عــادة التطبيــق بعــد مــرور شــير طفــاًل  (52 )ن  عمــى العينــة االســتطالعية  ، وتــم حســاب ، وا 

ممـا يـدل عمـى و (، 2.22) ىـو معامـل الثبـاتوجـد أن و  ،معامل االرتباط بين درجـات التطبيقـين
   ثبات المقياس.

  (نيالباحثد إعدا) املدخل الكطصطصيكائه على الالتدرييب ربىامخ ( ال3)

تحسـين مسـتوى القـيم الدينيـة ييدف البرنـامج التـدريبي القـائم عمـى المـدخل القصصـي إلـى 
البرنامج مـن جمسـات إعالميـة وجمسـات تنفيذيـة، الروضة، وتكون واليوية الوطنية لدى أطفال 

متغيرات )المـــدخل بـــاللمجموعـــة التجريبيـــة اأطفـــال  توعيـــةالجمســـات اإلعالميـــة إلـــى تيـــدف 
فـي  ،وتمت عمى مدار ثالث جمسات لمـدة أسـبوع، اليوية الوطنية( –القيم الدينية  – القصصي

تيدف الجمسات التنفيذية إلى تحسين مسـتوى القـيم الدينيـة واليويـة الوطنيـة لـدى أطفـال حين 
( 52المجموعــة التجريبيــة عقــب التــدريب عمــى المــدخل القصصــي، وتــم تنفيــذ الجمســات فــي )
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( دقيقـة، 22أسبوعًيا، لمدة خمسة أسابيع، حيـث زمـن كـل جمسـة ) ثالث جمسات بمعدلجمسة 
وتم االستعانة ببعض الفنيات التي تتمثل في المناقشة، واإللقاء، والعصـف الـذىني، والتعزيـز ، 

 ( يوضح أىداف كل جمسة من جمسات التدريب عمى المدخل القصصي.2والجدول )
  (7جذٔل )

 انًذخم انمصصٙى ػهٗ انمبئانتذرٚجٙ جهسبد انجزَبيج  أْذاف

 انجهسخ
ػُٕاٌ 
 انجهسخ

 أْذاف انجهسبد

1  
 إػاليٛخ

انًذخم 
 انمصصٙ

 أٌ ٚؼزف انطفم يؼُٗ انًذخم انمصصٙ. -
 أٌ ٚذكز انطفم يًٛزاد انًذخم انمصصٙ. -
 أٌ ٕٚضح انطفم ػٕٛة انًذخم انمصصٙ. -

0  
 إػاليٛخ

 أٌ ٚؼزف انطفم يؼُٗ انمٛى انذُٚٛخ. - انمٛى انذُٚٛخ
 م أْى انمٛى انذُٚٛخ.أٌ ٚذكز انطف -
 أٌ ٕٚضح انطفم خصبئص انمٛى انذُٚٛخ. -

.  
 إػاليٛخ

انٕٓٚخ 
 انٕطُٛخ

 انٕطُٛخ   ْٕٚتّأٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ  -
 أٌ ٚؼزف انطفم ػُبصز انٕٓٚخ انٕطُٛخ  -
 أٌ ٕٚضح انطفم أًْٛخ انٕػٙ ثبنٕٓٚخ انٕطُٛخ. -

1  
 تُفٛذٚخ

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ انتؼبٌٔ     - انتؼبٌٔ
 انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ يٍ ٔراء انتؼبٌٔ.أٌ ٕٚضح  -

0  
 تُفٛذٚخ

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ انصذق     - انصذق
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ يٍ ٔراء انصذق. -

.  
 تُفٛذٚخ

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ انُظبفخ     - انُظبفخ
 ٔراء انُظبفخ. أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ يٍ -

7  
 تُفٛذٚخ

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ انصجز     - انصجز
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ يٍ ٔراء انصجز. -

1  
 تُفٛذٚخ

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ األيبَخ      - األيبَخ
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ يٍ ٔراء األيبَخ. -

7 
 تُفٛذٚخ 

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ ثز انٕانذٍٚ     - ٍثز انٕانذٚ
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ يٍ ٔراء ثز انٕانذٍٚ. -

7  
 تُفٛذٚخ

انزفك 
 ثبنحٕٛاٌ

     .أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ انزفك ثبنحٕٛاٌ  -
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انفزد ػُذ انزفك ثبنحٕٛاٌ. -

3  
 تُفٛذٚخ

 ٚثبر    إلكز انطفم يؼُٗ اأٌ ٚذ - االٚثبر
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ انذ٘ ثّ االٚثبر. -

0  
 تُفٛذٚخ

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ انٕفبء     - انٕفبء
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ انذ٘ ثّ ٔفبء. -

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ حت انٕطٍ     - حت انٕطٍ تُفٛذٚخ 15
 نطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ انذ٘ ثّ حت انٕطٍ.أٌ ٕٚضح ا -

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ انٕطٍ انغبنٙ.     - انٕطٍ انغبنٙ تُفٛذٚخ 11
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ يجتًغ نذٚٓى ٔطٍ غبنٙ. -

انًسبٔاح ثٍٛ  تُفٛذٚخ 10
 أفزاد انًجتًغ

 غ.    أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ انًسبٔاح ثٍٛ أفزاد انًجتً -
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ ػُذ شؼٕر انجًٛغ ثبنًسبٔاح. -

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ حت انٕطٍ.     - انٕالء نهٕطٍ تُفٛذٚخ .1
 .أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ ػُذ شؼٕر انجًٛغ ثحت انٕطٍ -

17 
 تُفٛذٚخ

انتضحٛخ يٍ 
 أجم اٜخزٍٚ

 يؼُٗ انتضحٛخ يٍ أجم انٕطٍ.    أٌ ٚذكز انطفم  -
 أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ ػُذيب ٚضحٙ أْهّ يٍ أجهّ. -

11 
 تُفٛذٚخ

يسبػذح 
 اٜخزٍٚ

 أٌ ٚذكز انطفم يؼُٗ يسبػذح اٜخزٍٚ.     -
أٌ ٕٚضح انطفم انفبئذح انتٙ تزجغ ػهٗ انًجتًغ ػُذيب ٚسبػذ انُبس ثؼضٓى  -

 انجؼض.
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  الربىامخ: حمددا  تطبيل -

بالمجموعة  ( أطفال2تم تنفيذ جمسات المدخل القصصي عمى عينة مكونة من )
من الروضة الثامنة بحي الفيصمية بمحافظة الطائف، وتم تنفيذ الجمسات اإلعالمية  التجريبية
 ستة أسابيع. في والتنفيذية
رض الصـورة لمتحقق من كفاءة تصميم الجمسات وصالحيتيا لمتطبيـق تـم عـ الربىامخ:صدم 

قسمي التربية الخاصـة والعمـوم التربويـة بكميـة التربيـة، محكمين من ( 2األولية لمبرنامج عمى )
( يوضــح النسـبة المئويــة التفــاق 2بكميــة اآلداب بجامعــة الطـائف، وجــدول ) عمــم الـنفس وقسـم

 المحكمين عمى كفاءة تصميم الجمسات وصالحيتيا لمتطبيق.
 ( 1جذٔل )

 انًذخم انمصصٙتفبق ػهٗ كفبءح ٔصالحٛخ جهسبد انُسجخ انًئٕٚخ نال

 اتفبق انًحكًٍَٛست  انجزَبيجػُبصز  و

 %155   يحتٕٖ كم جهسختزاثظ  1

 %31.71 صٛبغخ أْذاف انجهسبدصحخ  0

 %31.71 يُبسجخ األَشطخ ألػًبر انؼُٛخ .

 %155 يحتٕٖ انجهسبدصٛبغخ  7

 %155 انجهسبدانتمٕٚى انًستخذيخ فٙ  أسبنٛت 1

 -22.25)( أن النسبة المئوية التفاق المحكمين تراوحت بين 2دول )جتضح من ا
لمعنصر الذي لديو نسبة اتفاق أن تكون نسبة القبول ت ىيئة التحكيم حيث أشار  %،( 522

 .( فأكثر25.25%)
  البحث:تطبيل إجراءا  

يا والبحث لمدراسات العمالجامعة  ووكالةكمية التربية الحصول عمى موافقة القسم و تم  .5
دارة التعميم بالطائف  ،العممي وتم التوجو إلى  ،مرحمة رياض األطفالتطبيق فى ملوا 

جراءات التطبيق. لتوضيح الثامنة بحي الفيصمية بمحافظة الطائف روضةال   ىدف وا 

 صدق وثبات ليما. والتحقق من تم إعداد مقياسي القيم الدينية واليوية الوطنية،  .5

التطبيق القبمي تم ضين في مستوى القيم الدينية واليوية الوطنية، لتحديد األطفال المنخف .2
، وتم تقسيميم إلى األدنى ياإلرباعدرجاتيم في تناول األطفال الذين تنحصر و لممقياسين 

 مجموعتين تجريبية وضابطة.
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القيم الدينية واليوية و العمر الزمني في تم التحقق من التجانس بين المجموعتين  .2
 .الوطنية

 .صدقيا، والتحقق من المدخل القصصيجمسات البرنامج القائم عمى عداد إتم  .2
المجموعة أطفال مى عمى المدخل القصصي ع تم تطبيق البرنامج التدريبي القائم .2

 فقط.التجريبية 
عمى المجموعتين  مقياسي القيم الدينية واليوية الوطنيةتم تطبيق بعد انتياء الجمسات  .2

 . البعدي( التجريبية والضابطة )القياس

 . )القياس التتبعي(تطبيق مقياسي القيم الدينية واليوية الوطنية م تبعد مرور شير  .2

 استخرج النتائج وتفسيرىا.التحميل االحصائي و تم  .2
 اليتائخ والتفشري:

المصنفين يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات  :وتفشريٍا الفرض األولىتيحة 
الضابطة في القياس البعدي المصنفين بالمجموعة سط رتب درجات التجريبية ومتو بالمجموعة 

 لصالح المجموعة التجريبية. الدينيةلمقياس القيم 
بين متوسط رتب  Mann Whitneyاختبار مان ويتنى تم إجراء مقارنات باستخدام 

الضابطة المصنفين بالمجموعة التجريبية، ومتوسط رتب درجات المصنفين بالمجموعة درجات 
 ( يوضح ذلك. 2، والجدول )الدينيةالقياس البعدي لمقياس القيم  في

 (7ذٔل )ج

ٔأثؼبدِ  انذُٚٛخَتبئج اختجبر يبٌ ٔتُٙ نهفزٔق ثٍٛ يتٕسطٙ رتت درجبد يمٛبس انمٛى  

 هًجًٕػتٍٛ انتجزٚجٛخ ٔانضبثطخ فٙ انمٛبس انجؼذ٘.ن

 انجؼذ
 انًجًٕػخ

 يتٕسظ انزتت ٌ
يجًٕع 

 انزتت
 نخانذال Zلًٛخ  Uلًٛخ 

انمٛى 

 انذُٚٛخ

 77.55 11.55 7 انتجزٚجٛخ
5.55 ..113 

دانخ ػُذ 

 03.55 7.55 7 انضبثطخ 5.51يستٕٖ 

المصنفين رتب درجات فرق دال إحصائًيا بين متوسط ( أن ىناك 2تضح من جدول )ا
الضابطة في مقياس القيم المصنفين بالمجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات بالمجموعة 

المصنفين بالمجموعة ( لصالح 2.25قية، وأن تمك الفروق دالة عند مستوى داللة )األخال
 التجريبية.
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تنمية القيم الدينية لدى ( وىو 5252الرشيدي )توصل إليو  ماتمك النتيجة مع وتتفق 
الذي توصل ( 5252سالم ) وبحث، التميفزيونية طفالألبرامج اأطفال الروضة عقب متابعتيم ل

 . يةالموج رسوم المتحركةبعد مشاىدتيم لميم الدينية لدى األطفال تنمية القإلى 

إلى تحسن مستوى القيم الدينية لدى أطفال المجموعة التجريبية  الباحثون ويفسر
تجسيد السموك  أسيم بشكل فاعل فيالذي ، المدخل القصصيعمى لبرنامج التدريبي القائم ا

يتأممون في قدرة اهلل تعالى، وأصبح لدييم  جعل األطفالالمختمفة، و القصصية في المواقف 
بفكرة التوحيد، وأصبحوا يحاولون ضبط أنفسيم عند  اإليمان، و ضبط السموكرغبة في 
، وأصبحت القيم الدينية توجو سرىمأتنظيم عالقتيم ب، و رغبة في فعل الخيرلدييم الغضب، و 

 .سموكموجيات لمعقوليم وحررتيم من األنانية والذاتية، وأصبح لدييم 
المصنفين يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات  :وتفشريٍا الفرض الثاىيىتيحة 

الضابطة في القياس البعدي المصنفين بالمجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات بالمجموعة 
 التجريبية.المصنفين بالمجموعة لمقياس اليوية الوطنية لصالح 

التجريبية ومتوسط رتب المصنفين بالمجموعة درجات تم إجراء مقارنات بين متوسط رتب 
الضابطة في القياس البعدي لمقياس اليوية الوطنية باستخدام المصنفين بالمجموعة درجات 
 ( يوضح ذلك. 2، والجدول )Mann Whitneyاختبار مان ويتنى  استخدام

 (7جذٔل )

نٕٓٚخ انٕطُٛخ َتبئج اختجبر يبٌ ٔتُٙ نهفزٔق ثٍٛ يتٕسطٙ رتت درجبد يمٛبس ا 

 هًجًٕػتٍٛ انتجزٚجٛخ ٔانضبثطخ فٙ انمٛبس انجؼذ٘.ن

 انجؼذ

 

 انًجًٕػخ
 انًتٕسظ ٌ

االَحزا

ف 

انًؼٛبر

 ٘ 

يتٕسظ 

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت
U  لًٛخZ انذالنخ 

انٕٓٚخ 

 انٕطُٛخ

 77.55 11.55 5.71 0.03. 7 انتجزٚجٛخ
5.555 ..137 

دانخ ػُذ 

يستٕٖ 

5.51 
 03.55 7.55 1.55 07.55 7 انضبثطخ

ــين متوســط وجــود فــرق دال ( 2)مــن الجــدول تضــح ا المصــنفين رتــب درجــات إحصــائًيا ب
الضـــابطة فـــي مقيـــاس المصـــنفين بالمجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط رتـــب درجـــات بالمجموعـــة 

المصــنفين بالمجموعــة ( لصــالح 2.25)وأن تمــك الفــروق دالــة عنــد مســتوى داللــة ، المواطنــة
 .التجريبية
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تنمية مستوى ( وىو 5252خميل ومحمد )مع ما توصل إليو لنتيجة تمك ا وتتفق
األطفال المعاقين عقمًيا القابمين  في تعميمالمواطنة الصالحة عقب استخدام الحقائب التعميمية 

توصل إلى تنمية االنتماء لموطن عقب ( الذي 5252آل مموذ وعبد الرحمن ) وبحثلمتعمم، 
 الذي( 5252يحيى وصالح الدين وعبده ) وبحث، ترحالمقبرنامج التدريب عمى جمسات ال

 . القصة الحركيةإلى تنمية المواطنة لدى أطفال الروضة عقب التدريب عمى  توصل
 عقبتحسن مستوى اليوية الوطنية لدى أطفال المجموعة التجريبية  الباحثون ويفسر

اتيم، وقيم جعل األطفال يعرفون حقوقيم وواجبوالذي  ،التدريب عمى المدخل القصصي
، أفراد المجتمعع ضرورة تعايشيم موفيموا بعادات وتقاليد الوطن،  لتزاميماوأىمية ، ممجتمعي

أنيم ضمن عناصر تعيش في المجتمع، وأصبح  وأيقنوافي العمل التطوعي، أىمية اشتراكيم و 
ات أن ىناك تحديعرفوا شعور االنتماء والوالء لكل شئ موجود في المجتمع، و لتعميق  لدييم

 وصعوبات تواجو المجتمع الذي يعيشون فيو، ويجب توحيد الصف لمواجيتيا.
ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات : وتفشريٍا الفرض الثالثىتيحة 

المصنفين التجريبية في القياس البعدي ومتوسط رتب درجات المصنفين بالمجموعة 
 ياس القيم الدينية.التجريبية في القياس التتبعي لمقبالمجموعة 

لحساب داللة الفروق بين متوسط رتب  Wilcoxonتم استخدام اختبار ويمككسون 
المصنفين التجريبية في القياس البعدي ومتوسط رتب درجات المصنفين بالمجموعة درجات 

 .ذلك ( يوضح2، والجدول )التجريبية في القياس التتبعي لمقياس القيم الدينيةبالمجموعة 
 (3) جذٔل

انًصُفٍٛ نحسبة دالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕسظ رتت درجبد  Wilcoxonَتبئج اختجبر ٔٚهككسٌٕ 

انتجزٚجٛخ فٙ انًصُفٍٛ ثبنًجًٕػخ انتجزٚجٛخ فٙ انمٛبس انجؼذ٘ ٔيتٕسظ رتت درجبد ثبنًجًٕػخ 

 انمٛبس انتتجؼٙ نًمٛبس انمٛى انذُٚٛخ

 انؼذد انزتت انًتغٛز
يتٕسظ 

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت
Z انذالنخ 

انمٛى 

 انذُٚٛخ

انزتت 

 انسبنجخ

0 ..71 7.15 

5.555 
غٛز 

 دانخ

انزتت 

 انًٕججخ

. 

انزتت  7.15 0.15

 انًتسبٔٚخ

0 

 7 انًجًٕع
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القياس  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط رتب درجات (2من جدول ) تضحا
 وبذلك تم قبول الفرضنية، القيم الديمقياس البعدي، ومتوسط رتب درجات القياس التتبعي ل

 .الثالث
خفض المخاوف ( الذي توصل إلى 5252صديق وخميس )بحث النتيجة مع تمك تتفق 

 المرضية لدى أطفال الروضة ذوي اضطراب االنتباه خالل القياس التتبعي لمتدريب عمى
اكتساب القيم ( الذي توصل إلى 5252، وبحث مغربي )القصص الموسيقية الحركية 

القائم مبرنامج ية لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية القابمون لمتعمم خالل القياس التتبعي لاإليجاب
 .عمى القصص االجتماعية

 ،ويفسر الباحثون استمرار تحسن مستوى القيم الدينية خالل مرحمة القياس التتبعي
تحفظ لممجتمع تجانسو  ىي التي القصص جعمتيم يشعرون أن القيم الدينية نأل نظرًا 

 الوطن الذي يعيش فيو، وتشكل ىوية المجتمعيشارك في بناء وخدمة وتماسكو، وتجعل الفرد 
األمانة والتعاون والمسؤولية والعدالة أن الفرد الذي يتسم بالقيم الدينية مثل ، و سالميإلا

وغير ذلك، يكون متصالح مع نفسو ومع المحيطين، ويشعر أن اهلل عز  واالحترام لآلخرين
عمى تربية وتيذيب وتقويم سموكيم، وتعديل  وأن تمك القيم الدينية تعمل، ووجل راض عن

 .اتجاىاتيم
ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات  :ىتيحة الفرض الرابع وتفشريٍا

المصنفين التجريبية في القياس البعدي ومتوسط رتب درجات المصنفين بالمجموعة 
 التتبعي لمقياس اليوية الوطنية. التجريبية في القياس بالمجموعة 

لحساب داللة الفروق بين متوسط رتب  Wilcoxonم استخدام اختبار ويمككسون ت
المصنفين التجريبية في القياس البعدي ومتوسط رتب درجات المصنفين بالمجموعة درجات 

 .ذلك ( يوضح2، والجدول )التجريبية في القياس التتبعي لمقياس اليوية الوطنيةبالمجموعة 
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 (0) جذٔل

انًصُفٍٛ نحسبة دالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕسظ رتت درجبد  Wilcoxonَتبئج اختجبر ٔٚهككسٌٕ 

انتجزٚجٛخ فٙ انًصُفٍٛ ثبنًجًٕػخ انتجزٚجٛخ فٙ انمٛبس انجؼذ٘ ٔيتٕسظ رتت درجبد ثبنًجًٕػخ 

 انمٛبس انتتجؼٙ نًمٛبس انٕٓٚخ انٕطُٛخ.

 انؼذد انزتت انًتغٛز
يتٕسظ 

 انزتت

 يجًٕع

 انزتت
Z انذالنخ 

انٕٓٚخ 

 انٕطُٛخ

انزتت 

 انسبنجخ

1 0.15 0.15 

1.55 
غٛز 

 دانخ

انزتت 

 انًٕججخ

. 

انزتت  7.15 0.15

 انًتسبٔٚخ

. 

 7 انًجًٕع

القياس  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط رتب درجات (2من جدول ) تضحا
 .اليوية الوطنيةمقياس لالبعدي، ومتوسط رتب درجات القياس التتبعي 

تحسن الذي توصل إلى استمرار   Alqahtani (2017)بحث النتيجة مع  تمكتتفق و 
 .مبرنامج التعميميلمستوى كل من المواطنة واألمن الفكري خالل القياس التتبعي 

ويفسر الباحثون استمرار تحسن مستوى اليوية الوطنية خالل القياس التتبعي بأنو 
نسان منتمي إل إدراكيم أن االذي أسيم في مج القائم عمى المدخل القصصي إلى البرنايرجع 

بطبيعتو لمجموعة، وأن من ال ىوية لو فال وجود لو، مما دعم الشعور بالوالء واالنتماء 
لموطن لدييم، وعرفوا أنو يجب االلتزام بعادات وتقاليد المجتمع في ظل التيديدات واالخطار 

 عمى الرغم من انتياء الجمسات التدريبية.  لكذ واستمرالمحيطة بالوطن، 
  التوصيا :

نمــي حــث البــاحثين عمــى إجــراء بحــوث تيــدف إلــى تجريــب اســتراتيجيات وبــرامج حديثــة ت – 5
 .  بداع واالبتكارإلالفيم والدى أطفال الروضة لمساعدتيم عمى عميا العقمية القدرات ال
تنميــة القــيم كيفيــة وتــدريبيم عمــى  البمرحمــة ريــاض األطفــ اجتمــاعيينتعيــين أخصــائين  – 5

 الدينية واليوية الوطنية لدى األطفال. 
 التنويع والتغيير في أساليب التعمم المستخدمة في مرحمة ريـاض األطفـال مـن أجـل غـرس  – 2

 القيم الدينية واليوية الوطنية.
الدينيــة القــيم تنميــة لممســاىمة فــي  مرحمــة ريــاض األطفــالالمقــررات فــي تطــوير أىــداف  – 2

 واليوية الوطنية لدى األطفال.
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لتنميـة الفيـم  ،خـالل الشـرح المـدخل القصصـيعمـى اسـتخدام  معممات ريـاض األطفـال حث-2
 خالل سنوات الدراسة التالية.عمى االستيعاب السمعي لدييم، والذي يساعدىم 

 البحوث املكرتحة:
االتجـــاه نحـــو العمـــل  فـــي المـــدخل القصصـــيفعاليـــة برنـــامج ارشـــادي توعـــوي باســـتخدام  -5

 واالتجاه نحو المواطنة الصالحة. التطوعي 
والقـيم  اليويـة الوطنيـةفعالية برنامج إرشـادي مـن خـالل وسـائل التواصـل االجتمـاعي فـي  – 5

 .االجتماعية
 القيم الدينية.والتعزيز المشروط في  ةميارات ماوراء المعرفسيام النسبي لإلا – 2
ــين  – 2 ــذاتي االحــدينمذجــة العالقــة ب ــيم الدينيــة وتنميــة يجــابي إلث ال ــي مرحمــة ريــاض الق ف

 األطفال. 
 .  والقيم األخالقيةاليوية الوطنية  ستراتيجي فيالاالتفكير فعالية برنامج قائم عمى  – 2
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 املراجع 

 العربية:املراجع أواًل: 
 .20-53، 7، مجمة التنوير(. إشكالية اليوية الوطنية. 0202أبو ساق، محمد عثمان )

فعالية برنامج مقترح لتنمية االنتماء (. 0202آل مموذ، حصة محمد ؛ عبد الرحمن، أسماء محمد )
(، 0)32، دراسات عربية في التربية وعمم النفس. والمواطنة لدى عينة من أطفال مدينة أبيا

205-226. 
(. واقع اليوية الوطنية لدى طمبة الصف الحادي 0206سعود مبارك ؛ الكندي، سيف بدر )البادري، 

مجمة عشر بسمطنة عمان في إطار المستويات والفروق : تعميمية جنوب الباطنة أنموذًجا. 
 .500-067(، 50)5، العموم االجتماعية

من خالل القصة لدى التالميذ (. برنامج مقترح لتنمية ميارات الفيم القرائي 0205بصل، سموى حسن )
(، 5)22، دراسات عربية في التربية وعمم النفسذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية. 

037-023. 
(. فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة في تنمية قيم االنتماء 0203بيجات، ريم محمد )

 .22-0، 00، مجمة الطفولة والتربيةوالمواطنة لدى طفل الروضة. 
ترجمة سياسة جديدة لميوية ) المبادئ األسياسية لعالم يتسم باالعتماد المتبادل(، (. 0205بيكو باريك )

 حسن محمد حسن . القاىرة: المركز القومي لمترجمة.
(. اليوية الوطنية وعالقتيا باالغتراب النفسي لدى طمبة جامعة 0206الجمعان، صفاء عبد الزىرة )

 .650 -600(، 7)3، ربية والعموم االجتماعيةمجمة التالبصرة. 
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. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية اإليثار( لدى الطالب الجامعي

 بوضياف، جامعة المسيمة بالجزائر.واالجتماعية، جامعة محمد 

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/80459
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/80459
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/80459
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فعالية استخدام الحقائب التعميمية في تنمية (. 0205خميل، ناىد عبد الواحد ؛ محمد، جييان لطفي )
. )القابمين لمتعممبعض مفاىيم و سموكيات المواطنة الصالحة لدى األطفال المعاقين عقميا ) 
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رسالة  ميددات اليوية الوطنية السعودية وتأثيرىا عمى الوحدة الوطنية.(. 0207السبيعي، ماضي راشد )
 دكتوراه غير منشورة، كمية العموم االستراتيجية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.

استخدام األسموب القصصي (. أثر 0202السالمات، محمد خير محمود ؛ الخطيب، محمد أحمد )
لتدريس العموم في التحصيل العممي والتفكير االبداعي لدى طالب الصف الخامس االبتدائي 

 .55-40، 6، المجمة العربية لتطوير التفوقالمممكة العربية السعودية.  –في المدينة المنورة 
ة القيم الدينية لدى تالميذ (. برنامج مقترح قائم عمى السيرة النبوية لتنمي0204سنجي، سيد محمد )

-025(، 025)05، مجمة كمية التربية ببنياالصف السادس االبتدائي بمدارس التربية الفكرية. 
076. 

(. دور صفحات الفيس بوك الدعوية اإلسالمية فى تعزيز القيم الدينية لدى 0204شتمة، ممدوح السيد )
المجمة العممية لبحوث الجامعى. الشباب المصرى : دراسة ميدانية عمى عينة من الشباب 

 .505-050، 5، الصحافة
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية (. القيم الدينية وواقع الخطاب الديني. 0205شروي، كريمة عبد السالم )

 .0254-0253، المؤتمر العممي الدولي األول، عدد خاص، والعربية لمبنين بالقاىرة
(. استخدام القصص الموسيقية الحركية فى 0202يم )صديق، رحاب محمود ؛ خميس، شريف ابراى

خفض حدة بعض المخاوف المرضية لدى أطفال الروضة ذوى اضراب نقص االنتباه فرط 
 .033-43(، 0)0، مجمة الطفولة والتربية بكمية رياض األطفال بجامعة االسكندريةالنشاط. 

بتصورات المستقبل لدى طمبة كمية مجتمع الميول المينية والقيم وعالقتيا (. 0200عياد، وائل محمود )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر بغزة.غزة بوكالة الغوث الدولية

الرياض.  أطفال لدى االقتصادية القيم تنمية في القصصي البرنامج أثر(. 0206كاطع، زينب محمد )
 .050 -027، 24، حوليات آداب عين شمس

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/76630
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/76630
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/76630
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/76884
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/76884
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/76884
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، المجمة الميبية لمدراسات(. القيم الدينية ودورىا في ضبط العالقات االسرية. 0206ى محمد )الالفي، ليم
02 ،025- 044. 

(، 03)3، مجمة دراسات إقميمية(. إشكالية بناء اليوية الوطنية العراقية. 0227المييبي، فائز صالح )
00- 25. 

نمية القيم الدينية لدي طفل ما قبل فعالية حقيبة تعميمية مقترحة لت( . 0224مجاىد، عفاف عمي )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية ، جامعة المنيا.المدرسة

(. المنيج المستتر وعالقتو بالميارات االجتماعية والقيم 0224محمود، نائمة حسن ؛ أمين، إيمان زكي )
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. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلعدادي التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف الثاني
 التربية، جامعة عين شمس.

لمسالمة و الحياة : الموت السريري و الموت الرحيم (. القيم الدينية بين ا0226معصر، عبد اهلل محمد )
، 6، سمسمة العموم اإلنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل -مجمة المصباحية نموذجان . 

75- 025. 
(. فعالية برنامج تدريبى قائم عمى القصص االجتماعية فى اكساب بعض 0206مغربي، مكي محمد )

مجمة كمية عاقة الفكرية " القابمون لمتعميم " بمنطقة القصيم. القيم اإليجابية لمتالميذ ذوى اإل
 .37-0(، 02)52، التربية بجامعة أسيوط

. الردود العممية عمى األطروحات العرفية وتعدد اليوية في الجزائر(. 0223النعمان، أحمد محمد )
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