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اسة   :رمخلص الد

ســــة،  اســــة إLــــH التعــــرف عIــــH دو القــــصة FــــE تنميــــة ثقافــــة أطفــــال مــــا قبــــل املد ر�ــــدفت الد رر

لولتحقيق ذلك استخدمت تحليل اWXتو  EF الوصو إHL ;جابات املناسبة عن أسئلRSا؛ وEF ضوء  ى

اسة إb HLعض النتائج 1ان تحليل [ ، واملتاح EF مجال أدب وثقافة الطفل، توصلت الد ردب املhشو ر

�ــا ســة، حيــث nــسmم bــشlل كبjــ. FــE بنــاء :زمــن أبر رأن للقــصة أ�ميــة كبjــ.ة لــدى أطفــال مــا قبــل املد

مة الختيار قصة الطفل  اسة إHL عدد من املعايj. الال زvwصياRuم، وتlوtن ثقافRSم، و توصلت الد ر

ا فـــــاعال FـــــE التhـــــشئة بلغـــــت اســـــة إLـــــH أن القـــــصص تـــــؤدي دو ا، وخلـــــصت الد  خمـــــسة عـــــشر معيـــــا
ً ً

ر ر ر

ـــايj. الــــــسلوك  ـــات، ومعــ ـــل بـــــالقيم، و~تجا�ــ ــــ� nغـــــذي الطفـــ ســـــة؛ ف�ـ ـــل مـــــا قبــــــل املد ـــة لطفــ رالثقافيــ

املرغــوب، وnــساعده عIــH اك�ــساب اللغــة، وRuي�تــھ للقــراءة والكتابــة، وتوســيع مجــال خ>.اتــھ؛ فــضال 
ً

اتــھ ا�Wركيــة والذ�نيــة، وتوصــلت إLــH جملــة مـــن عــن إثــراء خيالــھ، ر وتنميــة ذوقــھ الف�ــ�، وتنميــة مmا

;جـــراءات املmمـــة املتعلقـــة بـــالتخطيط �lWايـــة القـــصة، وتنفيـــذ�ا وتقوtمـــا، كمـــا قـــدمت عـــددا مـــن 

مة   .زالتوصيات واملق/.حات الال

  .افية القصة، التنمية، أدب الطفل، ثقافة الطفل، التhشئة الثق:الlلمات املفتاحية
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The role of the story in the development of children's culture 
Preschool 

Dakhil Allah Muhammad Al-Dahmani, Mardhi Gharmallah Al-

Zahrani. 

Department of Curriculum and Instruction College of Education - 

Umm Al-Qura University 

E-mail: mgzahrani@uqu.edu.sa 

Study summary 
The study aimed to identify the role of the story in the 

development of the culture of pre-school children. To achieve this, the 

analytical method was used to reach the appropriate answers to its 

questions; In light of the analysis of published literature, which is 

available in the field of children’s literature and culture, the study 

reached some results, the most prominent of which were: The story is 

of great importance to pre-school children, as it contributes 

significantly to building their personalities and forming their culture, 

and the study reached a number of criteria The necessary for selecting 

the child's story reached fifteen criteria, and the study concluded that 

stories play an active role in the cultural upbringing of a pre-school 

child; It nourishes the child with values, attitudes, and standards of 

desired behavior, helps him acquire language, prepares him for reading 
and writing, and expands his field of expertise; In addition to enriching 

his imagination, developing his artistic taste, and developing his motor 
and mental skills, and reached a number of important procedures 

related to planning, implementing and evaluating the story's tale, and 
presented a number of necessary recommendations and suggestions. 

 
Keywords: story, development, children's literature, child culture, 

cultural upbringing.  

 

 

 

 



ــد الدهمانــي. د دور القصة في تنمية ثقافة أطفال ما قبل المدرسة   دخيــل هللا محم
 مرضي بن غرم هللا الزهرانيد .أ

 

 

 
 

 

574 

اسة   :رمقدمة الد

عاية فائقتjن، يوجmmما تخطيط عقال�ي مب��  ريحظى [طفال EF الدو املتقدمة با�تمام و ل
وtقل ~�تمـام والرعايـة إن لـم يlونـا منعـدمjن ـ Fـb Eعـض . عHI نتائج البحث العل�� EF مجاالت ش��

عايــة لالـدو الناميــة، وإن 1ــان bعــضmا قــد أخــذ �ــشق طرtقـھ باقتــدار نحــو التقــدم والر�ــ رF EــE مجــال 
�م يمثلــو شــرtحة  ن[طفــال، فبــدأ يكيــف خططــھ التنموtــة لتفعيــل ا�تمامــھ وعنايتــھ �Rــم، باعتبــا ر
 EــــF تمــــع�Xــــة مــــن دعامــــات اtـــال دعامــــة قو ـــأن [طفـ ـــھ بـ عرtــــضة مــــن أعــــداد الــــسlان ف�Rــــا، ولقناعتـ

  )7، ص 1418الد�ما�ي، . (حاضره، ومستقبلھ

ت قضية ثقافة الطفل والعنايـة بأدبـھ و�ـشره FـE وEF إطار ~�تمام والعناية بالطفل، ت ربلو
لوتتعـدد املؤشـرات ال�ـ� تؤكـد ا�تمـام وعنايـة �ـذه الـدو بثقافـة الطفـل، ح�ـ� غـدة . لعدد من الدو

ـــا البحـــــث العل�ـــــ� لففــــي الواليـــــات املتحـــــدة [مرtكيــــة و�عـــــض الـــــدو . صــــناعة متقنـــــة مجـــــودة يوجmmـ
اسات العلمية وضع معا و9ية اسRSدفت الد ر[و يj. للقصص و الكتب املوجmة لألطفال، من حيث ر

ق، و¢�ــم الكتـــاب وإخراجــھ، فــضال عـــن املــضمو الثقــاEF املـــسRSدف  ، و[لــوان، ونـــوع الــو نالــصو ً
ر ر

  ).�90ـ، ص 1414باطوtل، (

اك  ن ثقافــة الطفـــل، وإد ̈ج �ـــذا ~�تمــام وتلــك العنايـــة بــو¦E القــائمjن عIـــH شــؤ روقــد ام/ــ و
̈ام مــؤلفي وناشـر كتــب [طفــال منفـذي ال>ــ.امج الثقافيـة املو يجmــة للطفــل، [مـر الــذي أدى إLـH ال/ــ

م . باألسس، واملعايj. ال�� يجب أن تتـوافر FـE قـصص الطفـل وكتبـھ زوا�Wقيقـة أن التجوtـد الـذي ال
كتاب الطفـل FـE الـدو املتقدمـة لـم يكـن تجوtـدا عـشوائيا بـل 1ـان تجوtـدا مقـصودا، ومـع التجوtـد 

ً ً ً ً ل
نو املقــصود الـذي يخــدم أ�ـداف الــنظم الـسياسية و~جتماعيــة و~قتــصادية املقـصود يــأnي املـضم

، (لال�ــــ� nــــسود FــــE تلــــك الــــدو  إن �ــــذه املؤشــــرات nعكــــس بجــــالء مــــدى ). 132م، ص1985يقمحــــاو
العنايـة ال�ــ� تحظــى �Rـا قــصة الطفــل، كمـا أRــا مؤشــر عIـH و¦ــE البــاحثjن بأ�ميـة التhــشئة الثقافيــة 

�م   .رلألطفال منذ �عومة أظفا

�ــ، 1398زوقد 1ان من أبر مظا�ر تلك العناية، وذلك ~�تمام، أن شlل EF منتصف عام 
ـــــم  ســ ات بنـــــــاءة، و ـــــصو ـــع تــ ـــــة [طفـــــــال؛ لوضــــ ـــــة برعايــ ــــة العالقــ ـــة الـــــــسعودية لرعايـــ رال¯�نـــــــة الوطنيــــ ر
اســ/.اتيجية فاعلــة تؤســس لرعايــة [طفــال وصــياغة �ــشاطاRuم الثقافيــة؛ فخرجــت ال¯�نــة بــبعض 

EـــــF تھ وتثقيفـــــھ التوصــــيات ركـــــزت�ة ~�تمـــــام برعايـــــة الطفــــل وتhـــــش باطوtـــــل، (ور مجملmـــــا عIــــH ضـــــر
حيــث انطلقــت ا��mــود الوطنيـــة مع>ــ.ة عــن النيـــات الــصادقة لال�تمــام باألطفـــال ).34ه، ص 1414

عـايRSم، فعقـدت نــدوة  ة التخطــيط؛ فـضال عــن 1407عـام " الطفـل والتنميــة"رو ا عايـة و �ــ، تحــت 
ً

ر زر
tــاض [طفــال ا�lWوميــة و[�ليــة FــE مــدن اململكــة جميعmــا، وإ�ــشاء رالتوســع FــE افتتــاح عديــد مــن 

tاض [طفال b EFعض ا��امعـات الـسعودية، واملـشار1ات الفاعلـة،  رأقسام علمية إلعداد معلمات 
مــن [جmــزة ا�lWوميــة، FــE املــؤتمرات والنــدوات واملناســبات العر9يــة والعامليــة اvXصــصة لألطفــال، 

عض امل>ـــ.زtن FــــE مجـــال التــــأليف للطفـــل، حيــــث منحـــت جــــائزة امللــــك وتخـــصيص جــــوائز عامليـــة لــــب
وأل�ميـة .ز�ـ لثالثـة مـن أبـر كتـاب أدب الطفـل FـE العـالم العر�ـي1411فيصل العاملية EF [دب لعام 

 EــF ـا الطموحــة ؛ ونظـرا ملـا لتثقيفـھ مـن أثـر إيجـا�يRSt ه FـE تحقيـق ر ومlانـة الطفـل الـسعودي ،ودو
ً

ؤ ر
ن ثقافـــة الطفـــل نحـــو تفعيـــل مـــستقبل ا�Xتمـــع الـــسعو ودي؛ فقـــد وجmـــت عنايـــة القـــائمjن عIـــH شـــؤ

9طـھ �Rوtتـھ العر9يـة ;ســالمية، وترسـيخ انتمائـھ لوطنـھ العر�ــي املـسلم، وصـmره FـE بوتقــھ  رثقافتـھ، و
  . مجتمعھ
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ة  الـــت املبذولـــة للعنايـــةروعIـــH الـــرغم مـــن تلـــك ا��mـــود ا��بـــا تقـــاء بثقافتـــھ ما ز بالطفـــل، و~ ر
tـاض [طفـال، bعض مصادر وأدو رات تثقيفھ غائبة عـن سـاحة ثقافـة الطفـل الـسعودي FـE مرحلـة 

ســة ة املوجmـة ألطفــال مـا قبـل املد �ـا القــصص املـصو رومـن أبر ر اسـة باطوtــل . ز رفقـد كـشف نتــائج د
سـة إLـH الكتـب املوجmـة ) �480ــ، ص1414( رعـن افتقـار ثقافـة الطفـل الـسعودي قبـل التحاقـھ باملد

اســـة أن مـــا �ـــشر FـــE اململكـــة مـــن إنتـــاج فكـــر مطبـــوع 1ـــان ألطفـــال مرحلـــة الرtـــاض، و يأو¶ـــWت الد ر
ىموجmا لألطفال EF مراحل عمرtة أخر ً

.  

اســة الـد�ما�ي  إLــH إ�ـشاء مركـز لثقافــة الطفـل الـسعودي تــوHL ) �ــ1418(رولـذا فقـد دعـت د
ن ثقافة الطفل، وltو من ضمن ا�تماماتھ إ�شاء مكتبات مخصصة لألطفال بمختلف  ن1افة شؤ و

ةفئا أسmا الكتب والقصص املصو  HIافة مصادر تثقيف الطفل، وعlد�ا بt رRuم العمرtة، وتز   .رو

ومما شك FـE أن للقـصة أ�ميـة كبjـ.ة FـE بنـاء ال·vـصية وتhـشئة الـصغار وتـر9يRSم ذلـك ألن 
ن[طفال بحاجة إHL ما �ساعد�م عIـH تحقيـق النمـو الـسليم املتـواز FـE مختلـف النـوا¸E، كمـا أRـم 

HــLــ¹ بحاجـة إºــستطيع أن تn ــ.ة والقـصة<v¯ـم جــوا اجتماعيــا وثقافيـا ومواقــف مناسـبة لmــ¹ لºيـة تhب 
ً ً ً

الب¼ئـــة املطلو9ـــة واملواقـــف املناســـبة ل¯v>ـــ.ة bعيـــدا عـــن الـــوعظ املباشـــر
ً

وللقـــصة موقـــع خـــاص عنـــد . 
ا مmما EF حياRuم ؛ ف�� الفن الذي يتفق وميول [طفال إذ تؤدي من بjن فنو أدب [طفال دو

ً ً
ر mم، ن

اكmم، و¾E الفن الـذي يب�ـ� خيـالmم، وt½ـث مـشاعر ا�jvـ.  روtتصلو بھ منذ أن يتفتح عHI العالم إد ن
والنبل EF نفوسmم، وtر�ي قوة ~بتlار و;بداع عند�م، و¾b Eعد ذلك من أكÀ. صـو [دب شـيوعا 
ً

ر
ن، فــضال عــن أRــا مــن أقــدر فنــو اللغــة عIــH خدمــة مختلــف أ�ــشطRSا FــE املرحلــة ~بت ً

دائيــة خاصــة 
  )�87ـ، ص 1414سعيد، (؛) 42م، ص1998طعيمة، (

تجر9ــة حيــة مقنعــة مــن ا�Wيــاة املتحركــة املتفاعلــة، ) " �ـــ1412(ىوالقــصة كمــا يــر الكيال�ــي 
nشد ~ن�باه وnعمل الفكر، وتحرك املشاعر، و شعر املتلقي صغj.ا 1ـان أم كبjـ.ا بأنـھ �عـ¼ش وسـط 

ً ً

ًبjـــ.، بـــل يتخـــذ موقفـــا بنـــاء عIـــH قناعـــة خاصـــة اســـتلmمmا مـــن ا�Wـــدث، وtتمثلـــھ، و عا�ـــشھ إLـــH حـــد ك ً

   51ص" التجر9ة املتواجدة EF القصة، واتخاذ املوقف ي�بعھ سلوك أو ا�عطافات �نا أو �ناك 

ـــوع محـــــدد،  والقـــــصة فـــــن أد�ـــــي �عتمـــــد عIـــــH ال�ـــــشوtق، وtقـــــوم عIـــــH فكـــــرة وا¶ـــــWة، وموضــ
امــي وا¶ـــÃ تتفــق مـــع وvwــصيات مألوفــة، وأحـــداث bــسيطة، وحبكـــة قصــصية ســmلة ذات ر خـــط د

ـــاعmم، وغــــرس عــــدد مــــن القــــيم الديhيــــة، و~جتماعيــــة،  ـــذ وحاجــــاRuم، وRuــــدف إLــــH إقنـ لميــــو التالميـ
  ). م2008الز�را�ي، . (و[خالقية، وتن�� الÀ.وة اللغوtة، و~�تمامات [دبية لدRÅم

لوnـشتمل القـصة عـادة عIـH مجموعــة مـن [حـداث، تـدو حـو مــشlلة تتعقـد، ثـم تـصل  FــE ر
الRÆايـــة إLـــH حـــل مــــا، ولlـــل قـــصة FـــE العــــادة مجموعـــة مـــن العناصـــر تــــت¯vص FـــE الفكـــرة، وا�Wبكــــة، 
والعقــدة، وال·vـــصيات، والب¼ئــة الزمانيـــة واملlانيـــة، والــسرد وا�Wـــوار، والـــشlل العــام الـــذي تخـــرج 

  ). 45م 2001شرtف ،) ( 177م، 1992ا�Wديدي، (؛ ) 42م، 1998طعيمة، (فيھ 

�ا وحlايRSا، ف�� مصدر قو لتنمية ثقافتھ، إن لم تكن أبر فالقصة إذا ما أح زسن اختيا ي ر
أدوات nــشكيلmا FــE مرحلــة الطفولــة املبكــرة خاصــة؛ ملــا لmــا مــن خــصائص تجــذب الطفــل إليــھ، ومــا 
رتؤديھ من دو فاعل EF توجيھ الطفل، و[خذ بيديھ نحو معرفـة ذاتـھ، وكـشف الب¼ئـة اWXيطـة بـھ، 
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n HIا عRu رفضال عن قد
ً

تقاء بذ�ن¼تھ، ومساعدتھ عHI التكيف مع معطيات  رشكيل و¦E الطفل، و~
  .ا�Wياة ا�Wاضرة، وإعداده للتفاعل مع معطيات ا�Wياة املستقبلية

وFــE الــسياق ذاتــھ يؤكــد عــدد مــن البــاحثjن عIــH أ�ميــة ا�v>ــ.ات [وLــH املك�ــسبة FــE تثقيــف 
[سلوب الذي �ستمد منھ " إHL أن )53م، ص1986( الطفل، وEF تlوtن vwص¼تھ، ف¼شj. إبرا�يم

فـــھ، وخ>.اتـــھ الثقافيـــة، واســـتجاباتھ اvXتلفـــة، و[ســـلوب الـــذي يتفاعـــل بـــھ مـــع  رالطفـــل ألـــوان معا
خ>.اتھ [وHL سيlو أساسـا �v>.اتـھ التاليـة و�ـو يمثـل ¢�ـر الزاوtـة FـE ثقافـة الطفـل املـستقبلية

ً ". ن
اشد  اسة  روتلمح د س ال/.بو) م1985(ر tة ا�Wديثة تlاد تجمع عHI أن العوامل الرئ¼ـسة رإHL أن املدا

لال�� nعمل عHI تhشئة ;�سان منذ صغره ¾EF E املقام [و عوامل ثقافيـة، وnـشj. إLـH أن نظرtـات 
ات العقليـة لـدى الطفـل، مـا¾E إال ا�عlاســات "علـم الـنفس تؤكـد  رأن بنـاء ال·vـصية وتlــوtن القـد

·vــصية واملــستوtات العقليــة ال تتــوافر لــدى ;�ــسان للواقـع الثقــاEF اWXــيط بــھ، وأن خــصائص ال
 EـــF ـــا تتفـــتحRÆات جـــا�زة، ولك اثيـــة أو FـــE شـــlل خـــصائص، وقـــد رمنـــذ الطفولـــة FـــE شـــlل معطيـــات و ر
املنـــاخ الثقـــاEF الـــذي يتفاعـــل معـــھ الطفـــل، وتنمـــو مـــن خاللـــھ عمليـــة التفاعـــل املتبـــادل بـــjن الطفـــل 

  .169ص" والعالم اWXيط بھ

فيھ، أن العناية بأدوات تثقيف الطفل، وعHI قمRSا قصـصھ وحlايتـھ، و[مر الذي ال شك 
لحيــث إن الـسنوات ال�ــ� nـسبق دخــو الطفــل . أمـر تفرضــھ أ�ميـة وطبيعــة  مرحلـة الطفولــة املبكـرة

 EـF .ـjكب .jـا مـن تـأثmا املرحلة الذ�بية، ملـا لRل مرحلة حاسمة من حياتھ وصفت بأlشn سة رإHL املد
� EF و يمرmة الحقة، ومـن �نـا مستقبلھ، فtا أيھ مرحلة تر9وRu رذه الف/.ة بمرحلة تر9وtة تفو خطو ق

ة الثقافة املوجmة للطفل EF �ذه املرحلة  كما تفرضھ ) 275م، ص1986الmي��، (رتأnي أ�مية وخطو
رطبيعــة املرحلــة ال�ــ� يتوجــھ ف�Rــا ا�Xتمــع الــسعودي ـ قيــادة وشــعبا ـ إLــH دمــج [طفــال FــE مــشا عھ 

ً

 ا�Wاضــرة واملــستقبلية ـ فــضال عــن أRــا ترجمــة صــادقة لأل�ــداف الــسامية الن½يلــة ال�ــ� الثقافيــة ـ
ً

ن ثقافة الطفل السعودي ويتغيا�ا القائمو عHI شؤ   .ن

اسـة �ـذا املوضـوع، �ـو مـا لـوحظ عنـد تـد س مقـر  رإن من أ�م [سباب ال�� دفعت إLـH د ر ر
tاض [طفال EF 1لية ال/ ، من ضعف رأدب وثقافة الطفل لطالبات تخصص  ى.بية بجامعة أم القر

اســات اWXليــة ال�ــ� تــضع أيــدي  ة الد ر~�تمــام بقــصص [طفــال تخطيطــا وتنفيــذا ،نا�يــك عــن نــد ر
ســة، وتكــشف لmــن  tــاض [طفــال عIــH دو القــصص FــE تنميــة ثقافــة أطفــال مــا قبــل املد رمعلمــات  رر

ھ EF تنمية ثقافة الطفـل؛ رعن خصائصmا الفنية، ومضاميRÆا الثقافية، وتبصر�ن بالدو الذي تؤدي
�� يالئم [طفال EF �ذه املرحلة العمرtة املmمةÉاد قص   .زليتمكن bعد �ذا وذاك من اختيار 

اسة ستظل قائمة، وأن دوا¦E إجراRÊـا عديـدة، وأن ا�Wاجـة  رو1ل �ذا �ع��، أن مشlلة الد
اسـة محليـة سـابقة لتحقيـق أ�ـدافmا  ح�ـ� Ëن، حـسب رإHL مـا تكـشف عنـھ م¯Wـة، إذ إنـھ لـم تجـر د

علم الباحثjن ومن خالل بحRÌمـا FـE قواعـد املعلومـات، وإشـرافmما عIـH العـدد مـن الرسـائل العلميـة 
  .ومناقشRSا

  :تحديد املشMلة

اسـة FـE قـصو ~�تمـام بالقـصة املوجmـة ألطفـال مـا  رعطفا عHI ما سبق تتÃÍ مـشlلة الد ر
�ا EF  تنمية ثقافRSم  وnشكيل vwصيا سة ،ودو رقبل املد اسات اWXلية ال�� ترشد ر ة  الد رRuم ،وند ر

�ا  رالقائمات عHI تنفيذ ال>.امج الثقافية املوجmة لألطفال إHL إجراءات حlاية القصة ومعايj. اختيا
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اسة . ر، وتبjن لmن الدو الذي تؤديھ EF تنمية ثقافة الطفل روعHI �ذا فإنھ يمكن تحديد مشlلة الد
  :bشlل أو¶EF Ã [سئلة التالية

سة ؟ما أ - 1  ر�مية القصة املوجmة ألطفال ما قبل املد
سة؟ - 2  رما املضامjن الثقافية املسRSدفة EF القصص املوجmة ألطفال ما قبل املد
سة ؟ - 3   رما معايj. اختيار قصة أطفال ما قبل املد
سة؟ - 4 رما دو القصة EF تنمية ثقافة أطفال  ما قبل املد   ر
سة ؟ما إجراءات توظيف القصة EF تنمية ثقافة أطفال ما  - 5  رقبل املد

اسة   :رأ9داف الد

اسة إO( ما ي*+   :ر9دفت الد

سة - 1  .رالكشف عن أ�مية القصص املوجmة ألطفال ما قبل املد

سة؟ - 2   رالتعرف عHI املضامjن الثقافية املسRSدفة EF القصص املوجmة ألطفال ما قبل املد

سة ؟ - 3  رتحديد معايj. اختيار قصة أطفال ما قبل املد

4 -  EF دو القصة HIسة؟رالوقوف ع  رتنمية ثقافة أطفال  ما قبل املد

سة ؟ - 5  رتحديد إجراءات توظيف القصة EF تنمية ثقافة أطفال ما قبل املد

اسة   : رأ�مية الد

FــE تنميــة  - 1 اســة أ�ميRSــا مــن املوضــوع الــذي تبحثــھ، و�ــو التعــرف عIــH دو القــصة  رnــستمد الد ر
سـة، خاصـة FـE ظـل ~نفتـاح املعرFـE، والتقـ دم التق�ـ� الـذي فـرض رثقافة أطفال مـا قبـل املد

جة عالية من  ة تlوtن جيل عHI د رعHI املؤسسات التعليمية تحديات كثj.ة تحتم عل�Rا ضر ور
 .الثقافة

اسة EF أن نتائجmا ستفيد بإذن هللا nعاHL الفئات التالية - 2   : ر تتجHI أ�مية الد

ة تب�ـــــ� –أ  ـــة الطفولـــــة املبكـــــرة وأمـــــر nعليمmـــــا وتر9يRSـــــا، بـــــضر  املـــــدخل ورالقـــــائمjن عIـــــH مرحلــ
مــة ل�ــشكيل ثقافــة الطفــل FــE ضــوء  ��، واســ�ثمار معطياتــھ FــE بنــاء ال>ــ.امج الالÉزالقصــ

   .أ�داف املرحلة وغاياRuا

إمــــداد القــــائمjن عIــــn Hعلــــيم الطفولــــة املبكــــرة بــــأدوار القــــصة FــــE تنميــــة ثقافــــة الطفــــل،  - ب
�Rـا، وnعmـد وإجراءات تفعيلmا، بحيث يتم التقوtم EF ضـوRÊا، وtـتم nعmـد جوانـب القـوة ف

، و9حيث �س�ند التطوtر عHI نتائج البحث العل��   . رجوانب القصو

tـــة بحثيـــة، يمكـــن ;فـــادة مRÆـــا عنـــد بنـــاء [دلـــة ;جرائيـــة ال�ـــ� يمكـــن  -ج  اســـة ر ؤتقـــدم الد ر
   .~ستفادة مRÆا وتوظيفmا عند التخطيط �lWاية القصة، وتنفيذ�ا، وتقوtما

اســــة قائمــــة بمعــــايj. اخ -د  ـــادة مRÆــــا عنــــد اختيــــار رتقــــدم الد تيــــار قــــصة الطفــــل، يمكــــن ;فـ
  .القصة، وا�Wكم عل�Rا وتقوtمmا EF ضوء ذلك
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اسات مشا�Rة EF مراحل مختلفة-ه   .ر قد تفتح ا�Xال أمام الباحثjن إلجراء د

اسة   : رمصطSTات الد

ة :القــــصة فــــن أد�ــــي RÅـــــدف إLــــH كــــشف أو غـــــرس " القــــصة بأRـــــا ) �ـــــ1410(ر �عــــرف حنـــــو
ة ال�ـ� ت�نـاو حادثـة، مجموعة من ال لصفات والقيم، واملبـادئ، و~تجا�ـات بواسـطة الlلمـة املنثـو ر

 .jة أو غtشرb صياتvw اR� قومtإطار ف�� من التدرج والنماء، و EF وادث تنظمWأو مجموعة من ا�
اق ي�نوع بـjن الـسرد وا�Wـوار،  مان ومlان محددين، مصاغة بأسلوب أد�ي  رbشرtة، وتدو EF إطار  ز ر

ــا للمرحلــــة املؤلفــــة لmــــا القــــصة، وال·vــــصية ال�ــــ� يــــدو عIــــH لــــساRا والوصــــف ر، و علــــو، وtــــدنو وفقــ
ً

  .107ص"ا�Wوار
رفن أد�ي إ�سا�ي تتخذ من النÀـ. أسـلو9ا لmـا، تـدو " القصة بأRا ) �ـ1417(و عرف الشيخ 

ً

مــان مــا ومlــان مــا، FــE بنــاء ف�ــ� متlامــل Ruــدف إLــH بنــا  EــF اصvــwــا أR� زحــو أحــداث معينــة يقــوم ء ل
   .112ص" ال·vصية املتlاملة 

يقالـب nعبjـ. �عتمــد فيـھ الlاتـب عIــH سـرد أحـداث معينــة، " بأRــا ) �ــ1424(و عرفmـا دمحم 
، أو vwـــصيات متعـــددة، �ـــس�ند FـــE قـــصmا وســـرد�ا عIـــH الوصـــف مـــع  ىتجـــر بـــjن vwـــصية وأخـــر ي

م ف�Rــــا [حــــداث ـــة معينــــة تتــــأ زعنــــصر ال�ــــشوtق؛ ح�ــــ� يــــصل بالقــــار أو الــــسامع إLــــH نقطـ ، وnــــس�� ئ
  .291ص" العقدة، وtتطلع املرء معmا إHL ا�Wل ح�� يأnي EF الRÆاية 

اسـة فـن أد�ـي �عتمـد عIـH ال�ـشوtق، وtقـوم عIـH فكـرة وا¶ـWة، : رو5قصد WXا ,+ 9ـذه الد
امــي  روموضــوع محــدد، وvwــصيات مألوفــة، وأحــداث bــسيطة، وحبكــة قصــصية ســmلة ذات خــط د

Ruـــدف إLــH إقنـــاعmم، وغـــرس عــدد مـــن القـــيم الديhيـــة، لوا¶ــÃ تتفـــق مـــع ميــو [طفـــال وحاجـــاRuم، و
  .و~جتماعية، و[خالقية، ، وتن�� الÀ.وة اللغوtة، و~�تمامات [دبية والثقافية لدRÅم

ىفع مستو أداء [طفال EF مواقف nعليميـة nعلميـة مختلفـة، وتتحـدد التنميـة : التنمية ر
جات ال�ـــ� يحـــصلو عل�Rـــا bعـــد تـــد ربزtـــادة متوســـط الـــد wـــWاتھ، والنجـــار، (RÓtم عIـــH برنـــامج معـــjن نر

  ) 157، ص 2003
اســــة tـــــادة حـــــصيلRSم : رو5قــــصد WXـــــا ,ــــ+ 9ـــــذا الد ســــة و ـــل املد زنمـــــو ثقافــــة أطفـــــال مــــا قبــ ر

ــــيم و~تجا�ـــــات  ــــاRuم عـــــن ب¼ئـــــRSم ومحـــــيطmم ~جتمـــــا¦E، واك�ـــــساب القـ فmم ومعلومـ ـــة، معـــــا راللغوtــ
ضــة أو ومعـايj. الـسلوك مـن خــالل اسـتماعmم للقـصص ومـشا�دة أحــدا وRÔا سـواء عIـH مـستو الر ى

لmم   . زEF منا
ســــة ـــا قبــــل املد يقــــصد �Rــــم [طفـــــال مــــن عمــــر ثــــالث ســــنوات إLــــH عمــــر ســـــت : رأطفــــال مـ

tاض [طفال EF �ذه املرحلة العمرtة رسنوات، الذين عادة ما يلتحقو بدو  ر   .ن
ــــ� : ثقافـــــة الطفـــــل ـــا الmي�ـ ــــدى الثقافـــــات الفرعيـــــة FــــــE " بأRـــــا ) 30م، ص 1986(�عرفmــ إحـ

ا ا ى�Xتمــع، و¾ــE تنفــرد بمجموعــة مــن ا�vــصائص والــسمات العامــة، وnــش/.ك FــE مجموعــة أخــر مRÆــ
  ." إHL حد ما

اســة  ســنوات، وال�ـــ� 6-3الثقافــة املوجmـــة إLــH [طفــال مـــن ســن : روtقــصد �Rــا FــE �ـــذه الد
ف و~تجا�ـات، والـسلوكيات ال�ـ� يرغـب ا�Xتمـع FـE إكـسا�Rا [طفـا ل ؛ رتحمل القيم واللغـة، واملعـا

  . bغية بناء vwصياRuم، وصmر�م EF ثقافتھ

ســـة، �ــو راملــضمو الثقـــاEF املــسRSدف FـــE القـــصص املوجmــة ألطفـــال مــا قبـــل املد 1ـــل مـــا " ن
ــــاذج  ف وجمـــــال، وقـــــيم وانطباعـــــات، ونمـ ـــر وعلـــــوم ومعـــــا ريقـــــدم للطفـــــل مـــــن خـــــالل القـــــصة مـــــن فكــ

  ).11م، ص1979نجيب، "(للتصرف أنماط للسلوك 
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شئة الثقافية للفرد خالل سنوات عمره املبكرة، ¾E العمليـة ال�ـ�  التh:التZشئة الثقافية
 EF ة.jو ذات أ�مية كبlا ت�Íن .Àجماعات أك EF وعندما تؤدى ،EFدف إيجاد ~ستقرار الثقاRSسnن

.jدي، .(إحداث التغt234م، ص 1991السو(  

اسة لة عن اك�ساب [طفال القيم و~: رو5قصد WXا ,+ 9ذه الد تجا�ات، والعملية املسؤ
  . واللغة، ومعايj. السلوك املرغوب، فضال عن nشكيل سلوك [طفال، و9ناء vwصياRuم

اسة   : رحدود الد

اسة ا�Wدود التالية ̈مت الد   : رال/

1-  EــF بط مـن [دبيــات املتاحــةhمــست EــÖتقـديم طــرح نظــر وإطـار مرج HــIاســة ع ياقتـصرت الد ر
  . مجال أدب الطفل وثقافتھ

اســــة عIـــH تنــــاو -2 ل أ�ميــــة القـــصة، وتحديــــد املــــضامjن املـــسRSدفة FــــE القــــصص راقتـــصرت الد
سة   .راملوجmة ألطفال ما قبل املد

ســة، وكيفيــة تفعيــل ذلــك تخطيطــا  -3 رتحديــد دو القــصة FــE تنميــة ثقافــة أطفــال مــا قبــل املد ر
  . وتنفيذا وتقوtما

اسة   :رمن\] الد

اسة  تحليل اWXتو  EF الوصو إHL ;جابات املناسبة عـن لاستخدمت الد ى  [سـئلة ال�ـ� ر
مــة  زطرحRSــا ؛ مــن خــالل ~طــالع عIــH [دبيــات ذات الــصلة بموضــوعmا، واســتخالص املعلومــات الال

اسة فيما يEI. لmا   :روقد تحددت إجراءات الد

اسات السابقة EF مجال القصة -1   .رإلقاء الضوء عHI الد
  :وقوف عHIمراجعة [دبيات املتاحة EF مجال وسائط أدب [طفال وثقافRSم ؛ bغية ال -2

سة-أ  .ر أ�مية القصة وأ�داف حlايRSا ألطفال ما قبل املد
سة؟-ب   ر املضامjن الثقافية املسRSدفة EF القصص املوجmة ألطفال ما قبل املد

  .تحديد معايj. اختيار قصة الطفل -3
سة -4 رتحديد دو القصة EF تنمية ثقافة أطفال ما قبل املد  .ر
سةتحديد إجراءات توظيف القصة EF تنمية ثقا -5  .رفة أطفال ما قبل املد

اسة    :عرض`ا ومناقش_Wا : رنتائج الد

  :لنتائج fجابة عن السؤال cو : أوال 
اسة cو ،ونصھ    للإلجابة عن سؤال الد ما أ9ميـة القـصة املوج`ـة ألطفـال مـا قبـل :ر

سة مة ال�ـ� عن¼ـت بـأدب [راملد اسات السابقة والوثائق الال ز ؟تم تحليل [دب النظر والد ر طفـال ي
 : وثقافRSم ،للكشف عن أ�مية القصة وأ�دافmا، وفيما يEI تفصيل ذلك 

ايRSا  . أ   : و أ�مية فصص [طفال وأ�داف ر



ــد الدهمانــي. د دور القصة في تنمية ثقافة أطفال ما قبل المدرسة   دخيــل هللا محم
 مرضي بن غرم هللا الزهرانيد .أ
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ة FــــE ;�ـــسان؛ ف�ــــ� تجذبـــھ إل�Rــــا جـــذبا طبيعيــــا،  nعـــد القـــصة مــــن أقـــو عوامــــل ~ســـ�ثا
ً ً ُ

ر ى
Æـار ال�ـ� تتـضمlا باملعا�ي و[فRÔحواد HLإ E¦ذ ان�با�ھ بااللتفات الواW·nو ��Éا، فاألسـلوب القصـR

يزtد املع�� قوة، وtضفي عليھ تأثj.ا يأخذ بمجامع القلوب وtجـذب النـاس جـذبا قوtـا إLـH ~سـتماع، 
ً ً ً

يوالتوقــف، والتفكjــ. والتأمــل، فالقــصة عنــصر تر9ــو مmــم يمكــن ~عتمــاد عل�Rــا FــE إنجــاح املواقــف 
FـــE ث �ا ؛ بحيـــث تحمــل  ف ال�ـــ� رالتعليميــة إذا أجيـــد اســتخدامmا، واســـ�ثما رنايا�ـــا املعلومــات، واملعـــا

ســــمك، (نيحتــــاج املتعلمــــو إل�Rــــا، وtتحقــــق لmــــم ذلــــك عــــن طرtقmــــا [�ــــداف ال/.بوtــــة املرغــــوب ف�Rــــا 
  ). �421ـ، ص1418

كمــا nعــد مــن أكÀــ. الفنــو [دبيــة مالءمــة مليــولmم، ومــن أشــد�ا تــأثj.ا FــE ســلوكmم، وأقوا�ــا 
ً ُ

ن
ة لعواطفmم، و¾E ب ة لتفكj.�م واس�ثا رإثا ما تحملھ من أفlار متعددة، وخ>.ات متنوعة، وما تـدعو ر

إليھ من قـيم وتقاليـد أصـيلة، بأسـلوب مباشـر أو غjـ. مباشـر إنمـا تـدفع بالطفـل إLـH طرtـق التhـشئة 
ّالWØيحة، وتضع اللبنات [وEF HL بناء vwص¼تھ، وتحديـد �وtتـھ، لـذا فإRـا nعـد إحـدى الوسـائل  ُ

افــد [ساســية ال�ـــ� nــسmم FــE تنميــة وعيــھ وإثــراء لغتــھ املmمــة FــE تlــوtن ثقافتــھ، وأحــد ال أحمـــد، (ور
  ). 124م، ص2006

  : وtمكن ت¯vيص أ�مية القصة EF النقاط التالية
  . ل~ستماع، واس�شعار اللذة واملتعة عند الوصو إHL حل العقدة EF القصة -  1

 . إتاحة الفرصة أمام التالميذ لالس�يعاب والفmم -  2

ىتقاء بمستو لغتھ ترقية أسلوب التلميذ، و~ -  3  . ر

 . ر إشباع حاجة التلميذ EF الوقوف عHI أسرار العالم، والتعرف عb HIعض ما يدو ف�Rا -  4

ات وnعزtز القيم لدى التالميذ -  5  . رتنمية املوا�ب واملmا

6  -  ��Éق القصــtا القــصة ؛ ألن عوامــل ال�ــشوRÆقــائق العلميــة ال�ــ� تتــضمWولة ~نتفــاع با�mســ 
 . ه ا�Wقائق وRÅتم �Rا، وtتمثلmاتجعل التلميذ يقبل عHI �ذ

�م bــــش�� أنــــواع  ب عIــــH التعبjــــ. عــــن أنفــــسmم، وأفlــــا ر إتاحــــة الفرصــــة أمــــام التالميــــذ للتــــد ر
اســــات ال�ــــ� ). �422ـــــ، ص1418ســــمك، (التعبjــــ. مــــن ســــرد، وت¯vــــيص، وتمثيــــل، وتحرtــــر  رومــــن الد

اسة  صـالح  IـH القـصة FـE تنميـة ال�ـ� �ـدفت إLـn Hعـرف أثـر برنـامج قـائم ع)  م2002(رعن¼ت  بذلك د
ات القراءة ;بداعية لدى تالميذ الصف الراbع ~بتداÚي EF دولة مصر، وخلصت إHL أن  رbعض مmا

ات رلل>.نـامج أثـرا FـE تنميـة مmـا لالتhبـؤ باألحــداث، وابتlـار حلـو متنوعـة للمـشlلة، وابتlـار عنــاوtن : (ً
��، والتعبjـ. عـن املقــÉايـة للــنص القصـR ـارlوابت ،��Éللـنص القصـE¦ء بإنتـاج إبـدا ، وأشـار إLــH )ور

ات  ء بإنتـاج إبـدا¦E، 1ـان أقـل مـن تـأثj.ه FـE املmــا ة التعبjـ. عـن املقــر رأن تـأثj. ال>.نـامج FـE تنميـة مmـا ور
ة، يحتــاج إLــH وقــت أطــو مــن الوقــت اvXــصص  �عــة الــسابقة، وفــسر ذلــك بــأن تنميــة �ــذه املmــا ل[ ر ر

 .لتنفيذ ال>.نامج
اســـة ســـعت مـــن خاللmـــا إLـــH معرفـــة فاعليـــة )م2004(كمـــا قامـــت مجـــدولjن خلـــف  ر بـــإجراء د

nي القــراءة ا��mرtــة والتعبjــ. الكتــا�ي لــدى تلميــذات  ربرنــامج nعلي�ــ� قــائم عIــH القــصة FــE تنميــة مmــا
دن، وقد استخدمت الباحثة  ] EF ة عمان الثانيةtعة ملديرbس التا ��، EF املداÛع [ساbرالصف الرا ر

اســـة FـــE جميـــع تلميـــذات الـــصف الراbـــع [ساÛـــ�� FـــE املـــنÝ$ شـــبھ التجرÜtـــ�، وقـــد تمثـــل ر مجتمـــع الد
ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد  اســــة عــــن وجــــود فــــر ومديرtـــة عمــــان الثانيــــة، وقــــد أســــفرت نتــــائج الد ر

ق ) 0‚05(ىمستو الداللة  جـود فـر ة القـراءة ا��mرtـة لـصا�Ã ا�Xموعـة التجرt½يـة، و وEF تنمية مmا و ر
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ة التعبjـ. الكتـا�ي لـصا�Ã ا�Xموعـة ) 0‚05(لـة ىذات داللة إحصائية عند مستو الدال رFـE تنميـة مmـا
   .التجرt½ية

اســة موÛــ�� وآخــرtن  للكــشف عــن فاعليــة برنــامج قــائم عIــH القــصة FــE ) م2008(روجــاءت د
ات الكتابـــة وامليـــو القرائيـــة لــــدى تلميـــذات الـــصف ا�vـــامس [ساÛـــ�� FـــE دولــــة  لتنميـــة bعـــض مmـــا ر

اســة إLـــH فا ات، وقــد أكـــدت الد ر;مــا ات الكتابـــة، ر رعليــة ال>.نـــامج القــائم عIــH القـــصة FــE تنميـــة مmــا
إضافة إHL [ثر ;يجا�ي لل>.نامج عHI التالميذ وميولmم القرائية

ً
.  

اية القصة-ب   : و أ9داف ر

ايـة القـصة سـرد�ا عIـH مــسامع التالميـذ FـE جلـسة فرديـة أو جماعيـة، و�نــاك : ويقـصد بر
د ايـة القـصة أو رأ�داف تر9وtة كثjـ.ة لر ة، (�ـا و ؛ �46ــ، ص1418 ؛ طعيمـة، �107ــ، ص1410رحنـو

  : فيما يEI) �193ـ، ص1425 ؛ ا�vليفة، 422م، ص1998سمك، 

تـــھ  − 9ـــھ عIـــH إجـــادة التعبjـــ. و;لقـــاء، وتزtـــد مـــن ثر وتحـــل القـــصة عقـــدة لـــسان التلميـــذ، وتد ر
  . اللغوtة، وتبعث فيھ امليل إHL القراءة، وحب ~طالع

ادي، الــذي  تثjــ. FــE نفــسھ ا�vيــال وتر�ــي − ر وجدانــھ، وتقــو حافظتــھ، وتحــرك فيــھ ~ن�بــاه ; ي
 . �و [ساس EF تحصيل املعرفة

 . ي nعوده حسن ~ستماع و;نصات، وتمده بما يÀ. خ>.تھ EF ا�Wياة −

− .jة التعبWàو ،.jالقو ا��يد، مع ضبط التفك HIة ع ل تبعث فيھ القد  . ر

 .  ;يحاء والتأثj. الذاnي تص¯Ã نفس التلميذ بما ف�Rا من Ruذيب عن طرtق −

 مـــساعدة التلميـــذ عIـــH فmـــم القــــصة، وذلـــك مـــن خـــالل ;جابــــة عـــن أســـئلتھ، وشـــرح معــــا�ي  −
الlلمات الصعبة، مما ال يت¼سر لھ عند قراءتھ لmا منفردا
ً

 . 

اية القصة نوعا من الصلة ا�Wميمة بjن التلميذ واملعلم، و¾E بال شـك صـلة أقـو  − ى توجد ر ً
و

سة، وnشوقھ من تلك ال�� تhشأ ر بjن القار والlاتب، مما �سmم n EFعزtز حب التلميذ للمد ئ
 . �Wصصmا

ــــو  − ــــم، فتتحــ ــــصة وتجــــــسيد ال·vـــــصيات مــــــن قبـــــل املعلــ ــــسا�ي عIــــــH القـ ــــفاء الطــــــاbع ;�ـ لإضـ
��ء ¸E يحس بھ الطفل، ول¼س مجرد نص �ستجيب لھ bعقلھá HLحداث إ]. 

ن حـوار ومناقـشة، وخطـط وقـضايا ي تن�� مداركھ، وW·nذ عقلھ، وفكره بمـا تحتـو عليـھ مـ −
و�نــــا يجــــب عIــــH معلــــم اللغــــة العر9يــــة أن �ÖــــE �ــــذه [�ــــداف، . وأ�ــــداف ظــــا�رة أو مــــست/.ة

 . و عمل عHI تحقيقmا من خالل حlاية القصة، وفق إجراءاRuا العلمية السليمة

  
  
  
  



ــد الدهمانــي. د دور القصة في تنمية ثقافة أطفال ما قبل المدرسة   دخيــل هللا محم
 مرضي بن غرم هللا الزهرانيد .أ
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ثانيا
ً

  : نتائج fجابة عن السؤال الثاnي : 
ا ـــــن أســــــئلة الد ــــة عــــــن الــــــسؤال الثــــــاnي مـ ـــا املــــــضامoن الثقافيــــــة : ســــــة ونــــــصھ رلإلجابــ مـــ
سة ؟    راملس_Wدفة ,+ القصص املوج`ة ألطفال ما قبل املد

مــة ال�ــ� عن¼ــت بــأدب [طفــال  اســات الــسابقة والوثــائق الال ز تــم تحليــل [دب النظــر والد ر ي
سة ،  روثقافRSم ،للكشف عن املضامjن الثقافية املسRSدفة EF القصص املوجmة ألطفال ما قبل املد

  : ا يEI تفصيل ذلك وفيم
تlاد تجمع [دبيات املتاحة EF مجال ثقافة الطفل عHI أ�مية القصة EF حياة طفل ما قبل 

�ــــا FــــE تنميــــة ثقافتــــھ وتlــــوtن vwــــص¼تھ ســــة، ودو راملد ف�ــــ� غــــذاؤه الثقــــاEF والعل�ــــ� الــــذي ينميــــھ . ر
، �ـــسmم FـــE تhـــش�تھ �� مرحلـــة طفولتـــھ بأســـلوب تر9ــوâقــtجعلــھ �عـــ¼ش حيـــاة ســـعيدة، وtمواطنـــا يو 

ً

صــــا�Wا
ً

) . ، ـــن ) 80م، ص1976رعاشــــو ـــل �ــــذه املرحلــــة تك�ــــسب أ�ميRSــــا مـ والقــــصص املوجmــــة لطفـ
ياملـــضمو الـــذي ينطــــو عليـــھ، فالطفــــل الـــصغj. النمــــو املتlامـــل، وtأخــــذ بيديـــھ نحــــو التكيـــف مــــع  ن

ـــات، . الواقــــع اWXــــيط بــــھ ـــن قــــيم، واتجا�ـ ـــنوات عمــــره [وLــــH مـ ـــE سـ ولــــذا فــــان مــــا يك�ــــسبھ الطفــــل Fـ
جــــة يــــصعب وعـــادات، ر ومعلومــــات يــــؤثر FــــE قيمـــھ، واتجا�اتــــھ، وتlــــوtن vwــــص¼تھ FـــE املــــستقبل بد

  ).45م، ص1979نجيب، . (nغيj.�ا، أو nعديلmا EF مراحل الحقة
سـة ¾ـE تقوtـة فmـم الطفـل،  رومما ال شـك فيـھ، أن مmمـة مـضمو قـصص طفـل مـا قبـل املد ن

ـــ½ي��، (رة لـــــھ عل�Rـــــا وتقـــــديم عاملـــــھ اWXـــــس بـــــjن يديـــــھ، الحـــــشو ذ�نـــــھ بمعلومـــــات، ال قـــــد م، 1991ســ
م، 1985جـالل، . (؛ ألن تثقيف الطفل EF �ذه املرحلة �عد بمثابة إيقاد شعلة ال مـلء إنـاء)140ص
ا فـــإن مــضمو كتـــاب الطفـــل يhبãـــE أن ال يlــو ســـاذجا دو مـــستو الطفـــل أو ). 151ص ىومــن �نـــ ن ن ًن

اتــھ، ألن ســذاجة املــضمو تجعــل الطفــل �ــسjRSن  نصــعبا ال ت�ــسع لــھ قد َّ
ر

ً
بالكتــاب، وtفقــد FــE نفــسھ 

ح التحدي، وصعو9تھ توقع الكتاب EF دائرة نفرة الطفل   ).278م، ص1986الmي��، . (ور
ــا FــــE التhـــــشئة  ـــھ إذا 1انـــــت القــــصص تمثــــل مطلبــــا م¯Wــ ـــد bعــــض املنظــــرtن عIــــH أنـ ـــذا يؤكـ ولmـ

ً ً

ســـة، فـــإن مـــضموRا يجـــب أن يlـــو ذا طـــاbع خـــاص يناســـب مـــستو  ىالثقافيـــة لطفـــل مـــا قبـــل املد ن ر
اتھ النفسية، و~جتماعية، والعقلية EF �ـذه املرحلـة، وأن يـصل الط رفل وtتفق مع خصائصھ، وقد

م 1986؛ الmي��، 34م ص1982؛ نجيب 48م ص1979نجيب، . (إHL الطفل بأسلوب شائق �سRSوtھ
  ).288ص

ة ال½ـسيطة، ال�ـ� تركـز عIـH ذاتـھ  رومن املؤكد، أن طفـل �ـذه املرحلـة RÅـتم باملـضامjن املـصو
أوال
ً

ر؛ ألن الطفل RÅتم بذاتھ أو ما RÅتم، ومن �نا يأnي دو القصة n EFعرtف الطفل بذاتـھ، فتقـف  ل
ظائفmــــا، وتكـــــشف لــــھ عـــــن كيفيــــة اWXافظــــة عليـــــھ بالتغذيــــة والرtاضـــــة  ـــH أعـــــضاء جــــسمھ و وبــــھ عIـ
لوالنظافـــة، وتطلعــــھ عIــــH القواعــــد الـــWØية FــــE املأ1ــــل واملــــشرب، واتبـــاع قواعــــد الــــسالمة FــــE املåــــ¨ 

كما nعرفھ بأفراد العائلة، و[غراض املستعملة ) 119م، ص 1988رمضان، . (ع وعند اللعبوالشار
، 1األثاث، وأدوات املائدة، وأدوات التنظيـف، واملالbـس، وا�Wيوانـات [ليفـة والطيـو ال�ـ�  ¨åامل EFر ل

وف واليــومي ذلــك أن العـالم املــأل. توجـد FــE بي�تـھ اWXــدودة، وأنــواع [طعمـة و[لعــاب ال�ـ� nــسRSوtھ
 HـLموعـة القصـصية [و�Xنلدى الطفل الذي يك�ـسب منـھ خ>ـ.ة حـسية، �ـو الـذي يؤلـف مـضمو ا

ســة  روnع>ـــ. الــصو الكبjــ.ة امللونـــة عــن �ــذه املـــضامjن، ) 8م، ص1992جعفــر، (رلطفــل مــا قبـــل املد
ضــة عليــھ، وtتعــرف FــE الوقــت نفــسھ عIــH عاملــھ  وفعــن طرtقmــا ســ¼تعلم الطفــل أســماء [شــياء املعر

.jس، . (الصغ   ).120م، ص1983رفا
ســة عIــH مــضامjن مألوفــة لــدRÅم،  روFــE ا�Xــال ~جتمــا¦E، تركــز قــصص أطفــال مــا قبــل املد
لمــن خــالل تقـــديم مواقــف، وخ>ـــ.ات مــن ا�Wيـــاة اليوميــة ت�نـــاو العالقــات ا�Wميمـــة داخــل [ســـرة، 

ل، واWXافظــــة عIـــــH وحــــب الوالــــدين وطاعRSمــــا، وحــــب [خــــوة و[خــــوات، ومــــساعدة [�ــــل FــــE املåـــ̈ـ
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ننظافتھ، والتعاو ومـشاركة Ëخـرtن، وآداب املائـدة، وآداب ا�Wـديث، والmـدوء و[دب، وال�ـسامح، 
ا مــن العالقــات الــWØيحة ذلــك أن تlـــوtن . وإقامــة عالقــات حــسنة مــع [صــدقاء وا��jـــ.ان، وغj.�ــ
H تlـــوtن عـــادات العــادات ا�Wـــسنة مــن أ�ـــم أغـــراض ال/.بيــة ا�vلقيـــة، ومعاونــة الطفـــل الـــصغj. عIــ

  ).279م، ص1986الmي��، . (سليمة من خالل القصص ¾E من أولوtات توجيھ [طفال
 æـçن �ادفـة ترjسـة معنيـة بتقـديم مـضام رومن منظو آخر، فإن قصص طفل مـا قبـل املد ر
القـيم ;ســالمية، والـسلوكيات املرغو9ــة FــE ذ�ـن الطفــل، فتأخـذ بيــدي الطفــل نحـو معرفــة ا�vــالق 

، مـــWØوب بـــبعض املــــؤثرات الـــصوتية، للظـــوا�ر الlونيـــة ال�ــــ� عـــز وجـــل عـــن طر رtـــق عــــرض مـــصو
ة ا�vـــالق املبـــدع، 1ا��بـــال، و[وديـــة،  ر�ـــشا�د�ا FـــE حياتـــھ اليوميـــة، وال�ـــ� تثjـــ. فيـــھ إحـــساسا بقـــد

ً

، ومما يمكن ~س�شmاد بھ  ، وnغj. الفصو لو[�wار، وا�Wيوانات، واملطر، والرtاح، والرعد وال>. ق
ة هللا ة �عود الطفل عHI [خالق ;سالمية والصفات .  وعظمتھرعHI قد رو9وساطة القصص املصو

ا�Wميدة من صدق وأمانة، وحب ل¯jv.، واح/.ام للكبj.، ومساعدة لآلخرtن وما إHL ذلـك مـن القـيم 
ة ترسيخ فكرة الصالة EF ذ�ن الطفل، وكيفية الوضوء، . الن½يلة روtمكن من خالل القصص املصو

Êـــاوالقيـــام ألداR . ن الطفـــل معلوماتـــھjة يمكـــن تلقـــ رومـــن خـــالل [ناشـــيد و[دعيـــة املـــ�éلة واملـــصو
سولھ و[�ل ) 227م، ص1985دمحم، ([ولية عن الدين ح�� ترEF æç وجدانھ  روتكر س محبة هللا و

والقيمة املطلوب ترسيخا FـE ((و[خوة وا��j.ان و[صدقاء والوطن، ح�� تن�� فيھ القيم ;يجابية 
ن الطفــل يhبãــE أن تlــو متوافقــة مــع تجر9ــة الطفــل نفــسھ، ومــع الب¼ئــة ال�ــ� �عــ¼ش ف�Rــا، وغjــ. ذ�ــن

  ).19م، ص1986سلوم، )) (متناقضة مع قيم ا�Xتمع
سـة RÅـتم بالقـصص الواقعيـة ال�ـ� يتعـرف مـن خاللmـا  روغ�� عن القو إن طفل ما قبـل املد ل

وفـة FـE بي�تـھ اWXـدودة، و[مـاكن ال�ــ� عIـH محيطـھ، وnـشعره باأللفـة، وتتحـدث عـن الhــشاطات املأل
ر إLــH قلبــھ، وقــصص  و�عرفmــا، وnــسRSوtھ القــصص العائليــة، والقــصص الفlا�يــة ال�ــ� تــدخل الــسر

ســة أن ا�lWايـات ال�ــ� تــصف . [حـداث اليوميــة اســات bـشأن أطفــال مـا قبــل املد رفقـد أظmــرت الد ر
حداث ا�Wياة ال�� �ع¼شmا الطفل EF [حداث اليومية، أكÀ. مالءمة من القصص ا�vرافية، إذ إن أ

�ــا  ق للطفــل، و ــسره دائمــا تكرا جmــا ¾ــE ال�ــ� تــر رمحــيط أســرتھ أو خا ر
ً

) 124م، ص1991ســ½ي��، (و
لقــصص "كمــا nــسRSوtھ القــصص الواقعيــة وا�vياليــة عــن ا�Wيوانــات [ليفــة، واملألوفــة لديــھ؛ ألن 

ن نحـــــو ا�Wيوانــــات [ ليفــــة والــــدواجن بـــــصداقة وا�Wيــــوان çــــWر FــــE نفـــــوس [طفــــال، و�ــــم �ــــشعر
ومــودة، و عيــRÆم عIــH �ــذا خيــال التــو�م الــذي يــضفي عIــH �ــذه ا�Wيوانــات صــفات آدميــة، وtجعــل 
ـــا  ــــشر، وتتـــــصرف كمـــ ــــس ال½ــ ــــو bــــــسmولة أن تتحـــــدث �ـــــذه ا�Wيوانــــــات، وتلـــــ½س مالbـ ن[طفـــــال يتقبلـ

ة الناطقـة nــساعد الطفـل عIـH تlــو) 177م، ص1982نجيـب، " (نيتـصرفو tن روألن القــصص املـصو
ة عIـH تخيـل صـو وأحـداث تفـو  قصو حسية حية عن حـوادث القـصة FـE خيالـھ، وتب�ـ� فيـھ القـد ر رر

ة  ، (رتلـــك ال�ـــ� �ـــشا�د�ا FـــE الكتـــب املـــصو وtجـــب عـــدم تقـــديم ا�lWايـــات ) 303م، ص1978ومـــونر
ّاملفزعـة واvXيفــة؛ ألن الطفــل FــE �ــذا الــسن يــصدق 1ــل مـا يقــال لــھ، وحــjن تحlــى لــھ قــصة مخيفــة 

ع  EF يقظتھ، وأحالمھ ر�ع¼ش EF ديدي، (بW120م، ص1989ا�.(  
ـــدان  ـــتعدادا تمmــ نــــة واسـ ـــدير بالــــذكر �نــــا، إLــــH أن [طفــــال FـــــE �ــــذا العمــــر يمتلlــــو مر وجـ

ً
و ن

الك�ساب عادات حسنة وقـيم ن½يلـة، ولـذا فـإن مخـاطبRSم يجـب أن تتـوHê ا�Wـذر الـشديد والدقـة؛ 
jــ. FــE نفــسھ؛ [مـر الــذي �عرقــل مــسj.ة نألن اك�ـساب الطفــل لعــادة سـ¼ئة ســيlو لmــا تــأثj. سـل�Ü كب



ــد الدهمانــي. د دور القصة في تنمية ثقافة أطفال ما قبل المدرسة   دخيــل هللا محم
 مرضي بن غرم هللا الزهرانيد .أ
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 ��âال، وقــــد ال تفــــtيح أيــــة عــــادة ســــ¼ئة �ــــستغر وقتــــا طــــوWØــــسنة، فــــضال عــــن أن تــــWالعــــادات ا�
ً ًً ق

  ).279م، ص1986الmي��، (املسا¦E التWØيحية الالحقة إHL نتائج مجدية 
jتقـديم مـضام HـLـسارع إn ن ومن املؤكد، أنھ عندما ت�سع دائرة �شاط الطفل، فـإن قصـصھ

nساعده عHI التكيف مع املتغj.ات ا��ديدة EF حياتھ ~جتماعية، فتأخذ بيدي الطفل نحو nعرtفھ 
 HـIحياتھ اليومية، فتقف بـھ ع EF التعامل مع املنجزات الوطنية ال�� �شا�د�ا EF E¦ربالدو ~جتما

ريــھ الــشعو ا�vــدمات واملرافــق العامــة FــE مجتمعــھ، وتوجmــھ نحــو كيفيــة اWXافظــة عل�Rــا، وترçــæ ف
̈اRuــــا،  jmضــــتھ وتج ة عـــن ر ات الــــوطن؛ فت�نـــاو موضــــوعات مــــصو وباملواطنـــة و9اWXافظــــة عIـــH ثــــر ر لو
واملhـــشآت العامـــة FـــE حيـــھ، مثـــل [ســـواق، واملس�ـــشفيات، وا�Wـــدائق، والmواتـــف العامـــة، وأعمـــدة 

ة، وامليـــاه و~قتـــصاد FـــE اســـتخدامmا، وحـــافالت النقـــل العـــام، ولوحـــات ;عالنـــات، و العمـــالت ر;نـــا
وألوانــھ، وتقــديم bعــض [ناشــيد الوطنيــة ومــا إLــH ذلــك ممــا يوســع ) شــعار الــوطن(النقديــة، والعلــم 

ا عHI التكيف مع ما يحيط بھ، والتعامل معھ بأسلوب حضار يمجال خ>.تھ وtجعلھ قاد ً
إن طفل . ر

 EـــــF ضـــــعھ ـــة، و ـــH اتـــــصال مباشـــــر بوقـــــاÚع ا�Wيـــــاة ~جتماعيــ ـــذه املرحلـــــة يhبãـــــE أن يظـــــل عIــ موقـــــع و�ـ
 E¦̈ة متوافقــــة مـــع الواقــــع ~جتمــــا tبـــھ عل�Rــــا أمـــر ي½ــــشر ب½نـــاء vwــــصية ممjـــ لية والــــو¦E وتد راملـــسؤ و

  ).23م، ص1986سلوم، (
ة يمكن إعطاء الطفل جرعات ثقافية عن  روعالوة عHI ذلك، فإنھ بوساطة القصص املصو

ه عRÆـا، وترسـيخ محبـة راملناشط ~جتماعية املتنوعة EF ا�Xتمـع الـذي �عـ¼ش فيـھ؛ bغيـة تنميـة أفlـا
فتقـدم لـھ قـصص ومواقـف حيـة مـن . العمل وتقديره EF وجدانھ، ودعم تكيفھ مـع 1ـل مـا يحـيط بـھ

ــــن،  جـــــل [مـ ـــة تجـــــسد دو املعلـــــم، والنجـــــار، وا�vبـــــاز، والبقـــــال، والطب¼ـــــب، و رواقـــــع ا�Wيـــــاة اليوميــ ر
وك والتقليــــد فعــــن طرtــــق تقــــديم أنمــــاط جيــــدة للــــسل. ىواملmنــــدس، واملــــزارع وأàــــWاب املmــــن [خــــر

 EـــــF ـــات ـــن انطباعــ والتعـــــاطف بـــــjن [طفـــــال وvwـــــصيات أبطـــــال القـــــصص، ومـــــا ت/.كـــــھ القـــــصص مــ
). 80م، ص1979نجيب، (نوجدانيات [طفال؛ يمكن أن يصل املضمو الثقاEF إHL تحقيق أ�دافھ 

اســـــة الز�را�ـــــي  ـــراص املدمجـــــة FـــــE تنميـــــة ) م2010(روأكــــدت د فاعليـــــة القـــــصص املــــ�éلة عIـــــH [قــ
ات ~ اسـة العرtنـان .ستماع الناقد لدى تالميذ الـصف الـسادس ~بتـداÚيرمmا )    م2015(روأثب�ـت  د

ضة nي ~ستماع والتحدث لدى أطفال الر وفاعلية القصىة ;لك/.ونية EF تنمية مmا   .ر
سة، واملستمدة من  ة املوجmة لطفل ما قبل املد روEF ا�Wقيقة، أن القصص العلمية املصو ر

اتــــھ العقليــــة، مـــن خــــالل موضــــوعات ب¼ئـــة الطفــــل، nـــسmم Fــــ رE إثــــراء ثقافتـــھ العلميــــة، FــــE حـــدود قد
 ، ة مWØو9ة بنـصوص bـسيطة مختـصرة عـن الغـذاء، وا�Wيوانـات [ليفـة FـE بي�تـھ، والطيـو رمصو ر
 EـــــــF ـــــودة ــــاب، و�عـــــــض [جmــــــزة املوجـ ـــ�ار، وËالت، و[لعــ ، و[wـــ ـــات، والز�ـــــــو روا�Wــــــشرات، والنباتـــ

EIـــد مـــن ترســـ. محيطـــھ العـــائtزtذ�ـــن الطفـــل املـــشاركة الفاعلـــة مـــن [�ـــل، و EـــF يخ تلـــك املعلومـــات
، وإقامــة  ضــة FـE قــراءة الـنص عIــH الطفــل، و[خـذ بيديــھ نحـو املالحظــة املتأنيـة للــصو رومعلمـة الر و

  .لحوار معھ حو مضاميRÆا
سـة  روEF �ذه املرحلة، تتضمن قصص الطفـل مـضامjن nـسRSدف إتاحـة الفرصـة أمامـھ ملما

اك bعــض [�ــشطة وا اتــھ ا�Wركيــة والذ�نيــة، 1ــإد tبات ا�Wــسية املالئمــة ملــستو الطفــل وقد رلتــد ر ىر
 HــــIع الطفــــل عbب أصــــاt رالعالقــــات املlانيــــة، وأوجــــھ الــــشبھ و~خــــتالف، واملالحظــــة، والتــــذكر، وتــــد
tب الطفـــــل عIـــــH تحرtـــــك عيhيـــــھ، والت�بـــــع، والتوصـــــيل بـــــا�vطوط، وnعـــــرف [لـــــوان،  را�Wركـــــة، وتـــــد

راقص، وقــص الــصو ولــصقmا، وترت¼ــب الــصو لتlــوtن قــصة قــصj.ة، وغj.�ــا والتلــوtن، وإكمــال النــ ر
  ).40م، ص 1982نجيب، (من [�شطة ال�� ت¹º الطفل لتعلم القراءة والكتابة، وتؤسس لھ 
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ثالثا
ً

  :نتائج fجابة عن السؤال الثالث :  
اســة ونـصھ ، مـا معـايj. اختيــار قـصة أط فـال مــا رلإلجابـة عـن الـسؤال الثالــث مـن أسـئلة الد

مـــة ال�ـــ� عن¼ـــت بـــأدب  اســـات الـــسابقة والوثـــائق الال ســـة ؟ تـــم تحليـــل [دب النظـــر والد زقبـــل املد ر ير
اسة[طفال وثقافRSم ،لتحديد معايj. اختيار القصة ،   :يEI  إHL ما روخلصت الد

ف  د�م باملعــــا رعنـــد اختيـــار قـــصة الطفـــل ال�ـــ� يـــراد مــــن خاللmـــا تنميـــة ثقافـــة [طفـــال وتـــز و
ات اvXتلفــــــة وا�v>ـــــ.ات، و ـــا رغـــــرس القـــــيم والفـــــضائل، وإكـــــساب ~تجا�ـــــات ا�Wميـــــدة، وتنميـــــة املmــ

ٍومعــايj. الــسلوك، فإنــھ البــد مـــن مراعــاة عــدد مــن املعــايj. ال/.بوtـــة FــE اختيــار القــصة، وقــد أWXـــت 
د سـمك  يhبãـE أن تlـو مــسايرة ): "م1998(رأدبيـات أدب الطفـل إLـH �ـذه املعـايj.، فالقــصة كمـا أو

ً ن
طفال، ومناسبة EF لغRSا وطولmا ألعمال [

ً
، و9اعثـة عIـH التحليـل ملستوtاRuم ، ومحققة لmدف تر9و

ً يً ٍ
ــــستكملة لlــــــل عناصــــــر  ــــو مــ نو~ســــــتhباط، ومثjــــــ.ة nــــــشو [طفــــــال بأحــــــداRÔا وvwــــــصياRuا، وأن تlــ ق ً

   .426ص " القصة، من مقدمة وعقدة وحل
د 1ــــل مــــن ، 208: م2003ر، عاشــــو وا�Wوامــــدة، 427: م1998ســــمك، : (روقــــد أو ر، مــــد1و

ــــــد، 203: م2010، جـــــــاد، 237: م2006 ، 22: 1435، والفmيـ ـــن ) 22:م2018ي، والـــــــشmر ـــــة مــــ ٍمجموعــ
  : مراعاRuا عند اختيار القصة لألطفال، يمكن إيراد�ا فيما يEIيجباملعايj. ال�� 

نأن يlو أسلوب القصة سmال وا¶Wا، يفmمھ [طفال دو مشقة وعناء، مع مالحظة أن  -1 ًن ً

نليال من أسلو�Rم، بحيث �ستطيعو متاbعتھ وفmمھنيlو أر�H ق ً
.  

ا¶Wة ت�ناسب مع قاموس  -2 أن تlو لغة القصة ومفرداRuا وتراكيRÓا مناسبة وسmلة و
ً ً ً

و
ُ

ن
ي[طفال، ومستو نm�Íم اللغو   .ى

ف وا�v>.ات وا�Wقائق ال�� يحتاجو إل�Rا EF حياRuم -3 د القصة [طفال باملعا نأن تز ر   .و

ُنأن يlو مضمو القصة و -4 ىمعنا�ا مناسبا ملستو [طفال العقEIن ً.  

ة وال�شوtق، 1ا��دة، والطرافة، وا�vيال، وا�Wركة،  -5 رأن تتوافر EF القصة عناصر ;ثا
  .وا�Wياة

  .أن ت�سم vwصيات القصة بالوضوح EF تصرفاRuا -6

يأن يlو للقصة �دف تر9و ن½يل، يؤثر EF نفوس [طفال، و ساعد�م عHI اك�ساب  -7 ن
  . و~تجا�ات ا�Wميدة، والسلوكيات الصا�Wةالعادات السليمة،

E القصة لألطفال بتمثل أنماط سلوكية حميدة -8 ٍأن ت̧و ٍ.   

  .رأن تخلو القصة من صو العنف -9

ا عHI حب  -10 وأن تlو القصة ذات تأثj. جماEL عHI أحاس¼س [طفال ومدر1اRuم، ح�� يhشؤ َ ن
  .ا��مال وتذوقھ

  .كj¨أن تكسب الطفل دقة املالحظة و~ن�باه وال/. -11

  .أن nشتمل القصة عHI مفا�يم علمية سليمة -12

  .لأن تن�� القصة ا�vيال EF عقو [طفال -13



ــد الدهمانــي. د دور القصة في تنمية ثقافة أطفال ما قبل المدرسة   دخيــل هللا محم
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نأن تlو القصة مالئمة للمرحلة العمرtة لألطفال، بحيث يتالءم موضوعmا مع ا�تماماRuم،  -14
  .وميولmم

مراعاة تنوع [غراض EF القصص، فال تlو 1لmا من نوع واحد، بل تlو متنوعة EF فكرRuا  -15
ً ن ن

ات [طفال، وميولmم، وأطوار نمو�مو رحوادRÔا ومغزا�ا، تبعا لقد ً.  

ة  �ا لألطفال، بحث مراعاةورو�ذا �شj.  إHL ضر ر املعايj. السابقة سواء عند بناء القصة، أو اختيا
  .تحقق أ�داف حlايRSا لmم، وnسmم EF تlوtن ثقافRSم و9ناء vwصياRuم بناء سليما

اrعا
ً

  :ال الراrع نتائج fجابة عن السؤ: ر

اسة ونصھلإلجابة عن السؤال الراrع   من أسئلة  رما دو القصة ,+ تنمية ثقافة  ، رالد
سة؟   رأطفال ما قبل املد

ـــة الuـــــ� عن=ـــــت بـــــأدب cطفـــــال  مــ اســـــات الـــــسابقة والوثـــــائق الال ـــم تحليـــــل cدب النظـــــر والد ز تــ ر ي
سروثقاف_Wم ،لتحديد عن دو القصة ,+ تنمية ثقافة طفل ما قبل    :ي*+  وخلصت إO( ما ة ،راملد

FــE تنميــة ثقافــة طفــل مــا قبــل  رتقــوم القــصص بمــا تحملــھ مــن مــضامjن �ادفــة، بــدو فاعــل 
ـــE اك�ـــــساب الطفـــــل القـــــيم و~تجا�ــــات واللغـــــة، وإمـــــداده بمعلومـــــات  ســــة، حيـــــث إRـــــا nـــــسmم Fـ راملد

تقاءوظيفية من الواقع اWXيط بھ، وإثراء خيالھ،  سة عديـد  بذوقھ الف��، ومساعدتھ عHI رو~ رمما
من املناشط ا�Wركية والذ�نية، ف�� أداة فاعلة EF بناء ثقافة الطفل، وnشكيل vwص¼تھ، وtمكن 

  : الثقاEF للقصص فيما يEIرالدوإجمال 

  :تكو5ن القيم -  1

يك�ـسب الطفــل القـيم مــن ا�Xتمـع الــذي �عــ¼ش فيـھ، وتتخــذ القـيم طرtقmــا إLـH الطفــل ع>ــ. 
ـــة داخــــل ا�Xتمـــــععمليــــة التhــــشئة ~جتماعيـــــة FــــE محــــيط ـــE محــــيط املؤســـــسات ال/.بوtـ .  أســـــرتھ، وFـ

ســة، وnــشاركmا FــE ذلــك دو ~جتمــا¦Eروتــضطلع [ســرة بــدو فاعــل FــE التطبيــع  ر لطفــل مــا قبــل املد ر
سة، وnشاركmا EF ذلك دو الرtاض، وذلك عن  رالرtاض، وذلك عن طرtق توجيھ الطفل ما قبل املد ر

.  وnعرtفـــھ بمـــا �ـــو مرغـــوب عنـــھ مـــن قـــيم واتجا�ـــاتطرtـــق توجيـــھ الطفـــل نحـــو مـــا�و مرغـــوب فيـــھ،
 EــF يحيـا ،EF1ـائن ثقــا HـLإ Eðنقـل الطفــل مـن 1ـائن بيولــو EـF مmــسn ف�ـ� ، روتـدعم القـصص �ــذا الـدو

�ــاثقافــة مجتمعــھ، وtتفاعــل معmــا، وtك�ــسب قيمmــا وعاداRuــا، ومعايj.�ــا،  وقــصص طفــل مــا . روأفlا
ســـة تبـــصر الطفـــل FـــE �ـــذه املرحلـــة بـــالقيم  املرغو9ـــة وغjـــ. املرغو9ـــة، مـــن خـــالل مـــضامjن رقبـــل املد

، و~جتما¦E للطفل �ا املستو الفكر طنية؛ تأخذ EF اعتبا يثقافية أخالقية، واجتماعية، و ى ر   .و

ســـةإن طفـــل مـــا قبـــل   يك�ـــسب القـــيم الـــضمنية مـــن خـــالل معا�ـــشتھ للواقـــع ~جتمـــا¦E راملد
ن ا�Wمايــة والرعايــة، عIــH حــjن أن اWXــيط بــھ، واحتــضان [�ــل لــھ، وتــوفj. متطلباتــھ، وحاجاتــھ مــ

tجيايك�ـــسب القــــيم الــــصرtحة، و ـــستدخلmا  تــــد
ً

ه املرجÖــــE الــــسلو1ي بمــــساعدة ر إLــــH إطـــا ر، وtــــضيفmا 
�ا، وإصـــغائھ  ��ء مــن ا�vيــال، فعــن طرtــق قــراءة صــوñــb جــة رالقــصص وا�lWايــات الواقعيــة املمز و

ــــاض، يمـــــتص عديـــــدا مـــــن  ــــل ومعلمـــــات الرtـ ــــل [�ـ ــــصة عليـــــھ مـــــن قبـ لقـــــراءة القـ
ً

ــــيم [خالقيـــــة،  القـ
و~جتماعيــــة، والوطنيـــــة الـــــسائدة FـــــE مجتمعــــھ، وtتعـــــرف املعـــــا�ي الفاضـــــلة بوســــاطة مـــــا nع>ـــــ. عنـــــھ 
vwـــصيات القـــصة مـــن قــــيم، ومـــا nـــسوقھ مــــن مواقـــف خلقيـــة توســــع مداركـــھ، وتكـــسبھ اتجا�ــــات 

�ـا . مرغو9ة ي بأبطـال القـصص يتغـذى الطفـل بـالقيم املباشـرة ال�ـ� تمر رفباالقتداء الالشـعو تلـك ر
  . القصص املوجmة لھ
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 EــــF وجـــدان الطفـــل، مـــشاركة أقرانـــھ EـــF بـــذةWXـــد مـــن ترســـيخ القـــيم وأنمـــاط الـــسلوك اtزtو
ــيد املـــصاحبة لmــــا، فعـــن طرtقmـــا توســــع  ة، وترديـــد [دعيـــة و[غــــا�ي و[ناشـ رتمثيـــل املـــشا�د املــــصو

ـــة، و ـــيم 1الـــــــصدق، و[مانــــــة، و;خـــــــالص، والنظافـــ ـــــرس قـــ ــــ.ات الطفـــــــل القيميــــــة، وتكــ ــــة هللا خ>ــ محبـــ
اتـــــھ،  ـــب الـــــوطن وا�Wفـــــاظ عIـــــH مقد ب، و[صـــــدقاء، وحــ ســـــولھ، وحـــــب ~�ـــــل، و[خـــــوة، و[قـــــا رو ر ر
غبـة ا�Xتمــع،  رواسـتلmام مناسـباتھ وأعيـاده؛ ممـا �ــسmم FـE تنميـة vwـصية الطفـل تنميــة ت�ـسق مـع 

ولـــ¼س مـــن شـــك FـــE أن القـــيم الوطنيـــة ترçـــæ أيـــضا. nعـــرف واجباRuـــا، وتقـــدر مlانRSـــا ~جتماعيـــة
ً

 EـــF 
9ط بjن الب¼ت والوطن وذلك أن توفj. ا�Wمايـة و[مـن   للطفـل ~نفعـاELروجدان الطفل ع>. عملية 

�� بالRÆاية إHL شعو الطفل باملواطنة و9حماية الوطن لھâ20م، ص1986سلوم، . (رأمر يف.(  

  :تنمية اللغة -  2

ـــEيرضــــع الطفــــل اللغــــة  ا مــــؤثرا FــــFEــ  أحــــضان أســــرتھ، وtــــؤدي التفاعـــــل داخلmــــا دو
ً ً

 nـــــشكيل ر
ضوان   .jأن التفاعل ) 27م ـ ص1989(؛ الناشف )28م، ص1986(راك�ساب الطفل للغة، ف¼ش HLإ

نفاألطفــال الـــذين يhــشأو FــE أحــضان أســـرة . داخــل [ســرة عامــل �ــسmم Fـــn Eــشكيل اك�ــساب اللغــة
سـة ا�v>ـ.ات اvXتلفـة، وnـ·�عmم عIـH الhـشاط  رتتحدث كثjـ.ا معmـم، وت�ـيح لmـم فرصـا متنوعـة ملما

ً ً

نالكالمي، يك�سبو اللغة bشlل يختلف كثj.ا عن أولئك الـذين يhـشأو FـE ب¼ئـات أسـرtة ال توظـف  ن
ً

ىالlلمة داخلmا، وال وجود للكتب والقصص وأدوات التثقيـف [خـر ف�Rـا، وال تمـنح [طفـال فرصـة 
  .املشاركة EF ا�Wديث وإبداء الرأي

لغــة ألطفــال، فحــديث [ب و[م نوقــد يحــدث التفاعــل داخــل [ســرة دو أن يــؤثر FــE تنميــة 
 EF ة [طفال ردو مشا ل، وحديث [طفال الكبار FـE [سـرة مـع bعـضmم بمعـز عـن [طفـال ا�Wديثن

Ruــا، بــل إRــا قــد تــؤدي  رالــصغار ف�Rــا، ال nــسmم 1ــل �ــذه التفــاعالت Fــn Eــشكيل اك�ــساب اللغــة و9لو
  .بالطفل الصغj. إHL العزلة اللغوtة

 معـرض حديثــھ عــن أثـر اWXــيط FــE اك�ـساب اللغــة، أن مثــل �ــذه FــE) م1984(روtؤكـد  ــشل 
 [طفال عHI الكالم، وال توظف FـE ثنايا�ـا املثjـ.ات اللغوtـة لـدعم التنميـة n·�عالتفاعالت ال�� ال 

ي�ــشlل اWXـيط اللفظـي للطفـل مـن 1ـل [wــvاص : ((لاللغوtـة، ال nـسmم FـE اك�ـساب اللغـة، فيقـو
ا م�ــــساوtا FــــE إال. نالــــذين يتlلمــــو مــــن حولــــھ  أن �ــــؤالء [wــــvاص ال يــــؤدو جمــــيعmم بــــالطبع دو

ً ً
ر ن

نإن bعــــض �ــــؤالء [wــــvاص ال يحتلــــو عIـــH وجــــھ ~حتمــــال إال خلفيــــة املــــسرح ال�ــــ� ال . ~ك�ـــساب
̈�ا الطفل وال تؤثر بالتاEF EL بناء لغتھ jيط الذين . يتمWXعتقاد بقوة بأن أفراد ا~ HLوثمة مايدعو إ

ســـو تـــأثj.ا  يما
ً

ن حاســـما �ـــم �ـــؤالء الـــذين ال يتlلمـــو فقـــط حـــو الطفـــل بـــل يlلمونـــھ أيـــضا، و�ـــم ر
ً ً

ل ن
 EـــF ئ¼ـــسا ر�ـــؤالء الـــذين ال يlلمونـــھ فقـــط بـــل يحتلـــو أيـــضا موقفـــا 

ً ً  عـــن طرtـــق تـــأميRÆم إشـــباع عاملـــھن
  ).94م، ص1984ر شل، )) (حاجاتھ

صص ومــن البـــد¾E، أن تـــأمjن اشـــباع حاجـــات الطفـــل الثقافيــة، يـــأnي عـــن طرtـــق تـــوفj. القـــ
وعنـــدما تقـــوم بRSيئـــة . املالئمــة لـــھ، والـــذي يhبãـــE أن توظفــھ [ســـرة لـــدعم التنميـــة اللغوtــة ألطفالmـــا

  .يمناخ لغو فاعل، إنما nساعد أطفالmا عHI سرعة اك�ساب اللغة

سـة إلخراجـھ مـن عزلتـھ اللغوtـة،  رإن توظيف القصص EF إقامة حوار مع طفل ما قبل املد
تھ اللغو tادة ثر  HLإ ��âوسيف tبھ عHI املالحظة املتأنيـة، وإيقـاظ خ>.اتـھ الـسابقة، وتوسـيع ز رtة، وتد



ــد الدهمانــي. د دور القصة في تنمية ثقافة أطفال ما قبل المدرسة   دخيــل هللا محم
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 HIة التعليق ع وEF ال¯Wظات ال�� �ستمع . ر والصو ال�� �شا�د�ا EF كتبھ[شياءرأفقھ، وامتالك قد
�ا بالطفــل إLــH مالحظRSـــا  رف�Rــا الطفــل إLــH القــصة أو يتــاbع صــو أحـــداRÔا وvwــصياRuا ســتدفع صــو ر

صفmا، والتعليق ات وو ر عل�Rا، إذ إن �ذه الصو تlو وسيلة فاعلـة �vلـق منلوجـات طوtلـة أو حـوا ن ر
رمليئة با�Wياة، والستدعاء خ>.ات الطفل السابقة، فـضال عـن أن لغـة الـصو nعـد حلقـة وصـل بـjن  ً

ة للــصو تأخــذ بيــدي الطفــل  ا�v>ــ.ة اليوميــة للطفــل وحlايــة القــصص ؛ فاملالحظــة راملتأنيــة املتكــر ر
  ).119م، ص 1991س½ي��، . (ةنحو nعلم القراء

 HIادثة، وعWXا HIصيده اللغو عندما �·�ع الطفل ع يوتنمو ثقافة الطفل، وtزداد ¢�م  ر
 HIنلالدخوالسؤال، وعtخرË عالقات ثنائية مع EF  . اmو لlنومما الشك فيھ أن تلك العالقات سي

tب الطفل عHI يأثر إيجا�ي EF النÍ$ اللغو للطفل، وخاصة عندما توظف القصص املصو رة لتد ر
tده بنماذج لغوtة جديدة �ónل EF ن�Íھ اللغو ياWXادثة، وتز   . و

ر عليـــھ، أن ا�lWايـــات القـــصj.ة، ومطالعـــة الـــصو ال�ـــ� يقـــدمmا [�ـــل خـــالفو[مـــر الـــذي ال 
لومعلمات الرtاض، وت�ناو مشا�د من واقع ا�Wياة اليومية للطفل تمنحـان الطفـل سـعادة متاbعـة 

.Àمن [حداث، وت ، ، شرtطة أن يتقن [�ل ومعلمات الرtاض القيام دو الراو ييان م�óمھ اللغو ري
ا¶ـــWة، وإجـــادة الوقفـــات، وnعـــديل ن>ـــ.ات الـــصوت تبعـــا لألحـــداث،  حيـــث اســـتخدام لغـــة ســـmلة و

ً
و

ــH أحـــــداث ا�lWايـــــة، كمـــــا أن [غـــــا�ي  ــــة؛ إلضـــــفاء مزtـــــد مـــــن ا�Wيـــــاة عIـــ وتوظيـــــف ا�Wر1ـــــات ;يحائيـ
ــــب الطفـــــل للlلمـــــة املنغمـــــة، وnـــــساعده عIـــــH تـــــWØيح عيـــــوب نطقـــــھ، و[ناشـــــيد القـــــصj.ة تقـــــ يو حـ

فضال عن أن النمو الدقيق ) 109 ـ 96م، ص ص1991س½ي��، (وتخفف حدة ظا�رة التلعثم عنده 
ً

تبــاك الــذي  رللÀــ.وة اللغوtــة املنطوقــة ا��ديــدة FــE �ــذه املرحلــة �ــساعد الطفــل عIــH التقليــل مــن ~
سـة، يhشأ عادة لدى [طفال عندما ي رقابلو EF اللغـة املكتو9ـة، bعـد التحـاقmم باملد  لغوtـة تراكيـبن

ـــل القــــراءة  تlــــو أكÀــــ. نــــ�Íا ممــــا اك�ــــسبوه مــــن نمــــاذج لغوtــــة منطوقــــة FــــE مرحلــــة مــــا قبـ
ً ، (ن ومــــونر

  ).302م، ص1978

وتزد�ــر لغــة الطفــل، وتر�ــH مــن 1وRــا لغــة متمركــزة عIــH الــذات إLــH لغــة اجتماعيــة، عنـــدما 
�ا EF كتابة، واستمع إل�Rا مع معلمتھيقوم الطفل بتمثيل ا فعن . ر�lWايات القصj.ة ال�� شا�د صو

ضـــة ي/ــ.جم الطفـــل انطباعاتـــھ 9ـــھ اليوميـــة إLـــH واقـــع , وطرtــق التمثيـــل ا��مـــا¦F EـــE أحـــضان الر روتجا
يمحس، وتدفعھ املشاركة مع أقرانھ إHL النÍ$ اللغو EF ش�� مظا�ره، مما �سmم EF تقوtة نطقھ، 

ه عIــH صــياغة جمـــل وطالقــ  بيRÆــا، و�ónيـــل انتقالــھ مــن حjــ̈ـ اللغــة مركزtـــة والــر9طرة لــسانھ، وإقـــدا
الــذات إLـــH آفــاق اللغـــة ~جتماعيـــة، و1لمــا 1انـــت مـــشاركة [طفــال FـــE التمثيـــل ا��مــا¦E عIـــH نطـــاق 

 ومـن ).123م، ص 1991سـ½ي��، (واسع، 1انت �ناك آثار إيجابية EF طرtق التنمية اللغوtـة للطفـل 
اسة أ�ي صبحة الد راسات ال�� أكدت ذلك د ال��  ا�تمت بالتعرف عHI أثر قراءة القصة ) م2010(ر

ات التعبjـ. الكتــا�ي لــدى تلميـذات الــصف التاسـع [ساÛــ�� FـE دولــة فلــسطjن،  رFـE تنميــة bعـض مmــا
E¦الكتا�ي ;بدا .jات التعب    .رحيث توصلت إHL فاعلية قراءة القصة EF تنمية مmا

اســة ا �Üt قــائم عIــH اســـ/.اتيجية ) م2010(ل>.1ــات روعمــدت د �� فعاليــة برنــامج تـــدÉتقــ HـــLرإ
رالتد س بالقصة EF تنمية ~س�يعاب القراÚي لدى تالميذ الـصف الثالـث ~بتـداÚي، والكـشف عـن 
 HـــIالقـــائم ع �Üt اســـة فاعليـــة ال>.نـــامج التـــد دن، وأظmـــرت نتـــائج الد ] EـــF راتجا�ـــات التالميـــذ نحـــوه ر ر

ر س بالقــصة FــE تنميــة ~ســ�يعاب القراÚــي، كمــا أظmــرت وجــود شــعو إيجــا�ي مــن اســ/.اتيجية التــد ر
�Üt القائم عHI اس/.اتيجية التد س بالقصة رقبل التالميذ نحو ال>.نامج التد    .ر

اســــة ا�Wميــــد  إLــــH التعــــرف عIــــH ) م2010(روFــــE توجــــھ بحõــــ� نحــــو القــــراء ;بداعيــــة ســــعت د
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ات القراءة ;بداعيـة املتمثلـة FـE فاعلية برنامج قائم عHI القصة EF تنمية  نـة، (رمmا والطالقـة، واملر
اسة إHL ) و[صالة، والتفاصيل رلدى تالميذ الصف الثالث املتوسط EF مدينة الباحة، وخلصت الد

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة  ىوجود فر ات ) 0‚001(و الطالقة، (رEF [داء البعدي ملmا
نة، و[صالة، وال لصا�Ã ا�Xموعة التجرt½يـة، مؤكـدة بـذلك فاعليـة ال>.نـامج القـائم ) تفاصيلوواملر

  .عHI القصة

اسـة  إLـH التعـرف عIـH فاعليـة اسـتخدام القـصص القـصj.ة ) مAhmad) 2012ركما سـعت د
̈ية 1لغة أجن½ية عHI اتجا�ات الطالب نحو�ا، وقد أظmرت نتائج  jاللغة ;نجل EF تد س القراءة EFر

اسـة أن الطــ غبــة كبjــ.ة FــE قــراءة رالد رالب فــضلوا القــصص القـصj.ة كمــادة قرائيــة للقــراءة، وأبـدوا 
اســــة إLــــH وجــــود اتجا�ــــات إيجابيــــة مــــن قبــــل الطــــالب نحــــو  ـــا توصــــلت الد رمزtــــد مــــن القــــصص، كمـ
راســـــتخدام القـــــصص القـــــصj.ة FـــــE تـــــد س القـــــراءة، وأشـــــار الطـــــالب إLـــــH أن اســـــتخدام الhـــــشاطات 

ًمراحلmا، سmل لmم قراءة النص وفmمھ فmما دقيقااملصاحبة للقصص القصj.ة بمختلف  ً َ.   

ـــدوأكـــــدت  اســـــة الفmيــ ات  )  1435 ( رد ـــة مmـــــا رفاعليـــــة ال>.نـــــامج القـــــائم عIـــــH القـــــصة FـــــE تنميــ
ــــة ، وا��انــــــب الــــــصوnي، : (التحـــــدث  املتعلقــــــة با��وانــــــب التاليــ ، وا��انــــــب اللغــــــو يا��انــــــب الفكـــــر ي
��Éــv·وا��انــب ال ،Eــûي، لــدى تالميـذ )وا��انـب امللمÚــا  .الــصف الــسادس ~بتــداmوأســفرت نتائج

عـــن وجـــود داللـــة عمليـــة لتطبيـــق ال>.نـــامج القـــائم عIـــH القـــصة، حيـــث ث½ـــت مـــن اختبـــار ¢�ـــم [ثـــر 
ات التحــدث املــسRSدفة بالتنميـة، لــدى تالميــذ  تفـاع تــأثj. ال>.نـامج القــائم عIــH القـصة FــE نمــو مmـا را ر

  .ا�Xموعة التجرt½ية

  :توسيع ا��~{ات -  3

9ھ، وجj.انھ، �ذه EF عالم الطفل ر املرحلة عالم ضيق محدود، يتlو من أفراد عائلتھ، وأقا ن
ضـــة، ومالbــسھ، وطعامـــھ، وألعابــھ، وا�Wيوانـــات [ليفـــة ال�ــ� تحيـــا قرtبـــا  وأقرانــھ FـــE الûــE، وFـــE الر
ً

و
و ـــشlل �ـــذا العــــالم . منـــھ، أو �ـــشا�د�ا FـــE حديقـــة ا�Wيـــوان، والظـــوا�ر الطبيعيـــة ال�ـــ� تحـــيط بـــھ

ام الطفـل، فmـو FـE شـغل دائـم للكـشف عنـھ، والوقـوف عIـH مـضامينھ، بطـرح سـيل مـن رمحـو ا�تمـ
 HــIــ.ه، ولـذلك يطلــق عjتفك .jــس�ثnن بـھ عــن [شــياء ال�ـ� تقــع تحــت حواسـھ، وjيطــWXا HــIسـئلة ع]

tاض [طفال مرحلة [سئلة   .رمرحلة 

، Fـn Eعرtــف الطفـل بنفـسھ، و�عاملــھ الـذ لودو القـصص يكمـن FــE املقـام [و ي �عـ¼ش فيــھ، ر
و9األشياء ال�� تقع داخل نطاق خ>.تھ ال·vصية؛ وذلك لتعميق فmمھ عن ا�Wياة EF الواقع اWXيط 

�ا EF .  ال�� يك�سب مRÆا العديد من ا�v>.ات ا�Wسيةاملتغj.اتبھ، وفmمھ عن طبيعة  ركما يكمن دو
ب ا�Wقيقية ال�� اك�سRÓا الطفل من الواقع اWXيط بھ يع أفقھ عن نفسھ، وعـن وتوس. رإثراء التجا

تـھ عIـH املالحظـة،  اتھ، وعن الناس، و[شياء ال�ـ� يتعـا�ش معmـا FـE محيطـھ العـائEI، وتقوtـة قد رقد ر
وخلــق املتعــة ا�Wــسية لديــھ، فــضال عــن أRــا تفــتح أمــام الطفــل آفاقــا واســعة مــن املعرفــة وا�v>ــ.ات 

ً ً

جة عن نطاق خ>.تھ ال·vصية، ف��  افدا مmمnعدرا��ديدة ا�vا  
ً

ا EF إثـراء ثقافتـھ وتوسـيع مجـال ر
ً

 HــــIـــستحثھ عn ن، كمـــاtخـــرË HــــIنفـــسھ، وع HـــIــــ.، وطـــرح [ســـئلة عjالتفك HـــLخ>.اتـــھ، تقـــود الطفـــل إ
  .البحث عHI [جو9ة

  



ــد الدهمانــي. د دور القصة في تنمية ثقافة أطفال ما قبل المدرسة   دخيــل هللا محم
 مرضي بن غرم هللا الزهرانيد .أ
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وtزtد EF إثراء خ>.ات الطفل، مشاركة القائمjن عHI تر9¼تھ EF إعطائـھ جرعـات ثقافيـة، عـن 
حيـث إن القـراءة . رھ عIـH قـراءة الـصو املـصاحبة مع>ـ.، ومـساعدتبـصوتطرtق قراءة القصة عليـھ 

ة للصو من قبل الطفل من شأRا أن تدفع بھ إHL املالحظة الفاحـصة املتعمقـة، فـضال عـن  املتكر
ً

ر ر
ـــيده مـــــن ا�v>ـــــ.ات الـــــسابقة،  صــ ات حيـــــة معـــــھ؛ الســـــ/.جاع  Ruا عIـــــH اســـــ�نطاقھ، وتlـــــوtن حـــــوا رقـــــد ر ر

عIـH حــjن أن القـراءة املع>ــ.ة للقــصة ) 119 صم،1991ســ½ي��، (ولإلجابـة عــن [سـئلة ال�ــ� يطرحmـا 
الmي�ـ�، (~سـتماع، والتمثيـل : يتÀ. خ>.ات الطفـل، وتؤسـس لhـشاطjن مmمـjن FـE حيـاة الطفـل، �مـا

  ).60م، ص1986

  :إثراء ا��يال -  4

 مرحلــة الرtــاض با�Wــدة، لكنــھ محــدودة FــE إطــار الب¼ئــة ال�ــ� �عــ¼ش ف�Rــا، طفــليمتــاز خيــال 
 طفل مرحلة الرtاض يتصف با�Wدة، لكنھ محدود EF إطار الب¼ئة ال�� و�و ذو صفة إRÅامية، يجعل

 صـفة إRÅاميـة، يجعـل الطفـل يتخيـل العـصا حـصانا فيمـسك �Rـا، وtـضعmا بـjن �1عـ¼ش ف�Rـا، و�ـو ذ
ً

ا،  ة يــديره يمينــا و ــسا س، وtتــصو غطــاء القــدر مقـود ســيا سـاقيھ، وtجــر bــسرعة متو�مــا أنـھ فــا
ً ً ً
ر ر رر ي

 �Rا 1ائنا حيا ي�بادل معmـا [حاديـث روtتصو الدمية ال�� يلmو
ً ً

و�ـذا النـوع ) 23م، ص1986الmي�ـ�، (
̈عة ;حيائية يدفع الطفل إHL إسباغ ا�Wياة عHI مايحيط بھ مـن أشـياء، فيتخيـل  åيال ذو الvمن ا�

ول¯vيال ;RÅامي وظيفة . را�Wيوان والطيو والنبات حية ناطقة تتlلم وتتصرف كما يتصرف ال½شر
اتـھ ا�Wركيـة، وطرtقـھ مmمة EF نم سـة مmا رو الطفل، فmو وسـيلتھ إLـH تنظـيم �ـشاطاتھ، وأسـاس ملما ر

عاتھ ا��ماعية وتhشيط عملياتھ العقلية    ).85، صم1988الmي��، (وإHL تنظيم اتصاالتھ ومشر

�ـــا �ـــذه ا�vصيــــصة،  ســــة FـــE اعتبا ة املوجmــــة لطفـــل مـــا قبـــل املد روتأخـــذ القـــصص املـــصو ر ر
ة عIــH ألــسنة ا�Wيــوان والطيــو والنبــات فتقــدم للطفــل مــا يــوقظ خيا رلــھ وÀt.يــھ مــن قــصص مــصو ر

اكmـــا مـــن قبـــل الطفـــل ب¼ــــسر،  روا��مـــاد، تتـــصف با�Wركـــة والـــتlلم، وذات صـــفات حــــسية يمكـــن إد
ة خيـــال الطفـــل وايقاظـــھ، فعـــن طرtقmــــا . وســـmولة روتقـــوم الـــصو املرســـومة بـــدو فاعـــل FــــE اس�ـــشا ر ر

رثقافتھ؛ حيث إRا تدفع بالطفل إHL تخيل صو ذ�نية �ستو¸E الطفل خياالت تزtد EF اnساع دائرة 
�� املصوÉكتابھ القص EF رعديدة تفو تلك ال�� �شا�د�ا   .ق

ة من مؤثرات صوتية  روtزtد من دعم خيال طفل �ذه املرحلة، ما يصاحب القصص املصو
، وأصــوات vwـصيات القـصة، و1أRـا تتحـدث إليـھ، كمــا  E للطفـل بأصـوات ا�Wيوانـات والطيـو رتـ̧و

ن·Wذ خيالــــھ الــــصو ا�Xــــسمة واملتحركــــة؛ ألن الطفــــل يــــر bعيhيــــھ الــــصو املع>ــــ.ة عــــن مــــضمو nــــ رى ر
اســة العåــ¨  ).67م، ص1982نجيــب، . (القــصة، و ــسمع بأذنيــھ تلــك املــؤثرات الــصوتية ي وأكــدت د ر

ضـة مـن وجmـة نظــر )   2020(و9اشـطح  ات التفكjـ. ;بـدا¦E لطفــل الر ودو القـصص FـE تنميــة مmـا ر ر
 EF ن قراءة القصص لطفل املعلماتjاسة عن وجود عالقة ب رضوء bعض املتغj.ات، وقد كشف الد

ات التفكj. ;بدا¦E لدRÅم  ضة، وتنمية مmا رالر   . و

  :قتنمية التذو الف�� -  5

قnسmم الصو و[لوان و;خراج املتقن بدو كبEF .j تنمية التذو الف�� لدى الطفل، فعن  ر ر
ة FـــE عالقــــة طرtـــق الرســـوم امللونـــة، داخــــل كتـــاب القـــص رة وعIــــH غالفmـــا، يـــدخل الطفـــل مــــع الـــصو

ة . اســتمتاع بتlوRÆtــا وتلوRÆtــا ة عIــH أثر�ــارفللــصو �ــا FــE القــد ر الفاعــل FــE تنميــة ثقافــة الطفــل، ودو ر
ة وتن½يــھ تفكjـــ. الطفــل رتنميــة حاســة التـــذو ا��مــاEL لديـــھ؛ ف�ــ� أداة فاعلـــة �Wفــز وإثـــا فالرســـوم . ق

توجھ نظره إHL مواطن ا��مال الف�� ف�Rـا، وإLـH ا�ـ�éام [لـوان قا��ميلة امللونة تر�ي ذو الطفل، و
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وتناسـقmا، فــضال عــن 1وRـا أداة ل/.بيــة حاســة البـصر، الــذي يطلــع الطفـل عIــH املــؤثرات الــضوئية، 
ً

ــH ألــــوان [شــــlال وامتــــداد�ا، وأbعاد�ــــا RÓtا عIــــH مالحظــــة ا��وانــــب . وعIــ روالعــــjن إذا مــــا أحــــسن تــــد
9ــة الفنيــة FــE الرســوم امللونــة قــا لونيــة قــد ال تــدركmا العــjن غjــ. املد ك فر ر nــستطيع أن تــد ر

ً
الmي�ــ�، (و

  ).263م، ص1986

جـــة كبjـــ.ة عIـــH دقـــة تlـــوtن  ســـة يتوقـــف بد رومـــن املؤكـــد، أن تقـــدم ذو طفـــل مـــا قبـــل املد ر ق
ـــة الطفــــــل ا��غرافيــــــة  ـــا، وnعبj.�ــــــا عــــــن ب¼ئـــ ضــــــوحmا، وجاذبيRSــــــا، وتناســــــق ألواRـــ وســــــوم القــــــصة، و ر

ضـوحو~جتماعيـة، والث ولmــذا فـإن الرسـامjن املبتــدئjن، أو غjـ. املتخصــصjن . وقافيـة بمــصداقية، و
ا تــأثj.ا سـالبا FــE ذ�نيــة الطفـل وخيالــھ، ألRــم يح½ــسو  نFـE الرســم املوجــھ لألطفـال، يمكــن أن يــؤثر ً ً

و
، (خيـــال الطفـــل FـــE آفـــاق محـــدودة  قوال يـــدعمو جانـــب التـــذو الف�ـــ� ) 270م، ص1992يالبطـــراو ن

ة عنـــدما لديــھ، ممــا �عيــق ت رنميتـــھ الثقافيــة، بــل وتزtـــد الmــوة اnــساعا بــjن الطفـــل والقــصص املــصو
ً

ســـومmا مـــن يجmـــل طبيعـــة الب¼ئـــة ال�ـــ� �عـــ¼ش ف�Rـــا الطفـــل، وطبيعـــة الرســـوم ال�ـــ� nـــسRSوtھ،  ريـــضع 
  .و[لوان ال�� تجذبھ إل�Rا

  :تنمية nشاط الطفل -  6

ة ألوانــا مــن املناشــط الmادفــة؛ توجــھ �ــشاط طفــ تقــدم القــصص املــصو
ً

ســة ر رل مــا قبــل املد
اتـــھ ا�Wركيـــة والعقليـــة روتÀـــ. ثقافتـــھ، FـــE حـــدود قد فتأخـــذ بيـــدي الطفـــل نحـــو تمكينـــھ مـــن bعـــض . ي

، ولــصقmا،  ســم، وتلــوtن، وقــص للــصو ات ا�Wركيــة؛ bغيــة الــسيطرة عIــH عــضالت اليــد، مــن  راملmــا ر ر
ــــlال ـــH [شــــــlال ال½ــــــسيطة 1الــــــدوائر، واملثلثــــــات، واملر�عــــــات، و[شــ ر بــــــالقلم عIـــ  البيــــــضاوtة، وواملــــــر

tب [يــدي عIــH ا�Wركــة tب الطفــل عIــH تحرtــك عيhيــھ مــن اليمــjن إLــH ال¼ــسار . روماشــا1لmا لتــد روتــد
ة م�سلـسلة يـصل الطفـل بت�بعmـا ع>ـ. صـفحات القـصة إLـH حlايـة  ربانتظام بوساطة مـشا�د مـصو

ــة فــــرص عديـــدة للhــــشاط الــــذ���، مــــن . قـــصj.ة ة بذ�نيــــة الطفـــل بRSيئــ ركمــــا تر�ــــH القـــصص املــــصو
، وتـصhيف وتــذكر، وإكمـال الـصو الناقـصة، ومطابقــة الـصو امل�ـشا�Rة، والتوفيــق و رصـف للـصو ر ر

، ومالحظة  و1ل ذلك يوظـف .  والزمان،واملlان ،و~تجاه ،الوضعربjن امل�شابھ واvXتلف من الصو
سة   .رلRSيئة الطفل لتعلم القراءة والكتابة قبل التحاقھ باملد

   : ا��امس نتائج fجابة عن السؤال:خامسا 

اسة ونصھ أسئلة ا��امس منلإلجابة عن السؤال   ، ما إجراءات توظيف القصة ,+ تنمية رالد
سة ؟   رثقافة أطفال ما قبل املد

مــة الuــ� عن=ــت بــإجراءات توظيــف  اســات الــسابقة والوثــائق الال زتــم تحليــل cدب النظــر والد ر ي
سة ، ما قبل ثقافة أطفالالقصة ,+ تنمية     : تفصيل ذلك وفيما ي*+راملد

و5قـــصد WXـــا جملـــة fجـــراءات املتخـــذة ل_Wيئـــة الب=ئـــة املاديـــة والنفـــسية ,ـــ+ :  مرحلـــة التخطـــيط-أ 
ة الثقافية ضة؛ لتكونا بي�تoن باعثتoن ع*( �س�ثا رامل�� أو الر و   : ومن تلك fجراءات ما ي*+. ل

ـــن Ruيئــــة [طفــــال لالســــتماع إLــــH القــــصة بــــأن يجلــــسوا جلــــسة مرtحــــة، ومــــن حيــــث نظ - 1 امmــــا فمـ
[فـــضل أن يجلـــسوا عIـــH شـــlل نـــصف دائـــرة أمـــام املعلمـــة ؛ ألن قـــرب املعلمـــة مـــRÆم يزtـــد مـــن 

جة كبj.ة    ). �47ـ، ص1418طعيمة، (راستمتاعmم بالقصة، و~ستفادة مRÆا بد



ــد الدهمانــي. د دور القصة في تنمية ثقافة أطفال ما قبل المدرسة   دخيــل هللا محم
 مرضي بن غرم هللا الزهرانيد .أ
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ة الذ�نية، من إضاءة، وRuوtة  - 2 ر Ruيئة املlان املناسب لسماع القصة ؛ ليlو باعثا عHI ~س�ثا
ً ن

ا àـWية جيـدة  ؛ ألن الRSوtــة ا��يـدة، تبعــث عIـH الhــشاط و~ن�بـاه، كمــا أن ;ضـاءة تــؤدي دو
ً
ر

ـــا�Ã تطلبــــھ أحــــداث القــــصة  مmمــــا FــــE إيجــــاد جــــو صـ
ً

ـــا يمكــــن )70م، ص2002الــــد�ما�ي، ( ، كمـ
ــــ�Rم دو أن تتقيـــــد بقاعــــــة  ــــH مlـــــان مناســـــب لـــــسرد القـــــصة علـ ــــة أن يتأخـــــذ [طفـــــال إLـ نللمعلمـ

اسة   ). �47ـ، ص1418طعيمة، (رالد

 Ruيئة الطفل لسماع القصة، وذلك بأن تتأكد من إنصاRuم، وأال تبدأ القصة قبل أن �سكتوا  - 3
جميعا 
ً

 ).�196ـ، ص1425ا�vليفة، (

ة قبــــل حlايRSــــا بقراءRuــــا عــــدة مــــرات ؛ ألن القــــراءة املتعمقــــة مــــن قبــــل  - 4 رمعا�ــــشة القــــصة اvXتــــا
مام القصة، والسيطرة عل�Rا، واس�يع اب أحداRÔا، و9التـاEL الـتمكن زاملعلمة nسmم EF امتالكmا 

نمـن حlايRSـا لألطفـال دو nعÀــ. أو سـقط، فمعا�ـشة القـصة تمكــن املعلمـة مـن تمثـل أحــداRÔا، 
ـــE التعبjــــ. عــــن أحــــداث  وتقمــــص vwــــصياRuا ؛ لتقليــــد�ا أمــــام [طفــــال باقتــــدار، وnــــساعد�ا Fـ

ـــال ب ــــتمتاع [طفـــ ــــدا يزtـــــــد مــــــن اســ ـــدا جديــ ـــــصة bعـــ ــــا �عطـــــــي القـ ـ ـــــ.ا جماليـ القــــــصة nعبjـ
ً ً ً ً

ا  ــ حlايRSـــــ
 ). �195ـ، ص 1425ا�vليفة، (و) 69م، ص2001الد�ما�ي، (

تحليل القصة إHL عناصر�ا الرئ¼سة ؛ ح�� �سmل التعامـل معmـا عنـد حlايRSـا لألطفـال، وذلـك  - 5
امي، وh9يRSـــــا الزمانيـــــة واملlانيـــــة،  ربــــالوقوف عIـــــH فكرRuـــــا، وأحـــــداRÔا وvwـــــصياRuا، وخطmــــا الـــــد

تحديد القيم و~تجا�ات السلوكية، ال�� يhبEã أن تأخذ وكشف مالمح اللغة الشاÚعة ف�Rا، و
م، 2001الــــد�ما�ي، (طرtقmـــا إLــــH وجــــدان الطفـــل، وتحديــــد [�ــــداف ال�ــــ� ترمـــي إل�Rــــا القــــصة 

 ).69ص

إعداد أسئلة ا�Wوار ال�� ستطرح عHI [طفال bعد حlاية القصة، و�ذا لن يتأnى للمعلمة إال  - 6
ج مـــــن العزلـــــة bعـــــد معا�ـــــشة القـــــصة، وتحليلmـــــا ؛ ألن [ ــــH ا�vـــــر وســـــئلة س�ـــــساعد [طفـــــال عIـ

زاللغوtة، والبد أن ت�سم [سئلة بال½ساطة، والوضوح، وnشعر [طفال بالدفء، وnعـز لـدRÅم 
 ). 70م، ص2001الد�ما�ي، (ا�Wوار الmادف البناء 

ا FـــــE ســـــرد القـــــصة  - 7 ـــ ـــ� يمكـــــن ~ســــتعانة �Rــ ا�vليفـــــة، ( إعــــداد الوســـــائل التعليميـــــة املناســـــبة ال�ــ
ـــ، ص1425 ــــصة، وتقـــــدم لmــــــم ) �190ـــ ــــة القـ ــــذ�Rم ملتاbعـ ؛ ألRـــــا ســـــتوقظ خيـــــال [طفـــــال، وتجـ

م، 2001الـــــد�ما�ي (النمـــــاذج اللغوtـــــة الـــــسليمة، ال�ـــــ� تـــــوفر لmـــــم فـــــرص ~ســـــتماع والتحـــــدث 
 ). 70ص

ن جلوس املعلمة عHI مقر9ة من [طفال دو تقيد بوضعية معينة، فقد تتحرك أمام [طفال،  - 8
̈م بمlـــان واحـــد، وقـــد nغjـــ. موقفmـــا فـــ كمـــا أن ��لوســـmا عIـــH ) �47ــــ، ص1418طعيمـــة، (ال تل/ـــ

FـــE ال/.كjـــ¨، وعـــدم ال�ـــش�ت  tـــادة  �� والوجـــدا�ي مـــRÆم، وýـــا النفـــRـــم بقر�mم إشـــعار لRÆزمقر9ـــة مـــ
 ). 71م، ص2001الد�ما�ي، (

 اختيــــار الوقــــت املالئــــم �lWايــــة القــــصة، بحيــــث يlــــو [طفــــال فيــــھ مmيئــــjن نفــــسيا، وذ�نيــــا،  - 9
ً ً

ن
وجسديا
ً

الـد�ما�ي، ( لالسـتماع إLـH حlايـة القـصة؛ ال أن يlونـوا متعبـjن وFـE حاجـة إLـH الراحـة 
 ).70م، ص2001
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  :  إجراءات مرحلة التنفيذ-ب 

nعد مرحلة تنفيذ القصة مرحلة مmمة، وtقصد �Rـا جملـة ;جـراءات ال�ـ� يhبãـE أن تأخـذ 
ُ

  :R�EIا [م واملعلمة عند حlاية القصة، ومن تلك ;جراءات ما ي

التمmيـــد للقـــصة بمثjـــ.ات مع>ـــ.ة عـــن أحـــداRÔا تحفـــز [طفـــال عIـــH ;صـــغاء، وnـــشد ان�بـــا�mم،  - 1
وRuيRþم نفسيا وذ�نيا لالستماع إHL حlايRSا 

ً ً
  ). 71م، ص2001الد�ما�ي، (

ى اســـتخدام لغـــة تناســـب مـــستو [طفـــال، مـــع ال/.كjـــ¨ عIـــH نÀـــ. bعـــض الlلمـــات ا��ديـــدة ال�ـــ�  - 2
ـــواء bــــــ ـــــا ســـ ـــا بــــــبعض ا�Wر1ــــــات يمكــــــن لألطفــــــال فmمmـ ا�vليفــــــة، (شرح معنا�ــــــا، أو التعبjــــــ. عRÆـــ

 ). �196ـ، ص1425

�ــــا ســــواء  - 3 ي عRÆـــا، فتمــــزج نفـــسmا �Rــــا، وتنــــدمج مـــع أفlا ر تجـــسيد vwــــصيات القـــصة ال�ــــ� يــــر و
بالـــصوت، أو [داء التمثيIـــE، وذلـــك ح�ـــ� تخــــرج القـــصة حيـــة، فيتعـــا�ش معmـــا [طفــــال ؛ ألن 

�Rم الرتابــــة FــــE إلقــــاء القــــصة أو ثبــــات ا� ـــات يجعــــل مــــن الــــسmل nــــسرب امللــــل إلــــ طعيمـــــة، (Wر1ـ
 ). �48ـ، ص1418

ـــة، ومــــــع  - 4 ــــف اvXتلفـــ ـــE املواقــ ــــاة ن>ــــــ.ات الــــــصوت Fـــ ــــصوت حــــــسن، وذلــــــك بمراعــ ـــاء القــــــصة بــ إلقـــ
ال·vــصيات املتنوعــة، فتنقــل لألطفــال مختلــف ~نفعــاالت، وnــساعد�م عIــH فmــم املقــصود، 

ــا بـــــصوت  �م مـــــن القــــصة إلقاؤ�ـــ روقــــد يlـــــو مـــــن عوامــــل نفـــــو منفــــر، أو عـــــدم التناســـــب بـــــjن ن
 ). �197ـ، ص1425ا�vليفة، (vwصيات القصة أو أحداRÔا وj9ن صوت املعلمة 

 اWXافظــــة عIــــH ~س/.ســــال أثنــــاء حlايــــة القــــصة، وتجنــــب إعطــــاء nعليمــــات لألطفــــال nـــــش�ت  - 5
ـــا  ـــد معmـــ ـــ�Rم متعــــــة ~تــــــصال v·bــــــصيات القــــــصة، والتوحـــ ــــ.�م، وتقطــــــع علـــ ــــد�ما�ي، (تفكjــ الــ

 ). 272م، ص2001

ن ال/.حيـــب بأســـئلة [طفـــال أثنـــاء حlايـــة القـــصة بإيمـــاءة أو اب�ـــسامة مـــن املعلمـــة، فقـــد تlـــو  - 6
 ). 72م، ص2001الد�ما�ي، (1افية إلشعار الطفل بأن سؤالھ موضع ~�تمام والتقدير 

م أن تتقيـد املعلمـة  - 7 قوفmـا أثنـاء حlايـة القـصة، ولـ¼س مـن الـال ز تنو ع وضع جلوس املعلمة، و و
̈م بمlــــان واحــــد بــــا��لوس فقــــد ت ــ ا�vليفــــة، (تحــــرك أمــــام [طفــــال، وقــــد nغjــــ. موقعmــــا فــــال تل/ــ

 ). �196ـ، ص1425

  :  مرحلة التقو5م-ج 

nعد مرحلة ما bعد حlايـة القـصة مرحلـة مmمـة جـدا، ف�ـ� مؤشـر ملـدى فmـم [طفـال لmـا، 
ً ُ

اRuم عIـH تـذوقmا، والـتمكن مـن مـضمو ا�vليفــة، (Rا رواسـ�يعا�Rم ملـا جـاء �Rـا، و¾ـE فرصـة لتنميــة قـد
  : وتتمثل إجراءات ما bعد حlاية القصة فيما يEI). �197ـ، ص1425

لإجابــــة املعلمــــة عIــــH أســــئلة [طفــــال حــــو مــــا اســــتمعوا إليــــھ، وإتاحــــة الفرصــــة لmــــم ل¯Wــــوار  - 1
  . والنقاش، وإبداء الرأي

 .  تlليف [طفال اق/.اح عناوtن مناسبة للقصة EF حدود مستوا�م - 2
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 . القصة أو bعض أحداRÔا بأسلو�Rم تlليف [طفال ت¯vيص  - 3

 .  تlليف [طفال بإعادة سرد القصة - 4

 . تمثيل [طفال bعض أحداث القصة - 5

 .  ا�Wكم عvw HIصيات القصة EF ضوء معايj. محددة - 6

ا�vليفـــــة، (؛ ) �48ــــــ، ص1418طعيمـــــة، ( اســــتكمال أحـــــداث ناقـــــصة بوضـــــع Rايــــة مناســـــبة  - 7
 ). �197ـ، ص1425

إLــH أحـــداث القــصة مـــن [م أو املعلمــة التعبjـــ. عــن [حـــداث [طفـــال bعــد اســـتماعmم  حــث - 8
سما EF كراسات خاصة

ً
 .ر

ة تحlـــي قـــصة قـــصj.ة، وتlليـــف bعـــض [طفـــال إعـــادة ترتيRÓـــا حـــسب  - 9 رخلـــط بطاقـــات مـــصو
  .nسلسلmا EF أحداث القصة

؛ مـــــن حيـــــث الـــــشlل أو اللـــــو أو ا���ـــــم أو املlـــــان أو  - 10 نإجـــــراء [طفـــــال مطابقـــــة بـــــjن الـــــصو ر
  .الصوت

�Tاسةم   :رص نتائج الد

اسة bعد  ة، واملتاح EF مجال قصص [طفال ؛ توصلت الد رEF ضوء تحليل [دب املhشو ر
  :;جابة عن أسئلRSا إHL النتائج التالية

سة يمكن أجمال`ا فيما ي*+ - 1  :رأن للقصة أ9مية كبo{ة لدى أطفال ما قبل املد

  : وtمكن ت¯vيص أ�مية القصة EF النقاط التالية

  . ل واس�شعار اللذة واملتعة عند الوصو إHL حل العقدة EF القصة~ستماع، -

 . إتاحة الفرصة أمام [طفال لالس�يعاب والفmم -

تقاء بمستو لغتھ - ى ترقية أسلوب الطفل، و~  . ر

 . ر إشباع حاجة الطفل EF الوقوف عHI أسرار العالم، والتعرف عb HIعض ما يدو ف�Rا -

ات وnعزtز -  .  القيم لدى [طفالرتنمية املوا�ب واملmا

-  ��Éق القصtا القصة ؛ ألن عوامل ال�شوRÆقائق العلمية ال�� تتضمWولة ~نتفاع با�mس
 . تجعل الطفل يقبل عHI �ذه ا�Wقائق وRÅتم �Rا، وtتمثلmا

�م bـــش�� أنـــواع  - ب عIـــH التعبjـــ. عـــن أنفـــسmم، وأفlـــا رإتاحــة الفرصـــة أمـــام [طفـــال للتـــد ر
  .ثيل، وتحرtرالتعبj. من سرد، وت¯vيص، وتم

 . الRSيئة و~ستعداد للقراءة والكتابة -
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ـــــضامoن �ــــــس_Wدف إتاحــــــة  - 2 ــــل مـ ــــة إOــــــ( أ9ميــــــة أن تتــــــضمن قــــــصص الطفــ اســ رتوصــــــلت الد
5بات ا�Sــــسية املالئمــــة ملــــستو الطفــــل  ســــة rعــــض ncــــشطة والتـــد ىالفرصـــة أمامــــھ ملما ر ر

ــــشبھ و�خـــــــ ــــة، وأوجــــــھ الـــ اك العالقــــــات املMانيـــ ـــــإد ــــھ ا�Sركيـــــــة والذ9نيــــــة، �ــ اتــ روقد تالف، ر
5ب الطفــل ع*ــ( تحر5ـــك  5ب أصــاrع الطفــل ع*ـــ( ا�Sركــة، وتــد رواملالحظــة، والتــذكر، وتــد ر
عيZيـــھ، والت�بــــع، والتوصــــيل بــــا��طوط، و�عــــرف cلــــوان، والتلــــو5ن، وإكمــــال النــــاقص، 
روقـص الـصو ولـصق`ا، وترت=ـب الـصو لتكـو5ن قـصة قـصo{ة، وغo{9ـا مـن ncـشطة الuــ�  ر

  ابة، وتؤسس لھت�� الطفل لتعلم القراءة والكت
ا الختيار   - 3 اسة إO( خمسة عشر معيا رتوصلت الد   :قصة الطفل، و�+ ر

نأن يlو أسلوب القصة سmال وا¶Wا، يفmمھ [طفال دو مشقة وعناء، مع مالحظة أن  - ًن ً

نيlو أر�H قليال من أسلو�Rم، بحيث �ستطيعو متاbعتھ وفmمھ ًن
.  

أن تlو لغة القـصة ومفرداRuـا وتراكيRÓـا مناسـبة و -
ً ُ ا¶ـWة ؛ت�ناسـب مـع قـاموس ن سـmلة و

ً ً
و

ي[طفال، ومستو نm�Íم اللغو   .ى

ف وا�v>.ات وا�Wقائق ال�� يحتاجو إل�Rا EF حياRuم - د القصة [طفال باملعا نأن تز ر   .و

- EIو مضمو القصة ومعنا�ا مناسبا ملستو [طفال العقlىأن ي ن ًن ُ
.  

ــــشوtق، مثــــــل - ة وال�ـ ـــر ;ثــــــا ــــدة، و: رأن تتـــــوافر FــــــE القــــــصة عناصـــ الطرافــــــة، وا�vيــــــال، ا��ــ
  .وا�Wركة، وا�Wياة

  .أن ت�سم vwصيات القصة بالوضوح EF تصرفاRuا -

يأن يlــو للقــصة �ــدف تر9ــو ن½يــل، يــؤثر FــE نفــوس [طفــال، و ــساعد�م عIــH اك�ــساب  - ن
  .العادات السليمة، و~تجا�ات ا�Wميدة، والسلوكيات الصا�Wة

ٍأن تو¸E القصة لألطفال بتمثل أنماط سلوكية حميدة - ٍ.   

  .رأن تخلو القصة من صو العنف -

-  HــIا ع وأن تlـو القــصة ذات تــأثj. جمــاEL عIــH أحاســ¼س [طفــال ومــدر1اRuم، ح�ــ� يhــشؤ َ ن
  .حب ا��مال وتذوقھ

- ¨jأن تكسب الطفل دقة املالحظة و~ن�باه وال/.ك.  

  .أن nشتمل القصة عHI مفا�يم علمية سليمة -

  .لأن تن�� القصة ا�vيال EF عقو [طفال -
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ــــتالءم موضـــــــوعmا مـــــــع نأن تlـــــــو  - ـــــال، بحيـــــــث يـــ ـــــة للمرحلـــــــة العمرtـــــــة لألطفــ القـــــــصة مالئمــ
  .ا�تماماRuم، وميولmم

-  EــF ــو متنوعــةlا مــن نــوع واحــد، بــل ت مراعــاة تنــوع [غــراض FــE القــصص، فــال تlــو 1لmــ
ً ن ن

ات [طفال، وميولmم، وأطوار نمو�م رفكرRuا وحوادRÔا ومغزا�ا، تبعا لقد ً.  

ا فــــاعال Fـــ - 4 أن القـــصص تـــؤدي دو
ً ً

ســـة؛ ف�ـــ� nغــــذي ر رE التhـــشئة الثقافيــــة لطفـــل مـــا قبــــل املد
ــايj. الــــسلوك املرغــــوب، وnــــساعده عIــــH اك�ــــساب اللغــــة،  الطفــــل بــــالقيم، و~تجا�ــــات، ومعــ
اتـھ ا�Wركيـة  روتوسيع مجال خ>.اتھ؛ فضال عن إثراء خيالھ، وتنمية ذوقھ الف�ـ�، وتنميـة مmا

ً

 .والذ�نية
اســــة إLــــH جملــــة مــــن ;جــــراءات اتوصــــلت - 5 ملmمــــة، ال�ــــ� يؤمــــل أن nــــساعد [�ــــل ومعلمــــة ر الد

الرtاض EF توظيف القصة EF تنمية ثقافة [طفال، صنفت ;جراءات املق/.حة إHL إجراءات 
 .مرحلة التخطيط، والتنفيذ، والتقوtم

اسة  :رتوصيات الد

اسة، فإRا تو��� بجملـة مـن التوصـيات، و1ـان مـن  روEF ضوء النتائج ال�� توصلت إل�Rا الد
mاأ�م:  

ـــة قصــــصا متنوعــــة، بمــــا يتفــــق مــــع  -1 سـ ة تــــضمjن بــــرامج nعلــــيم أطفــــال مــــا قبــــل املد ضــــر
ً ً ر ور

ــــوtن  ــــة ثقـــــافRSم وتlــ ـــر إيجـــــا�ي FـــــE تنميــ ــــا لmــــــا مـــــن أثـــ خـــــصائص [كفـــــال، وtلÜــــــ� حاجـــــاRuم؛ ملـ
  .vwصياRuم

ة بناRÊا EF ضوء  -2 سة إHL ضر ردعوة القائمjن عHI تخطيط برامج أطفال ما قبل املد ور
��، واس�ثمار تطبيقاتھ ال/.بوtة EF إغناء تلك ال>.امج واملنتجات تطبيقات املدخل القصÉ

   ..يالتعليمية ؛ بما �سmم EF تثقيف الطفل، وإثراء قاموسھ اللغو

بناء برامج nعليمية وأدلة قائمة عHI القصة؛ لتنمية ثقافة [طقال، وتlوtن ~ستعداد  -3
سة القراءة والكتابة   .رلدRÅم ملما

ة تخطيطmا EF ضوء املفا�يم دعوة القائمjن عHI تخ -4 ورطيط الطفولة املبكرة إHL ضر
مة، واختيار القصص املناسبة، واملوضوعات املالئمة لألطفال، بما  ات، والقيم الال زواملmا ر
يتفق مع خصائصmم، وtل�Ü حاجاRuم، مع [خذ باالتجا�ات ا�Wديثة EF إعداد قصص 

مة، ب ة، وتضميRÆا الhشاطات الال ز[طفال املصو ما يكفل تhشئة الطفل تhشئة ثقافية ر
tة    .2030ؤسليمة، و9ناء vwص¼تھ EF ضوء مطالب ر

اس�ثمار معطيات التقنية ا�Wديثة عند تقديم القصة، وتوظيف ال��éيالت الصوتية  -5
اسة من معايj. علمية  .راملناسبة ؛ لتنمية ثقافة الطفل، وtمكن ~ستفادة مما أعدتھ الد

ة العمل عHI إعداد مك -6 ضة، مع اغناRÊا بال>.امج ورضر رتبة صوتية متlاملة EF 1ل مå¨ و ل
ات والقيم  رالصوتية، والقصص املناسبة ال�� nساعد [طفال عHI اك�ساب املفا�يم واملmا

مة  .زالال
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قالعمل عHI إعداد أدلة إجرائية لتقديم القصة لألطفال، تحو طر التقديم املناسبة،  -7 ي
 .ئل املعينة، وال��éيالت الصوتية املناسبةىواWXتو التعلي�� املالئم، والوسا

ب عHI حlاية  -8 t½ية ملعلمات الطفولة املبكرة ومشرفاRuا، وËباء للتد ات تد ر عقد دو ر ر
مة  . زالقصة، وتقوtمmا من خالل إعداد أدوات القياس الال

tة وا¶Wة لتثقيف الطفل  -9 سة، لتب�� ر ضة واملد ة التlامل بjن [سرة والر ؤضر و رو ر
مة ملتاbعتھ، و;سmام EF ثقيفھ، و9ناء ومتاbعة nع tد [سر بالتوج�Rات الال زلمھ، وتز و

 .vwص¼تھ

ـــــ يتقـدم الباحثـان بالــشكر والتقـدير لعمـادة البحـث العل�ــ� ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــ ــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ى ,ـ+ جامعـة أم القــر ـــ
ع البح�� الرئ=س الذي :عد 9ذا البحث جزءا منھ   .وع*( تمو5ل املشر
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اسة رمراجع الد  

مجلـــة . ردو التhـــشئة ~جتماعيـــة FــE ثقافـــة الطفـــل ونمـــوه ا�vلقـــي)م1986. (إبــرا�يم، فيوليـــت فـــؤاد
ة الثقافة: القا�رة). 1(ثقافة الطفل  العدد ا رو  51ص ص. مي لثقافة الطفلاملركز القو. ز

 .68ـ 
ات التعبj. الكتا�ي لدى ): م2010(أبو صبحة، نضال حسن  رأثر قراءة القصة EF تنمية bعض مmا

ة، غزة، ا��امعة  سالة ماجستj. غj. مhشو  ،��Ûرطالبات الصف التاسع [سا ر
  .;سالمية، 1لية ال/.بية

دن، قصص وحlايات [طفال و) م2004(أحمد، سمj. عبد الو�اب  رتطبيقاRuا العمليـة، عمـان، [
 . دار املسj.ة

دن، ) م2006(أحمد، سمj. عبد الو�اب  رأدب [طفال قراءات نظرtة ونمـاذج تطبيقيـة، عمـان، [
HLة، الطبعة [و.jدار املس.  

اسة ). �ـ1414. ( دمحم�دىباطوtل،  ر;نتاج الفكر املطبوع للطفل EF اململكة العر9ية السعودية ـ د ي
  .مكتبة امللك فmد الوطنية: الرtاض. ليليةتح

ـــH اســــــ/.اتيجية القـــــصة FــــــE تنميــــــة ) م2010(ال>.1ـــــات، عIــــــE أحمــــــد  �Üt قـــــائم عIـــ رفعاليـــــة برنــــــامج تــــــد
�� واتجا�اRuم نحـوه، مجلـة جامعـة Ûي لدى تالميذ الصف الثالث [ساÚس�يعاب القرا~

، ، مكة1، العدد 2ىأم القر للعلوم ال/.بوtة والنفسية، ا�Xلد  ى املكرمة، جامعة أم القر
  .451 -1392لية ال/.بية، ص ص 

ات التحدث ) م2010 (لطفيجاد، دمحم  رفاعلية برنامج قائم عHI قراءة قصص [طفال EF تنمية مmا
ــــداÚي، مجلـــــة العلـــــوم ال/.بوtـــــة، ا�Xلـــــد ، 2، العـــــدد 1لـــــدى تالميـــــذ الـــــصف ا�vـــــامس ~بتـ

  .211 – 175القا�رة، ص ص
اقجعفر،    .دار ا��يل: بj.وت. الطفل والكتاب). م1992. (زعبدالر

Eالـدو املتقدمـة ). م1985. (جالل، شو� EـF ة لإيجابيات وسـلبيات ~سـتعانة بكتـب [طفـال الـصاد ر
اســية ;قليميــة لعـــام . الطفــللتثقيــف   ـ كتــب [طفـــال ومجالRuــم FـــE 1984را�Wلقـــة الد

الmيئـة املـصرtة العامـة : القـا�رة. م1984 ف>.ايـر 2 ينـاير ـ 28القا�رة من . لالدو املتقدمة
  .165 ـ 151ص ص. مركز تنمية الكتاب العر�ي. للكتاب

EIديدي، عWأدب [طفال) م1992. (ا� EF .ة: القا�رةtالطبعة السادسة. [نجلو املصر. 
ات القراءة ): م2010(ا�Wميد، حسن بن أحمد  رفاعلية برنامج قائم عHI القصة EF تنمية bعض مmا

ة، مكــــة ;بداعيـــة ســـالة ماجـــستj. غjــــ. مhـــشو ر لـــدى تالميــــذ الـــصف الثالـــث املتوســــط،  ر
، 1لية ال/.بية   .ىاملكرمة، جامعة أم القر

ة، أحمد حسن   .أدب [طفال، الlوtت، مكتبة الفالح، الطبعة [وHL) �ـ1410(رحنو
رفصو EF تد س اللغة العر9ية، ط): �ـ1425(ا�vليفة، حسن جعفر   .د، الرtاض، مكتبة الرش4ل

�ـا FـE ): ه1418(الد�ما�ي، دخيل هللا بن دمحم  سة ودو ة املوجmة ألطفال ما قبل املد رالكتب املصو ر ر
، معmـد البحـوث العلميـة وإحيـاء ال/ـ.اث ;سـالمي،  ىتنمية ثقافة الطفل، جامعة أم القر

  .مركز البحوث ال/.بوtة والنفسية، مكة املكرمة
tـــــاض [طفـــــال بمكـــــة واقـــــ) م2001(الـــــد�ما�ي، دخيـــــل هللا بـــــن دمحم   EـــــF ايـــــة القـــــصةlرع إجـــــراءات ح

FـــE املنـــا%$ وطـــر التـــد س، العـــدد  اســـات  راملكرمـــة، مجلـــة د ، القـــا�رة، جامعـــة عـــjن 72قر
رشمس، 1لية ال/.بية، ا��معية املصرtة للمنا%$ وطر التد س، ص ص   .108 -62ق
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ـــات البـــــ)م1985(راشــــد، ن�يلـــــھ  ةرتطـــــو àـــــWافة [طفـــــال   ا�vطــــوط العرtـــــضة والعالمــ ا�Wلقـــــة . زار
اسية ;قليمية لعام  القا�رة من . ل ـ كتب [طفال ومجالRuم EF الدو املتقدمة1984رالد

مركـز تنميــة الكتــاب . الmيئـة املــصرtة العامـة للكتــاب: القــا�رة. 1984 ف>.ايـر 2 ينـاير ـ 28
  .178 ـ 167ص ص . العر�ي

ات التفكj. أثر وحدة مق/.حة EF القصص )  م2002(رجب، ثناء عبد املنعم  رالديhية عHI تنمية مmا
ـــية لــــــدى تالميـــــذ الــــــصف ا�vـــــامس ~بتــــــداÚي ــــدد "[ساســ ـــة، العــ ، مجلـــــة القــــــراءة واملعرفــ

التاسع، القا�رة، جامعـة عـjن شـمس، 1ليـة ال/.بيـة، ا��معيـة املـصرtة للقـراءة واملعرفـة، 
  .46-16ص ص 

ف: القا�رة. الطفل �ستعد للقراءة). م1976. (رضوان، دمحم محمود   .الطبعة الثالثة. ردار املعا
اســات تر9وtــة" مــاذا نكتــب لألطفــال؟ وملــاذا؟). "م1988. (رمــضان، 1افيــة ا�Xلــد الثالــث، . (رمجلــة د

  .136 ـ 97ص ص. رابطة ال/.بية ا�Wديثة: القا�رة). ا��زء العاشر
ك ر ـــــشل، مـــــا ــــة). م1984. (ر ــــداش: ترجمـــــة. (اك�ـــــساب اللغـ  املؤســـــسة ا��امعيـــــة: بjـــــ.وت). كمـــــال بكـ

اسات والhشر والتو ع زللد  .ر
�� بـن غـرم هللا �فاعليـة القـصص املـ�éلة عIـH [قـراص املدمجـة FـE تنميـة ) م2008(الز�را�ي، مر

اسـات FـE املنـا%$ وطـر  ة ~ستماع لدى تالميذ الصف الـسادس ~بتـداÚي، مجلـة د قمmا ر ر
  206-202، ص ص 1، ج 40رالتد س، ع 

ـــة للطفـــــلال/.بيــــة اللغو) م1991. (ســــ½ي��، ســــرجيو �� وعبــــدالفتاح حـــــسن: ترجمــــة. (tـýي ع¼ــــ ). زفــــو
  .دار الفكر العر�ي: القا�رة

ق   .دار ثقافة [طفال: bغداد. الكتابة عHI صفحة بيضاء) م1986(وسلوم، فار
املؤســـسة الوطنيـــة : ا��زائـــر. مفـــا�يم علـــم ~جتمـــاع الثقـــاEF ومـــصط¯Wاتھ) م1991(الـــسوtدي، دمحم

  .للكتاب
Wمجلــة تكنولوجيـا التعلــيم. انقرائيـة اللغــة املقدمـة للطفـل) م1979. (ميـدسـيد، فـتح البــاب عبدا� .

  .18 ـ 15ص ص . املركز العر�ي للتقنيات ال/.بوtة: الlوtت). 2، السنة4العدد(
�ي، �عقـــوب ق [ساســـية بـــjن كتـــب [طفـــال املوجmـــة إLـــH مختلـــف [عمـــار ) م1987. (والـــشار . والفـــر

 نــوفم>. 28 ـ 26القــا�رة . ا�ــ�� وا�Wاضــر واملــستقبلالنــدوة الدوليــة لكتــاب الطفــل ـ امل
ة الثقافة: القا�رة. 1986 ا رو   .222 ـ 207ص ص. الmيئة املصرtة العامة للكتاب. ز

ـــوب �ي، �عقــ FـــــE كتـــــب [طفـــــال) م1989. (والـــــشار اســـــية . عناصـــــر ا��اذبيـــــة وال�ـــــشوtق  را�Wلقـــــة الد
 د�ـسم>. 11 ـ 10. ة ـ القـا�رةل، حـو النـدوة العلميـة ـ الطفـل والقـراء1987;قليميـة لعـام 

 ـ 85ص ص. الmيئـة املـصرtة العامـة للكتـاب ـ مركـز تنميـة الكتـاب العر�ـي: القـا�رة. 1987
97. 

htـــب  م�óـــم املـــصط¯Wات ال/.بوtـــة والنفـــسية، القـــا�رة، الـــدار ) م2003(زwـــWاتھ، حـــسن والنجـــار، 
 .املصرtة اللبنانية

، عEI بن فايز  �� EF كتب لغ�ـ� ا��ميلـة للـصفوف الثالثـة ىتقوtم اWXتو ا) م2018(يالشmرÉلقص
ة،  ســالة ماجــستj. غjــ. مhــشو رالعليـا باملرحلــة ~بتدائيــة FــE ضــوء معـايj. أدب [طفــال،  ر

، مكة املكرمة  .ى1لية ال/.بية، جامعة أم القر
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وف  ات العر9يـة املتحـدة، د�ـي، ) �ـ1417(ؤالشيخ، دمحم عبد الر رأدب [طفال و9ناء ال·vصية، ;ما
 . ر القلم، الطبعة الثانيةدا

ات القراءة ;بداعية ) م2002(صالح، سمj. يو�س  رأثر برنامج قائم عHI القصة EF تنمية bعض مmا
اســات FـــE املنــا%$ وطـــر التــد س، العـــدد  رلــدى تالميــذ املرحلـــة ~بتدائيــة، مجلـــة د ، 81قر

رالقــا�رة، جامعـــة عـــjن شـــمس، ا��معيـــة املـــصرtة للمنـــا%$ وطـــر التـــد س، ص   – 8صق
124. 

ن  شــدي أحمــد وآخــر وطعيمــة،  اRuــا تقوtمmــا، ) م2009(ر راملفــا�يم اللغوtــة عنــد [طفــال أســسmا مmا
َّ، عمان، دار املسj.ة2ط َ. 

اتـــب قاســـم وا�Wوامـــدة، دمحم فـــؤاد   ، رعاشـــو رأســـاليب تـــد س اللغـــة العر9يـــة بـــjن النظرtـــة ) م2003(ر
 .والتطبيق، عمان، دار امل¼سرة

ـــد ، ســـــjm. أحمــ : القـــــا�رة). 1، العـــــدد8مجلـــــد . (àـــــWيفة املكتبـــــة. كتـــــب [طفـــــال)  م1976. (رعاشــــو
سية   .84 ـ 80ص ص. رجمعية املكتبات املد

tــة بحــشية وتجر9ـــة ) م1993. (عبــدالlاEF، إســماعيل عبــدالفتاح ؤتطــوtر كتــب [طفــال العر9يــة ـ ر
ـــة  ـــالة ا�vلـــــيج العر�ـــــي. ذاتيـ ســ ـــة  ـــدد 13الــــسنة . (رمجلــ يـــــة مكتـــــب ال/.ب: الرtـــــاض). 45، العــ

 .109 ـ 81ص ص. لالعر�ي لدو ا�vليج
ات ) م2015(العرtنـــــان، �ـــــديل دمحم  رفاعليـــــة اســـــتخدام القـــــصة ;لك/.ونيـــــة FـــــE تنميـــــة bعـــــض املmـــــا

ة، 1ليــــة ال/.بيــــة، جامعــــة أم  ســــالة ماجــــستj. غjــــ. مhــــشو ضــــة،  راللغوtــــة لــــدى طفــــل الر رو
، مكة املكرمة  .ىالقر

ـــعيد  حــــاب كــــردي، و9اشـــــطح، لينــــا سـ  ، ـــ¨ رالعåـ ات التفكjـــــ. )م2020(ي ر دو القــــصص FـــــE تنميــــة مmــــا ر
ضة من وجmة نظر املعلمات EF ضوء bعض املتغj.ات الديموغرافية،  و;بدا¦E لطفل الر

�ر، ع    110-65، ص ص3ج 188زمجلة 1لية ال/.بية، جامعة [
سومھ ).  م1989. (عو س، فرtد ا�Wلقة . ركيفية جذب [طفال للقراءة عن طرtق إخراج الكتاب و

اس  11 ـ 10القا�رة . لحو الندوة العلمية ـ الطفل والقراءة. م1987ية ;قليمية لعام رالد
ص . مركـز تنميـة الكتـاب العر�ـي. الmيئـة املـصرtة العامـة للكتـاب: القا�رة. 1987د�سم>. 

 .189 ـ 185ص
ا) �ــــ1435(الفmيـــد، عبـــد هللا إبـــرا�يم  ت رفاعليـــة برنـــامج قـــائم عIـــH القـــصة FـــE تنميـــة FـــE تنميـــة مmـــا

ة ســـالة ماجـــستj. غjـــ. مhـــشو رالتحـــدث لـــدى تالميـــذ الـــصف الـــسادس ~بتـــداÚي،  1ليـــة ) ر
، مكة املكرمة   .ىال/.بية، جامعة أم القر

، عبدالبــــد�ع لتــــأثj. كتــــب [طفــــال بالــــدو املتقدمــــة FــــE أطفــــال الــــدو الناميــــة) م1985. (يقمحــــاو . ل
اســية ;قليميــة لعــام  . ل FــE الــدو املتقدمــةم ـ كتــب [طفــال ومجالRuــم1984را�Wلقـة الد

مركـــز . الmيئـــة املــصرtة العامـــة للكتـــاب: القـــا�رة. 1984 ف>.ايــر 2 ينـــاير ـ 28القــا�رة مـــن 
  .137 ـ 129ص ص. تنمية الكتاب العر�ي

اســـية ) م1985. (دمحم، عواطـــف إبـــرا�يم ســـة، ا�Wلقـــة الد رأغـــا�ي وأناشـــيد أطفـــال ســـن مـــا قبـــل املد ر
 يناير 28القا�رة من . لمجالRuم EF الدو املتقدمةم ـ كتب [طفال و1984;قليمية لعام 

ــ  . مركــز تنميــة الكتــاب العر�ــي. الmيئــة املــصرtة العامــة للكتــاب: القــا�رة. م1984 ف>.ايــر 2ـ
 .235 ـ 217ص ص

، عEI أحمد  نتد س فنو اللغة العر9ية، القا�رة، دار الفكر العر�ي) 2006(رمد1و   .ر
tاض [طفال EF دو ا�vليج العر9ية). ه1411. (لمكتب ال/.بية العر�ي لدو ا�vليج لندوة  : الرtاض. ر

  .لمكتب ال/.بية العر�ي لدو ا�vليج
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، العدد 3ا�Xلد . (مجلة عالم الكتب. كتب دار ثقافة [طفال العراقية) م1983. (ملص، دمحم bسام
 .658 ـ 649ص ص). 4

��، دمحم محمود وآخران Ûالقصة) م2008(مو HIات الكتابة فاعلية برنامج قائم ع ر لتنمية bعض مmا
لوامليـــو القرائيـــة القصـــصية لـــدى تالميـــذ الـــصف ا�vـــامس مـــن التعلـــيم [ساÛـــ�� بدولـــة 

ـــة املتحــــدة، مجلــــة القـــــراءة واملعرفــــة، العــــدد  ات العر9يـ ، القــــا�رة، جامعــــة عـــــjن 79ر;مــــا
  .329 – 247شمس، 1لية ال/.بية، ا��معية املصرtة للقراءة واملعرفة، ص ص

t ، ما رمونر   .دار املعرفة: القا�رة). سامي ناشد: ترجمة. (تنمية و¦E القراءة). م1978. (نوو
). 9العــــدد . (مجلـــة علــــم الـــنفس. الب¼ئـــة والنمــــو العقIـــE للطفــــل )م1989. (الناشـــف، �ـــدى محمــــود

  .129 ـ 123الmيئة املصرtة العامة للكتاب ـ ص ص: القا�رة
دار : القـا�رة.  والتعلـيم FـE الطفولـة املبكـرةاسـ/.اتيجيات الـتعلم). م1993. (الناشف، �دى محمود
  .الفكر العر�ي

  .دار الفكر العر�ي: القا�رة. ناملضمو EF كتب [طفال). م1979. (نجيب، أحمد
سية: القا�رة. القصة EF أدب [طفال). م1982. (نجيب، أحمد   .رجمعية املكتبات املد

ســــة، مج) م1982. (نجيــــب، أحمــــد . لــــة املكتبــــات واملعلومــــات العر9يــــةركتــــب [طفــــال قبــــل ســــن املد
  .84 ـ 31ص ص. دار املرtخ للhشر: الرtاض). 1، العدد 2السنة (

  .الطبعة الثانية. دار إقرأ: بj.وت. EF الكتابة لألطفال). م1983(نجيب، أحمد 
اســـية . لســـمات وخـــصائص كتـــب [طفــال FـــE الـــدو املتقدمـــة ) م1985. (نجيــب، أحمـــد را�Wلقـــة الد

 ينـاير ـ 28القا�رة مـن . ل ـ كتب [طفال ومجالRuم EF الدو املتقدمة1984م ;قليمية لعا
ص . مركـز تنميـة الكتـاب العر�ـي. الmيئة املصرtة العامة للكتـاب: القا�رة. 1984 ف>.اير 2

  . 127 ـ 115ص
الmيئـة املـصرtة : القـا�رة. أدب [طفـال ـ فلـسفتھ، فنونـھ، وسـائطھ). م1986. (الmي��، �ـادي �عمـان

  .العامة للكتاب
ا�Xلـس : الlوtـت). 123رقـم (سلسلة عالم املعرفـة . ثقافة [طفال). م1988. (الmي��، �ادي �عمان

  .نالوط�� للثقافة والفنو وËداب
اسية . لالطفل والكتاب ـ كتب [طفال EF الدو املتقدمة) م1985. (يوسف، عبدالتواب را�Wلقة الد

 ينـاير ـ 28القا�رة مـن . لل ومجالRuم EF الدو املتقدمة ـ كتب [طفا1984;قليمية لعام 
ص . مركـز تنميـة الكتـاب العر�ـي. الmيئة املصرtة العامة للكتـاب: القا�رة. 1984 ف>.اير 2

 .91 ـ 49ص
كيف تصبح القراءة حبا عائليا؟، مجلة العر�ي).م1995. (يوسف، عبدالتواب

ً ً
، السنة 440العدد . (

ة ;عال: الlوtت). 38 ا رو   .168 ـ 164ص ص. مز
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