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 تالميذ الصف الخامس االبتدائي  أثر القصة في تنمية القيم لدى
 في دولة الكويت

 ليمى حسين كاوياني 
 قسم أصول التربية، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة، مصر.

 prof.kawiany@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 :الممـخص

لكشف عن أثر القصة في تنمية القيم لدى تالميذ الصف الخامس ىدفت ىذه الدراسة إلى ا
صفين من االبتدائي في دولة الكويت، وذلك من خالل تطبيق المنيج التجريبي عمى 

صفوف الخامس االبتدائي، بمدرسة عبدالعزيز الرشيد في منطقة الفروانية التعميمية، 
. مستخدمة الباحثة األسموب م2018 -2017بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

فاعمية استخدام األسموب وقد توصمت الدراسة إلى القصصي عمى العينة التجريبية، 
القصصي في تنمية القيم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويت، وبناء 

توظيف قصص تعميمية تيدف إلى تنمية  عميو تم تقديم التوصيات والمقترحات التالية:
القيم األخالقية داخل كل درس من دروس الوحدات، واإلفادة من برنامج تنمية القيم  بعض

ضرورة التركيز عمى الجانب الوجداني أثناء األخالقية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي، و 
تعمم القيم التربوية والذي يعد حجر األساس في تعمم القيم، وتييئة الجو المناسب داخل 

تعداًدا لتقبل القيم وممارستيا، وتوفير بعض المواقف التعميمية المناسبة الفصل الدراسي اس
 من واقع حياة التالميذ داخل الفصل الدراسي مما يجعل ممارسة القيم تتم بشكل واقعي.

 الكممات المفتناحية: القصة، القيم، المواقف التعميمية، الجانب الوجداني. 
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The Effect of the Story on the Development of Values of 
the Fifth Grade Primary students in the State of Kuwait 

Liala Husien Qaywni 
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 E-mail: prof.kawianyL@hotmail.com 

ABSTRACT: 

This study aimed to discover the effect of the story on the 
development of values between fifth-grade primary students in the 
State of Kuwait, by applying the experimental curriculum to two 
of the fifth primary grades, at Abdulaziz Al-Rashid School in Al-
Farwaniyah Educational area, in the second semester of the 
academic year 2017-2018. The researcher used the narrative 
method on the experimental sample. The study found the 
effectiveness of using the narrative method in developing the 
values of the fifth elementary grade students in the State of 
Kuwait, and accordingly the following recommendations and 
proposals were presented: Employ educational stories aimed at 
developing some moral values within each A lesson from the unit’s 
lessons, taking advantage of the program to develop moral values 
for fifth-grade primary students, and the need to focus on the 
emotional side while learning educational values, which is the 
cornerstone of learning values, creating an appropriate 
atmosphere within the classroom in preparation for accepting and 
practicing values, providing some appropriate educational 
situations from The reality of students' lives in the classroom, 
which makes the practice of values takes place in a realistic 
manner. 

Keywords: story, values, educational situations, the cognitive 
domain.  
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 المقـدمـة:
تعد القيم دوافع محركة لسموك الفرد، ومحددة لشخصيتو، فضاًل عن أىميتيا 

ميو أن يتبنى نظام بالنسبة لممجتمع، ولكي يتمكن الفرد من الحياة في مجتمع ما، فإن ع
القيم السائد فيو، والسموك القيمي مكتسب من عدة روافد أساسية عبر حياة اإلنسان، 
ومن أىم تمك الروافد عممية التعمم؛ ولذلك فالتربويون يبدؤون بترسيخ القيم عند الطفل 

 منذ مراحل تعميمو األولى. 
لخيارات األفراد  حيث تعمل القيم عمى وقاية الفرد من االنحراف، وىي موجيات

في مجاالت الحياة كافة، وتساعده عمى تحمل المسئولية تجاه حياتو، ليكون قادًرا عمى 
تفيم كيانو الشخصي، والتمعن في قضايا الحياة التي تيمو، وتؤدي بو إلى اإلحساس 

 (. 127، 2012بالرضا)فراج، 
مع، وىذه ويتضح مما سبق مدى أىمية القيم التربوية في حياة الفرد والمجت

األىمية تمقي مسئولية كبيرة عمى المعنيين باألمر فيما يتعمق بضرورة غرس القيم 
وتنميتيا لدى أفراد المجتمع، وذلك من خالل المؤسسات التربوية فيو، والتي تتولى تحديد 

 ىذه القيم التربوية ووضع المناىج والبرامج التربوية القادرة عمى إكسابيا لدى الناشئة.
موب القصص أحد أساليب التدريس التي يمكن من خالليا غرس القيم ويعد أس

وتنميتيا، حيث تعد القصة من أقوى عوامل جذب المتعمم بطريقة طبيعية، وأكثرىا شحًذا 
النتباىو إلى حوادثيا، ومعانييا، فتثير القصة بأفكارىا وصراع األشخاص فييا وتعقد 

يم، وبيئِتيا الزمانية والمكانية، وبمغتيا، أحداثيا، وبتصويرىا عواطَف الناس وأحاسيسَ 
وبطرائق تقديميا المختمفة؛ كثيًرا من االنفعاالت لدى القراء، وتجذبيم إلييا وتغرييم 

 (.97، 2004بمتابعتيا واالىتمام بمصائر أبطاليا )الوائمي، 
ومن َثّم فالقصة ُتعدُّ سالًحا قوًيا في تغيير السموك والقيم لدى اإلنسان، خاصة 
إذا كانت ىذه القصص مصورة، وكان الشخص في بداية حياتو وتكوين اتجاىاتو 
وتصوراتو؛ أي في مرحمة الطفولة. وقد أثبت الواقع والدراسات التربوية أن لمقصة أىميتيا 

وخاصة تمك التي تحتوي عمى شخصيات تكون  في تنمية القيم التربوية لدى األطفال،
بطاليا ويعايش أحداثيا، وبالتالي يحاول تقميدىا؛ أقرب لواقعو؛ فيتخيل نفسو مكان أ

فتظير آثارىا عمى سموكو، الذي يبدأ بالتغير، حتى يصبح شخصا محبوبا يمفت االنتباه لو 
 مثل األشخاص البارزة بالقصة.
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وتقوم القصص بتركيز انتباه وتفكير وطاقة الطفل، ومن ثم تساعده عمى تطوير 
عي الذاتي لديو، فيي تظل نشطة معو أو داخل عقمو مياراتو الشخصية والمثابرة والو 

 (. 1997ووجدانو خالل مراحل عديدة تالية من عمره )عبدالحميد، 
منذ –ومما يؤكد أىمية دور القصة في تربية األطفال أننا وجدنا اآلباء واألميات 

ممين يمجؤون إلى األسموب القصصي في توجيو سموك أبنائيم، كما رأينا المع -قديم الزمان
يعتمدون عمى القصص في ترسيخ أفكارىم لدى التالميذ؛ وقبل أولئك وىؤالء فقد  -أيضا-

شغمت القصة مساحة واسعة في القرآن الكريم والسنة عمى اعتبار أنيا أسموب من أساليب 
التربية، وىذا يؤكد أن ليا دوًرا ميًما وليا تأثيرا منقطع النظير، وذلك ألن القصة ىي 

 رب لمنفس من األساليب األخرى في النصح واإلرشاد. األسموب األق
وقد أشارت الكتابات والدراسات التربوية إلى أن القصة من أكثر أساليب التربية 
فعالية وأقواىا أثًرا، وىي وسيمة مشوقة لمصغار والكبار، تحدث أثرىا في النفس وتشعر 

يا، فال يشرد ذىنو عن مربيو اإلنسان بالمتعة وتجعمو ينجذب إلييا وينتبو إلى كل أحداث
 (. 1996)الزحيمي، 

فالقصص بما تقدمو من شخصيات محسوسة مألوفة لدى الطفل، وبما تعرضو 
من صور حسية لؤلحداث المختمفة، تتفق مع طريقة األطفال في التفكير، وتزيد من قوة 

 (.   2000وشدة فعالية اإلمكانات الذاتية لديو )نجيب، 
احثين دور القصص في تثقيف الناشئة؛ حيث تسيم وقد أكد كثير من الب

 (. 2010القصص المثيرة في تثقيف الطفل وليا منيجًا تربويًا واضحًا عميو )قرانيا، 
وبناًء عميو، تسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر القصة في تنمية القيم لدى 

عة من القصص، طمبة الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويت، من خالل تطبيق مجمو 
قصة، من تأليف الباحثة، والمنشورة من قبل دار سبارك في دولة الكويت،  19عددىا 

قيمة تربوية مستمدة من الشريعة اإلسالمية، ضمن  27وتشمل ىذه القصص عمى 
مجموعة القيم التي شمميا مشروع تأصيل القيم التربوية المطبق من قبل وزارة التربية في 

يع المدارس التابعة ليا؛ عمى أن ُتطبَّق مجموعة القيم التي اختارتيا دولة الكويت عمى جم
الباحثة في فصل دراسي واحد، عمى صف من صفوف الخامس االبتدائي كمجموعة 
تجريبية، بيدف معرفة أثرىا عمى قيميم من خالل تطبيق مقياس قبمي وبعدي يقيس القيم 

 لدى عينة الدراسة.
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  مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
اىتمت دولة الكويت بموضوع القيم التربوية وأكدت عمى ضرورة غرسيا في 
أبنائنا، وكون الباحثة معممة ترى أن القيم التربوية ما ىي إال سموكيات مكتسبة من البيئة 
المحيطة، وألن المعمم في دولة الكويت مكمف بأن يعطي القيمة المطموبة منو كما في 

المقدم من قبل وزارة التربية، وىو مقيد بوقت محدد خالل مشروع تأصيل القيم التربوية 
الحصة ال يتجاوز العشر دقائق، فقد استقرت  الباحثة عمى تقديم القيمة لمتالميذ من خالل 
قصة مصورة قصيرة، يكررىا عمييم المعمم خالل الفترة الخاصة بالقيمة، وكذلك في 

ذ ويتأثرون بشخصياتيا، ويحاولون حصص النشاط واالحتياط، بحيث ينجذب إلييا التالمي
 تقميدىا ومع الوقت يكتسبون سموكيا المراد إكسابو ليم. 

وتأخذ القصة لدى الطفل مكانا بارزا في أدبو، كوسيمة تربوية ميمة تساعده في 
 (.2010تشكيل شخصيتو في المرحمة المبكرة منيا بشكل خاص )بركات، 

ما أثر سة في السؤال التالي: ومن خالل ما سبق، يمكن صياغة مشكمة الدرا
 القصة في تنمية القيم لدى طمبة الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويت؟

 فروض الدراسة:
 الباحثة التحقق من صحة الفروض التالية: تحاولفي ضوء مشكمة الدراسة 

( بـين متوسـطي درجـات 0005ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ) .1
عــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــي القيــاس القبمــي عمــى تالميــذ فــي المجمو 

 مقياس القيم التربوية.
( بـين متوسـطي درجـات 0005ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ) .2

تالميــذ فــي المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــي القيــاس البعــدي عمــى 
 مقياس القيم التربوية.  

( بين متوسطي درجات 0005صائية عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إح .3
 تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس القيم التربوية. 
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 أىمية الدراسة:
 تبرز أىمية الدراسة في النقاط التالية: 

تنبع أىمية الدراسة من أىمية موضوع القيم التربوية، والتي تسعى وزارة التربية  .1
ت لغرسيا في التالميذ وتنميتيا في شخصياتيم من خالل تطبيق مشروع بالكوي

 تأصيل القيم التربوية في المدارس.
إلقاء الضوء عمى أىمية األسموب القصصي في تنمية القيم لدى تالميذ المرحمة  .2

 االبتدائية. 
التحقق من فاعمية األسموب القصصي في تنمية بعض القيم لدى تالميذ الصف  .3

بتدائي، وقياس مدى نجاحو في تعزيز القيم التربوية لدى تالميذ ىذه الخامس اال
 المرحمة. 

تخدم ىذه الدراسة المعممين والوالِدين، من خالل تسييل توجيو األطفال وتعديل  .4
 سموكيم.

اإلسيام في تطبيق مزيد من الدراسات العممية عمى كافة صفوف المرحمة  .5
 عمييم في تنمة القيم. االبتدائية في معرفة أثر األسموب القصصي

 أىداف الدراسة:     
 الدراسة الحالية إلى: تىدف
التعرف عمى أثر القصة في تنمية القيم لدى طمبة الصف الخامس االبتدائي في  .1

 دولة الكويت.
التعــرف عمــى قــيم الطمبــة ) أفــراد عينــة الدراســة (  قبــل تطبيــق القصــص وبعــد  .2

 تطبيقيا.
ـــة الكشـــف عـــن أىميـــة المـــدخل القصصـــي  .3 ـــيم لـــدى طمبـــة المرحم فـــي تنميـــة الق

 االبتدائية.
 
 
 



 قصة في تنمية القيم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويتأثر ال
 ليمى حسين كاوياني/د

 

 -562- 

 حدود الدراسة:
 اقتصرت ىذه الدراسة عمى: 
مـــن ناحيـــة العينـــة: اقتصـــرت ىـــذه الدراســـة عمـــى صـــفين مـــن صـــفوف الخـــامس  .1

االبتدائي، بمدرسة عبدالعزيز الرشيد في منطقة الفروانية التعميمية، خالل الفصـل 
 م. 2018 -2017الدراسي الثاني من العام الدراسي 

من ناحية الموضوع: تم االلتزام بالقيم التربوية التي شـمميا مشـروع تأصـيل القـيم  .2
التربوية المطبق مـن قبـل وزارة التربيـة فـي دولـة الكويـت، كمـا اقتصـر مـن ناحيـة 
أسموب التدريس عمى األسموب القصصي باعتباره مدخاًل فـاعاًل فـي إكسـاب القـيم 

 وتنميتيا.
   مصطمحات الدراسة:

: ىي "األحدوثة التي تكتـب، األمـر الحـادث: الشـأن" )القـاموس العربـي الشـامل، القصة -
(. وىي شكل من أشكال األدب الشيق، فييا جمال ومتعة وليا كما لكـل عمـل 1997،460

فنــي مقومــات فنيــة، ومــن أىــم ىــذه المقومــات الفكــرة الجيــدة، والبنــاء، والحبكــة الســميمة، 
 (. 76: 1994، والشخصيات الحية. )نجيب، واألسموب المغوي المناسب

وُتعــرَّف عمــى أنيــا "مجموعــة مــن األحــداث، يروييــا الكاتــب، وىــي تتنــاول حادثــة 
واحدة، أو حـوادث عـدة، تتعمـق بشخصـيات إنسـانية، تتبـاين أسـاليب عيشـيا وتصـرفيا فـي 
ة الحيـاة، عمــى غـرار مــا تتبـاين حيــاة النـاس عمــى وجـو األرض، ويكــون نصـيبيا فــي القصــ

 (. 97، 2013متفاوتا من حيث التأثير والتأثر" )قورة، وأبو لبن، 
ىي "المبادئ والمعـايير التـي يضـعيا مجتمـع مـا فـي ضـوء مـا تـراكم مـن خبـرات القيم:  -

ــراد المجتمــع لتنظــيم العالقــات  ــاء جماعيــة يصــطمح عمييــا أف وتتكــون نتيجــة عمميــات انتق
التربويــة، وتحقيقيــا مــن أىــم مقاصــد عمميــة  بيــنيم؛ لــذا تعــد القــيم إحــدى مرتكــزات العمميــة

: 2011(. ويعرفيـــا )أبـــو شـــعيرة وغبـــاري، 148: 2005التنشـــئة االجتماعيـــة" )البـــدري، 
( بأنيــا "الحكــم الــذي يصــدره اإلنســان عمــى شــيء مــا ميتــديا بمجموعــة مــن 226-227

، وىـي المبادئ، والمعايير التي وصفيا المجتمع الذي يعيش فيـو والـذي يجـد المرغـوب فيـو
موجيـــات ســـموك األفـــراد ضـــمن ثقافـــة معينـــة أو مجتمـــع معـــين، وتكتســـب عبـــر التنشـــئة 
االجتماعية، ويعطييا األفـراد اىتمامـا خاصـا، وتشـكل مبـادئ تتكامـل فييـا األىـداف الفرديـة 
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مع األىداف االجتماعية". ويقصد بالقيمة ىنـا المبـدأ الـذي يـؤمن بـو الشـخص ويعبـر عنـو 
 في سموكو.

 طار النظري والدراسات السابقة:اإل  –أوالً 
 اإلطار النظري: -أ
 مفيوم القصة: -

يقصـد بقصـص األطفـال "كـل مـا يكتـب لؤلطفـال نثـرا بقصـد اإلمتـاع أو التسـمية أو 
التثقيـــف، بحيـــث يـــروى فـــي شـــكل أحـــداث وقعـــت لشخصـــيات معينـــة، ســـواء أكانـــت ىـــذه 

ئنات الحيـة أم الجـان" )المركـز الشخصيات واقعية أم خيالية، وسواء أكانت تنتمي لعالم الكا
 (.63: 2010العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج، 

 عناصر القصة:
 .الحبكة أو العقدة 
 .الشخصيات 
 .الموضوع 
 .البيئة 
 .الشكل العام الذي تخرج فيو 

ولمقصــة موقــع خــاص عنــد األطفــال، فيــي تــؤدي دورا مــؤثرا وميمــا فــي حيــاتيم،  
ليم، والفـن الـذي يتصـمون بـو منـذ أن يتفـتح عمـى العـالم حيث إنيـا الفـن الـذي يتفـق وميـو 

إدراكيم ويبنى خياليم، ويبث مشاعر الخير والنبل في نفوسيم، ويربـي قـوة الخمـق واإلبـداع 
عنـدىم، كمـا أنيـا مـن أكثــر صـور األدب شـيوعا فـي عصـرنا، ومــن أقـدر فنـون المغـة عمــى 

دائيــة خاصــة. )المركــز العربــي خدمـة مختمــف األنشــطة وتحقيــق األىــداف فــي المرحمــة االبت
 (.2010لمبحوث التربوية لدول الخميج، 

 أنواع قصص األطفال: -
بــداعيم   تشــمل قصــص األطفــال كــلَّ تمــك القصــص التــي يبتكرىــا خيــال المــؤلفين وا 

الخــاص، حتــى ولــو كانــت تقــوم عمــى أســاس حكايــات مــن الواقــع، فــإذا كانــت القصــة مــن 
ذا الممكن أن تحدث اآلن، أو كانت ممك نة الحدوث بالماضي، فإنيا تسمى قصـة واقعيـة. وا 
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كانــت القصــة مرتبطــة بأحــداث، أو تــدور حــول وقــائع ال يمكــن أن تحــدث اآلن، أو يصــعب 
 (.1997تصديق حدوثيا في الماضي؛ فإنيا تسمى قصة خيالية )عبدالحميد، 

 ويمكن تصنيفيا إلى:
صــي مشــوه لؤلحــداث : وىــي أحاديــث ال نظــام ليــا، فيــي "ســرد قصقصــص األســطورة -

التاريخية، تعمد إليو المخيمة الشـعبية، فتبتـدع الحكايـات الدينيـة والقوميـة والفمسـفية لتثيـر 
 بيا انتباه الجميور".

: "حكايـة قصـيرة نثريـة أو شـعرية تبـرز أحـداثا وشخصـيات وىميـة، القصص الخرافيـة -
ــع  ــذىن يتتب ــة، بحيــث إن ال ــراءى مــن خالليــا أحــداث وشخصــيات واقعي ــد قراءتيــا أو تت عن

 سماعيا المعنى الظاىر والمعنى الباطن في الوقت نفسو".
: "شـكل سـردي تقميـدي، تضـم صـور الشـعوب وبطوالتيـا األخالقيــة الحكايـات الشـعبية -

 والتعميمية واالجتماعية بشتى مغامراتيا".
ــة، ويمكــن قصــص الحيــوان - ــدور البطول ــوان ب ــوم فييــا الحي ــواع واتجاىــات يق : ىــي أن

ىــذا النــوع مــن القصــص حســب موضــوعاتيا وأىــدافيا وأســموب معالجتيــا إلــى:  تصــنيف
قصـص أدبيـة خرافيـة، وقصـص عمميـة تعميميــة، وقصـص دينيـة إيمانيـة، وقصـص فكاىيــة 
تجمــع الفكاىــة والنقــد، إال ان أىــدافيا كميــا نقــل الحكمــة، واالســتفادة مــن العبــرة، وتحقيــق 

 المثل.
ل كائنـــات مـــا فـــوق الطبيعـــة ذات القـــوى : وىـــي "ســـرد بســـيط، يتنـــاوقصـــص الجـــان -

 الخارقة".
: ىي "ال تستيدف نقل الحقائق إلى األطفال، بل تيـدف إلـى قصص الخيال التاريخي -

 مساعدتيم عمى تخيل الماضي، واإلحساس بأحزان وأفراح األجيال التي سبقتيم".
ات التـي تتعامل ىذه القصص مـع اإلمكانـات العمميـة والتغييـر قصص الخيال العممي:  -

تحصــل فــي المجتمــع، وىــي تكشــف عــن دقــة التفكيــر العممــي؛ ولعميــا الســبب فــي تحويــل 
 الخيال إلى واقع.

: ىــي قصــص قصــيرة وبســيطة تكــون عقــدتيا فــي النيايــة، تســتمد الطرائــف والنــوادر -
موضــوعاتيا مــن الحيــاة اليوميــة، وأحيانــا تكــون بعيــدة عــن الواقــع وتعتمــد عمــى المفارقــات 
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التنــاقض فــي الحيــاة مضــمونًا، وعمــى اإليحــاء غيــر المباشــر أســموبًا، فــي جــو الناتجــة عــن 
 (140 -108:  2003بعيد عن التوتر. )بقاعي، 

 شروط القصص المناسبة لؤلطفال: -
تناولــت الكتابــات التربويــة شــروط المحتــوى المناســب لقصــص األطفــال، ومــن ىــذه 

المقدمــة بــو القصــة، والتسمســل الشــروط مــا يــرتبط بالشــكل؛ مثــل ســيولة المغــة واألســموب 
والترابط والتتـابع المنطقـي، وأن تسـاعد عمـى اإلثـارة والتشـويق، وأن تكـون المغـة فـي حـدود 
قاموس األطفـال المغـوي، وأن يكـون لمقصـة مغـزى تيـذيبي وخمقـي، وأن تراعـي بيئـة الطفـل 

، وأن تعتمـد ومحيطو الثقافي، وأما من ناحيـة التقـديم فيراعـى فييـا أسـموب السـرد والحكايـة
 (2013،97عمى المغة الفصيحة والمناسبة. )قورة، وأبو لبن، 
 :ويتم تقويم قصص األطفال وفقا لممعايير التالية

 .الموضوع 
 .األفكار 
 .الحبكة 
 .الشخصيات 
 .)البيئة )الزمان والمكان 
 .األسموب 
 .السرد والحوار 
  ،(2010اإلخراج. )المركز العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج: 

 : تربية األطفال بالقصة داخل المدرسة وخارجيا -
يعد أسموب التربية بالقصة واحـدا مـن طـرق العـالج العديـدة والناجحـة فـي توجيـو 

 األطفال وذلك ألن:
تفيد القصة في فيم األطفال من خـالل مالحظـة ردود فعميـم والمشـاعر التـي ترسـم عمـى  -

 وجوىيم.
 تشخيص مشكالت األطفال.القصة تعد من األساليب الميمة في  -
 تستخدم القصة بديال لعالج األطفال من المخاوف والرغبات الجامحة. -
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القصة تتميز أنيا ال تحمل األوامر والنواىي والتوجييـات المباشـرة التـي سـئم الطفـل مـن  -
االستماع إلييا، فالدرس منيا يأتي لو بطريقة غيـر مباشـرة؛ ممـا يسـيل عمميـة االسـتيعاب 

 والتمثل.
القصة تنفذ إلى وجدان الطفل فيحس بمشاعر البيجة والتعجب، ويجرب نشوة االنتصـار  -

 والتفوق، ويتمثل مشاعر األلم والحزن، ويدرك قسوة الظمم والقير.
تقدم لمطفل النماذج السوية الصـالحة ليقتـدي بيـا، وتعـزز جانـب الفضـائل لديـو، وتحـذره  -

 (.2004ق صاحبيا )العسمي، من االنحراف والنتائج الوخيمة التي تمح
وفــي ىــذا الســياق فقــد أكــد البــاحثون عمــى أىميــة القصــص لمطفــل، فيــي تنمــي  

ــى  ــرات األول ــديم الخب ــي تق ــة لمشخصــية، وتســتطيع أن تمعــب دورا ميمــا ف الجوانــب المختمف
(. حيــث إنيــا  تتمشــى مــع خصائصــيم، 2010لمقــراءة والتــذوق الفنــي والجمــالي )بركــات، 

تشــبع حاجــاتيم، وتخفــف مــن تــوترىم، وتعــود بيــم إلــى حالــة التــوازن وترضــي دوافعيــم، و 
ــة،  ــو ســاحرة وخالب ــاة، والتعــرف عمييــا بطريق ــواب الحي ــوج أب ــى ول النفســي، وتســاعدىم عم

 (.2000وبأسموب شائق فريد )نجيب، 
كما أن القصـة شـيء مـن غـذاء العقـل والخيـال والـذوق عنـد األطفـال، فيـي تتـيح 

الخيال في شتى العوالم، ويقفوا عند حوادث حصمت بـاألمس أو  ليم أن يطوفوا عمى أجنحة
لـــم تحـــدث مطمقـــا، ويتعرفـــوا عمـــى قـــيم وأفكـــار وحقـــائق جديـــدة؛ فاألطفـــال شـــديدو التعمـــق 
بالقصص، وىم يستمعون إلييا أو يقرؤونيا بشغف، ويحمقون في أجوائيـا ويتجـاوبون مـع 

؛ حيـث تقـودىم بمطـف ورقـة وسـحر أبطاليا، ويندمجون مع أحداثيا ويتعايشون مع أفكارىـا
إلى االتجاه الذي تحممو، إضافة إلى أنيا توفر ليم فرصا لمترفيو في نشاط ترويحي وتشبع 
ميوليم إلى المعب؛ لذا فإنيا ترضي مختمف المشاعر واألمزجة والمدارك واألخيمـة باعتبارىـا 

 (.1993عممية مسرحة لمحياة واألفكار والقيم )حسن،
األخـرى، والتـي يعتمـدىا بالقصة أكثر تأثيرا مـن األسـاليب التربويـة ولذلك فالتربية 

ــار فــي تنشــئة الصــغار مثــل التربيــة: بالقــدوة الحســنة، وبالموعظــة والخطــاب المباشــر  الكب
والحوار اليـادئ، وبـالثواب والعقـاب، وبالعـادة، وباألحـداث. فـالمربي يسـتخدم القصـة لتربيـة 

ربيـة الـروح، وتربيـة العقـل، وتربيـة الجسـم )العسـمي، النفس اإلنسـانية بمختمـف نواحييـا: ت
2004.) 
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 أثر القصة في تنمية القيم عند الطفل: -
تسيم التربية بدور كبير في عمميـة تكـوين القـيم التربويـة لـدى التمميـذ مـن خـالل 
المؤسسات التربوية المختمفة في المجتمع، وليس المقصود بالتربيـة ىنـا التربيـة المدرسـية 

ــي األســرة، وفــي وحــدى نمــا المقصــود بيــا التربيــة بمعناىــا الواســع، فــي المدرســة، وف ا، وا 
الشارع، وفي النادي، وفي المسجد والكنيسة، وفي جماعات األصدقاء، وفـي كـل مكـان يـتم 
فيــو احتكــاك بــين الفــرد وغيــره مــن النــاس، فمــن خــالل ىــذا االحتكــاك، يــتم التفاعــل، ويــتم 

ــأثير والتشــكيل األيــديولوج ي أي تكــوين التصــورات، أو االتجاىــات والميــول، التــي تحــدد الت
أنواع السموك التي يسمكيا الفـرد، وأنـواع العالقـات التـي تربطـو باألشـياء واألفكـار، وموقفـو 
من كل منيا، ومدى قبولو ليا أو رفضو إياىا. وىذه االتجاىات التي تتكـون عنـد الشـخص 

تنمو االتجاىات وتتجمع، وتكون ما يسـمى  تكون في أول األمر متصمة بمواقف معينة، ثم
بالقيمة، التـي تمثـل غايـة مـا يتصـوره الشـخص مـن الكمـال الـذي يحـاول أن يصـل إليـو أو 

 (27 – 26، 1990يبمغو )عبد الغني عبود، 
وتعد القيم التربوية إحدى مرتكزات وأىداف ووظائف العمل التربوي، وىـذه التربيـة 

ة المؤسسات التربوية داخـل المجتمـع، والجميـع يسـعى إلـى مسؤولية اآلباء والمعممين وكاف
تأكيـد النســق القيمـي اإليجــابي، وحـذف القــيم السـالبة التــي تعـوق حركــة التنميـة بــالمجتمع 

 (.2003)حالوة، 
حيث إن أثرىا كبير في تيـذيب طبـائع الطفـل، وارتقـاء وجدانـو، ونشـدان الفضـيمة 

ر الــنص المعبــر زادا جمــيال مــؤثرا، بوصــفو وصــوال إلــى غايــات أخالقيــة مثمــى، عمــى اعتبــا
 (.2003خالصة فكر، وجنى عقول وأفيام )كيوان، 

وقــد دلــت الدراســات الحديثــة عمــى أن المكونــات األساســية لشخصــية الفــرد التــي  
تتشكل فـي المسـتقبل، تنشـأ وتترسـخ فـي عقـل الطفـل وجيـازه العصـبي منـذ سـنواتو البـاكرة 

 (.2001)عبداهلل، 
ــا  ــة مــع فالطفــل يحت ــأمالت الخارق ــبعض الت ــراء تصــوراتو ب ث ــو، وا  ــى دعــم خيال ج إل

ضرورة تطعيميـا بـبعض القـيم التربويـة المرغوبـة، فـالقراءات الحـرة أكثـر تـأثيرا وفعاليـة فـي 
تكوين فكر النشء واتجاىاتيم، فيم قادة الغـد وصـانعوا المسـتقبل فـإذا أحسـن تثقـيفيم منـذ 

يير الصـحيحة لمحكـم عمـى األشـياء ممـا يحقـق ليـم الصغر فإنيم يشبون وقـد امتمكـوا المعـا
 (.2003ولممجتمع الخير واالزدىار )حالوة، 
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 الدراسات السابقة: -ب
حظيــت الدراســات التربويــة الخاصــة بموضــوع القصــص وأثرىــا فــي غــرس القــيم 
وتنميتيــا لــدى الطمبــة باىتمــام الكثيــر مــن البــاحثين، ونظــرا لتعــدد وتنــوع الدراســات الســابقة 

تعرضــت ليــذا الموضــوع بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، اختــارت الباحثــة مــن ىــذه  التــي
الدراسـات تمــك التـي تــرتبط بدراسـتيا الحاليــة ارتباطـًا وثيقــًا، سـواء فــي ىـدفيا أو فــي تنــاول 

 جانب معين من جوانبيا. 
 (:1992دراسة سالمة ) -

قبل المدرسة"،  جاءت ىذه الدراسة بعنوان "المضامين القيمية في قصص أطفال ما
وىدفت إلى التعرف عمى القيم التربوية المتضمنة في قصص أطفال ما قبل المدرسة، والتعرف 

طفاًل وطفمة، وقام  120عمى القيم المناسبة لمطفل في ىذه المرحمة، وتكونت عينة البحث من 
د ، واستخدم الباحث استبيان تحدي120كل طفل بقص قصة يعرفيا وبذلك أصبح عدد القصص 

القيم التربوية الالزمة لمطفل، وقائمة القيم التربوية، وبطاقة رصد قصص األطفال، واستمارة تحميل 
قيمة منيا  37المضمون، ومن نتائج الدراسة أن القيم المناسبة لمطفل في ىذه المرحمة حوالي 

ء. وأن التعاون، والصدق، واألمانة، وحب اآلخرين، واالستئذان، والتحية، والنظافة، والوفا
القصص التي يستمع إلييا األطفال ىي قصص عن الطيور والحيوانات وقصص اجتماعية. وأن 

 القصص المقدمة لمطفل قاصرة عن إشباع حاجاتيم االنفعالية كالحاجة إلى السعادة.
 (:Derscheid, 1997دراسة دي رشيد ) -

في تحديد وقد جاءت ىذه الدراسة بعنوان "استخدام القصص األخالقية لؤلطفال 
العالقة بين إصدار األطفال لؤلحكام الخمقية وقدرتيم عمى التعقل الخمقي". وىدفت إلى 
الكشف عن الدور الذي يمكن أن تقوم بو القصة في تنمية قدرة األطفال عمى التفاعالت 
االجتماعية وزيادة إحساسيم برغبات اآلخرين واحتياجاتيم، وقد تألفت عينة الدراسة من 

من أطفال مرحمة ما قبل المدرسة من الجنسين ممن تتراوح أعمارىم ما بين  ( طفالً 17)
ألطفال الممتحقين بمركز الرعاية النيارية بجامعة ميدوسترون، ( سنوات من ا5 – 3)

وقامت الباحث بإلقاء مجموعة من القصص عمى األطفال من أفراد عينة البحث دارات 
حول أطفال من نفس أعمارىم يقومون بأنشطة مألوفة ليم وفي مواقف حياتية مرتبطة 

 بيم.
مقية عمى المواقف الموجودة وطمبت من األطفال أن يقوموا بإصدار أحكاميم الخ

في ىذه القصص، وتفسيرىم ألسباب إصدارىم لتمك األحكام، وتوصمت ىذه الدراسة إلى 
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األثر اإليجابي والفعال الستخدام أسموب السرد القصصي في تنمية قدرة األطفال عمى 
إصدار األحكام الخمقية كمما تقدموا في السن، كما توصمت إلى أن استخدام سرد القصص 
التي تحتوي عمى القيم االجتماعية والخمقية ألطفال مرحمة الرياض يعد أداة جيدة ومفيدة 
في مساعدة األطفال عمى التفكير في اآلخرين وتقبل وجيات نظرىم، والتعرف عمى 

 الوسائل التي يمكن أن يستند إلييا الفرد عند إصداره ألي حكم من األحكام. 
  ( ne,; Jacques, 2000Fontai)جاكو وـنتان، و فدراسة  -

ناقشت ىذه الدراسة نتائج تطبيق برنامج لمتربية األخالقية يقوم عمى أساس 
في مدرسة ابتدائية، وقد طبق البرنامج عمى عينة من األطفال  Kohlbergكولبرج  نظرية

دراسة آثار ىذا البرنامج عمى مستواىم  ىو( سنوات. وكان اليدف األساسي 6في سن )
درسة. وقد تم مقارنة فصل تجريبي بفصمين مع نفس المناىج الشمولية في العنف بالم

تبعًا لمستواىم التعميمي، والعنف والنمو األخالقي. وقد اعتمدت الدراسة عمى مجموعات 
فعمية تيتم بالمشاكل األخالقية. وكشفت النتائج عن زيادة النمو األخالقي ونقص السموك 

غير دال من مستوى األطفال التعميمي، ولكن الفصل  العنفي. وعمى العكس، قد لوحظ تأثير
التجريبي أثبت أنو أقل تجانسًا. كما اتضح أن ىناك تأثيرًا لبعض الصفات الشخصية في 

 المعمم ال يجب التغاضي عنيا.
 (Fields, M., 2000دراسة فيمدس ) -

ية وجاءت ىذه الدراسة بعنوان "إقرأ قصتي"، وىدفت إلى تعرف أثر القصة في تنم
األخالق لدى األطفال في مرحمة رياض األطفال، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من 
األطفال في مرحمة رياض األطفال والمعممات القائمين برعايتيم في الفصل، حيث كانت 
المعممة تقوم بتقديم النشاط القصصي في حجرة الدراسة من خالل الصور واألشكال 

 والكروت.
إلى أن القصص أثرت في مشاركة األطفال في األنشطة  وتوصمت ىذه الدراسة

 الخاصة بمرحمة رياض األطفال وتكوين الثقة بالنفس لدييم.
 (:2001دراسة عبد الحكيم ) -

جاءت ىذه الدراسة بعنوان أثر شخصيات القصة في تنمية بعض القيم األخالقية 
بناء برنامج قصصي لدى طفل الروضة من خالل برنامج قصصي مقترح"، وقامت الباحث ب

لتنمية بعض القيم األخالقية لدى طفل الروضة، وتحديد شخصيات القصة ما بين حيوانية 
أو بشرية التي يمكن االعتماد عمييا في تنمية بعض القيم األخالقية لدى أطفال الروضة . 

طفاًل وطفمة تم اختيارىم  90واستخدمت المنيج التجريبي، حيث شممت عينة الدراسة 



 قصة في تنمية القيم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويتأثر ال
 ليمى حسين كاوياني/د

 

 -566- 

 90( سنوات ونسبة الذكاء ما بين )5:  4قة مقصودة تراوحت أعمارىم الزمنية من )بطري
(، وتم تقسيميم إلى ثالث مجموعات متساوية؛ مجموعتين تجريبيتين، ومجموعة 121: 

 ضابطة.
واستخدمت الباحثة كاًل من اختبار رسم الرجل ومقياس القيم المصور )إعداد 

توصمت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج القصصي  سيير عثمان( كأدوات لدراستيا، وقد
ذات الشخصيات البشرية والتنوع في أساليب تقويميا مما يعمل عمى إكساب األطفال بعض 
القيم األخالقية )اتباع آداب السموك، والصدق، واألمانة، وااللتزام بمبادئ الدين، والعطف، 

 ؤىمو لمتعامل مع المحيطين بو. وحب اآلخرين، والطاعة( لدى طفل الروضة، التي ت
 (:2003دراسة صوالحة ) -

( دراســـة تحميميـــة لواقـــع القـــيم فـــي عينـــة مـــن قصـــص 2003أجـــرى )صـــوالحة، 
معرفـة مـدى انتشـار القـيم فـي سمسـمة "رحـالت السـندباد الصـغير"  إلـى وقـد ىـدفت األطفال،

يــرق فــي وىــي مجموعــة قصصــية مــن تــأليف الــدكتور عمــاد زكــي منشــورة مــن قبــل دار الب
قصـة، تناولـت المواقـع األثريـة والمواقـع  14، حيـث تكونـت العينـة مـن 1987عمان سـنة 

 السياحية والمدن في المممكة األردنية الياشمية، مستخدما لذلك أسـموب تحميـل المحتـوى،
( قيمة، تشمل عمى مجموعة القـيم 1503أن القصص تضمنت ): إلى الدراسة وقد توصمت

واالقتصادية، والقومية، والوطنية، وأن توزيع ىذه القـيم كـان متفاوتـا  الدينية، واالجتماعية،
بين قصة وأخرى، حيث جاءت القـيم االجتماعيـة بالمرتبـة األولـى، تمييـا القـيم االقتصـادية، 
وبالمرتبة الثالثـة القـيم الوطنيـة، والرابعـة القـيم الدينيـة، وقـد أوصـى الباحـث فـي ضـوء تمـك 

لفين قصص األطفال بـالتوازن والتكامـل المنطقـي فـي توزيـع القـيم النتائج بضرورة التزام مؤ 
عمــى المجــاالت المختمفــة فــي قصــص األطفــال، ولــيس االىتمــام بمجــال عمــى حســاب مجــال 

 آخر.
 (:2007دراسة محمد ) -

وقد جاءت بعنوان "فاعميـة المـدخل القصصـي فـي تنميـة القـيم األخالقيـة والتفكيـر 
ــل الروضــة"، واســتيدف ــيم الناقــد لطف ــة الق ــى أثــر المــدخل القصصــي فــي تنمي ت التعــرف عم

األخالقيــة والتفكيـــر الناقــد لؤلطفـــال، وبنـــاء برنــامج قصصـــي لطفـــل الروضــة لتنميـــة القـــيم 
األخالقيــة والتفكيـــر الناقـــد. واعتمــدت الدراســـة عمـــى المـــنيج التجريبــي، مـــن خـــالل تقـــديم 

 راسة.مجموعة من القصص تستيدف القيم األخالقية التي حددتيا الد
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وقــد أســفرت الدراســة عــن فاعميــة المــدخل القصصــي فــي تنميــة القــيم األخالقيــة  
 والتفكير الناقد لطفل الروضة.

 التعميق العام عمى الدراسات:   
أكدت معظم الدراسات السابقة عمى أىمية القيم، وتطرقت إلى أساليب متعددة لغرسيا 

 ختمف عنيا في النقاط التالية:وتنميتيا لدى الناشئة، غير أن الدراسة الراىنة ت
 أنيا تركز عمى قيم محددة تسعى إلبراز أىمية تنميتيا في المرحمة االبتدائية. -
تسعى إلى إيجاد أسموب جديد وجذاب لتنمية القيم يتناسب مع تالميذ المرحمة االبتدائية،  -

 ولذلك تم اختيار األسموب القصصي.
 مجتمع البحث وعينتو.ندرة الدراسات التي تم تطبيقيا عمى  -

 اإلطار التطبيقي:  –ثانيا
 منيج الدراسة:

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي ذي المجموعتين الضابطة 
 والتجريبية؛ لمناسبتو لطبيعة البحث وأىدافو.

 متغيرات البحث: 
 المتغير المستقل: يتمثل المتغير المستقل في "استخدام األسموب القصصي". -
 لمتغير التابع: يتمثل في "تنمية القيم األخالقية". ا -
 مجتمع الدراسة وعينتيا:  

تكون مجتمع الدراسة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي لمعام الدراسي 
( في منطقة الفروانية التعميمية في دولة الكويت، وقد تم اختيار مدرسة 2017-2018)

؛ لسيولة التطبيق من قبل الباحثة، ولتوافر عبدالعزيز الرشيد االبتدائية بنين عن قصد
اإلمكانيات الفنية واإلدارية الالزمة لتطبيق الدراسة فييا، وتكون عدد أفراد العينة من 

 22صفين من صفوف الخامس االبتدائي، حيث بمغ عدد تالميذ المجموعة التجريبية 
 تمميًذا. 20تمميًذا، كما بمغ عدد تالميذ المجموعة الضابطة 

 ( يبين توزيع تالميذ العينة عمى مجموعتي الدراسة. 1لجدول )وا 
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 (1جدول)
 توزيع تالميذ العينة عمى مجموعات الدراسة 

 طريقة تعميم القيم عدد التالميذ المجموعة الشعبة
 أسموب القصص 22 التجريبية 1
 التقميدية 20 الضابطة 2

 أداة الدراسة:
( 44يتكون المقياس من )(، حيث 2014ي، تم استخدام مقياس جاىز لمقيم )كاويان

 موقفا من المواقف الحياتية تشير عمى إحدى عشرة قيمة تربوية كالتالي:
 (2جدول رقم )

 يوضح توزيع بنود القيم في مقياس القيم

 العدد البنود القيمة
الوالء لموطن – 1  1 ،12 ،23 ،34  4 
بر الوالدين - 2  2 ،13 ،24 ،35  4 
صمة الرحم - 3  3، 14 ،25 ،36  4 
التسامح ونبذ العنف - 4  4 ،15 ،26 ،37  4 
المحافظة عمى الممتمكات العامة - 5  5 ،16 ،27 ،38  4 
ترشيد االستيالك - 6  6 ،17 ،28 ،39  4 
النظافة - 7  7 ،18 ،29 ،40  4 
العمل التطوعي - 8  8 ،19 ،30 ،41  4 
التعاون - 9  9 ،20 ،31 ،42  4 
الصدق - 10  10 ،21 ،32 ،43  4 
األمانة - 11  11 ،22 ،33 ،44  4 

 44 المجموع 
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يقوم التمميذ باإلجابة عن البنود عن طريق اختيار أحد البدائل التالية: )أ، ب،  
 ج(، ويتم تصحيح بنود القائمة عمى أساس أن اإلجابة عمييا تتم كما يمي:

 ةالخاطئة = درجة واحد -المحايدة = درجتان  -درجات  3المطابقة = 
 )وتشير الدرجات المرتفعة عمى فقرات المقياس إلى ارتفاع القيم التربوية لدى التالميذ(.

 الصدق والثبات:
: من خالل حساب معامل ألفا، وقد بمغ معامل ثبات تم التأكد من ثبات المقياس

( عندما 166: 2002(، وىو معامل ثبات مرتفع.  في ضوء ما أكده )عالم ،0.753المقياس )
 ن معامل ألفا يعطي الحد األدنى لمقيمة التقديرية لمعامل الثبات.أوضح أ

تم التطبيق القبمي لمقياس القيم عمى مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية؛ لمتأكد من 
التكافؤ بين المجموعتين في القياس القبمي، وتم ذلك من باستخدام معادلة )ت( الختبار داللة 

 ي كاآلتي:الفروق بين متوسطات الدرجات وى
 (3جدول)

نتائج اختبار )ت( لمقياس القيم التربوية لمتحقق من التكافؤ بين المجموعتين الضابطة 
 والتجريبية في القياس القبمي

 المجموعة الضابطة القياس
 20ن= 

 المجموعة التجريبية
 22ن = 

قيمة 
 )ت(

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

انحراف  متوسط
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

 0.118 40 1.59 4.93 59.77 6.29 62.55 القبمي

 
يتضـــح مـــن ىـــذا الجـــدول أنـــو ال يوجـــد فـــرق دال إحصـــائًيا بـــين متوســـطي درجـــات المجمـــوعتين 
 الضابطة والتجريبية مما يؤكد تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة عند تطبيق مقياس القيم.
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 جراءات تطبيق الدراسة:إ  
 اإلجراءات التالية: اتبعت الباحثة

ـــة ذات الصـــمة بموضـــوع  - االطـــالع عمـــى الدراســـات والبحـــوث الســـابقة العربيـــة واألجنبي
 الدراسة.

ــة الدراســة  - تعــرف مفيــوم القصــة وأنواعيــا وتصــنيفاتيا وتقويميــا ومــدى مناســبتيا لعين
 الحالية.

ميــة القــيم تعــرف أىميــة تربيــة األطفــال بالقصــة داخــل المدرســة وخارجيــا، ودورىــا فــي تن -
 التربوية لدييم. 

االعتماد عمى القيم التربوية التي شمميا مشروع تأصيل القـيم التربويـة المطبـق مـن قبـل  -
 وزارة التربية في دولة الكويت.

(، وتجريــب 2014تــم اســتخدام مقيــاس القــيم التربويــة المســتخدم فــي دراســة )كاويــاني،  -
 د من صدقو وثباتو.مقياس القيم التربوية استطالعيا بيدف التأك

اختيــار عينــة مــن تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي بمدرســة عبــد العزيــز الرشــيدي فــي  -
 منطقة الفراونية التعميمية، وتقسيميا إلى مجموعتين إحداىما تجريبية، واألخرى ضابطة.

ـــا، وعـــرض القـــيم عمـــى  - ـــا قبمًي تطبيـــق مقيـــاس القـــيم التربويـــة عمـــى المجمـــوعتين تطبيًق
ة الضــابطة بالطريقــة التقميديــة، واســتخدام األســموب القصصــي فــي عرضــيا عمــى المجموعــ

 المجموعة التجريبية.
 تطبيق مقياس القيم التربوية عمى المجموعتين تطبيًقا بعدًيا. -
 تحميل النتائج وتفسيرىا وتقديم التوصيات التي خمص إلييا البحث. -

 المعالجة اإلحصائية:
 (.SPSS. V.17اإلحصائية البرنامج اإلحصائي ) استخدمت الباحثة في دراستيا
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 نتائج البحث وتفسيرىا: -
 الفرض األول: -1

( 0.05ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى )ينص الفرض األول عمى أنو: 
بين متوسطي درجات التالميذ في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس 

  .القبمي عمى مقياس القيم التربوية
وتم اختبار صحة ىذا الفرض إحصائًيا من خالل، حساب المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي لمقياس 
 القيم األخالقية، وذلك لحساب داللة الفروق باستخدام قيمة "ت" لعينتين مستقمتين،

 (، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:SPSS. V.17باستخدام البرنامج اإلحصائي )
 (4جدول)

نتائج اختبار )ت( لمقياس القيم التربوية لمتحقق من التكافؤ بين المجموعتين الضابطة 
 والتجريبية في القياس القبمي

 المجموعة الضابطة القياس
 20ن= 

 المجموعة التجريبية
 22ن = 

قيمة 
 )ت(

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

انحراف  سطمتو 
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

 0.118 40 1.59 4.93 59.77 6.29 62.55 القبمي

يتضح من ىذا الجدول أنو ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات 
المجموعتين الضابطة والتجريبية، مما يؤكد تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة عند تطبيق 

 مقياس القيم.
 ض الثاني: الفر  -2

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ينص ىذا الفرض عمى أنو "
( بين متوسطي درجات الطمبة في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 0.05)=

وتم اختبار صحة ىذا الفرض إحصائًيا من خالل " القياس البعدي عمى مقياس القيم التربوية.
واالنحراف المعياري لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة حساب المتوسطات الحسابي 

في التطبيق البعدي لمقياس القيم التربوية، ولحساب داللة الفرق بينيما تم استخدام اختبار )ت( 
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(، SPSS. V.17لداللة الفروق بين متوسطين مستقمين، باستخدام البرنامج اإلحصائي )
 التالي:وجاءت النتائج كما في الجدول 

 (5جدول)
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللة الفروق بين  

متوسطي درجات مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس القيم 
 التربوية

 القياس

 الضابطة
20ن =   

 التجريبية
22ن =   

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

سطالمتو  االنحراف  
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري

 0.01 40 22.47 2.71 127.7 9.87 78.55 البعدي

يتضح من نتائج الجدول السابق تحسن أداء المجموعة التجريبية مقارنة بأداء 
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس القيم التربوية، ويدعم ذلك وجود فرق دال 

( بين متوسطتي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 0.001د مستوى داللة )إحصائيا عن
 . 127.7في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي بمغ متوسط درجاتيا 

وقد استخدمت الباحثة مؤشر مربع إيتا، لتعرف حجم الفرق بين متوسطات درجات 
 تطبيق البعدي لمقياس القيم التربوية.تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في ال

 = 2إيتا
 2ت 

 + درجات الحرية 2ت
 والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا:
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 (6جدول )
 حجم تأثير المتغير المستقل )المدخل القصصي( في المتغير التابع )القيم التربوية(

 ثير حجم التأ د "كوىين" مربع إيتا درجة الحرية قيمة ت

 كبير 6.78 0.92 40 22.47

وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن حجم تأثير ىذه الفروق كبير طبقًا لمؤشر "د" 
% من التباين في المتغير التابع )القيم التربوية لدى تالميذ الصف 92لكوىين، ويمكن القول بأن 

 مدخل القصصي(.الخامس االبتدائي( ترجع إلى تأثير المتغير المستقل )استخدام ال
مما يؤكد فاعمية األسموب القصصي في تنمية القيم التربوية لدى تالميذ المجموعة  
 التجريبية.

(، 1987شحاتة )وقد اتفقت نتائج الفرض الثاني مع نتائج دراسة كٍل من : 
(، 2001(، ودراسة عبد الحكيم )Field, 2000(، ودراسة )Derscheid, 1997ودراسة )
لتي أكدت جميعيا عمى أىمية القصة  وفاعميتيا كمدخل لتنمية القيم التربوية (، ا2007محمد )

 واألخالقية.
 ويمكن إرجاع ذلك إلى أن المدخل القصصي: 

ساعد عمى إثارة انتباه األطفال بالحديث عن بعض القصص التي تشمل مضامينيا عمى قيم  -
 والصدق، والتعاون وغيرىا من القيم.تربوية مثل: االنتماء لموطن، والنظافة، والعمل التطوعي، 

تحريك مشاعر الطفل واستيعابو لمقيم والمثل العميا التي تتضمنيا القصة عندما يتمقاىا، مما  -
 يحرك فيو االتجاه نحو تقميد أبطال القصة.

اتخاذ التالميذ شخصيات القصص المقدمة إلييم وأبطاليا بمثابة نماذج وقدوات يمزم تقميدىا  -
 سموكياتيم وتصرفاتيم؛ مما انعكس عمييم بصورة إيجابية.ومحاكاة 

 الفرض الثالث:  -3
عند مستوى  وينص ىذا الفرض عمى أنو: "ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي  (0.05)=
الفرض، تم استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بين لمقياس القيم التربوية". والختبار صحة ىذا 

 ، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:         متوسطين مرتبطين
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 (7جدول )
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللتيا في تنمية القيم 

 م المدخل القصصيالتربوية لتالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق استخدا

درجة  قيمة ت البعدي القبمي المجموعة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

انحراف  متوسط
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

 0.0001 21 55.09 2.7 127.7 4.93 59.77 التجريبية

( تحسن أداء المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي مقارنة 5يتضح من جدول)
 0.01اس القيم التربوية، ويدعم ذلك وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى بالتطبيق القبمي لمقي

في تنمية واكتساب القيم التربوية لتالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد استخدام المدخل 
 القصصي لصالح التطبيق البعدي.

دراسة صوالحة  :وقد اتفقت نتائج الفرض الثالث مع نتائج دراسة كٍل من 
(، ودراسة دي Fields, M., 2000(، ودراسة فيمدس )2001سة عبد الحكيم )(، ودرا2003)

 Derscheid (1997.)رشيد 
وقامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا ومعامل كوىين، لتعرف حجم 
الفرق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي 

 لتربوية.لمقياس القيم ا
 (8جدول )

 حجم تأثير المتغير المستقل )المدخل القصصي( في المتغير التابع )القيم التربوية(

 حجم التأثير  د "كوىين" مربع إيتا درجة الحرية قيمة ت

 كبير 19.89 0.99 21 55.09

وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن حجم تأثير ىذه الفروق كبير طبقًا لمؤشر "د" 
% من التباين في المتغير التابع )القيم التربوية لدى تالميذ الصف 99، ويمكن القول بإن لكوىين

 الخامس االبتدائي( ترجع إلى تأثير المتغير المستقل )استخدام المدخل القصصي(.
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 وربما يرجع التحسن في أداء المجموعة التجريبية إلى: 
لمقيم التي تركز عمييا القصة المراد لفت انتباه  تركيز الباحثة عمى تييئة التالميذ وذلك بالتقديم -

 التالميذ إلييا؛ وذلك حتى يتم توضيح المغزى القيمي لمقصة.
إبراز تكامل القيم من خالل المجموعة القصصية، وتسميط الضوء عمييا في ظل منظومة القيم  -

 األخرى، وعدم القدرة عمى االستغناء بإحداىا عن األخرى.
ار بين التالميذ حول أبطال القصة، والدخول في مناقشات وسماع أفكارىم إتاحة وقت لمحو  -

يبرز القيم التربوية ويسمط الضوء عمييا في سياق مشوق وممتع وجذاب، مما يساعد عمى 
 تعزيز ىذه القيم لدى التالميذ.

 أن لغة القصص بسيطة وسمسة ومشوقة لمتالميذ، وتجذبيم طريقة سرد القصص. -
في فيم األطفال من خالل مالحظة ردود فعميم والمشاعر التي ترسم عمى تفيد القصة  -

 وجوىيم.
 التوصيات والمقترحات:   

أثبتت نتائج الدراسة الحالية فاعمية استخدام األسموب القصصي في تنمية القيم 
لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويت، وبناء عميو تم تقديم التوصيات 

 ت التالية:والمقترحا
توظيف قصص تعميمية ىادفة، تيدف إلى تنمية بعض القيم األخالقية داخل كل  -1

 درس من دروس الوحدات.
 اإلفادة من برنامج تنمية القيم األخالقية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي. -2
الذي يعد  –أثناء تعمم القيم التربوية  –ضرورة التركيز عمى الجانب الوجداني  -3

 ي تعمم القيم.حجر األساس ف
 تييئة الجو المناسب داخل الفصل الدراسي استعداًدا لتقبل القيم وممارستيا. -4
توفير بعض المواقف التعميمية المناسبة من واقع حياة التالميذ داخل الفصل  -5

 الدراسي مما يجعل ممارسة القيم لديو تكون بشكل واقعي.
مؤشرا جيدا لمممارسات تشجيع التالميذ وتحفيزىم بالشيادات التقديرية، يعد  -6

خالص مع زمالئو ومع اآلخرين.  القيم بكل ود وا 
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 المراجع:
 أوال: المراجع العربية

(. مفاىيم أساسية في التربية وعمم 2011أبو شعيرة، خالد محمد وغباري، ثائر أحمد ) .1
 النفس واالجتماع. األردن: مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

(. مصطمحات تربوية ونفسية. األردن: دار الثقافة 2005البدري، سميرة موسى ) .2
 لمنشر والتوزيع.

(. مدى توافر القيم في عينة من قصص األطفال في 2010بركات، فاتن سميم ) .3
 (.234 -193(، )3(، العدد )26سورية. مجمة جامعة دمشق، دمشق، المجمد )

نروييا(. بيروت: (. قصص األطفال )ماىيتيا، اختيارىا، كيف 2003بقاعي، إيمان ) .4
 دار الفكر المبناني.

(. الطفل بين التربية والتثقيف. المجنة الوطنية القطرية 1993حسن، محمد صديق ) .5
 (.53 -40(، )105(، العدد )22لمتربية والثقافة والعموم. يونيو، السنةّ )

(. األدب القصصي لمطفل ) منظور اجتماعي ونفسي (. 2003حالوة، محمد السيد ) .6
 إلسكندرية.  كمية رياض األطفال. المكتب الجامعي الحديث.جامعة ا

(. منيج التربية في القرآن والسنة. دمشق: دار المعرفة 1996الزحيمي، وىبة ) .7
 لمطباعة والنشر والتوزيع.

(: أثـر شخصـيات القصـة فـي تنميـة القـيم األخالقيـة 2001السيد عبـد الحكـيم، نجـالء ) .8
تـرح، رسـالة ماجسـتير، معيـد الدراسـات والبحـوث لدى طفل الروضة من خالل برنامج مق

 التربوية، جامعة القاىرة، مصر.
(. دراسـة تحميميــة لواقـع القــيم فـي عينــة مـن قصــص األطفــال. 2003صـوالحة، محمــد ) .9

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، جامعـة دمشـق، كميـة التربيـة. المجمـد 
 (.186 -157(، )4(، العدد )1)
(. قصــة الطفــل العربــي. بحــوث وقــراءات فــي قصــص جــائزة 1997لحميــد، شــاكر )عبدا .10

 الشيخة فاطمة بنت ىزاع بن زايد آل نييان لقصة الطفل العربي. الدورة الثانية.
(. قصــــص األطفــــال ومســــرحيم. القــــاىرة: دار أنبــــاء 2001عبــــداهلل، محمــــد حســــن ) .11

 لمطباعة والنشر والتوزيع.



 م 0202لسنة  يناير( األول، الجزء 563مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
  

 -577- 

مدخل لدراسة التربية المقارنة. ط  -يديولوجيا والتربية (. األ1990عبود، عبد الغني ) .12
 . القاىرة: دار الفكر العربي.4
(. قصص األطفال ودورىا التربوي. بيروت: دار العمم 2004العسمي، باسمة بسّام ) .13

 لمماليين.
(. القياس والتقويم التربوي والنفسي: أساسياتو 2002عالم، صالح الدين محمود ) .14

 و المعاصرة. القاىرة: دار الفكر العربي.وتطبيقاتو وتوجيات
(. االتجاىات الحديثة في التربية القيمية بين الشرق 2012فراج، محمود عبده أحمد ) .15

يوليو، بدار ضيافة عين  12-11اإلسالمي والغرب. المؤتمر العممي الثاني عشر 
 (.198 -127شمس، مجمة القراءة والمعرفة، المجمد الثاني، ) 

(. تجميات قصة األطفال ) التجربة السورية ( دراسة تطبيقية. 2010)قرانيا، محمد  .16
 منشورات الكتاب العرب. دمشق.

(. االستراتيجيات الحديثة 2013قورة، عمي عبد السميع، وأبو لبن، وجيو المرسي ) .17
 لتعميم وتعمم المغة: القاىرة: مطبعة شيماء.

ألطفال. القاىرة: مكتبة (. القيم اإلنسانية في أدب ا2003كيوان، عبد العاطي ) .18
 النيضة المصرية.

تقويم مشروع تأصيل القيم التربوية في مدارس التعميم  (.2014كاوياني، ليمى ) .19
، العدد األول، الجزء 2015العام بدولة الكويت. مجمة العموم التربوية. يناير 

 (.  16 -1الثاني، )
القيم األخالقية  (. فاعمية المدخل القصصي في تنمية2007محمد، صفاء أحمد ) .20

(، 7والتفكير الناقد لطفل الروضة، حولية كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، العدد )
(96- 195.) 
(. تطوير مستوى التأليف واإلبداع 2010المركز العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج ) .21

التعميم دراسة استطالعية حول: وواقع تأليف كتب األطفال بمراحل  -في أدب الطفل
 العام في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخميج. )رؤية تحميمية(. الكويت.

(. القصة في أدب األطفال. بيروت: دار الحدائق لمطباعة والنشر 2000نجيب، أحمد ) .22
 والتوزيع.

 (. أدب األطفال. القاىرة: دار الفكر العربي. الطبعة الثانية.1994نجيب، أحمد ) .23



 قصة في تنمية القيم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويتأثر ال
 ليمى حسين كاوياني/د

 

 -022- 

(. القاموس العربي الشامل. 1997بحاث والترجمة بدار الراتب الجامعية )ىيئة األ .24
 بيروت: دار الراتب الجامعية.

(: طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين 2004الوائمي، سعاد عبد الكريم ) .25
 التنظير والتطبيق. األردن: دار الشروق لمنشر والتوزيع.

 ثانيا: المراجع األجنبية  
1- Derscheyd, L. (1997): Use of Moral stories to assess relation 

between preschoolers moral judgment and reasoning and false 

beliefs, paper presented at annual meeting of American 

education research association, Chicago, U.S.A. 

2- Fields, M.(2000). Read my story, childhood: education, 

Vol.(76), NO.(3), Springer. 

3- Fontaine, -Roger; Jacques, -Sylvie(2000): Effect of Moral 

Education on the Social and School Behaviors of Difficult 

Children, Journal of Psychologie francaise, Vol.  (), Sep., 

pp. : . 

 

 


