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 القيم الرتبوية املتضمنة يف قصص األطفال 
 ة()دراسة حتليلي

 امللخص 
الكشف عن القيم الرتبوية املتضمنة يف قصص األطفال)جمموعة قصصية للكاتب الصادق النيهوم بعنوان من  إىلهدفت الدراسة 
واعتمدت  بريوت لبنان ، استخدمت حتليل حمتوى –الذي نشرته دار االنتشار العريب  ( م2002)ط األوىل  ، قصص األطفال

 -عن ابئع امللح الطيب القلب -وتكونت عينة الدراسة من سبع قصص )عن مراكب السلطان، اجلملة بوصفها أساسًا للتحليل
 عن قوت العيال (، و–عن غلطة جحا  -عن العظم وراقد الريح -عن النسر السحري األبيض –عن أحسن لص يف اململكة 

للقيم ، وكان توزيع   تكرارا 159تضمنت  الدراسة عن النتائج التالية : أن اجملموعة القصصية السبع موضوع الدراسة  أسفرت
        بلغت مئوية  بنسبة  (43)بلغ  بتكرار  النظرية " يف املرتبة األوىل-وجاءت القيم "املعرفية  القيم متفاواًت بني قصة و أخرى ،

يف املرتبة الثالثة جاءت  ( %18.8بلغت )مئوية  ( بنسبة   30، ويليها القيم "الدينية األخالقية "  بتكرار وصل  ) %(27.0)  
–الوقائية واملهنية  -و أخريا جاءت القيم " الصحية  ( %15.1)بلغت مئوية  بنسبة (24)اإلنسانية " بتكرار –القيم "االجتماعية 

حيية الرتو –قل القيم الواردة يف القصص كانت القيم" اجلمالية أ ،و (%11.3)  بلغتمئوية  نسبة ب ( 18)بتكرار وصل  االقتصادية"
ابلقيم فضمت القصة كرت تشبعا ً أكانت   عن مراكب السلطانيتبني أن قصة و  %(2.51)بلغت مئوية  بنسبة  (4)" بتكرار 
 عن ابئع امللح بتكرار"تكرار للقيم وجاءت بعدها   32،   قد حتصلت على  "عن قوت العيال"تكرار للقيم  ويليها  42مبفردها 

فيما  ة، وبشكل عام تعد القيم املتضمنة يف القصص قليل عن العظم وراقد الريح "ي قصة "ل القصص اليت تضمنت القيم هأقو  "
، ومل يتم تناوهلا بشكل مباشر ومعاجلة السلبية منها بطريقة قد يستفيد منها الطفل .  وتوصلت الدراسة إىل خيص مرحلة الطفولة 

 عدد من املقرتحات والتوصيات اخلاصة بنتائج الدراسة 
 . قصص األطفال –القيم الرتبوية    املفتاحية : الكلمات

Abstract : 
The study aims to discover the educational values which are included in children's stories (a 

collection of stories by the AL-Sadeq Al-Nayhoum from first edition in 2002 and  published 

by Dar AL-Intishar Al-Arabi  - Beirut Lebanon. Sentence analysis is used in this study. 

Samples consists of seven stories which are: Sailboats of  EL-Sultan, The Goodhearted Salt 

Seller, Best Thief in the Kingdom, Magic White Eagle, The Bone and Poor, Sin of Juha, and 

Children's Food. Findings reveals that the seven stories included 159 repetition of values and 

these values are ranged from one story into another.  The highest value was at cognitive-

theoretical value , it was 43 with the percentage of 27%. Followed by "moral-religious" 

values, which was  30, with a percentage of 18.8%. The third value was social-human, which 

was 24,  and with the percentage of 15.1%. Finally, the “health-preventive and professional-

economic” values were 18,  with a percentage of 11.3%; and the lowest values in the stories 

were “aesthetic-recreational”  which was 4 and with a percentage of 2.51%. It has been 

noticed that the story (Sailboats of Sultan) was full of values: where it contained 42 repetitive 

values, followed by Childern's Food story. Where it had 32 repetitive values. The third story 

was Salt Seller , where it had many repetitions of values. The lowest values were found in the 
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story of The Bone and the Poor. Generally, values which are included in the above mentioned 

stories were few regarding childhood stage. They were not directly approached; and 

addressing the bad values in the stories. The study reached to a number of recommendations, 

which belong to the results. 

Key words: Educational Values, Children's Stories 
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-مقدمة الدراسة :   
أصوهلا  هي من أكثر األنواع احملببة لدى األطفال ومتتاز بقواعدها و تعد القصة أحدى أنواع الفنون اجلميلة املمتعة ، و   

ومعرفية أحد الوسائط الرتبوية لألطفال لتحقيق أغراض دينية وأخالقية بوصفها استخدامها  عدىومقوماهتا الفنية ، مما است
ما تضفيه على الطفل من سعادة ، حيث استخدمت يف العصور اإلسالمية هلذا الغرض ، فركزت على غرس القيم  .ابإلضافة  إىل

ملعرفة  ومناصرة احلق ، و يف العصور احلديثة و الوقت احلاضر استخدمت كوسيلة تعليمية تربوية تثقيفية ، وترفيهية تزود الطفل اب
 .[5]سلوكه وتنمي اجتاهاته الدينية والفنية  وتوسع ثقافته وهتذب

يف ليبيا ،من قبل بعض املهتمني به فكانت أوىل احملاوالت يف جملة  عامة بدأ ظهور أدب األطفالكما اهنا أحد أنواع األدب ،    
، ويف عام  اجلديدمبناسبة بداية العام الدراسي  ، تالميذ املدارس إىلحيث نشرت قصائد شعرية موجهة ،  م1946املرأة عام  

،  قامت صحيفة )هنا طرابلس الغرب( ، بنشر قصة لألطفال بعنوان )سبب ملح البحر( . وهي من القصص اخليالية م 1954
م ظهرت أول جملة خاصة ابلطفل اللييب ، وهي جملة اللييب الصغري ، وقد  1965املوجهة لألطفال يف تلك الفرتة ، ويف سنة 

احلديثة ، ويف الستينات خصصت صفحة مع حلقة األشبال ، ضمن جملة جبل و رسالة وكانت البداية صدرت عن اجمللة الليبية 
، والبداية  م1968م ظهرت جملة  األمل وجملة اإلذاعة اليت ظهرت 1974، ويف عام  م1965مع العدد اخلامس عشر سنة  

مد عبد هلل الزكر  ، الذي أصدر قصيت الفالح السعيد احلقيقية لنشر أدب األطفال كانت يف مطلع السبعينات على يد الكاتب أحم
صدر الكاتب الصادق النيهوم جمموعته القصصية )من قصص األطفال ( م 1972بويب الظريف وقصة التفاحة اآلمثة ، ويف سنة –

 م 2000و يف  سامل األوجلي ، -، وكانت بداية الثمانينات حافلة بظهور املهتمني هلذا النوع من األدب مثل يوسف الشريف
م حني أصدرت جملة الفصول األربعة 2003،شهدت ليبيا جتديدا وتطورا شكال ومضموان يف أدب األطفال و آخرها كان يف 

 .[13] مقاال للكاتب يوسف الشريف بعنوان دراسات يف الطفولة 
من تعديل واكتساب السلوك االجيايب هتدف إىل التسلية بل يقع على عاتقه الكثري  مقروءةو أدب األطفال قد يتعدى كونه مادة 

ونبذ السلوك السليب يف سياق قصصي يتوحد الطفل مع شخوصها أو وسيطاً انقال لقيم اجملتمع ، وعليه من الضروري جدا أعطى 
اللغوية تنمية امللكة  ملسامهته يفمن اخلصوصية  هيتمتع ب أدب األطفال جانب من االهتمام من قبل العاملني ابحلقل الرتبوي  ،ملا

والرتبية –نه عمل تربوي تعليمي لذا كان على الباحثني يف جمايل اللغة أجانب  وحسن التصور الذهين والتذوق اجلمايل إىل ، للطفل
وخاصة يف ليبيا اليت مل تشهد اهتماًما كبريًا ابلدراسات الرتبوية يف هذا اجملال  االهتمام هبذا اجملال ضمن دراسات تربوية لغوية

م ضعلى األدابء فقط بل اتسعت رقعة املشاركة لت اً فاالهتمام أبدب األطفال مل يعد حكر حث اليت قامت به الباحثتان ،"حسب الب
لكتاابت األدابء لتضم  مباحث خاصة ألدب الطفل تتناسب مع متطلبات  بوصفهم موجهنيأهل الرتبية وعلم النفس 

التكامل بينها  ملنافسة بني هذ  التخصصات إال أن األساس يف التوازن ومن ا اً هذا ما خلق نوع واحتياجات املراحل العمرية و
ال ميكن أن و الرتكيبة السيكولوجية للطفل ،  حىت يقدم األدب الفائدة املرجوة منه ضمن أهداف تتناسب حتقيقها مع البيئة و
 حتول فيه الصياغة الفنية دون اإليصال الرتبوي حيقق ذلك إال أديب متمرس من الناحيتني الفنية والرتبوية  يستطيع أن يقدم أداب ال

 .[4]اد الفن فس ال الرتبوي سبيال إىلـــــ، وابملقابل ال يكون احلرص على اإليص
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تربوي ، و الغاية املنشودة ألي نظام  للرتبيةمن أهم غاايت الرتبية والوظيفة األساسية وتعلمها  القيم  يف الوقت احلايل "يعد تعليم
، واستخدمت الرتبية النشءواليت تؤثر سلبا يف سلوك  ،و تغري ونبذ بعض القيم السلبية يف اجملتمع  جيابيةجل بناء القيم اإلأمن 

فراد اجملتمع أحتمل مسؤولية غرس القيم لدى  ابلرتبية إىل ىللوصول هلذا املقصد أساليب و وسائط متعددة ، األمر الذي أد
تعىن هبا الرتبية  أنحد األهداف الرئيسة الذي جيب أهلذا يعد غرس القيم يف النشء ؛ أخطار جملتمع إىلوعكس ذلك قد يؤدي اب

 .[12] فالفرد الذي يفقد قيمة يفقد توازنه فغرسها يعد مسؤولية فردية و اجتماعية 
وذلك بسبب ؛عامل واسع غري حمدد أن عامل األحكام القيمية لدى الطفل يف املراحل العمرية املبكرة  hurlok 1972كد ألقد  و  

أن الطفل يف بداية حياته ال يكون لديه ضمري أو مقياس للقيم فهو يسلك بطريقة  وطار مرجعي واضح من اخلربات، إ افتقار  إىل
أسرته  ألنه ال يستطيع التمييز بني ما هو صواب وما هو خطأ مث ينمو ميثاقه األخالقي يف ضوء عالقته ابآلخرين من؛غري أخالقية 

 .[10]ب اومجاعة األصدقاء وغري ذلك يعاقب على اخلطأ و يكافأ على الصو 
ثري هام على سلوكهم ملا له من أت وتعد قصص األطفال من النواقل اهلامة للقيم  ووسيطًا تربواًي ذا أمهية خاصة يف حياة أطفالنا؛

سلطون الضوء على نوع وكم احملتوى الفكري املقدم بشكل خاص وثقافتهم بشكل عام ، األمر الذي جعل العديد من الباحثني ي
للطفل يف سياق قصصي حلب األطفال لسماع وقراءة ومشاهدة قصص األطفال ؛لذا دعت احلاجة إىل التطرق ملثل هذ  

اهلا الدراسات وخاصة أننا من اجملتمعات اليت تُعد ذا خصوصية  لتمسكها بقيمها اليت ترعرعت عليها وحترص على نقلها إىل أجي
 واحملافظة عليها.
  -:  مشكلة الدراسة

من أهم مقومات اجملتمع ،بل هي من أهم أهدافه و وظائفه ،حيث تتحكم ابلنظام القيمي لتوجهات اجملتمع،  ةتعد القيمة واحد"
ات و التعامل التغري  راد  ،تضمن له شخصية متيز  عن غري  من اجملتمعات ، و جتعله قادرا على مواجهة التحدايت وأفوسلوكيات 

 [9] "طار من القيم اليت تشكل هوية اجملتمع و ثقافتهإمعها يف 
كما أهنا تساعد الفرد على إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ، ومتنحه القدرة على التكيف والتوافق وحتقيق الرضا عن نفسه،    

مل على اتزان الفرد ومتتعه بنفسية وصحة عالية ، وتعمل على تزويد الفرد ابلطاقات الفاعلة يف احلياة وتبعد  عن السلبية وتع
 .[20]وتشكل عواطفه و أفكار  ،و حتفظ للمجتمع هويته ومتيز  وحتفظ له بقاء  و استمرار  و حتفظه من األخالقيات الفاسدة 

لتكنولوجي الذي يعد سالح ذو ومبا أننا اليوم أمام حتدايت حقيقية تواجه أولياء األمور واملعلمون نتيجة لالنفتاح الثقايف والتقدم ا
حدين يف الرتبية ، األمر الذي يتطلب منا أن نقف متيقظني للمادة الثقافية اليت تقدم للطفل بشكل عام واحلرص على أن تضيف 

 . هذ  املادة كل ما هو اجيايب للطفل ، مبا حيمله من قيم اجيابية نسعى إىل غرسها لدى النشء
مليوله، فاألطفال  مالءمةو أكثر الفنون األدائية ،ائية املقدمة للطفل و أقوى عوامل استثارته من أهم املوارد القر  القصة و   

حداث ويتأثرون مبحتوايهتا ،فهي وسيلة جيدة لتقدمي اخلربات واألفكار والتجارب والقدوة ، يتوحدون مع أبطاهلا ويعايشون األ
فهي تعرف األطفال برتاثهم األديب مبا فيه  ؛م وتقوي مهارة اإلنصات لديهمأهنا تساعد على إثراء احلصيلة اللغوية هل ابإلضافة إىل

أهنا تساعد على فهم النفس البشرية ودوافعها ، ابإلضافة إيل  ووأساطري وأحداث اترخيية ، ،اجتماعية وخلقية  و، من قيم مجالية 
الدور  يف هذا الصدد  إىل [16] أشار كيوان.و [5]داع واالبتكارـــــــــــــــيس االنفعايل للطفل ودافعا له على اإلبــــــأهنا معربا هاما للتنف
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وسيلة لتكوين القيم يف نفوس األطفال ، بل هو أقوى الوسائل و أكثرها فاعلية يف مرحلة الطفولة ، لكونه جيايب ألدب األطفال اإل
-امه وسيلة للتخلص من بعض السلوكيات غري احملببة جيابية وممكن استخدجيابية وغري اإلوميكن استخدامه وسيلة لغرس القيم اإل

  .وتنمية قيمة التسامح والود مع غري 
 ةضرورة االهتمام بقصص األطفال ودورها يف تنميته واكتساب القيم الرتبوية وفقا للمراحل النمائي إىل ناتوقد خلصت الباحث   

ن األدب حيمل يف طياته قيم يود الكاتب ني القيمة و األدب ، ألال ميكن الفصل ب ناتللطفل ومتطلباته واحتياجاته ،ترى الباحث
أكثرها تناوال وانتشارا و خاصة بني  حد فروع األدب وأغرسها أو اكتساهبا لدى الكبار و الصغار على حد سواء ، و القصة هي 

الطفل شكال وكما ونوعا ، وهذا املستوى املطلوب فيما خيص  األطفال ، إال أن القصص يف ليبيا ال تزال حمدودة ال تصل إىل
احلدود العربية ، وهذا سبب يف انتشار القصص الغربية املرتمجة اليت انتشرت بني إىل  ليس قصرا على األدب اللييب بل قد يتعدى 

ض تالميذان وتعلقوا هبا ، وهي قصص كتبت وأنشئت يف بيئات خمتلفة ختتلف يف خصوصياهتا عن الثقافة العربية ، وأصبحت تفر 
هوليود  أنحىت ،وسندريال( -الذئب  ليلي احلمراء و و -نفسها على اجلانب املعريف للطفل العريب مثل )الس يف بلد العجائب

خري دليل على  م2019عالء الدين الذي أنتج عام  ي سندريال ورصدت ميزانية كبرية جدا لقصص األطفال املصورة و لعل فيلم
هو يف أصله قصة عربية قدمت يف   السينما أو االنرتنت،  وخاصة للمشاهد العريب ، ووحقق نسب مشاهدة عالية سوء يف ،ذلك

ان على اقتنائها يف ؤ أواًل ومسلمني اثنًيا ، وغريها من القصص اليت حيرص أبنا رابً عقالب غريب وببعض املعتقدات اليت ال تشبهنا 
 ةءو وسهولة احلصول على املادة املقر  يف ظل االنفجار التقينظل غياب القصص املنبثقة من خصوصيات اجملتمع وثقافته ، وخاصة 

بكل اللغات واجلدير ابلذكر أن يف بعض األحيان قد تكتب هذ  القصص خاصة للطفل العريب اترة هبدف التجديد  نتنرت من اال
وطنه مبعتقدات وثقافة  واترة أخرى لتغيري معتقدات والتهذيب وهو أكثر خطورة ، األمر الذي جيعل الطفل ينشأ يف، الفكري 

القصص اليت حتمل يف طياهتا  أين أين كتاب قصص األطفال احملليني من ذلك ؟ و،مستورد  وهنا السؤال الذي يطرح نفسه 
 لكنها قد ال و،القصص الغربية خالية من حمتواها  أنيعين  وهذا ال ؟رسائل تربوية  انبعة من ديننا احلنيف وتقاليدان السمحة 

ذلك عند إشارته  أبن القيم ختتلف من جمتمع ألخر من حيث اختالف النظم داخل  [21] ةل العريب ،وفسر مليكتناسب الطف
، يف مواقف متعددة  ، حبيث توثق بني  امشرتك امرجعي اً اجملتمع حيث توجد نظم مشرتكة للقيم داخل كل اجملتمع وتعمل إطار 

إىل جانب العديد من األحباث اليت اهتمت بتحليل القيم ، خر ىل آتمع إاالجتاهات يف نظام متكامل، وابلطبع قد ختتلف من جم
 املتضمنة يف املناهج التعليمية .

ضرورة الرتكيز على أدب الطفل  بشكل عام إال أن الدراسة احلالية  اختارت القصة لكوهنا  تانت الباحثارأت واستقراء مما سبق
ات يف بعض األحيان يف التوجيه وإرشاد وتعديل بعض األمناط السلوكية غري املرغوب بني األطفال، وتستعني هبا األمه كثر تداوالً أ

 اً نسلط الضوء على القصة ليس ابعتبارها نشاط أنتربويني بوصفنا  لزامافيها ، وأصبحت هتدى وتتهادى من اإلابء لألبناء  وكان 
تتحدد مشكلة الدراسة احلالية  عليهو للتعاليم السلوكية املرغوبة يم و للق وانقال  اتعليميً  تربوايً  ابل ابعتبارها وسيط، فقط  اً فني
الرتوحيية، /الصحية، اجلمالية/الوقائية األخالقية،/اإلنسانية، الدينية/املعرفية ، االجتماعية /)النظريةتعرف على القيم الرتبوية لاب

من قصص  -بـــــــــــــ اتب الصادق النيهوم املوسومة اليت تتضمنها موسوعة قصصية للكاملهنية ( /الوطنية، االقتصادية/ةالسياسي
 .- األطفال
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 : دراسةأمهية ال.
ميكن إجياز أمهية الدراسة  القيم الرتبوية و املتمثلة يف قصص األطفال و يكتسب البحث أمهيته من أمهية املوضوعات اليت يتناوهلا و

وتسليط ،تسهم بدرجة كبرية يف تكوين شخصية النشء على وجه اخلصوص  اليت همةحد املعايري املأيف بيان أمهية القيم ابعتبارها 
ن ملثل هذ  الدراسات أن يستفاد منها من ، و ميكالضوء على قصص األطفال كأحد الوسائط اليت ميكن توظيفها يف الرتبية 

مقرتحات من شأهنا  يات واخلروج بتوص وخالل ما ستوفر  من معلومات عن القصص األطفال ودورها يف اكتساب القيم لديهم 
املعلمني حول أمهية القصص يف  توجيه أنظار األسر و، كما تساعد مثل هذ  الدراسات على مبجال الطفولة  لنيأن تفيد العام

يفرتض أن تكون متضمنة يف  الرتكيز على القيم اليت تاب يف جمال الطفولة إىلتوجيه الكُ ، و تساعد على غرس القيم لدى األطفال
ابحلقل الرتبوي ملا يقدم للطفل من وسائط انقلة لثقافة اجملتمع والتنبيه ألمهيتها يف نقل  نيمتابعة املهتم، و املوجه لألطفال القصص

 . القيم االجيابية والسلبية للطفل
 : دراسةأهداف ال

 . م للكاتب الصادق النيهو  التعرف على القيم املتضمنة يف عينة  من قصص األطفال هتدف الدراسة إىل
 الدراسة :تساؤالت 

للقاص الصادق النيهوم يف جمموعته القصصية )من قصص األطفال(؟ ويتفرع املتضمنة يف قصص األطفال  لقيم الرتبوية اما  - 
 عن هذا السؤال األسئلة التالية :

 .ما لقيم الرتبوية العامة اليت تتضمنها قصص األطفال عينة الدراسة ؟1 
 عرفية املتضمنة يف قصص األطفال عينة الدراسة ؟امل -.ما القيم النظرية2
 اإلنسانية املتضمنة يف قصص األطفال عينة الدراسة ؟-.ما القيم االجتماعية3
 الصحية املتضمنة يف قصص األطفال عينة الدراسة ؟-.ما القيم الوقائية4
 الرتوحيية املتضمنة يف قصص األطفال عينة الدراسة ؟-.ما القيم اجلمالية5
 الوطنية املتضمنة يف قصص األطفال عينة الدراسة ؟-ةالقيم السياسي.ما 6
 املهنية املتضمنة يف قصص األطفال عينة الدراسة ؟-.ما القيم االقتصادية7

 مصطلحات الدراسة :
)من ــــــــــــــــــــــــ التحليل من تصنيفات للقيم املتضمنة يف جمموعة قصصية معنونة ب هيقيس ما " أبهنا إجرائياتعرف الرتبوية :القيم  أ.

لألطفال واملوزعة على سبع قيم اليت الكاتب يف القصص املوجه  أوردها( واليت متثل جمموعة معتقدات اليت  األطفالقصص 
 اشتملت عليها قائمة القيم الرتبوية املستخدمة يف الدراسة .

من الطفولة حسب ما ورد يف اجملموعة القصصية   قصص موجه إىل األطفال ختاطب فئة غري حمدد  هي  قصص األطفال : ب.
عن النسر  –عن أحسن لص يف اململكة  -عن ابئع امللح الطيب القلب -عن مراكب السلطانتتكون من سبع قصص )  

 .عن قوت العيال (–عن غلطة جحا  -عن العظم وراقد الريح -السحري األبيض
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 حدود الدراسة:
راسة احلالية على جمموعة قصصية بعنوان )من قصص األطفال( للكاتب الصادق النيهوم اقتصرت الد : احلدود املوضوعية أ.

  ،الدينية /األخالقية ،اإلنسانية  /االجتماعية  ،النظرية  /املعرفية ) .كما اقتصرت فئة التحليل على سبع جماالت متثلت يف م2002
واقتصرت مادة التحليل على اجلملة الوارد يف ، اجلمالية (/الرتوحيية  ،  الوقائية /الصحية  ،  مهنية / االقتصادية، الوطنية/السياسية 

 القصة ومدى تشبعها ابلقيم املستهدفة.
 م . 2019-2018طبقت هذ  الدراسة سنة  :احلدود الزمنية ب.

 ادة للتحليل .: اتبعت الدراسة املنهج التحليلي ابستخدام حتليل حمتوى القصص واعتمدت الدراسة اجلملة م منهج الدراسة.
عن ابئع امللح الطيب  -عن مراكب السلطان  ضمت عينة الدراسة سبع قصص للكاتب الصادق النيهوم وهي) عينة الدراسة :

عن قوت -عن غلطة جحا  -عن العظم وراقد الريح  -عن النسر السحري األبيض   -عن أحسن لص يف اململكة  -القلب  
 العيال (.

 واحلياة النشأة–نيهوم نبذة عن الكاتب الصادق ال
يف مدينة بنغازي ، متيز على املستويني: العقلي ، واجلسدي ،لكونه ذكيا، درس يف  م1937ولد صادق رجب النيهوم ، سنة 

ية من املرحلة الثانوية ،وتقييد يف اجلامعة الليبية كلية اآلداب والرتبية قسم اللغة العربم 1956مدرسة األمري االبتدائية  مث خترج سنة 
وحتصل إيفاد إىل  أملانيا م 1962، وعمل معيدا يف اجلامعة الليبية ،بدءًا من  م1960/1961،وخترج فيها يف العام الدراسي 

ذاً م وعمل أستا1964ملواصلة دراسته العليا يف جمال ختصصه ، ودرس يف جامعة ميونخ وحتصل على شهادة املاجستري  م1963
جامعة ألريزوان يف أمريكا وجامعة جنيف بسويسرا  ومن أهم رواايته )من مكة إىل املدينة ( و و  جامعيا يف جامعة هلسنكي بفلند 

)القرود( و )احليواانت (، أما فيما خيص القصص من أشهرها جمموعته القصصية )من قصص األطفال ( ، قد صدرت يف طبعتها 
، عن منشورات جملة م 1972بنغازي ، مث يف طبعة اثنية عام  األوىل بال اتريخ ، عن دار احلقيقة للصحافة والطباعة والنشر ، يف

جبل ورسالة، وله كتاابن مجع فيهما عدداً كبرياً من قصصه ومها )فرسان بال معركة (و)حتية طيبة وبعد (وله العديد من الدراسات 
)قصيدة يف منزل األقنان ( و)نزار القباين  النقدية األدبية منها )الكلمة والصورة ( و )عاشق من إفريقيا ( و )الذي أييت وال أييت و

 . [18]ومهمة الشعر (و )شهادة  ( وغريها من الدراسات 
  : تحليلأداة ال

، وتطلب األمر ضرورة إتباع إجراءات معينة ميكن ألداة التحليل مبدئيةمن خالهلا إىل صورة  تابعدة خطوات توصل الباحثتان تقام
وجود قدر مناسب من الثبات بني البنود املتضمنة يف كل جانب من جوانبه، ، وهي  و األداةمن خالهلا التحقق من صدق 

 هذ  اخلطوات بشيء من التفصيل . ناتعرض الباحثتعن أداة مقننة تصلح لالستخدام وسوف  خطوات وإجراءات متخضت
 مصادرين على هذ  العبارات من تا صلحت، وقد  ابلقيم الرتبويةترتبط  أهنا ترايجبمع عدد من العبارات اليت  تا الباحثتانأوال: قام 

 .ان أساسي
 كدراسة   املستخدمة يف الدراسات السابقة و مث االطالع عليهايتمثل يف البنود املتضمنة يف كل من األدوات اليت  :املصدر األول 
 .اوتنظيمه ااملراد إعدادهاألداة يف إعداد فقرات القوائم واالستبياانت  من هذ  ات،وقد استفاد(م2018املالكي  -م2010بركات )
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مت   Ended questionnaire-openنتيجة إجراء استفتاء مفتوح الطرف  هامجعمت  يتمثل يف املعلومات اليت :املصدر الثاين 
ن أعضاء هيأة تدريس بكلية الرتبية  بنغازي واملرج للتعرف على القيم اليت م 7 همددعو  أعضاء هيئة تدريسعرضه على عدد من 

القيم املراد دراستها ، مث تصنيفها يف بطاقة حتليل  تضم حسب جمال  الفقرات وتصنيفهابعد مجع توجب غرسها يف األطفال ، ي
نتيجة قائمة من القيم اليت تندرج حتت جمال للقيم العامة ، وواجهت الباحثتان بعض اإلشكاليات عند تصنيف القيم حيث أن 

 ناتت الباحثأاليت تضمنت القيم ر  ساملقاييبعض  االطالع عليها و للباحثتني ت اليت سنحت وردت يف الدراسا اليتلتباين القيم 
ج نها ن الكرمي الذي هو مآالقر  بني القيم األخالقية والدينية ،استنادا إىل ناتتفصل الباحثإىل بعض ، فلم  ضرورة ضم بعض القيم 

أي داع لفصل القيم الدينية  نات، لدى مل تر الباحث أحصاهاكبرية إال   والة الرتبية الدينية عند األمة اإلسالمية الذي مل يغادر صغري 
القيم  أن ناترتى الباحثفكان أساس األخالق هو الدين .أما فيما خيص القيم االجتماعية  واإلنسانية إذ  عن القيم األخالقية 

 أتتقيم لتنظيم التفاعل والعالقات اإلنسانية فاروجاءت هذ  ال،االجتماعية هي يف أساسها ترجع إيل التعامل البشري اإلنساين 
ابالطالع على .انه ال ضري من ضم القيم االجتماعية مع القيم اإلنسانية إذ كان أساس التفاعل هو املودة والرمحة   ناتالباحث

ع بني بعض القيم اليت يرد التكرار الواق تاناليت تناولت القيم الوطنية الحظت الباحثة و بعض البحوث اليت تناولت القيم السياسي
مجع القيم  ناترأت الباحث ذامن القيم السياسية ويرد ذكرها يف دراسات أخرى كقيم وطنية ل اً ذكرها يف بعض الدراسات جزء

واإلسهام يف ،وامسه ،رفع رايته  و،لتحقيق نفس اهلدف وهو الدفاع واحملافظة على الوطن  نالوطنية والسياسية ابعتبارمها يسعيا
متتع الشخص ابلصحة واجلسم السليم  ما فيما خيص القيم الصحية الوقائية فتعد هي أساس الصحة اليت تسعى إىل، أر  تطو 

من  للتأكد حمكمني 4كمني وعددهم احملعلى يف صورهتا األولية   أداة التحليل  مت عرضمراض .اخلايل من اإلصاابت واأل
و امجع احملكمني مبالئمة استخدامها و استخلصت الدراسة إىل بطاقة حتليل  لهسالمة العبارات ومدي مالءمتها للمجال احملدد 

 على النحو التايل :على سبعة جماالت  اليت امجع عليها احملكمني على صالحيتها واليت توزعت قيمة   91 ضمت
 ( يوضح جماالت القيم وعددها يف بطاقة التحليل1جدول رقم )
 عدد القيم اجملال  
 13 النظرية  /املعرفية  1
 17 اإلنسانية   /و االجتماعية  2
 23 الدينية/األخالقية  3
 13 الوطنية   /السياسية  4
 13   مهنية /االقتصادية 5
 6 الوقائية  /الصحية  6
 6 اجلمالية  /الرتوحيية  7
 91 جمموع القيم 

 
 Azuroff&Mayer,1977معامل االتساق دام استخراج اتساق التحليل ابستخاعتمدت الدراسة على  :ثبات التحليل 

 اتبعت الدراسة اخلطوات التالية:       
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 قامت كل ابحثه على حدا بتحليل القصص السبع بشكل فردي .-
من أعضاء هيأة التدريس بكلية الرتبية املرج وطلب منهن أن يقومن  بتحليل القصص السبع بشكل  2استعانت الباحثتان بعدد -

 منفصل .      
مت استخراج معامل اتساق التحليل بني حتليل الباحثتان وبني الباحثتان و أعضاء  هيأة التدريس املتعاونني كانت نسبة االتفاق -

 %(85-%88) بني الباحثتان وبني أعضاء هيأة التدريس ترتاوح ما بني 
 خطوات التحليل :

 ئة التحليل ،واتبعت الباحثتان اخلطوات التالية :اتبعت الباحثتان أسلوب حتليل احملتوى ، واعتمدات على اجلملة كف
للتعرف على املفهوم العام للقصة، والثانية حلصر اجلمل واألخرية  األوىل، قصة بشكل منفصل ثالث مرات  كل  ةمت قراء-

 للكشف عن القيمة اليت متثلها اجلملة .
مث مجع كل التكرارات يف القيمة الواحدة للقصص مجعت التكرارات اليت حتصلت عليها كل قصة حسب القيمة  احملددة ومن  -

ومن اجل الوصول إىل إمجايل تكرارات   السبع كما هو موضح يف عرض النتائج للداللة على القيم املتضمنة يف املوسوعة القصصية
ل جمال من القيم للمجال ملستهدفة، ومن مث استخراج نسبة ما ميثله كمجع التكرارات يف كل اجملاالت ا القيم املتضمنة يف القصص مت

 العام للقيم الرتبوية حسب تضمينها يف القصص عينة الدراسة .
 اإلطار النظري للدراسة : -

تعددت تعريفات القيم حسب اجملال املراد تعريفها يف إطار  فمنهم من عرفها على اعتبار أهنا "جمموعة من  -أوال القيم :
 .[5] ثقافة معينة واليت متثل مستوايت يهدف األفراد إيل حتقيقها يف سلوكياهتم الصفات األخالقية واالجتماعية املرغوبة يف

حكام عقلية انفعالية معممة حنو األشخاص أو األشياء أل "تنظيمات معقدة ومنهم من عرفها بشكل أكثر مشولية ابعتبارها    
نتصور هذ  التقديرات على  أنضمنيا من املمكن  أو كان التفضيل الناشئ عن هذ  التعبريات املتفاوتة صرحياأاملعاين سواء  أو

عبارة عن تكوينات فرضية ميكن مالحظتها من خالل  .أي[10]ابلتقبل ومير ابلتوقف وينتهي ابلرفض "  يبدأامتداد  أهناأساس 
 سلوك الفرد أو اجلماعات .

ار املستوى األول يف سلم الدرجات يالختار ويعد ايختاالمكون معريف ومعيار  :مكوانت أساسية  ةمن ثالثالقيم   و تتكون
التقدير املستوى الثاين يف  دواملكون الوجداين ومعيار  التقدير الذي ينعكس يف التعلق ابلقيمة واالعتزاز هبا ويع، املؤدية إيل القيم 

الفعلية للقيمة أو ممارسة  املكون السلوكي ومعيار  املمارسة والعمل ويشمل املمارسة سلم الدرجات املؤدية إيل تكوين القيمة و
. ومنهم من حدد مكوانت [17]  السلم الثالث من الدرجات املؤدية إيل تكوين القيمة دعلى حنو ينسق مع القيمة املنتقاة ويع

القيم حسب مصادرها كما ورد ذكرها يف احلريري  مبكون ديين  ويقصد به التشريع اإلهلي ومكون إنساين ابعتبار أن اإلنسان هو 
ضع القيم وهو الذي خيتارها ويدعمها ابلرباهني ، ومكون اجتماعي يرى أصحاب هذا االجتا  أن اجملتمع هو مصدر القيم وا

 . [5]،فهي املعايري اليت اتفق عليها وعلى ممارستها 
من التصنيفات اليت لتحديد أنواع القيم فهناك العديد  احمدد امل يعتمدوا تصنيف نيتصنيف القيم جند أن الباحث عند النظر إىل   

وهو نفس  Lindseyوعدلت بعد ذلك من قبل ، إيل ستة أنواع  م1913حيث صنفها البورت وفرنون ،وضعها الباحثون 
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[ 3] البورت القيم االقتصادية ليصبح التصنيف سداسياً  و أضاف أمناط مخسةيف  وصنفتالتصنيف الذي أعد  سربجنر 
وبعد الشدة  عاد أيضا متمثلة يف بعد احملتوى ، وبعد التصنيف،أبست إىل  م القي .[8]يف حني صنفت )دايب .و .[17]

 اكتشافيف  القيم  النظرية . اليت يهتم أصحاهبا ابلعمل على  [2] رتتوريحددها ال و .والدوام  وبعد الوضوح، ،وبعد العمومية،
يهتم  اليتالقيم الدينية  ومن انحية الشكل أو التوافق ،  احلقيقة وكذلك   القيم اجلمالية . اليت يهتم فيها الفرد بكل ما هو مجيل

حياول أن يربط نفسه بتوجيهات عليا مصدرها الدين. وكذلك القيم السياسية  و،فيها الفرد ابكتشاف ما وراء العامل الظاهري 
االقتصادية يهتم فيها الفرد  أيضًا القيم يعملون على قيادة غريهم . و املكانة ،و ويهتم فيها األشخاص ابحلصول على القوة و

يهتم  أخرياً القيم االجتماعية و ميتاز أصحاهبا بنظرة عملية تقوم عليه أساس منفعة كل شخص .و ، و دمفي بكل ما هو انفع و
أرجعت الباحثتان ليس وسيلة . و  غاية و اينظر لغري  على أهن يسعى إىل خدمتهم و فيها الفرد بغري  من الناس ، فيحبهم و

 .التشابك بينها  أهدافهم و مقاصدهم ، ابإلضافة إىلنظرهتم للقيم ، و اختالف  إىل يف تصنيف القيم  تالف الباحثني اخ
 -اثنيا. القصة كمصدر للقيم الرتبوية :

ألدب وسائل اإلعالم وا يتسع إىل اجمتمعي اعد يقتصر على املناهج والكتب املدرسية بل أصبح واجبيلم تتنوع مصادر القيم ، ف  
ف يف سبيل حرصه على غرس تجيابية ، وكان إلزاما على اجملتمع أن يتكاومدى تشبعها ابلقيم اإل،املوجة للفئات العمرية املختلفة 

هل املادة املقدمة للطفل تساعد على تنمية شخصيته ابلشكل  و، أن يقي مدى صالحية ما يقدم للطفل  ئهالقيم يف أبنا
و الطفل بطبيعته شغوف ابلقصص   ى الوسائط الرتبوية املهمة الكتساب القيم لدى األطفال، و تعد القصص إحد  ،جيايب اإل

وهذا ما  ما تكون لدى األطفال ىو أقن حب االطالع واالستطالع من األمور القوية يف الطباع البشرية و حداثها ،ألومتتبع أل
ذلك عند سرد القصص املبسطة أبسلوب سهل مبسط  وظفنوهذا ما جيعل بعض األمهات ي. الرتبيةعلماء النفس و  يرا  

ومشوق يتناسب مع مدارك الطفل العقلية و اللغوية على أن تبث يف عقل طفلها وقلبه من خالل حديثها  عن القيم األخالقية 
احملافظة ،التعاون  ،احملبة،األمانة  ،الصدق،النظافة  )اليت حتققها القصة اليت حتكيها ومن تلك القيم املطلوب غرسها يف األطفال

عه عن اومع غري  ومس،لفها يف نفسه أشياء غري اليت األالكشف عن  مما يساعد على تنمية خيال متحفز إىل(على األشياء 
الصدق فال يكذب و عن التعاون فيؤدي ما تطلبه األسرة منه مما يناسب قدراته اجلسمية و العقلية ويؤكد على احملبة فال يكر  

أن االستمتاع ابلقصة يبدأ عند الطفل منذ أن يتمكن من فهم ما حييط به من حوادث وما يذكر ، ماء النفس عل ىير  [6]أحدا 
القصة اليت تتناسب شغفه ويطلب املزيد  مامه من أخبار وذلك يف أواخر السنة الثالثة من عمر  فهو رغم صغر سنه ينصت إىلأ

لكل هذ  العوامل اثر يف تكوين الطفل ومن هنا نشأت ضرورة  لغة و خيال و منها ومن املعروف أن القصة مغزى و أسلوب و
واكبت القصة .و [15]االستفادة من القصة يف البيت واملدرسة وضرورة اختيار الصاحل منها ومعرفة كيفية عرضها على الطفل 

تسرد  و،الراوي يف جملس العامة  فانتقلت من كوهنا حكاية حتكى على لسان،التطورات التكنولوجية اليت حتيط ابلعامل اإلنساين 
مع التقدم التقين  اآلنقصص ورقية ومن مث مصورة و  قصص األبطال وفروسيتهم وحتكي قصص العفاريت واجلن وغريها  إىل

ال إوأجهزة احلاسوب أو غريها من الوسائط التقنية  ةأصبحت أكثر انتشارا حيتفظ هبا أطفالنا يف أجهزهتم اخلاصة من هواتف نقال
السؤال الذي يطرح نفسه ما حمتوى هذ  القصص ؟ وما تتضمنه من قيم و مبادئ وعادات وتعاليم دينية وسلوكية ؟ وهل  أن

ولياء أمور قبل أن نكون بوصفنا أ كل هذ  األسئلة وغريها تدور يف أذهاننا   أبناؤانتتناسب هذ  القصص الفئة العمرية اليت هبا 
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ابلرغم من تقدم " نا إليها وتعلقهم هبا و إحساسهم ابلسعادة عند مساعها أو قراءهتا .ئأبنا الجنذابمن ذوي االختصاص وذلك 
العلوم والتقدم التكنولوجي فقد أكدت الدراسات أن القصة بصورهتا وموضوعاهتا التقليدية مازالت متثل إغراء كبريا لألطفال حىت 

كثريا من الباحثني الرتبويني يهتمون ابلقيم   أنفها ،كما أن مناهج التعليم األساسي تركز على دور القصة يف حتقيق أهدا
 . [6]تكسبها القصص لألطفال  أنواالجتاهات واملواقف وأمناط السلوك املختلفة اليت ميكن 

تتكون من ثالثة عناصر ، القصة يف جمملها ف تتقيد كتابة قصص األطفال مبجموعة من املعايري املهمة من الناحية الرتبوية ،    
على الكاتب أن  و، يتوقف جناح القصة على حسن اختيار فكرهتا  هي الفكرة و احلدث والشخصيات ، و و، ساسية أ

و أن تصاغ أفكار  يف قوالب فنية تستدعي انتبا  الطفل. لغرابتها أو لقرهبا ، اهتماماهتم  و ، يستوحي أفكار  من عامل األطفال
تبدو معقدة ، أو مشوقة ،أو غريبة ، أو قريبة إىل حياة الطفل أو بيئته ، أو جيد الطفل ، و أن جيعل هلا أبعادا جديدة فمن واقعه 

لغواي  و البد هنا أن أيخذ الكاتب مراحل منو األطفال نفسيا وعاطفيا ونفسه و كأنه إزاء عقدة البد له أن ينتهي هبا إىل حل . 
للطفل مما يساعد  على إدراك مضمون اخلطاب الثقايف احململة مناسبة القصة  إىل جانب، اجتماعيا يف احلسبان إدراكيا و و

أما من حيث  بسرد حقائق وخربات تقدمها القصة بشكل يتناسب مع احتياجات الطفل وخرباته السابقة وحب استطالعه.
دث انبضا أن يكون احل –املطلوب هنا  هو مادة العمل القصصي ولبنته  األساسية و هو ارتباط فعل بزمان ، وف احلدث .
على الكاتب جتنب اإلكثار من و متابعة القراءة  حىت يستدعي اهتمام الطفل ويدفعه إىل اً نشط قوايً  اً ممتع اً مشوق، ابحلياة 

، و يفضل أن تكون املوضوعات حول احلوادث يف قصص األطفال حىت ال يضع الطفل يف حرية . ويضيع احلدث الرئيس فيها 
 ميكن للطفل أن يتعرض هلا وان يقدم له إجاابت أولية حول استفساراته حول بعض اآلراء خربات حياتية شبيهة بتلك اليت

واحلقائق والظواهر  اليت قد تكون علمية او اترخيية او اجتماعية وان تكون واقعية ودقيقة ، كما البد أن يثري خيال الطفل 
بتشابه اخلربات اخليالية إىل الواقع ،على أن تنتهي القصة ويساعد  على االنطالق يف عوامل غريبة و أزمنة خمتلفة مع التقيد 

بنهاية تكافئ اخلري وتعاقب الشرير و أن تكون للمكان داللة معرفية ،من حيث حقيقة سكانه وثقافتهم وعاداهتم وتقاليدهم 
ن وجود أحداث ، دو سلساً  يف حبكة تتسلسل أجزاؤها تسلسالً  ومصاغاً  وكذلك ابلنسبة للزمن .وأن يكون املوضوع معروضاً 

حد  على أن يتجنب جانبية تعطل تتابع الفكرة الرئيسية ، وان يتم عرض الفكرة بشكل غري مباشر ال يعوق التعرف عليها.
فقد  ، لتحقيق املضمونمهم عنصر  يه و، أخريا شخوص القصة  والسذاجة يف كتابة األحداث كي ال متتهن عقلية الطفل .

وعلى الكاتب أن جيهز الشخصية حسب نوعها .إنساان ،أو حيواان، أو نباات ،أو مجادا  تكون الشخصيات يف قصص األطفال
الشخصيات مألوفة لعامل الطفل ومتثل  وأن تكون –فإذا كانت إنساان فالبد أن تكون واقعية ختطئ وتصيب تنجح وتفشل 

شاركة يف احلدث قليال ومناسبا للخربة خمتلف األحاسيس اإلنسانية والقيم املراد غرسها ، وأن تكون  عدد الشخصيات امل
االجتماعية للطفل ومتوافقا مع قدرته على الرتكيز ، وأن تتضمن الشخصيات أبطاال يشبهون الطفل يف العمر والقوى يستمد من 

الحمها وجودهم الثقة يف قدراته وجيد يف تعاملهم مع اخلربات املختلفة حلوال ملشكالته ، على أن تكون الشخصيات واضحة يف م
وسلوكها ، متوافقة مع أحداث القصة يف أفكارها ، وأن تكون بعيدة عن املثالية املطلقة وأن تكون يف مستوى الواقع  ، وطباعها،

والكاتب الناجح هو الذي جيعل القارئ يشعر  ابلتقارب بينه وبني شخصيات متباينة، تعرتف اخلطأ وتسعى إىل الصواب 
ألهنا قد تصيب الطفل  ؛اخلطأ أومن استخدام منوذج الشخصيات املثالية اليت ال تعرف الفشل فعلماء النفس حيذرون  ،القصة
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ذا كانت حيواان أو نباات أو مجادا فالبد للكاتب أن إمستقبال خبيبة األمل .حني يتقن عدم وجود هذا النموذج واقعيا ، أما 
لقصة وهذا التفاعل حيمل يف داخلة العاطفة اليت تربط جيعلها تنطق وتتحرك وختلق جو من التفاعل بني الطفل وشخصيات ا

فهناك " كتابة قصص األطفال ليس ابألمر اليسري ،ف . كما ال ميكن لنا أن نغض النظر عن أسلوب القصة ، الطفل ابلقصة 
يف كتابة قصص  يف كتابة قصص الكبار خيشون االخنراط نيجمموعة من األمور حتكمها ،حىت أننا جند الكثري من الكتاب املبدع

ة. وأن يقدم األطفال. فهنا البد للكاتب أن يكون على دراية عميقة جدا مبتطلبات املرحلة املوجهة إليها القصة فهمًا  ومعرف
الفكرة العامة بشكل مشوق وغري مباشر إىل األطفال . وجيب أن يكون األسلوب قواي، قادرا على إاثرة عواطف و انفعاالت 

وافق النغمي ، والتآلف الصويت و املوسيقي مع مقاطع اجلمل ، وأن تتماشي اللغة مع قاموس الطفل اللغوي ، الطفل و ميتاز ابلت
وأن يكون يف مقدور  فهمها وإدراك معانيها ، ورموزها ، وأن تكون تراكيبها اللغوية سهلة ،والنسيج اللفظي بسيطا خاليا من 

ميتاز ابلوضوح، والقوة، واجلمال ،مما يساعدهم على استيعاب األلفاظ  الزخارف البيانية ،بعيدا عن السذاجة والسطحية.
والرتاكيب وفهم الفكرة ، وهذا ال يتيسر ما مل يكن النسيج اللفظي بسيطا وشفافا وخاليا من الزخرفات و التنمقات ،البساطة 

بني الفصيحة ،و العامية معتمدا  اً وسط اً فظفال يستخدم الكاتب األلفاظ الصعبة ،أو الغريبة بل حياول أن يستخدم لوالشفافية ، 
ن اهلدف األساسي على شيوع كثريا من األلفاظ يف العامية ، وهي يف أصل فصيح ، كما أن ال جيوز أن يعتمد على العامية ،أل

د على للقصة هو إثراء و زايدة احلصيلة اللغوية للطفل و كذلك التعرف على شكل احلركات اليت تضبط الكلمة وهي ما تساع
فهم املعىن .كما أن االعتماد الكاتب على األلفاظ ذات الداللة احلسية امللموسة منها و املبصرة و املسموعة أمهية كبرية مع 
تقليله من استخدام ألفاظ املعاين اليت تدل على اجملردات ، وعلى الكاتب االتكاء على التكرار يف حالة التأكيد . وذلك بتكرار 

يف حال توفر عنصر التشويق إلحكام الوصل بني الطفل و القصة . وكذلك  إالالطفل  هوي ال تست لقصةفاالصفة مرتني ، 
وعلى أن يكون ذلك من خالل ، جل إرساء قيمة ، أو التنفري من عادة  ما أمكن من أسلوب الوعظ واإلرشاد من أالتقليل ما 

نه ليس كل ما يكتب للطفل صاحلا له تستقرئ الباحثتان ، أ سبق   . مما[23] و[22]ا  النموذج أو الشخصية اليت يعجب هب
 .حتقيق قيمتها الرتبوية  الرتبية حىت تصل القصة إىل الكتابة لألطفال جتمع بني علوم اللغة و خماطبا حلواسه ، و و

 الدراسات السابقة : اثلثا.
الذي توصل من خالل عبد هلل العسريي ، و  اليت هدفت إىل حتليل حمتوى قصص للكاتب العماين [14] م2018دراسة القامسي

تشتمل على جمموعة من القيم املعرفية واالجتماعية والروحية واألخالقية  اهن(أمغامرات حممود )حتليل حمتوى جمموعة قصصية 
 هدفت اليت [17 ] م 2018املالكي.دراسة والدينية والرتوحيية والطبيعية والصحية والبيئية وان كان توفرها بشكل متفاوت  

الكتاب ، استخدمت الباحثة للكشف عن القيم الرتبوية املتضمنة يف كتاب اللغة العربية طبقت الدراسة على مجيع وحدات 
ستة جماالت جاءت القيم الدينية يف  قيمه وتوزعت على 210حتليل احملتوى وبلغت جمموع القيم اليت توصلت اليها الدراسة 

ة يف املرتبة الثانية والقيم العلمية يف املرتبة الثالثة ، و األخالقية يف املرتبة الرابعة ومن مث واملهنية املرتبة األوىل والقيم االجتماعي
 والوطنية .
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 مرمي خري بك هدفت إىل تعرف مدى توافر القيم الرتبوية يف قصص األطفال للمؤلفة  واليت  [1] م2010ودراسة بركات 
تكرار للقيم  381أن القصص موضوع الدراسة تضمنت  توصلت إىل ليل احملتوى وقصة واستخدمت حت 12وتكونت العينة من 

  وجاءت القيم املعرفية والثقافية يف املرتبة األوىل تبعتها القيم الروحية و األخالقية.
للكاتب عماد زكي  (سندابد والصغري )معرفة مدى انتشار القيم يف قصص إىلاليت هدفت  [11] م2003 ةدراسة صواحل

 االجتماعية، ،ةالديني  قيمة تشتمل القيم  1503أن القصص حتتوى على  قصة وتوصلت إىل 14كونت عينة الدراسة من وت
وجاءت بعدها  وجاءت القيم االجتماعية يف املرتبة األوىل القومية، الوطنية وكان توزيعها متفاوت بني قصة وأخرى. االقتصادية،

الباحث بضرورة االلتزام ابلتوازن يف  ىمية ، وجاءت القيم الدينية يف املرتبة الرابعة  و أوصالقيم االقتصادية من مث الوطنية والقو 
 ترسيخ القيم يف القصة بدل على الرتكيز على إحدامها وإمهال األخرى.

ليل اليت هدفت إيل حتديد مشكالت اليت تعاين منها قصص األطفال يف سوراي وقام الباحث بتح [1] م1981 ودراسة الفيصل
الباحث بدراسة النصوص القصصية موجهة لألطفال واستخدم وقام 12-9 مثان جمموعات قصصية لألطفال املرحلة العليا من

منظومة للقيم يستند إليها األدابء عند كتابتهم للطفل العريب  افتقار األدابء إىل الباحث تصنيف وايت وتوصلت الدراسة إىل
نت نتائجها إال أهنا اتفقت يف اختيار املنهج املستخدم وهو حتليل حمتوى القصص املستهدفة .ابلنظر للدراسات السابقة وان تباي

، كما اتفقت يف األساليب اإلحصائية املتمركز يف التكرارات والنسب املئوية ، واملسرتجع إىل الدراسات السابقة جند أن اغلبها 
وردت يف القصص املختارة وان جاءت نتائج من حيث ترتيب القيم  اعتمد على قوائم للقيم مت إعدادها من اجل حصر القيم اليت

 خمتلفة وترجع الباحثات ذلك إىل الثقافة اخلاصة لكل جمتمع مما جيعل االهتمام إبحدى القيم أكثر من األخرى.
 : امليدانية الدراسة نتائجخامسا : 

ن قصص األطفال للمؤلف الصادق النيهوم وعددها سبع هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على  القيم املتضمنة يف جمموعة م
أهنا عند قراءة القصص السبع  تانالحظت الباحثخلت  القصص  من اللوحات امللونة اليت تتناغم مع النص كما  -قصص 

ة والذي جاءت خالية من حمتواها الرتبوي،  حسب املعايري اخلاصة بقصص األطفال  واليت تناولناها يف اإلطار النظري للدراس
، و إن كانت على املستوى الفين فلن ختوض الباحثتان يف  [22]  م2001يتناىف مع املعايري الفنية الوارد ،ذكرها يف اللبدي 

نقاش فيه لرتكه ألهل االختصاص إال أن هذ  املوسوعة مل تتقيد ابلشروط واملعايري الواجب توفرها يف قصص األطفال حسب 
سلوب الذي كتبت به ، فاستخدم تقنية املفارقة  اليت تنوعت بني املفارقة اللفظية واملوقفية واللغوية ، رأي الباحثتان ابتداء من األ

"عن ابئع  و – عن مراكب السلطان ""وأحسن لص يف اململكة وهي تقنية تفوق قدرة الطفل  وكان ذلك جليا يف قصة عن" 
السلبية الواردة يف القصص واليت مل يتم التنبيه إليها خالل السرد  " والذي ال خياطب الطفل وكذلك ورود بعض السلوكيات امللح

القصصي  ،كما  أن  اجملموعة مل حتدد املرحلة العمرية املوجهة إليها وإن كان الكاتب قد وجهه إىل ابنه البالغ من العمر ثالث 
الذي وقع فيه  اخلطأهذا  وعمر ، سنوات والذي تستبعد الباحثتان أن تكون هذ  القصص موجهه إىل األطفال يف هذا ال

حيث إن القصص ختتلف يف بنائها و أسلوهبا حسب الفئة اليت ختاطبها وهذا ما كان مفقوداً يف الكاتب على الصعيد الرتبوي، 
هذ  اجملموعة القصصية ، فالقصة تعتمد على ثالثة عناصر أساسية " وهي الفكرة القصصية، واألحداث، والشخصيات و أمهها 

ركز على الفكرة و جيعل الشخصيات واألحداث يف خدمتها  ، وهذا ما تفتقد  هذ  اجملموعة القصصية حيث إن الفكرة من ي
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ال أ جيب أنوفق معايري أدب األطفال ،والغموض يف األدب املوجه لألطفال  ابلنسبة للطفل  جاءت مبهمة و مل تكن واضحة
مل يتم بناؤ  بشكل متسلسل جيعل الطفل يتشوق الستكمال القصة أو أن  ،  أما فيما خيص احلدثيتعدى حدود الصور الفنية 

يتخيل هناية هلا طبقا لألحداث الواردة ،ترى الباحثتان أن الكاتب مل ينجح يف اخلروج من كتابة قصص الراشدين ،وهذا ما كان 
. فجاء تركيز الكاتب على  واضحا يف القصص األمر الذي انعكس سلبا على اجملموعة القصصية اليت خاطب هبا الطفل

الشخصيات اليت مل حتمل الصفات الرتبوية يف سلوكياهتا وتصرفاهتا داخل اإلحداث انهيك عن استخدام بعض السلوكيات 
املرفوضة اجتماعيا وسلوكيا وتناوهلا يف القصة  من دون أن يوضح أن هذا السلوك مرفوض سلوكيا  ، وتربواي  تعرف ابلقيم 

دعا العديد من املهتمني بكتابة أدب األطفال وحتليله تربواي بضرورة االهتمام بتحديد القيم السلبية املوجودة يف السلبية و اليت 
اجملتمع حملاولة جتنبها مع توضيح العقاب يف السياق القصصي هلذ  السلوكيات،  مما جيعلك على يقني أبن الكاتب مل حيدد 

يه األمور فضاعت الفكرة يف بعض األحيان وتشابكت خيوط األحداث و اهلدف العام من القصص مسبقا ، فاختلطت عل
"فالكاتب مل يراِع  عن أحسن لص يف  املدينةالشخصيات تشابكا غري منطقي  للطفل  يف أحيان أخرى ، و خاصة يف قصة "

و صعبة  ةفكار مل تكن واضحمستوى األطفال العقلي ، و درجة منوهم من الناحيتني النفسية و اللغوية ، ترى الباحثتان أن  األ
الفهم  ، أما من حيث القوة و قدرة النص على إاثرة مشاعر الطفل وجذبه جند أن القصص تفتقر إىل حس التشويق لألطفال 
ومل ينجح الكاتب يف أن يلمس حواس الطفل و إحساسه ابلقصص الواردة ، و ال تنفي الباحثتان أن القصص جاءت منسجمة 

ملعاين للكبار ،  إال أهنا تفتقر إىل احلس احلركي وتبادل التأثر والتأثري بني اإلحداث والشخصيات مما يشد من حيت األلفاظ وا
انتبا  الطفل ،فاعتمد الكاتب عند عرض فكرته على األفكار اجملردة ومل يُفَعل احلوار بني شخصيات القصص ابلشكل الذي 

مصورة وهذا األمر مهم جدا للطفل لتجسيد أحداث القصة ابلصور  يناسب مرحلة الطفولة عامة ، كما أن القصص مل أتت
 :الدراسة إليها توصلت اليت للنتائج عرض يلي فيما احملتوى حتليل وبعد.
 النتائج املتعلقة مبدى  توافر جمموعات القيم يف اجملموعة القصص السبع موضوع الدراسة  .1

 للكاتب الصادق النيهوم  من قصص األطفالمنة يف عينة تضالقيم املللتحقق من هدف الدراسة القاضي ابلتعرف على 
استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املئوية لتحديد مدى تضمني القصص  السبع للقيم املستهدفة وسيتم عرضها على النحو 

 التايل:
 ( التكرارات والنسب املئوية للقيم املتضمنة يف القصص السبع موضوع الدراسة2اجلدول رقم)

                 ر
 القيم                                           

                ا 
 القصص       

 -االجتماعية
 اإلنسانية

–الدينية 
 األخالقية

-السياسية
 الوطنية

-اجلمالية  الوقائية-الصحية النظرية-املعرفية
 الرتوحيية

-االقتصادية
 املهنية

 اإلمجايل

 % مج ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

عن مراكب  1
 السلطان

7 4.4
% 

11 6.9
% 

4 2.5
% 

10 6.3
% 

6 3.7% - 0% 4 2.5
% 

42 26.4% 

عن ابئع امللح  2
 الطيب القلب

6 3.77
% 

3 1.9
% 

1 0.6
% 

3 1.9
% 

5 3.1% 2 1.25
% 

8 5.0
% 

28 17.6% 

عن أحسن لص  3
 يف اململكة

- 0% 4 2.5
% 

4 2.5
% 

9 5.6
% 

- 0% - 0% - 0% 17 10.7% 

 %6.9 1.211 0.62 1 %0.6 1.91 3 %0 - %0 -2.5 4عن النسر  4
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، وكان توزيع القيم  تكرارا (159  )( أن اجملموعة القصصية السبع موضوع الدراسة تضمنت2يتبني من النتائج اجلدول رقم )
% 27.0بلغت مئوية  ( بنسبة 43)بلغ  النظرية " يف املرتبة األويل بتكرار -وجاءت القيم "املعرفية  متفاوات بني قصة و أخرى ،

يف املرتبة الثالثة  و %18.8بلغت مئوية  ( بنسبة 30، ويليها القيم "الدينية األخالقية " بتكرار وصل  )من إمجايل القيم املتضمنة
     ويليها القيم السياسية الوطنية بتكرار (  %15.1بلغت )مئوية  ( بنسبة 24ر )اإلنسانية " بتكرا–جاءت القيم "االجتماعية 

بتكرار يف املرتبة اخلامسة االقتصادية"   –الوقائية واملهنية  -جاءت القيم " الصحية %13.8  (  وبنسبة مئوية بلغت  22 )
( 4الرتوحيية " بتكرار )–انت القيم" اجلمالية قل القيم الواردة يف القصص كأ،  و  %11.3بلغت  مئوية  نسبة ب( 18وصل )
تكرار  42ا ابلقيم فضمت القصة مبفردها كرت تشبعً أكانت   عن مراكب السلطانيتبني أن قصة  و %2.51بلغت مئوية  بنسبة 
% 21.3وبنسبة مئوية بلغت  تكرار للقيم  ( 34 )، حتصلت على "عن قوت العيال"ويليها  %26.4وبنسبة مئوية .للقيم 

عن العظم قل القصص اليت تضمنت القيم هي قصة "أ و%17.6ونسبة مئوية  (28) بتكرار " عن ابئع امللح"وجاءت بعدها 
.وابلرجوع إىل نتائج الدراسة  كما هي مبينة يف % من النسبة العامة للقيم املتضمنة يف القصص 3.7فلم متثل إال  وراقد الريح "
، ومل يتم تناوهلا بشكل مباشر ومعاجلة السلبية منها فيما خيص مرحلة الطفولة ة القصص قليلتعد القيم املتضمنة يف (2جدول رقم )

من حيث ترتيب القيم حيث  توصلت  م 2010بطريقة قد يستفيد منها الطفل .  وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة بركات 
األوىل وتليها القيم الدينية األخالقية ، وتعزي الباحثتان ذلك إىل أمهية كال الدراستني إىل أن القيم املعرفية النظرية جاءت يف املرتبة 

القيم املعرفية والدينية لألطفال وهلذا حرص الكاتب على أن تتضمن قصصه هبذ  القيم و إعطاء هلا مساحة اكرب من غريها  
إيل أن القيم االجتماعية جاءت يف من حيث ترتيب القيم حيت توصلت  م2003وتتناقض الدراسة احلالية مع دراسة صواحلة 

، يف اإلطار م1964املرتبة األوىل وتليها القيم االقتصادية ومن مث الوطنية . وتعزى الباحثتان هذا التباين إىل ما أشار إليه .مليكة 
تمع ألخر من ذلك عند إشارته " أبن القيم ختتلف من جمالنظري والقاضي بعدم وجود منظومة تربوية يعتمد عليها الكتاب ، و 

، يف مواقف  امشرتك امرجعي اً حيث اختالف النظم داخل اجملتمع حيث توجد نظم مشرتكة للقيم داخل كل اجملتمع وتعمل إطار 
 . خرآ متعددة  ، حبيث توثق بني االجتاهات يف نظام متكامل، وابلطبع قد ختتلف من جمتمع إىل

 النظرية يف القصص موضوع الدراسة :-النتائج املتعلقة مبدى توافر القيمة املعرفية .2
من اجل التحقق من ذلك استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املئوية اعتمادا على إمجايل التكرارات لعدد القيم املتضمنة وهي 

 تكراراً يف جمموعة القصص عينة الدراسة . (159)

السحري 
 األبيض

% % % % 

عن العظم وراقد  5
 الريح

- 0% - 0% - 0% 4 2.5
% 

1 0.6% - 0% 1 0.6
% 

6 3.7% 

0.6 1 عن غلطة جحا 6
% 

5 3.1
% 

6 3.7
% 

4 2.5
% 

4 2.5% - 0% 1 0.6
% 

21 13.2% 

3.7 6 عن قوت العيال 7
% 

7 4.4
% 

7 4.4
% 

10 6.3
% 

1 0.6% 1 0.6
% 

2 1.2
% 

34 21.3% 

2 اجملموع
4 

15.1
% 

30 18.8 2
2 

13.8
% 

43 27.0
% 

18 11.3% 4 2.51
% 

18 11.3
% 

159 
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 ليت تضمنتها القصص السبع( يبني التكرارات والنسب املئوية للقيم املعرفية النظرية ا3جدول )
القيمة     

 القصة     
 مج 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 10 - 2 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 ك 1

% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0% 0.6% 0.6% 0% 0% 0.6 % 1.2  0 6.2% 

 3 - - - -- - - - 2 - 1 - - - ك 2
% 0% 0% 0% 0.62% 0% 

 
1.2

% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.8% 

 9 - - - - - - 3 1 5 - - - - ك 3
% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0.6 1.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.66% 

 3 - - - - - - - 2 - - - - 1 ك 4
% 0.6% 0% 0% 0% 0% 1.2

% 
% 0% 0% 0% 0% % 0% 1.8% 

 4 - - - - - - - - 1 - 1 - 2 ك 5
% 1.2% 0% 0.6% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 

 4 1 - - - - - - - - - 1 1 1 ك 6
% 0.6% 0.6% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6

% 
2.5% 

 10 2 2 1  2 - - - 2 - - - 1 ك 7
% 0.6% 0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 1.2

% 
0% 0.6 1.2

% 
1.2

% 
6.2% 

 43 3 4 2 0 2 1 4 5 9 2 3 2 6 ك مج
% 3.7 % 1.2% 1.8% 1.2% 5.66% 3.1

% 
2.5% 0.6% 1.2

% 
0% 1.2% 2.5

% 
1.8

% 
27.0% 

 
( يبني 3النظرية يف القصص السبع موضع الدراسة واجلدول رقم )–مت استخراج التكرارات والنسب املئوية جملموعة القيم املعرفية 

أن القيمة  وتشري النتائج إىلالنظرية يف القصص قيد الدراسة ،–ان قلة تكرار القيم املعرفية تهذ  النتائج  ،حيت الحظت الباحث
( ، بنسبة مئوية بلغت " 9حظيت ابملرتبة األوىل بتكرار وصل ) معرفة القوانني اليت حتكم احلقائق "" ( اليت تتضمن5رقم )

( بنسبة 6يف املرتبة الثانية بتكرار بلغ )" املعرفة وحب االستطالع   "(اليت تتضمن 1%  يف حني جاءت القيمة رقم )5.66
وبنسبة مئوية ( 5 )"يف املرتبة الثالثة بتكرار وصل املعارف الطبيعية( و اليت تتضمن "  6، وجاءت القيمة رقم )  %3.77 مئوية

وجاءت يف املرتبة األخرية  .و   االستفادة من التقنيات احلديثة "(  اليت تتضمن "10% واقلها كانت القيمة رقم )3.1وصلت 
عن ابئع ". واقلها كانت "قوت العيال" وعن "مركب السلطاننظرية كانت قصة عن "-أكثر القصص تضمنت القيم معرفية 

املعرفية  مل تقدم للطفل /يتبني من اجلدول السابق أن القيم النظرية  ".النسر السحري األبيض" وعن" امللح طيب القلب
املعرفية النظرية املهمة للطفل ومل تتضمنها  ابلشكل الذي يساعد على إثراء اجلانب املعريف  حيث أمهل الكاتب العديد من القيم

القصص واليت تتعلق بتنمية اإلبداع والطالقة الفكرية،  الباحثتان تعزاي نتائج الدراسة إىل أن القصص منبثقة من حكاايت ليبية 
األمر الذي جعله مل يعري  عرب حقبة زمنية سابقة لذا الكاتب مل يربط بني خيال الطفل واستخدام التقنيات واخليال العلمي للطفل ،
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التقنيات احلديثة أي اهتمام يف القصص ، و أمنا وظف الكاتب اخليال يف  احلكاايت اخلاصة ابلشعوذة والسحر واجلان .وتعزى 
الباحثتان ذلك إىل أن احلقبة اليت كان يتحدث عنها الكاتب،  انتشر فيها التفسري الغييب لألمور اليت يصعب استيعاهبا ونشطت 

ها حركة السحر والشعوذة ،األمر الذي مل حتبذ الباحثتان توظيفها يف القصص وكأهنا أدوات للعالج ولتفسري بعض احلقائق كما في
 سردها الكاتب .

 اإلنسانية يف القصص موضوع الدراسة :-. النتائج املتعلقة مبدى توافر القيمة االجتماعية3
رات والنسب املئوية اعتمادا على إمجايل التكرارات لعدد القيم املتضمنة وهي من اجل التحقق من ذلك استخدمت الدراسة التكرا

 تكراراً يف جمموعة القصص عينة الدراسة (159)
 اإلنسانية اليت تضمنتها القصص السبع/( يبني التكرارات والنسب املئوية للقيم االجتماعية 4جدول )

 
( 4اإلنسانية يف القصص السبع موضع الدراسة واجلدول رقم )–مت استخراج التكرارات والنسب املئوية جملموعة   القيم االجتماعية 

الدراسة  وتشري النتائج إىل   اإلنسانية  يف القصص قيد–ن قلة تكرار القيم  االجتماعية يبني هذ  النتائج  حيت الحظت الباحثتا
نبذ ( "4%  ويليها القيم )4.4( بنسبة مئوية وصلت إيل7" سجلت اعلي تكرار بلغ )تقدمي املصلحة العامة( " 15أن القيمة )

القصة     
 القيمة

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 1
0 

 مج 17 16 15 14 13 12 11

 7  2 2 - - - - - - - - - 3 - - - - ك 1
0% 0% 0% 0% 0% 1.8% 0% 0% 0% 0% 0

% 
0% 0% 0% 0% 1.2% 1.2% 0% .4.4

% 
 6 - 1 2 - - - - - - 2 - - 1 - - - - ك 2

0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 0% 0% 1.2
% 

0% 0
% 

0% 0% 0% 0% .1.2% 0.6% 0% 3.7% 

 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - ك 3
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 4 - - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - ك 4
% 0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0

0
% 

0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 2.5% 

 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - ك 5
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - ك 6
% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6

% 
0% 0% 0% 0

% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 

 6 - - 3 - 1 - - - - - - - - 2 - - - ك 7
% 0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0

% 
0% 0% 0.6

% 
0% 1.8% 0% 0% 3.7% 

 24 0 3 7 2 1 0 0 0 0 2 0 1 4 4 0 0 0 ك مج
% 0% 0% 0% 2.4% 2.5% 0.6

% 
0% 1.2

% 
0% 0

% 
0% 0% 0.6

% 
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يف حني مل تسجل ابقي القيم أي تكرارات تذكر   %2.4( بنسبة مئوية وصلت 4" بتكرار ) العمل التطوعي( " 5"و) العنف
وبنسبة سجلت  7وجاءت بتكرار بلغ   "عن مركب السلطان ".اإلنسانية كانت  /وأكثر القصص تضمنا للقيم االجتماعية،

"عن العظم  و" أحسن لص يف املدينةاإلنسانية كانت يف قصص عن" /% يف حني اقل القصص تشبًعا ابلقيم االجتماعية 4.4
اإلنسانية  يف الوقت  الذي اندى الرتبويون  بضرورة /( إمهال الكاتب القيم االجتماعية 3"  يتبني من  اجلدول )اقد الريحور 

تضمني القصص األطفال على هذ  القيم وتقدميها للطفل يف سياق أديب وركز على قيم ذات مفاهيم أكرب من العمر العقلي لفئة 
كتابة قصص األطفال ملرحلة الطفولة عامة تعد القيم االجتماعية من القيم ذات أمهية خاصة األطفال  ترى الباحثتان أنه عند  

مع القيم الدينية واألخالقية خلصوصيات اجملتمع املراد ترسيخ قيمه ، فما يصلح جملتمع قد ال  اشىلرتسيخها لدى الطفل مبا يتم
ية  و رعاية املسنني ورعايتهم وأدب احلديث واالستئذان  والصداقة يصلح آلخر .فلم يركز الكاتب على القيم االجتماعية واإلنسان

ومحاية البيئة والتعاون ابعتبارمها من القيم املعاشة والقريبة من حياة الطفل الواقعية ، ألن القيم ما هي إال انعكاس لألسلوب الذي 
 توجز سلوك األفراد وأحكامهم واجتاهاهتم فيما يتصل يفكر به األشخاص يف ثقافة معينة ويف فرتة زمنية معينة ، كما أهنا هي اليت

مبا هو مرغوب فيه من أشكال السلوك يف ضوء ما يصنعه اجملتمع من قواعد ومعايري ، كما أهنا مؤشر لنوعية ومستوى احلياة والرقي 
  املفاهيم بشكل مبهم ولعل ثقافة الكاتب هنا أدلت بدلوها على قصصه ، فتعامل الكاتب مع هذ[20] والتحضر يف أي جمتمع

هبدف أن يستنبط الطفل املعىن من النص األمر الذي يصح اعتماد  يف قصص الراشدين وال ميكن أن نعتمد  يف كتابة قصص 
 األطفال طبقا للمعايري اليت ذكرت يف الدراسة.

 السياسية يف القصص موضوع الدراسة :-. النتائج املتعلقة مبدى توافر القيمة الوطنية4    
من اجل التحقق من ذلك استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املئوية اعتمادا على إمجايل التكرارات لعدد القيم املتضمنة وهي 

 تكراراً يف جمموعة القصص عينة الدراسة  (159)
 السياسية/( يبني التكرارات والنسب املئوية للقيم الوطنية  5جدول رقم ) 

القصة        
 القيمة

 مج 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 4 - - - - - 1 - - 1 - 1 - 1 ك 1
% 0.6

% 
0
% 

0.6
% 

0% 0.6
% 

0% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 

 1 - - - - - - - - 1 - - - - ك 2
% 0% 0

% 

0% 0% 0.6
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 

 4 - 2 - - - 1 - 1 - - - - - ك 3
% 0% 0

% 
0% 0% 0% 0.6

% 
0% 0.6% 0% 0% 0% 1.2

% 
0% 2.5% 

 - - - - - - - - - - - - - - ك 4
% 0% 0

% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 - - - - - - - - - - - - - - ك 5
% 0% 00% 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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السياسية اليت تضمنتها القصص السبع ويبني اجلدول هذ  النتائج فجاءت يف -نيةمت استخراج التكرارات والنسب املئوية للقيم الوط

% وجاءت 3.1( بنسبة مئوية بلغت 5بتكرار ) "قوة املنافسة(" 12"و) قيادة اآلخرين(" 11املرتبة األوىل كل من القيمة رقم )
االلتزام "  8"، نبذ النفوذ املطلق ( "5)  لوطن "احملافظة على ثروات ا (" 4"،)  " املبادرة و اإلسهام ابلتطوع(2القيم رقم) 

و  %و الباقي  القيم جاءت بتكرارات اقل كما هو موضح ابجلدول.1.2وبنسبة مئوية وصلت  2"جاءت بتكرار   ابألنظمة
ن "يف حني مل تتضم عن غلطة جحا" ويليها  "عن قوت العيال السياسية كانت قصة "–أكثر القصص  تضمنا للقيم  الوطنية 

( 5وسياسية وابلنظر إىل جدول رقم )–" أي قيم وطنية  عن  العظم وراقد الريح" وقصة " "عن النسر السحري األبيضقصة 
واحملافظة على ثروات اجملتمع واليت مل تورد ابلقصص   -،نالحظ غياب القيم الوطنية يف القصص من حيت االعتزاز ابلرموز الوطنية

غرسها وتعزى الباحثتان  ذلك إيل نشأة الكاتب وحياته يف بلد االغرتاب األمر الذي قد يكون ، وهي من القيم الواجب تربواي 
 سببا يف عدم تركيز  على هذ  القيم.

 املهنية  يف القصص موضوع الدراسة :-. النتائج املتعلقة مبدى توافر القيمة االقتصادية5
املئوية اعتمادا على إمجايل التكرارات لعدد القيم املتضمنة وهي من اجل التحقق من ذلك استخدمت الدراسة التكرارات والنسب 

 تكراراً يف جمموعة القصص عينة الدراسة  . (159)
 املهنية اليت تضمنتها القصص السبع-( يبني التكرارات والنسب املئوية للقيم االقتصادية 6جدول )  

القصة        
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6
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6
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0
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تضمنتها القصص السبع  واليت يالحظ أهنا قليلة ويبني املهنية اليت  / مت استخراج التكرارات والنسب املئوية للقيم االقتصادية
( بنسبة  5" بتكرار وصل إىل ) الرغبة يف حتسني املعيشة(" 10القيمة رقم ) جاءت اجلدول هذ  النتائج فجاءت يف املرتبة األوىل

(  8و القيمة رقم )  شاط "" االلتزام أبوقات العمل مع إتقان  االستمرار يف الن( 4%( ويليها القيم رقم )3.1مئوية بلغت )
عن   ابئع امللح الطيب % ،كما تبني النتائج  أن القصة " 1.8( بنسبة مئوية بلغت 3"حتمل املسؤولية " بتكرار وصل) 

ضمت  عن أحسن لص يف اململكة   ""  تضمنت أكرب عدد من إمجايل القيم االقتصادية املهنية ، يف حني أن القصة  "القلب
االقتصادية املهنية، وأن كانت القصص إمجاليا تضمنت قيمًا اقتصادية ومهنية قليلة فيما خيص إثراء الطفل  أقل عدد من القيم
( كان الرتكيز على بعض القيم اخلاصة بتحسني احلياة وطلب الرزق ،  و 6كما هو مبني يف جدول رقم ) وتزويد  هبذ  القيم.

احلقبة الزمنية اليت ركز عليها الكاتب  مل تشاهد زهو اقتصادي فركزت فقط أمهلت القيم األخرى وتعزى الباحثتان ذلك إىل أن 
 على امتهان املهن وكسب لقمة العيش وهذا كان واضحا يف القصص العينة . 

 الرتوحيية يف القصص موضوع الدراسة :–.  النتائج املتعلقة مبدى توافر القيمة اجلمالية 6
التكرارات والنسب املئوية اعتمادا على إمجايل التكرارات لعدد القيم املتضمنة وهي  من اجل التحقق من ذلك استخدمت الدراسة

 تكراراً يف جمموعة القصص عينة الدراسة   (159)
 الرتوحيية -(يبني التكرارات والنسب املئوية جملموعة القيم اجلمالية7جدول )

 اإلمجايل 6 5 4 3 2 1 القصة     القيمة
 0 - - - - - - ك 1

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 2 - - - - - 2 ك 2

% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 1.2% 

 0 - - - - - - ك 3
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% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 

 1 1 - - - - - ك 4
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 0 - - - - - - ك 5
% % % % % % % % 

 4 2 - - - 1 1 ك 6
% 0.6% 0.6% % % % 1.2% 2.5% 

 1 - - - - 1 - ك 7
% % 0.6% % % % % 0.6% 

 8 3 0 0 0 2 3 ك اإلمجايل

 

% 1.8% 1.2% % % % 1.8% 5.0% 

 
( التكرارات والنسب املئوية للقيم اجلمالية والرتوحيية وتعد هذ  القيم من أقل القيم اليت تتضمنها القصص ، 7يبني اجلدول رقم )

(بنسبة مئوية 3بتكرار وصل )" حب املغامرة والرحالت( "6و) ""اللعب واملرح(  1وجاء يف املرتبة األوىل كل من القيم رقم)
% يف حني مل  1.2( وبنسبة مئوية 2" تكرار )االستمتاع ابخلربة اجلديدة( " 2%  ويف املرتبة الثانية جاءت القيمة رقم )1.8

–و " ممارسة اهلواايت األدبية (  4"و) تع بهوالتم برتسيخ قيم اإلحساس ابجلمال الطبيعي والفين والتذوقي ( "3تورد القيم )
عن ابئع امللح الطيب " ويليها  ""عن غلطة جحا و أكثر هذ  القيم وردت يف قصة و "التعبري الذايت املبدع" (5" ) الفنية

ن .ويتبني م "عن العظم وراقد الريحو " " عن أحسن لص يف اململكة" و عن مركب السلطان "" وأقلها وردت يف " القلب
الرتوجيية واليت تعد من القيم املهمة جدا للطفل وهذا –( عدم اهتمام الكاتب بتضمني القصص ابلقيم اجلمالية 7اجلدول رقم  )

يتناقض مع رسالة أدب الطفل الذي من شأنه أن يزيد تشويق األطفال إىل الروائع الفنية ويساعد على إرهاف احلس اجلمايل هلم ،  
وتعزى الباحثتان  ذلك إىل  [24]الية كثرية يف احلياة ، ويعاون النْش اجلديد على تذوق الفن واجلمال كما أنه يفصح عن نواح مج

غياب املنظومة الرتبوية اليت جيب أن يتقيد هبا الكتاب عند كتابتهم للطفل مبا خيلق التوازن والتكامل بني القيم يف طرح املادة 
 الرتبوية بشكل عام . 

 الوقائية يف القصص موضوع الدراسة : -مبدى توافر القيمة  الصحية. النتائج املتعلقة 7
من اجل التحقق من ذلك استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املئوية اعتمادا على إمجايل التكرارات لعدد القيم املتضمنة وهي 

 تكراراً يف جمموعة القصص عينة الدراسة   (159)
 الوقائية-املئوية جملموعة القيم الصحية ( يبني التكرارات والنسب 8جدول رقم )

 القصة       القيمة
 

 مج 6 5 4 3 2 1

 6 1 - 3 1 - 1 ك 1
% 0.6% 0% 0.6% 1.8% 0% 0.6% 3.7% 

 5 - 2 - - 3 - ك 2
% 0% 1.8% 0% 0% 1.2% 0% 3.1% 

 0 - - - - - - ك 3
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% ( من إمجايل 11.3الوقائية اليت تتضمنها القصص قليلة فهي مل تشكل إال نسبة )/م الصحية ( أن القي8يتبني من جدول )
( وبنسبة مئوية 6" واحتلت املرتبة األوىل بتكرار بلغ )الطعام وفوائده("  2القيمة رقم)  هذ  القيم تكراراالقيم وكانت  أكثر 

%  وأقلها جاءت القيمة 2.5( بنسبة مئوية بلغت 4بتكرار بلغ )"  العالج ابلتداوي( " 3، ويليها القيمة رقم ) %3.7وصلت 
%. وأكثر القصص تضمنا للقيم الصحية 0.6بنسبة مئوية بلغت  (1)بتكرار    احلفاظ على البيئة""( 6)"ولنظافة " ا (1)رقم 

"عن أحسن  ل من يف حني جاءت ك" ، "عن ابئع امللح الطيب القلب" ويليها  عن مراكب السلطانالوقائية كانت قصة "
قلة اهتمام الكاتب هبذ  القيم ( ، 8رقم  ) ويتبني من اجلدولخالية من هذ  القيم عن العظم وراقد الريح" " و لص يف اململكة "

من القيم الصحية والوقائية السلبية ، من بصق القصص ابلعديد  يالحظ تضمنيوالقارئ للقصص  على الرغم من أمهيتها للطفل
ابلنظافة العامة ، والسلوكيات الغري املقبولة صحيا ومت سرها يف السياق القصصي من دون معاجلة أو تنبيه ألن هذا وعدم االهتمام 

 السلوك غري مقبول األمر الذي يتناىف مع القيمة احلقيقية للقصص يف الرتبية .
 سة :األخالقية  يف القصص موضوع الدرا–.النتائج املتعلقة مبدى توافر القيمة الدينية 8

من اجل التحقق من ذلك استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املئوية اعتمادا على إمجايل التكرارات لعدد القيم املتضمنة وهي 
 ( تكراراً يف جمموعة القصص عينة الدراسة  159)

 واألخالقية املتضمنة يف القصص السبع–.أ( يبني التكرارات والنسب املئوية للقيم الدينية 9جدول )

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 
 1 - - - - 1 - ك 4

% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0.6% 
 0 - - - - - - ك 5

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 4 - - - 2 2 - ك 6

% 0% 1.2% 1.2% 0% 0% 0% 2.5% 
 2 - 1 - 1 - - ك 7

% 0% 0% 0.6% 0% 0.6% 0% 1.2% 
 18 1 3 3 4 6 1 ك مج

% 0.6% 3.7% 2.5% 1.8%% 1.8%% 0.6% 11.3 

القيمة         
 القصة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 ك 1
% 0% 0% 0% 0% 1.2% 1.8% 0% 1.8% 0% 0% 0.6% 

 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 ك 2
% % 0% 0% % 1.2% 0.6% % 0% 0% % 0% 

 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 ك 3
% % 0.6% 0% 0% 1.2% 0% % 0.6% 0% % 0% 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ك 4
% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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 واألخالقية املتضمنة يف القصص السبع–.ب( يبني التكرارات والنسب املئوية للقيم الدينية 9جدول )

 
احتلت  املرتبة الثانية بني القيم عامة  األخالقية حيث  /مدى تركيز الكاتب على القيم الدينية  .( 9يتضح من اجلدول رقم )

( 6يليها القيمة رقم )%  و 3.7بنسبة مئوية  6" بتكرار وصل   التفكري يف خلق هللا( " 5،فجاءت يف املرتبة األوىل القيمة رقم )
% ،  يف حني جاءت ابقي القيم األخالقية 3.1( بنسبة مئوية 5" بتكرار بلغ ) األخذ ابلشورى(" 8" ورقم) "  الرضا ابلقدر

األخالقية كانت  -و أ كثر القصص تضمنا ابلقيم الدينية دفة قليلة  و أخرى مل يتم ذكرها،الدينية  اليت تضمنتها القصص املسته
" من القيم الدينية عن العظم وراقد الريح"يف حني خلت قصة " عن قوت العيالويليها ""  ن مراكب السلطانع" قصة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ك 5

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ك 6
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 

 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ك 7

% 0% 0% 0% %0 %0 0.6% 0% 0.6% 0.6% 0% 0% 
 2 0 1 5 0 5 6 0 0 1 1 ك مج

% 0.6% 0.6% 0% 0% 3.7% 3.1% 0% 3.1% 0.6% 0% 1.2% 

 مج 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

1 1 - 1 - - - - - - - - - 11 
0.6% 0% 0.6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6.9% 

2 - - -  - - - - - - - - 3 
0% % % 0% % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.8% 

3 - - - - - - - - - - - - 4 
0% % 0% 0% % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 

4 - - - - - - - - - - - - 1 
0% 0% 0% 0% % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 

 

5 - - - - - - - - - - - - 0 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6 1 - - 1 - - - - - - 1 - 4 
0.6% 0% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6 

% 
0% 2.5% 

7 - - - 1 - - - - - - - 3 7 

0% 0% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.8
% 

4.4% 

 30 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 ك

0.6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1.2 %0.6 %0 %1.2 مج
% 

1.8
% 

18.8 

% 
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األخالقية االجيابية وان تضمنت بعض القيم األخالقية الدينية السلبية اليت مل تعاجل ابلشكل الذي يستفيد منها الطفل عند /
ر الطفل أهنا من خصوصيات الثقافة اجملتمعية للمجتمع اللييب ، وتشري هنا عرضها ، فرتكت يف القصص من دون معاجلة مما يتصو 

الباحثتان انه من الضروري جدا أن نتطرق إىل هذ  القيم السلبية وأال يكون الرتكيز فقط على القيم األخالقية اإلجيابية، وتعزى 
ية، وإن كانت مل تعاجل بشكل تربوي يستفاد منه لألطفال. الباحثتان ذلك إيل أمهية القيم الدينية األخالقية يف اجملتمعات اإلسالم

الدينية يف املواد الرتبوية اليت تقدم للطفل عامة ، ويف قصص األطفال  /إىل أمهية تعميق القيم األخالقية [6]حيث أشار حالوة 
 إذا ما كرب كانت هذ  القيم  على وجهة اخلصوص مما يساعد على تنشئتهم على احرتامها واستيعاهبا وممارستها منذ الصغر ، حىت

 كلها جزءاً منهم ، على أن تقدم له ابللغة اليت يتقبلها ويسعد ابستيعاهبا وممارستها .
 –التوصـــــــــــــــــــيات 

 -توصي الباحثتان مبا يلي :
 قيم داخل القصة مبا يفيد الطفل .بتشكيل جلان خاصة مبراجعة أدب األطفال ، وتقيد  ابملعايري الرتبوية . والتوازن بني توزيع ال -
 إجراء املزيد من الدراسات التحليلية والنقدية للقصص املوجهة إىل األطفال على الصعيد احمللي.-
 القيام بدراسات حتليلية الستخراج القيم السلبية واإلجيابية يف مناهج اللغة العربية والرتبية اإلسالمية لتالميذ املرحلة األساسية .-
 اخلطاب اإلعالمي لرتسيخ القيم اإلجيابية من خالله . توجيه -
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-26، جملة جامعة دمشق، اجمللد يف سوراي األطفالتوفر القيم يف عينة من قصص  دىم،( م2010) . بركات ، فاتن سليم.1

 .    203-202ص.2010-العدد الثالث
، دار احلامد للطباعة والنشر ،  د دليل املعلم يف اإلدارة الصفية الفعالةاملعلم اجلدي.(  م2006القضا  ، )  الرتتورى ، و.2

 عمان .
 ، دار املسرية للنشر والتوزيع:عمان. تعلم القيم وتعليمها. ( م 2007 اجلالد، ماجد زكي ).3
  ، دار املسرية للنشر والتوزيع :عمانأدب األطفال وأثره يف بناء الشخصيةاجللويل ،العيد.)د.ت( .4
 .عمان:،دار الفكر  األطفالالرتبية وحكاايت ، م(  2009)احلريري ، رافدة و بلقيس احلريري .5
 . اإلسكندرية:، املكتبة املصرية للطبع والنشر  األطفالأدب  إيلمدخل ، م(  2003)، حممد السيد  حالوة.6
 :عمان (  21) ملعلم ، العدد األول ، السنة : ، جملة رسالة ا املعلم ومهنة الرتبية والتعليم( ،  م1978خصاونة ، سامي ) .7

 األردن .
 . القاهرة : دار الكتاب العريب، العادات االجتماعية القيم و م ( .1966)دايب ،فوزية .8
الواردة يف كتاب لغتنا العربية للصفوف املرحلة  األانشيدلقيم الرتبوية املتضمنة يف م( . ا2015السليم ، بشار عبد هلل ،).9

 60ص (.2(، ع)42،جملة الدراسات العلوم الرتبوية ، جملد ) األردنيف  األوىل اسيةاألس
، دراسة ميدانية  البناء القيمي وعالقته  ابلتنشئة االجتماعية والدافعية لالجنازم( . 2005. .السيد ، إبراهيم السيد ،)10

معات املصرية،جامعة الزقازيق ، معهد البحوث والدراسات الدارسني ابجلا واملاليزيني مقارنة على عينة من الطالب االندونيسيني
 47، ص18األسيوية ، رسالة دكتورا  غري منشورة .ص 

، جملة احتاد اجلامعات العربية  دراسة حتليلية لواقع القيم يف عينة من قصص األطفالم( ،   2003.صواحلة ، حممد ، )11
 .186 -157ع ، كلية الرتبية ، جامعة دمشق ، ص للرتبية وعلم النفس ، اجمللد األول ، العدد الراب

،رسالة  القيم الرتبوية املتضمنة يف كتاب لغيت اجلميلة للصف الرابع االبتدائي م( .2011،)خالد صعيقر  ، العتييب.12
 :املدينة املنورةاإلسالميةماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،اجلامعة 

، امللتقي الوطين  الدويل األول لألدب و النقد  الطفل يف ليبيا واقع وتطلعات   أدب  .(م 2019 ) ،فريج ، سناء مجعة.13
 .2019أغسطس  6-3يف ليبيا 

لة الداعي الشهرية ، جم  العيسري لعبد هللا األطفالالقيم الرتبوية يف قصص  م( .2018 ، ) ي ، حممد مششادالقامس.14
 . www. Daruluoom-deoband.com.  43لسنة ا 1-2العدد  2018  الصادرة من دار العلوم ديوينية

 ،مكتبة االجنلو املصرية. تطورات يف قيم الطلبةكاظم ، حممد إبراهيم )د.ت( .  .15
 ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة. القيم اإلنسانية يف أدب األطفالم(.  2003كيوان ، عبد العاطي )  .16
ية املتضمنة يف كتاب اللغة العربية للصف األول اثنوي ابململكة العربية القيم الرتبو م(.2018املالكي ،زكية صاحل ) .17

 (.1،العدد ) 9،جملة جامعة ام القرى للعلوم الرتبوية والنفسية ،جملد السعودية
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