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  الفصل األول
 اإلطار العام للدارسة

 :املقدمة/أوال

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آلـه                

، إن من فضل اهللا عز وجل على اإلنسان أن خلقه لهدف ولـم يتركـه             وصحبه أجمعين وبعد،  

سدى بل جعل له منهجاً قويماً يسير عليه بدقٍة بالغة ورؤية شاملة لجميع جوانب حياته المادية                

ل نشاطه على األرض حتى يقوم بتحقيق العبودية المطلقة هللا تعالى فـي             والمعنوية بل وفي ك   

قُْل ِإن صالَِتي ونُـسِكي ومحيـاي وممـاِتي ِللّـِه رب }             : جميع تلك الجوانب، قال تعالى    

الَِمينالْع وإذا كانت العبادة هي الغاية والهدف النهائي من خلق اإلنسان لقوله تعالى           ،١:   امو

قيق تلك الغايـة التـي      فإن التربية هي الوسيلة واألداة لتح     ؛  ٢ خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ    

 أجلها، لذا كان لزاماً على المربين المسلمين االهتمام بجوانب ومراحل تلـك             خُِلق اإلنسان من  

التربية وبأساليبها والقضايا ذات الصلة بها وذلك للمساهمة في إعداد األجيال المؤمنة الصالحة             

  .القادرة على مواجهة تحديات العصر بروح القوة ال الضعف

 األساس انصب علماء التربية قديماً وحديثاً لوضع الصورة المثالية للفرد من خـالل              على هذا 

تربيته تربيةً صحيحة سليمة ضمن منظومة  القيم األخالقية والروحية والجمالية والتي تتوافق             

  .مع المجتمع الذي يعيش فيه

ل الهامة في   من المراح " مرحلة الطفولة   "هذا وتعتبر المراحل األولى من عمر اإلنسان        

حياته ألن الطفل ركيزة المجتمع األولى، لذا ال عجب أن نرى المجتمعات المتطـورة توجـه                

اهتمامها إلى العناية بالطفولة والقيام على أمرها في شتى النـواحي االجتماعيـة واألسـرية               

ها وغيرها، حتى أن قضية الطفولة أصبحت من القضايا الهامة التي تقوم من أجل            ...والتعليمية

المؤتمرات والدراسات والبرامج سواء أكانت من قبل مؤسسات حكومية أو أهلية متمثلة فـي              

  .إعالم؛ وتربية وتعليم؛ وصحة؛ وفنون وتقديم كل ما يمكن أن يسهم في الرقي بالطفولة

ن تنوع األساليب والوسائل التربوية مسألة هامة ذلك ألن فلسفة المجتمع وأهدافـه             كما أ 

اعية والفروق الفردية بين األفراد ومستوى ثقافتهم أمور يلزم مراعاتها للنهوض           والبيئة االجتم 

  .بالعملية التربوية

أدب األطفال ألنه يـؤثر      :ومن الوسائل التي لها دور كبير في تربية الطفل والعناية به          

بطريقة مباشرة وغير مباشرة في عقل الطفل ووجدانه، ومثل هذا التأثير الذي يـستجيب لـه                
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طفل بسهولة يحقق أهدافه المبتغاة منه، والسيما أن عقل الطفل في هذه المرحلة خامة لينـة                ال

 والقصة تمثل الفن األدبي األكثر أهمية وتأثيرا في الطفل؛         ٣،يمكن تشكيلها بالصورة التي نريد    

قصة فهي تغذي ميله الفطري إلى المتعة الفنية حين تفتح أمام خياله مجاالً لالنطالق في عالم ال               

  ٤.الفسيح

بعد األسرة ورياض األطفال إن مـر بهـا          -تعد السبيل الثاني    فالمدرسة االبتدائية   أما  

ضـمن  المدرسـة االبتدائيـة     تستخدم  و ، لغرس القيم والمبادئ وتوجيه وتربية الطفل      -الطفل

المرحلـة  بتعليم  ال عملية    في القصة أساس على اعتبار أن    أساليبها التربوية األسلوب القصصي     

   ٥.المناهج الدراسية في هذه المرحلة بأسلوب قصصيبعض البتدائية، وقد وضعت ا

تعد القصة أحد المجاالت التثقيفية الذاتية الال مدرسية التي تشبع حاجـات الطفـل              كما  

وتغرس قيم واتجاهات المجتمع وتوثق الصلة بين الطفل والكلمة المطبوعة من خالل صورها             

  ٦.ومبسطالتي تُعرض بأسلوب شيق سهل 

 اتهاخالل مكتب من  منهجي  غير ال  حصص النشاط    أثناء تالميذهالالمدرسة االبتدائية   تقدم  و

الكتب والقصص والمجالت والموسوعات من غير منهجه الدراسي، مما يساعده علـى            بعض  

جمع المعلومات بطريقة اختيارية، ليستقي منها قيم ومبادئ مجتمعه، باإلضافة لما تقدمه مـن              

لذا يلزم أن تُقدم مثل هذه القصص للطفل المـسلم برؤيـة            ؛  عة خالل أوقات الفراغ   تسلية ومت 

إسالمية و بناٍء سوي متوازن يتناسب مع احتياجات الطفل وبيئته ويتوافق مع قـيم المجتمـع                

ومبادئه، خاصة وأن الطفل في هذه المرحلة يبدأ في اكتساب مهارات تعلم القراءة والكتابـة،               

راءة كل ما يقع تحت ناظريه أو بين يديه مما يناسبه أو ال يناسبه، ممـا قـد                  مما يدفعه إلى ق   

      .ره وبالتالي يؤثر في سلوكه ولغتهييؤثر في تفك
 :موضوع الدراسة وأسئلتها: ثانيًا

إن للقصة دوراً هاماً ولها تأثير منقطع النظير، وال غرابة في أن تحتل القصة مـساحة                

 اعتبار أنها أسلوب من أساليب التبليغ والتربيـة؛ فقـد شـغلت             واسعة في القرآن والسنة على    

القصة القرآنية من كتاب اهللا مساحة واسعة، ما نظن أن موضوعاً آخر كان له ما كان للقصة                 

من نصيب، فهو ال يقل عن الربع ، إن لم تزد قليالً، فإذا كان القرآن الكريم ثالثين جـزءاً ؛                    

                                        
  .٤٣ص.هـ١٤١٩، ٣ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، طأدب األطفال أهداف وسماته محمد حسن بريغش، 3
 الرياض، –، السعودية ٤٠مجلة األدب اإلسالمي، المجلد العاشر، العدد  ،نحو منهج إسالمي ألدب األطفال عبدالقدوس أبو صالح، 4

  .٥م، ص٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
 رسالة ماجستير غير منشور، جامعة القديس يوسف، آلية تأسيس الذوق األدبي في التربية االبتدائية في الكويت، رفيق السعيد،  وليد5

 .١١٦هـ، ص١٤٠٠. اآلداب والعلوم اإلنسانية، فرع اآلداب العربية، بيروت
 .٢٣٥، ص١، ط ١ج . م١٩٨٢.دول الخليج، الرياضمكتبة التربية العربي ل:  ، الناشرماذا يريد التربيون من اإلعالميين: ندوة 6 



من هذا الكتاب الخالد ، وليس هذا بعجيب ؛ فالقصة القـرآن            فإن القصص يبلغ الثمانية أجزاء      

  .٧لم تأِت لتقرر هدفاً واحداً، بل كان لها أهدافها الكثيرة وغاياتها المتعددة

لهذا تعد القصة إحدى الوسائل الهامة التي تسهم في تحقيق تنشئة اجتماعية آمنـة؛ ألن               

الخاص الذي يجد فيه المثل الذي يحتـذى،        الطفل يتأثر بها إلى حٍد كبير، فهي تعني له عالمه           

ويشكِّل لديه اإلحساس واالنفعال المناسبين لتكوين األفكار واالتجاهات، ويقبل األطفال علـى            

القصة من ذوات أنفسهم، فال تُفرض عليهم فرضاً يزهدهم فيها، ويصرفهم عنها، لذلك تميـل               

   ٨.نفوسهم إليها

 بعدها عن كتاب اهللا وسنة نبيه المصطفى محمـد        وعندما ُأصيبت األمة في كيانها بسبب     

صلى اهللا عليه وسلم كان مما أصابها إهمال أو نسيان لدور القصة في التربية والتعليم، حتـى                 

في مجال التسلية والترويح، وضاع أكثر روائع القصص المأثور، وتأثر وقـت التلميـذ فـي                

اف؛ فاندثر أكثر أساليب التربيـة      أوقات الفراغ في قراءة قصص غير واضحة المعالم واألهد        

 خاصةً وأنه أسلوب يؤثر بشكل قوي في سلوك الناشئة، مـن            - األسلوب القصصي    –أهمية  

هنا ظهرت الحاجة إلى العناية بقصص األطفال، في ظل انتشار القصص الرخيصة، غراميـة              

طفـال  وبوليسية واجتماعية وثقافية، والتي يشيع فيها التضليل والتـشويش علـى عقـول األ             

والشباب، مما يهون عليهم أساليب الحقد والجريمة ويهون عليهم ارتكاب كل محرم في سـبيل          

  .)٩(تحقيق هدفهم

القصص الوافد المترجم من حيث القيم والمبادئ غير المنتمية لمجتمعنا          ونظراً لخطورة   

 ومـن   اإلسالمي، ومشاركةً في إيجاد البديل المستمد من مصدري اإلسالم الكتـاب والـسنة،            

التشجيع الذي يوليه أهل العلم والدراية من التربويين لدراسة كل ما يمتُ بصلٍة إلـى قـضايا                 

الطفولة فكراً وتربيةً  أو ما يشمل وسائل ووسائط تثقيف الطفل وتأديبه، وألن أي إخفاق فـي                 

هذه الناحية قد يترتب عليه كثير من حاالت النكوص والتراجع فـي أهـداف وقـيم التربيـة                  

 فقد رأت الباحثة ضرورة بذل الجهد الختيار ما يقدم للطفل المسلم من قصص خاصة             ؛  لتعليموا

االبتدائية، على أن يكون ذلك االختيار وفقاً ألهداف التربية اإلسالمية ومراعياً           بمكتبة المدرسة   

  .الحتياجات األطفال في هذه المرحلة ومتطلباتهم

سالمية لغرس اإليمان والقـيم واالتجاهـات       وبهذا يمكن توظيف المضامين التربوية اإل     

والميول والمهارات في الطفل من خالل القصة، وحيث أن الموجود على أرض الواقـع مـن                

                                        
 .١٠ص. هـ١٤٠٧. األردن.  دار الفرقان.القصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهفضل حسن عباس، 7 
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القصص ليس بالضرورة أن يكون كله في صالح تربية الطفل إذ أن القصص يحوي الجيـد و                 

ف المهارات والقدرات   الرديء، كما أنه متنوع تبعاً للمراحل العمرية، وثقافة المصدر، واختال         

واالتجاهات والقيم لدى مؤلفيها وناشريها، ومتنوع بالنسبة لجمهـوره مـن األطفـال حـسب             

المرحلة العمرية، والقدرات القرائية، واإلمكانات المادية، ومدى توافره في المكتبات، األمـر            

ذلك نتيجـة تواجـد     الذي يجعله أحد أهم أساليب التربية الحديثة ألطفال المرحلة االبتدائية، و          

الطفل في المدرسة فترة طويلة من النهار، ولضمان وجود القصص في المكتبـة المدرسـية،               

  .وإمكانية استعارتها من مكتبة المدرسة دون مقابل مادي

في ضوء ذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه القصة للطفل عامة ولتالميذ المرحلة االبتدائية              

ية لفكرهم، والسمو بلغتهم وبأذواقهم، تحاول الدراسة توظيف        خاصةً، من تقويم لسلوكهم، وتنم    

القيم التربوية المتضمنة في القصص المتوفرة بكتبة المدرسة االبتدائيـة؛ حيـث أن القـصة               

المقررة بالمناهج الدراسية قد ال تفي بكافة احتياجات التلميذ في المرحلة االبتدائية مـن القـيم                

المقدمة للتلميذ من خالل النشاط المدرسي مكملة لذلك الهـدف،          التربوية، لهذا قد تكون القصة      

ولن يتم ذلك بتقديم القصص بطريقة عشوائية أو بطريقة غير مدروسة، وذلك للتأكد من مدى               

  .توفر القيم التربوية اإلسالمية بها والملبية لمتطلبات الطفل في تلك المرحلة

ضمن -بوية المتضمنة في القصص     القيم التر : من أجل ذلك كان موضوع هذه الدراسة      

ويمكن تحديد موضـوع    .  بالمملكة العربية السعودية    االبتدائية رحلةالمب -النشاط غير المنهجي  

  :الدراسة إجرائياً في السؤال الرئيس التالي

ة االبتدائيـة   بالمرحل  -منهجيال ضمن النشاط غير     –قصص ال ما القيم التربوية المتضمنة في    

  سعودية؟بالمملكة العربية ال

  :وينبثق من هذا السؤال األسئلة التالية

  ؟ في القصص المقدمة لهم المرحلة االبتدائيةأطفال ما متطلبات -١

  ما الدور التربوي لقصص األطفال في المرحلة االبتدائية؟ وما مجاالتها ؟   -٢

  ة االبتدائية؟ا عالقتها بقصص أطفال المرحل ما مفهوم القيم التربوية؟ وم-٣

بالمرحلـة   - ضمن النـشاط غيـر المنهجـي       - القيم التربوية المتضمنة في القصص       ما -٤

  االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟

  المرحلة االبتدائية؟ما التصور المقترح للقيم التربوية المناسبة لقصص أطفال  -٥



 :أهداف الدراسة: ثالثًا

  .  المدرسة االبتدائية أطفال بيان متطلبات-١

  .ها، وبيان مجاالت الدور التربوي لقصص األطفال في المرحلة االبتدائيةن بيا-٢

  . المرحلة االبتدائية التربوية بالقصص المقدمة ألطفال بيان عالقة القيم-٣

بالمملكـة العربيـة    بالمرحلة االبتدائيـة     - ضمن النشاط غير المنهجي    - تحليل القصص    -٤

  . بهاالسعودية لمعرفة القيم التربوية المتضمنة

 ضمن النـشاط غيـر      - بيان نتائج عرض وتحليل القيم التربوية المتضمنة في القصص           –٥

  .االبتدائية بالمملكة العربية السعوديةبالمرحلة  -المنهجي

  .المرحلة االبتدائيةللقيم التربوية المناسبة لقصص أطفال   مقترحر تقديم تصو-٦
 :أمهية الدراسة: رابعًا

ة من أهمية القصة ومكانتها في العملية التربوية والتعليمية، ممـا           تأتي أهمية هذه الدراس   

يلزم الباحثين بمتابعتها واالهتمام بها وتنقيتها من كل ما قد يشكل خطراً على عقيـدة الطفـل                 

المسلم وفكره، فيؤثر بالتالي في مستقبله، ويمكن توضيح أهمية هذه الدراسة إجرائياً بمـشيئة              

  :اهللا فيما يلي

اء األطر النظرية التربوية في البيئة السعودية والخاصة بمجال البرامج التربوية التـي              إثر -١

تهتم بتنمية جوانب النمو المختلفة لتالميذ المرحلة االبتدائية بشكل عـام، والتلميـذات بـشكل               

خاص، وذلك في مجال القصص وأثر القيم واالتجاهات التي تتضمنها علـى األطفـال، مـن                

وى بعض القصص المتوفرة في المكتبة المدرسية في ضوء أهداف التربيـة            خالل تحليل محت  

  .اإلسالمية

 لفت النظر إلى الجيد من تلك القصص وتعزيزه، و إنكار السلبي منها والمطالبة بإبعـاده                -٢

  .من أجل حماية فكر الطفل وتهذيب سلوكه وتقوية صلته بلغته العربية

ويين إلى إجراء مزيد من البحـوث والدراسـات فـي            استثارة الباحثين والدارسين والترب    -٣

  .مواضيع تقترحها الدراسة

 قد تساهم الدراسة في وضع بعض األطر لكتابة القصة المناسـبة للمرحلـة االبتدائيـة،                -٤

  .والمتوافقة مع منظومة القيم التربوية
 :منهج الدراسة : خامسًا

" ت الباحثة المنهج الوصفي، إذ إن       بناًء على أهداف الدراسة، وإجابة على أسئلتها، اتّبع       

  .)١٠("كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجاً وصفياً 

                                        
 .١٨٩ص. هـ١٤١٦، مكتبة العبيكان، الرياض، المدخل إلى البحث في العلوم السلوآية: صالح بن حمد العساف ) 10(



والمنهج الوصفي ال يقتصر على مجرد وصف الظاهرة كما هي، بل يـسعى إلـى اكتـشاف                 

ستنتاجات الحقائق، وتفسير هذه الحقائق وتحليلها، وارتباطها بالحقائق األخرى والوصول إلى ا          

فاألسلوب الوصفي ال يهدف إلى وصف الظاهر، أو وصف الواقع كما هو، بل يهدف أيـضاً                "

  .)١١("إلى الوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم هذا الواقع وتطويره 

وقد قامت الباحثة بتوضيح عالقة القصة بالتربية اإلسالمية، ثم قامت باسـتخراج القـيم      

متوفرة بمكتبة المرحلة االبتدائية بغـرض تطـوير الواقـع          التربوية المتضمنة في القصص ال    

والوصول إلى استنتاجات تفيد في تفعيل تلك القيم، وقد دعمت الباحثة ذلك باستخدام طريقـة               

   ".Content Analyses" تحليل المحتوى 

أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف على الوصـف         : " وتحليل المحتوى يعرف بأنه     

فأسلوب تحليل المحتوى أسـلوب     . )١٢("منظم والكمي للمضمون الظاهر للمادة      الموضوعي وال 

ويتصدى تحليل المحتوى عادة لكـل      . " منظم يتم وفق خطوات إجرائية محددة يتبعها الباحث       

من مضمون المادة اللفظية وطريقة عرضها، وفي العادة فإن الباحثة تتصدى لظاهر المحتوى             

 األمور التي تقف وراء النص من مثل نوايا الكاتب ومقاصـده            وال تعني نفسها كثيراً بدراسة    

الحقيقية، وما شابهه ألن ذلك يجعل من عملية التحليل أمراً معقداً وصعباً، كما أنه يقلـل مـن                

مصداقية عملية التحليل ومستوى ثباتها، نظراً لكونـه يفـتح المجـال لالجتهـادات الفرديـة       

ت الباحثة هذه الطريقة عنـد تحليـل القـيم التربويـة            وقد استخدم  .)١٣("والتأويالت الخاصة   

المتضمنة في القصص المتوفرة بمكتبة المدرسة االبتدائية، وذلك الستنتاج طرق تربوية جديدة            

  .لتوظيف هذه القيم

  :أداة الدراسة

قامت الباحثة بإعداد أداة لتحليل المحتوى بهدف تطبيقها على القصص المتوفرة بمكتبـة        

  .دائية للتعرف على أهم القيم التربوية المتضمنة بهاالمدرسة االبت
 :حدود الدراسة: سادسًا

سوف تقتصر هذه الدراسة على دراسة القيم التربوية المتضمنة في القصص المتـوفرة             

المقروءة فقط، والتي توفرهـا وزارة      ) بنات(بمكتبات المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة جدة       

-١٤٢٥مكتبـات، بالمملكـة العربيـة الـسعودية للعـام الدراسـي           التربية والتعليم قـسم ال    

  . قصةً) ٢٨(بالغ عدد العينة المحددة منها هـ،وال١٤٢٦

                                        
 .٢٤٨ص . م١٩٩٩ دار أسامة للنشر والتوزيع، الرياض ه، أدواته، أساليبه، مفهوم–البحث العلمي : ذوقان عبيدات، وآخرون ) 11(
 .١٩٦ – ١٩٣ص ص   : المرجع السابق) 12(
 .١٩٦ص  : المرجع السابق) 13(



 :مصطلحات الدراسة: سابعًا
א−١ מ :א

جمع قيمة، وقوم الشيء تقويماً فهو قويم أي مستقيم وقيمـة الـشيء             : " القيم في اللغة    

أن القيام يأتي بمعنى المحافظة والمالزمة، كما يأتي بمعنـى          " : ويذكر ابن منظور    . )١٤("قدره

والقيمة ثمـن الـشيء     ... أقمت الشيء وقومته فقال بمعنى استقام       : الثبات واالستقامة، فيقال    

  .)١٥("بالتقويم 

معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قويـة  " وتُعرف القيم في االصطالح التربوي بأنها   

ب بالمستويات الخُلقية التي تقدمها الجماعة ويمتصها الفرد مـن بيئتـه       وعامة وتتصل من قري   

  .)١٦("الخارجية، ويقيم منها موازين يبرز بها أفعاله ويتخذها هادياً ومرشداً 

مفهوم يدل على مجموعة من المعايير واألحكام تتكون لدى الفـرد مـن             : " كما تُعرف بأنها    

ية واالجتماعية، بحيث تمكنه من اختيـار أهـداف         خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفرد     

وتوجيهات لحياته يراها جدية لتوظيف إمكانياته، وتتجسد خالل االهتمامات أو االتجاهـات أو             

  .)١٧("السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 قواعد ومعايير   مجموعة "  كما ترى الباحثة   جرائي للقيم التربوية في هذه الدراسة     اإلتعريف  وال

ويرتضيها المجتمع، تسهم في إكسابها لألفراد جميع المؤسـسات         وعادات وتقاليد يتبناها الفرد     

، على  ماإلى سلوك ظاهر ملموس عند مواجهة موقف        بعد تشبع الفرد بها،     وتتحول  التربوية،  

  ."أن يكون اكتساب تلك القيم وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية

:א−٢
 هـي   – وأي قـصة     - ١٨.ن أشكال األدب الشيق، فيه جمال ومتعة، وله عشاقه         شكل فني م  

طريقة تعبر عن الحياة أو بعض منها وذلك بتناول واقعة واحدة أو عدد من الوقـائع، يكـون                  

القصص :  والقصص في هذه الدراسة تعني     ١٩بينها ترابط، على أن يكون للقصة بداية ونهاية،       

ارس االبتدائية بمدينة جدة، من قبل وزارة التربية والتعلـيم،          المقروءة المتوفر ة بمكتبات المد    

   .شعبة المكتبات فقط

א−٣ א :א
                                        

 .٢٣٢ ص .م١٩٨٨، مكتبة لبنان، بيروت، مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازاي) 14(
ور،     ) 15( ن منظ د ب دين محم ال ال رب جم سان الع روت،    )١١(، ج ٣، طل ي، بي راث العرب اء الت   . م١٩٩٣، دار إحي
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هي القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئين للمراحل التالية من حياتهم، وهي مرحلة عامـة               

هـات الـسليمة    تشمل أبناء األمة جميعاً وتزودهم باألساسيات من العقيدة الـصحيحة واالتجا          

   ٢٠.والخبرات والمعلومات والمهارات

سنوات وهم  ) ٩-٦(   وتشمل بالتحديد في هذه الدراسة األطفال في مرحلة الطفولة الوسطى           

سـنة وهـم تالميـذ    ) ١٢-٩(تالميذ الصفوف الثالثة األولى، ومرحلة الطفولة المتأخرة مـن  

   ٢١.الصفوف الثالثة العليا
 :الدراسات السابقة: ثامنًا

اولت الباحثة التوصل إلى دراسات سابقة ذات صلة بموضوع الدراسـة؛ فاسـتعانت             ح

بدليل الرسائل الجامعية المناقشة والمسجلة في جامعة أم القرى، ومركز الملك فيصل للبحوث             

والدراسات اإلسالمية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وبالبحث المباشـر فـي بعـض الرسـائل               

  .ثة على أي دراسة علمية بنفس العنوان والمحتوىالجامعية؛ فلم تعثر الباح

كما أتضح للباحثة أن هناك بعض الرسائل الجامعية والتي تعد ذات صـلة بموضـوع               

الدراسة الحالية، وسيتم استعراض الدراسات السابقة التي أمكن الحصول عليها وفـق ثالثـة              

جانب الذي أفادت منـه     محاور، تصنف فيها الدراسات بحسب الموضوعات التي تناولتها، وال        

وتجدر اإلشارة إلى أن كـل      . الدراسة، مرتبة بحسب الدرجة العلمية للرسالة وتاريخ المناقشة       

لكن الباحثـة قـد اقتـصرت فـي         ،  محور من المحاور التالية قد تناولته الكثير من الدراسات        

  .العرض على الدراسات التي كان لها أثر على الدراسة الحالية
لدراسات املتعلقـة بقـصص األطفـال وحتليـل         ا: احملور األول 

 :حمتواها من القيم الرتبوية
א א  :א

رسـالة  ( دراسة ميدانية، للباحثة كافيـة جـواد رمـضان    "تقويم قصص األطفال في الكويت   "

  . ٢٢م، بحث منشور١٩٧٨/ هـ١٤٠٠مقدمة لجامعة عين شمس) دكتوراه

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

  . ونوعية الكتب الصادرة لألطفال في الكويت التعرف على كمية-١

 تقويم الكتب الصادرة للطفل في الكويت سواء أكانت قصصا أم شعراً أم مـسرحيات، أم                -٢

  .معلومات أم موسوعات

  . التعرف على مدى جودة ما يقدم للطفل الكويتي من حيث الشكل والمضمون-٣

                                        
  .١٨هـ،ص١٣٩٨:سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية وزارة المعارف، 20
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 ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ٢٧ ، العددآتب األطفال في الكويت دراسة ميدانية ،رسالة الخليج العربي: آافية جواد رمضان22
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 :توصلت إلى النتائج التاليةوقد استخدمت المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، و

 إن الكتب المقدمة للطفل الكويتي تتراوح من حيث الجودة في الشكل والمضمون، ومـن                -١

حيث األنواع والمرحلة العمرية المقدمة لها، ومن حيث التأليف أو االقتبـاس مـن األدب               

 .العربي أو العالمي

فردي لذا تخضع جودة الكتاب من       في الغالب تنم الكتب المعدة للطفل في الكويت عن جهد            -٢

  . حيث الشكل المكانات الكاتب المادية

 عدم االهتمام بتحديد المرحلة العمرية للجمهور المستهدف، وعدم ذكر بعـض البيانـات              -٣

الدقيقة سواء عن المؤلف أو المقتبس أو المترجم أو سنة الطبع، كما تعاني من التكرار في                

غيير السطحي فقط في عنوان القصة، مع مالحظة سـيادة          المضمون فيما يتم اقتباسه والت    

  .الكتاب الديني على األنواع األخرى

א א :א
بحـث   "اآلثار السلبية لكتب األطفال المترجمة على القيم التربوية لألطفـال العـرب           "

تهـدف   .٢٣ة بحوث ودراسات المركز القومي لثقافة الطفـل  ل سلس .هـ١٤٠٨،م١٩٨٦منشور  

اسة إلى تحليل بعض مطبوعات األطفال المترجمة والتي تجد رواجاً بـين قطاعـات              هذه الدر 

كبيرة من أطفال العرب، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلـى أن بعـض               

المواد المترجمة المقدمة لألطفال العرب لها أثر كبير على نفسية الطفل وقيمه ومبادئه لذا يلزم               

  .ديد حتى ال تُفسد كثيراً مما يلزم غرسه وتنميته في الطفل المسلمإخضاعها للتدقيق الش

وترى الباحثة أن عنوان الدراسة يختلف عن مضمونها إذ عنونـت الدراسـة باآلثـار               

السلبية لكتب األطفال المترجمة على القيم التربوية لألطفال العرب، والكتب تعني كل ما يكتب              

ات وموسوعات، إال أنها تناولـت مـن كتـب          للطفل من شعر وقصص ومسرحيات ومعلوم     

األطفال القصص المترجمة فقط، كما اقتصرت على قصص الخيال والمغـامرات، وقـد تـم               

  .تقييمها من حيث أثرها على نفسية وسلوك الطفل

                                        
ة    اآلثار السلبية لكتب     :. يعقوب الشاروني  23 يم التربوي ى الق ة ،        األطفال المترجمة عل وزارة الثقاف دون اسم الباحث ل وفرة ب سخة المت ، الن

دد  سلة بحوث ودراسات الع ل سل ة الطف ل٢ثقاف ة الطف ومي لثقاف ز الق م.م١٩٨٦.  ،المرآ ا ت شرآم ة  ن ن الدراس زء م ي  ج ة العرب  بمجل

  .باسم الباحث يعقوب الشاروني، ٣٥٩م، العدد١٩٨٨



א א :א
وتهدف هذه  . )٢٤(أحمد نجيب :  للباحث . والقيم التربوية في ثقافة الطفل     األطفالقصص  

 :لىالدراسة إ

 .بيان العالقة بين ثقافة األطفال وتربيتهم -

  .بيان أهداف قصص األطفال ومدى ارتباطها بالقيم واألهداف التربوية -

  .توضيح محاور اتصال القصة بالقيمة التربوية -

 :وقد اعتمدت المنهج الوصفي للتوصل إلى النتائج التالية

مع األهداف التربويـة     األهداف التي يمكن أن تحققها قصص األطفال تتفق بوضوح           -

  .المختلفة

وهي حليف طبيعـي للمربـي      .. القصة سالح من أقوى األسلحة في أيدي المربين          -

  .الناجح

  .القصة تتيح للمتعلم التعبير عن ذاته وتنمية استعداداته وعالج عيوبه -

 :وقد اقترحت الدراسة ما يلي

ب واعي وبطريقة   حسن استخدام محاور االتصال بين القصص والقيم التربوية بأسلو         -

 .طبيعية بعيدة عن التكلف

   .التخطيط المتكامل للربط بين القيم التربوية وما يتلقاه الطفل من ثقافة -

א א א :א
 .)٢٥(حسن شحاته: للباحث.القيم التربوية في قصص األطفال

 : تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

  .وخارجهابيان دور القيم في العملية التربوية داخل المدرسة  -

  .بيان أسباب إعجاب طالب المدارس بقصص األلغاز -

  .إعداد قائمة بالقيم التربوية الالزمة لألطفال والمراهقين -

 . تحليل محتوى عينة من قصص األلغاز في ضوء قائمة القيم السابقة-

  :وقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلى النتائج التالية

بة وصل تكراراها في جميع القصص العـشرين التـي تـم            أن القيم التربوية الموج    -

وأن أعلى تكرار للقيم حظيت به قيمة المعرفة حيث وصلت          .  قيمة ١٢٩٢اختيارها  

                                        
وان  ١٩٨٥الحلقة الدراسية اإلقليمية لعام   " قصص األطفال والقيم التربوية في ثقافة الطفل،     : بأحمد نجي ) 24( ة في    : م، بعن يم التربوي الق

  .م١٩٨٧، الهيئة المصرية العامة للكتابة، القاهرة، "ثقافة الطفل
، )م بعنوان القيم التربوية في ثقافة الطفل١٩٨٥م الحلقة الدراسية اإلقليمية لعا(، في القيم التربوية في قصص األطفال   حسن شحاته ،    ) 25(

 .م١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 



٪ من مجموع القيم، وألن أقل قيمة كانت في قيمتـي األمانـة             ٢٢,٥نسبة تكراراها   

  .لتربوية٪ بالنسبة لمجموع القيم ا٠,٣واإليثار حيث وصلت نسبة كل قيمة منها إلى 

أن القيم التربوية الموجبة التي وردت متضمنة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فـي               -

المعرفة، الدين، الـصدق، اإلنجـاز، الـشجاعة،        ( قصص األلغاز ثالثين قيمة هي      

النجاح، األمانة، التفكير، العمل، العدل، التصميم، الحـرص، التخطـيط، المبـادأة،            

تجاه العلمي، الكتمـان، التعـاون، الحـب والطاعـة،          الصداقة، اإليثار، الصبر، اال   

 ).االستقالل، الحكمة، الصبر، الوفاء، التضحية، لنظام، النظافة، التغيير، الرحمة

القيم التربوية التي تتضمنها قصص األلغاز ال تختلف باختالف المؤلفين حيث اتفـق              -

  .لمؤلفين٪ من ا٥٠على القيم التربوية المتضمنة في قصص األلغاز أكثر من 
א א :א

 هـ دراسة تقويمية فـي ضـوء اإلسـالم،        ١٤١١لألطفال  "الحكايات المحبوبة "سلسلة

رسالة ماجستير، للباحث زيد عبد الكريم الهياف، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية قسم              

 . ٢٦الدعوة واالحتساب

ناولت سلسلة الحكايـات    وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث ت         

  .المحبوبة وهي من القصص الغربية المترجمة إلى العربية وتم تحليلها من منظور إسالمي

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

 تحليل محتوى سلسلة قصص الحكايات المحبوبة، وبيان ما في هذه السلسلة من إيجابيـات      -١

  .وسلبيات وتقويمها في ضوء اإلسالم

  . ط والمعايير الالزمة في قصص األطفال من منظور إسالمي تقديم بعض الضواب-٢

  :ومن خالل المنهج الوصفي التحليلي توصلت إلى النتائج التالية

مسائل :  يغلب على سلسلة الحكايات المحبوبة لألطفال الجانب السلبي، ويغلب عليها أيضاً           -١

 .السحر واإلغراق في الخيال

  .وكذلك الناحية اللغوية اهتمت السلسلة بالشكل واإلخراج، -٢

 تنقل السلسلة بعض عادات الغرب وتقاليدهم، وحبذا لو كـان للمـسلمين أدب يخـصهم                -٣

  .ويشتمل على عاداتهم وتقاليدهم وأخالقهم

  .  أثبتت أن للقصص أهمية كبرى في أدب الطفل وتربيته-٤

                                        
 جامعة اإلمام محمد بن سعود لألطفال دراسة تقويمية في ضوء اإلسالم ،" الحكايات المحبوبة " سلسلة  زيد عبد الكريم الهياف، 26

  .هـ١٤١١اإلسالمية ، قسم الدعوة واالحتساب



א א  :א

للباحـث عيـسى    ) ث منشور بح (م١٩٩٣القيم التربوية في قصص األطفال السورية       

 : وتهدف هذه الدراسة إلى. ٢٧الشماسي

  .تحديد أهم القيم التربوية المتضمنة في قصص األطفال التي تصدر رسمياً في سوريا-١

 بيان مكانة كل قيمة وترتيبها لدى كتَّاب القصص في سوريا ، لدى عينة الدراسـة مـن                  -٢

 .المعلمين واألطفال

  :راسة هو المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت إلى النتائج التاليةوالمنهج المتبع في هذه الد

 بالنسبة لتحليل مضمون القصص هناك تسع قيم من أصل اثنتين وعشرين قيمـة جـاءت                -١

 مقاومـة   – الوطنيـة    –فوق المتوسط وكان ترتيب القيم حسب األهمية كالتالي القوميـة           

  . العربيةاالحتالل، التضحية والفداء، حب األرض، الوحدة

القيم اإلنسانية، االجتماعيـة، القوميـة      :  بالنسبة الستبانة الكتَّاب كان ترتيب القيم كالتالي       -٢

  .والوطنية، العلمية والمعرفية

العلمية والمعرفية، اإلنسانية، القوميـة     :  بالنسبة الستبانة األطفال فكان ترتيب القيم كالتالي       -٣

  . والوطنية، االجتماعية

القيم االجتماعية، اإلنسانية، العلميـة     : الستبانة المعلمين فكان ترتيب القيم كالتالي      بالنسبة   -٤

  .والمعرفية، القومية والوطنية

 قـصة   ١٣٧استخدم الباحث في هذه الدراسة تحليل مضمون القصص، حيث تم  تحليل             

م، وصمم الباحـث ثـالث      ١٩٨٥ إلى   ١٩٧٣ قصة صدرت ما بين      ٨٢٠كعينة عشوائية من    

ات وجهها إلى كتاب قصص األطفال في سوريا وإلى عينة من المعلمين واألطفال، كما              استبان

القيم الوطنيـة، واالجتماعيـة،     : حدد الباحث مجموعة من القيم يتم التحليل في ضوئها، أهمها         

  .واإلنسانية، والعلمية

א א :א
للباحث هـ  ١٤١٥" دراسة نقدية إسالمية    " قصص األطفال في األدب العربي الحديث       

حبيب بن معال المطيري، رسالة ماجستير منشورة، قسم األدب، جامعة اإلمام محمد بن سعود              

 .٢٨اإلسالمية

 إلى تحليل ونقد قصص األطفال بشكل عـام مـن وجهـة نظـر               الدراسةوتهدف هذه   

 .إسالمية، مع تحليل بعض النماذج
                                        

 مجلة التربية اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، قطر القيم التربوية في قصص األطفال السورية،:  الشماسيعيسى 27

  .م١٩٩٣، ١٠٦العدد 
  .هـ١٤١٨. ، دار مسلم، الرياضقصص األطفال في األدب العربي الحديث:  حبيب معال المطيري28



  .ص األطفالوقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتحليل مضمون قص

وقد توصلت الدراسة إلى وضع تصور ألبعاد المنهج اإلسالمي في أدب األطفال مـن              

  . حيث المضمون والشكل واإلخراج والنشر

א א :א
 آمال للباحثة هـ،١٤١٠هـ إلى ١٣٧٩قصص األطفال في المملكة العربية السعودية من 

 .٢٩اللغة العربية، كلية التربية للبنات بجدةهـ رسالة ماجستير، قسم ١٤١٥الفتاح جزائري ،عبد

وهدف هذه  الدراسة إلقاء الضوء على قصص األطفال في المملكة العربية الـسعودية              

  .من حيث نشأتها وتطورها وخصائصها وقيمتها الفنية، والموضوعية، وأهم القيم التربوية بها

ية، والمـنهج الوصـفي     وقد اعتمدت المنهج التاريخي التحليلي في الدراسة االستقصائ       

التحليلي في الدراسة الفنية والموضوعية، ومن نتائجها الكشف عـن ارتفـاع رصـيد القـيم                

االجتماعية والروحية والذاتية والخُلقية بالنسبة للقيم األخرى؛ حيث تم تحليل القصص وبيان ما             

لنفـسي،  الفلـسفي، ا  : (تضمنته من أفكار وقيم من جوانب مختلفة تـشمل الجوانـب التاليـة            

وقد حددت الباحثة الفترة الزمنية للقصص محور الدراسة وهي الفترة          ). االجتماعي، اإلسالمي 

  .هـ١٤١٠ إلى عام -١٣٧٩ام مابين ع

א א :א
 دراسـة فنيـة موضـوعية       )هـ١٤٢٠-١٤١٠(قصص األطفال في األدب السعودي      

ورة، قـسم األدب كليـة اللغـة        هـ، للباحثة وفاء إبراهيم السبيل، رسالة ماجستير منش       ١٤٢٤

، وتهدف الدراسة إلـى عـرض موازنـة         ٣٠العربية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية      

  .هـ١٤٢٠ و١٤١٠موضوعية وفنية عن قصص األطفال المنشورة مابين 

وقد استخدمت المنهج االستقرائي الذي يعتمد على الوصف والتقويم لقصص األطفال في            

  .األدب السعودي

  :م نتائجها ما يليومن أه

الترجمة، ثم البيئة، ثـم     : نهل الكتاب السعوديون موضوعاتهم من المصادر التالية       -١

التراث، ثم الحديث النبوي، ثم سير األعالم، ثم االقتباس، ثـم مجـاالت الحيـاة               

الحديثة، ثم القرآن الكريم، فالسيرة النبوية، فالتاريخ، ثم المأثورات الشعبية، فتاريخ           

  .لعربية السعوديةالمملكة ا

                                        
 الرئاسة العامة لتعليم البنات ، هـ،١٤١٠هـ إلى ١٣٧٩المملكة العربية السعودية من  قصص األطفال في آمال عبدالفتاح جزائري،29

 . هـ١٤١٥. آلية التربية بجدة
. ، الرياض١ دراسة موضوعية وفنية، آتاب النادي األدبي ط)هـ١٤٢٠-١٤١٠(قصص األطفال في األدب السعودي وفاء إبراهيم السبيِّل، 30

  .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤



تتنوع قصة الطفل السعودية، كما تتنوع القيم المتوفرة بهـا مـابين قـيم تربويـة                 -٢

 . وإيمانية وجمالية

 :تبين من دراسة القالب الفني لقصة الطفل السعودية ما يلي -٣

  .انعدام القصة المصورة الصامتة/ أ

  .ليةتأتي القصة ضمن مالحق خاصة باألطفال في الصحف والمجالت المح/ ب

  .الرواية أو القصة المطولة محدودة في األدب السعودي/ ج

  :ظهرت بعض السمات العامة لبناء قصة الطفل السعودية، تتمثل باآلتي

  .تفاوت مستوى القصص من حيث البيئة الزمانية والمكانية/ أ

  .تنوعت الشخصيات في القصة من البشر والحيوانات/ ب

  .ية وهي أبسط صورة لبناء قصة الطفلتميزت بالحبكة المتماسكة العضو/ ج

  .تتفاوت قدرة الكاتب في توظيف الحوار/ د

الطريقة المباشرة، طريقة الـسرد الـذاتي، طريقـة         : تنوعت طرق كتابة القصة، مابين    / هـ

الحوار، طريقة الوثائق، ويكثر استخدام األسلوب الخطابي، خاصةً في القـصة الدينيـة،             

  .والواقعية

  :لضعف في قصة الطفل السعوديةتبينت أهم نقاط ا

 .استخدام ألفاظ صعبة ال تناسب قاموس الطفل اللغوي، كما تظهر ألفاظ عامية في بعضها/ أ

  .تقل عناية بعض الكتاب بتركيب الجملة/ ب

  .استخدام أساليب خيالية مختلفة، ويعد التشخيص أكثرها رغم تعدد مصادرها/ ج

  .في لغة القصة رغم أهميته في جذب الطفل) يالموسيق(يقل استخدام الجرس اللفظي / د

  :الدراسات المتعلقة بالقيم التربوية المتضمنة في القرآن والحديث الشريف: المحور الثاني

א א :א
: رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة مـن الباحـث        ". القيم في القصص القرآن الكريم    "

 . )٣١(هـ١٤٠٩بكلية التربية بجامعة طنطا، عام عبداهللا محمد حريري، إلى قسم أصول التربية 

قـصة  : تهدف هذه الدراسة إلى إبراز القيم المتضمنة في ثالث من القصص القرآنـي وهـي              

  .إبراهيم، ويوسف، وموسى عليهم السالم

وبرزت أهمية الدراسة في السعي لتقديم معيار يصلح لتقويم النسق القيمي المعمول بـه              

عتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى للقصص القـرآن ،          وا. في كل مجتمع إسالمي     
                                        

ريم           :  حريري عبد اهللا محمد  )31( رآن الك يم في القصص الق ورا    .الق الة دآت ة إسالمية          ه رس ة تخصص تربي سفة في التربي سم  .  في الفل ق

  .هـ ١٤٠٩. مصر . أصول التربية ، آلية التربية ، جامعة طنطا 

 



القيم الفردية، والقيم األسـرية، والقـيم االجتماعيـة، والقـيم           : ات حاكمة هي  وتضمن ست فئ  

  .، والقيم السياسيةلتربوية، والقيم ااالقتصادية

 نتـائج وجاءت  .  أو أكثر  آيةالموقف، الذي ترسمه    : وقد جعل الباحث وحدة التحليل هي     

  : كما يليالدراسة

وفرت الدراسة أداة تحليل ذات حساسية عالية لرصد القيم المتـضمنة فـي النـصوص                -١

 .القرآنية

قـيم ،   ) ٢١٠(أسفر تحليل قصص إبراهيم ويوسف موسى عليهم السالم عـن اسـتنباط              -٢

 .تتوزع بدرجات متفاوتة بين فئات التحليل الست المستخدمة في الدراسة

انفراد كل قصة من القصص الثالث بمجموعة من القيم مما يؤكد أهمية            أظهرت الدراسة    -٣

 .االهتمام بتحليل القصص القرآن كله الستجالء ذخائره القيمية

قيمـة  ) ٥٨(، والسلبي   قيمة) ١٥٢(طة بين اإليجابي منها     ميزت الدراسة في القيم المستنب     -٤

 :وجاءت التوصيات عديدة كان من أبرزها 

اسات جادة تعكف على استكمال تحليل القـصص القـرآن كلـه وذلـك              ضرورة قيام در   -٥

  .الستنباط ما يتضمنه من قيم ومثل عليا

א א :א
سـعيد  : ، الباحـث القيم التربوية في القصص القرآني ـ قصة سـيدنا يوسـف    

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كليـة البنـات، قـسم              ،عبدالحميد السعدني 

 .٣٢م١٩٨٢التربية، القاهرة، أصول 

  : وتهدف هذه الدراسة إلى

  .بيان األهمية التربوية للقصة القرآنية -

  .توضيح أهمية دراسة القيم في ميدان التربية -

 .بيان سمات القيم التربوية في القصص القرآني -

 .تحليل القيم التربوية في سورة يوسف -

الـربط، ويعتمـد علـى االتـساق        اتبعت المنهج الفلسفي الذي يبنى على التحليل و        وقد

  .والشمول كما استخدم أسلوب تحليل المحتوى

  :وتوصلت إلى النتائج التالية

أن القيم التربوية النابعة من القرآن الكريم ترشد على الحق في االعتقـادات وإلـى                -

                                        
ر غير منشورة، جامعة ، رسالة ماجستيالقيم التربوية في القصص القرآني ـ قصة سيدنا يوسف: سعيد عبدالحميد محمود السعدني ) 32(

  .م١٩٨٢عين شمس، آلية البنات، قسم أصول التربية، القاهرة، 



  .الخير في السلوك والمعامالت وتتناسب مع الفطرة اإلنسانية

م على تبني وتنمية القيم التي تمكنـه مـن أن يـسلك             أن القيم التربوية تساعد المتعل     -

السلوك المرغوب فيه من تلقاء نفسه أي إلى المستوى الذي يستطيع فيه ضبط النفس              

  .دون توجيه

 .أن القيم االجتماعية في سورة يوسف لها وظيفتها االجتماعية في التغيير واإلصالح -
א א :א

، للباحث سيد أحمد طهطاوي، رسـالة ماجـستير         القيم التربوية في القصص القرآني    

 ٣٣.م١٩٨٥/ هـ١٤٠٧هـ، كلية التربية بأسوان، جامعة أسيوط١٤١٦منشورة

  : وتهدف الدراسة إلى
 استخراج القيم التربوية كما تظهر من خالل اآليات القرآنية بوصف هذه القيم هي قيم كل                -١

  .هللا سبحانه وتعالىاألنبياء والرسل السابقين، وهي قيم منزلة عليهم من ا

 التعرف على الدور الذي تلعبه القصص القرآنية في غرس القيم اإلسـالمية فـي نفـوس                 -٢

  .النشء

التعرف على أهم القيم التربوية في قصص القرآن الكريم التي يمكن أن تسهم فـي خلـق                 -٣

 .وتنمية الشخصية المتكاملة الجوانب لإلنسان المسلم

المية وأساليبها التي تؤدي دوراً مهماً في غرس وتنميـة القـيم            دراسة وسائل التربية اإلس   -٤

 .السامية في نفوس النشء من خالل القصص القرآني

وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي وقام بتحليل محتوى القيم التربوية في              

سة على خمـسة    وقد اشتملت الدرا  . القصص القرآني، واستنباط االنعكاسات التربوية لهذه القيم      

القيم التربوية في القصص القرآنـي، والفـصل        : فصول، أبرز فصول الدراسة الفصل الثالث     

  .وسائل التربية اإلسالمية وأساليبها في غرس القيم التربوية من خالل القصص القرآني: الرابع

  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

قـيم وجدانيـة، قـيم    : (نواع ـ أو مجاالت ـ هي   تصنيف القيم إلى ستة ميادين ـ أو أ -١

وأن هذا التقسيم ال يدل علـى       ) أخالقية، قيم عقلية، قيم اجتماعية، قيم جسمانية، قيم جمالية        

أنها منفصلة عن بعضها البعض، ألن بينها ترابطاً وتكامالً، تحقق من خالله أهداف الفرد              

  .والمجتمع

                                        
.  رسالة ماجستير منشورة، آلية التربية بأسوان، جامعة أسيوط،"القيم التربوية في القصص القرآني" سيد أحمد طهطاوي، 33

    .هـ١٤١٦.م،دار الفكر العربي١٩٨٥



ن طبيعة اإلسالم وجوهره، وأن هذه القيم موجودة فـي          أن القيم اإلسالمية السامية تستمد م      -٢

  .القرآن بصور عديدة، وأساليب مختلفة منها أسلوب القصص

 أن دراسة القيم التربوية من خالل القصص القرآني تساعد في حل الكثير من المـشكالت                -٣

املة والصعوبات التي تعترض المتعلمين، كما أنه يمكن أيضاً خلق الشخصية المسلمة المتك           

 .الجوانب



:א
أنه ليس من مفهوم اإلسالم أن يكون العلم للعلم منفصالً عن العلم للمجتمع ، ومن ثم فـإن                  -١

التربية العلمية في المجتمع المسلم ينبغي أن تعبر عما يعنيه االشتغال بالعلم من قيم خلقيـة                

 .ال تتعارض مع الدين

 أو الشرق ال تتالءم مع ديننا لـذلك ينبغـي تعـديل             أن بعض القيم المستوردة من الغرب     -٢

 .مناهجنا بحيث تتجه إلى القيم اإلسالمية

أال ينظر إلى الدين ـ في برامج التعليم ـ على أنه مجرد مادة دراسية، وإنمـا ينبغـي أن     -٣

 .يعتبر توجيهاً للحياة

 تـستمد مـن طبيعـة       أن تستمد القيم التربوية من القرآن الكريم، حيث عن القيم اإلسالمية          -٤

  .اإلسالم وجوهره، وإن قيم اإلسالم قيم واقعية يمكن أن تتحقق في الواقع
א א א :א

ستير غير منشورة مقدمة من     وهي رسالة ماج  . "األهداف التربوية في القصص القرآني    "

 أم  ، بكلية التربيـة بجامعـة     قسم التربية اإلسالمية والمقارنة   ، إلى   مدهش علي أحمد  : الباحث

وتهدف الدراسة إلى بيان طبيعة القـصص القرآنـي وخصائـصه      .)٣٤(هـ١٤٠٩القرى، عام   

وأنواعه ودوره في التربية اإلسالمية، ومدى تحقق األهداف التربوية مـن خـالل القـصص               

 .القرآني

ومـن   .وقد اعتمدت الدراسة المنهج االستنباطي واالستداللي وأسلوب تحليل المحتـوى         

  :وصلت إليها الدراسة أبرز النتائج التي ت

دراسة األهداف التربوية في ضوء القصص القرآني تعمل على حل كثير مـن              -

  .الصعوبات التي تعترض التالميذ

  .القصة القرآنية هي األسلوب الفاعل في تربية اإلنسان وربط حاضره بماضيه -

:א
 العامة التي تساعد التلميذ فـي       التركيز في معالجة القصة القرآنية على النماذج البشرية       

  . التوجيه والمشاركة 

א א :א
 محمود عبداللطيف، رسـالة     سهام: للباحثة. القيم التربوية في الحديث النبوي الشريف     

 .٣٥.م١٩٧٤ ١ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية البنات، القاهرة،
                                        

ة           .  القصص القرآني    األهداف التربوية في     مدهش علي أحمد،   34 ة بمك ة التربي ة ، آلي ة اإلسالمية والمقارن الة الماجستير في التربي رس

  .هـ١٤٠٩. المكرمة جامعة أم القرى
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، آلية القيم التربوية في الحديث النبوي الشريف: سهام محمود عبداللطيف ) 35(



  :وتهدف الدراسة إلى ما يلي

  .بيان أثر القيم في كل من الفرد والمجتمع -

ذكر األثر التربوي للقيم من خالل الحديث النبوي الشريف الرتباط ذلـك بالجانـب               -

  .أي الدين في تربية اإلنسانالديني، باعتبارها قيماً نابعة من ر

  : ما يليومن نتائج الدراسة 

  : أن هناك قيماً دينية تعمل على / أ

  .تحقيق التوازن النفسي والوجداني، وتزكية النفس واستشعارها لعظمة اهللا -

 .إطالق حرية العقل في حدود التشريع والشورى -

 :أن هناك قيماً أخالقية على عدة مستويات/ب

 .فاضالً مع اآلخرينأن يكون اإلنسان  -

 .أن يكون اإلنسان ممارساً للفضيلة في إطارها االجتماعي -

 .أثبتت الدراسة عناية التربية اإلسالمية بالناحية األخالقية إلى جانب عنايتها باإلنسان/ج

أثبتت الدراسة حرص اإلسالم على األسرة واهتمامه بها ألن مجال التربية يبدأ مـن              /د

 .األسرة

الدراسات المتعلقة بالقيم التربويـة المتـضمنة فـي بعـض المـواد             : المحور الثالث 

 :التربوية
א א :א

وتهـدف  .٣٦سلوى عبدالباقي :  للباحثة .القيم التربوية في أدب األطفال بالصحف اليومية      

  :هذه الدراسة إلى

استخالص معالم اإلطار القيمي للطفل من خالل تحليل مضمون المـادة اإلعالميـة              -

 ).ليعقوب الشاروني(رة في جريدة األهرام، ركن لطفلك المنشو

 .التعرف على تصورات الكاتب لقيم الطفل حتى سن الثانية عشرة -

تقديم الصورة اإلعالمية، لركن لطفلك من خالل إطار علمي يستند إلى إبراز إطار              -

  .القيم التي يقدمها الركن

عينة  وكانت   .لتحليل المضمون تحليلي، إذ خضعت المادة     الوصفي  النهج  وقد اعتمدت الم  

النـصف  ( عدد، الفترة الزمنية     ١٨٠. في جريدة األهرام  ) ستة أشهر (من ركن لطفلك    الدراسة  

  : وقد توصلت إلى النتائج التالية).م١٩٨٤الثاني 
                                                                                                               

 .م١٩٧٤البنات، القاهرة، 
دالباقي   )36( ة   : سلوى عب ال بالصحف اليومي ي أدب األطف ة ف يم التربوي ي  الق ام   (، ف ة لع ية اإلقليمي ة الدراس وان ١٩٨٥الحلق يم : م، بعن الق

 .م١٩٨٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )التربوية في ثقافة الطفل



 قيمة تتدرج في تكرارها بين تسعين       ٤١٧أن القيم التربوية الموجبة وصل تكرارها        -

  .قطتكرار إلى تكرار لمرة واحدة ف

الكاتب جعل القيم الدينية واألخالقية في مرتبة متأخرة، بينما جعل القيم المعرفية في              -

 .مرتبة متقدمة ممزوجة بالمرح والفكاهة

األوزان النسبية للقيم متقاربة ما عدا القيم النظرية التي أعطى الكاتب منها جرعـة               -

 .لة الغموضضخمة للطفل ليكون لديه معلومات تشعره باألمن والمعارف وإزا

 .ايا والقيم التربوية اإليجابية يساهم مساهمة جادة في تكوين السجأن األدب يمكن أن -
א א :א

أميمـة منيـر    : للباحثـة . القيم التربوية في بعض برامج األطفال اإلذاعية في مـصر         

 .)٣٧(جادو

  : وتهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

  .بيان األهمية التربوية للقيم -

  .وظيفة التربوية لإلعالمتوضح ال -

 .بيان الحاجات التربوية لألطفال وموقف اإلعالم منها -

 .بناء استمارة معايير القيم التربوية في بعض برامج األطفال اإلذاعية -

اعتمدت المنهج الوصفي القائم على التحليل في تحليل محتـوى بعـض البـرامج               وقد

  .اإلذاعية المعدة لألطفال في مصر

سـبع  : مائة حلقة من ستة برامج إذاعية هـي         : اسة فقد كانت عبارة عن    أما عينة الدر  

حلقات من برنامج حديث األطفال الذي أذيع على البرنامج العام يوم الجمعة، ثالث عشرة حلقة               

من برنامج حديث األطفال الذي أذيع على البرنامج العام يوم األحد والثالثاء، خمس وأربعون              

ط الذي أذيع على إذاعة الشرق األوسط، ثالثة عشرة حلقـة مـن             حلقة من برنامج للصغار فق    

برنامج المؤمن الصغير الذي أذيع على إذاعة الشعب، سبع حلقات من برنامج نادي األطفـال               

الذي أذيع على إذاعة الشعب، خمس عشرة حلقة من برنامج أحباب اهللا براعم اإليمان الـذي                

  :  الدراسة إلى النتائج التاليةوقد توصلت. أذيع على إذاعة القرآن الكريم

حظيت عدة قيم بتكرارات أعلى من غيرها، حسب دليل القيم التربويـة الـذي تـم                 -

  .التحليل في ضوئه الذي احتوى على أربعين قيمة تربوية

  .هناك قيم أغفلت تماماً من العينة -

                                        
ة         ية في مصر    القيم التربوية في بعض برامج األطفال اإلذاع      : أميمة منير جادو    ) 37( ة طنطا، آلي شورة، جامع ر من الة ماجستير غي ، رس

 .هـ١٤٠٨التربية، قسم أصول التربية، طنطا، 



  .القيم التربوية متداخلة فيما بينها وليس من السهولة الفصل فيما بينها -



אא :א
 للباحـث   م٢٠٠١القيم التربوية في برامج األطفال ودور وسائط اإلعالم في تعزيزها           

، وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي لبرامج األطفال         ٣٨كنعان، بحث منشور  أحمد علي   

 :وتهدف هذه الدراسة إلى .في وسائط اإلعالم في الجمهورية العربية السورية

قيم التربوية المتضمنة في البرامج الموجهة لألطفال عبر وسائط اإلعـالم            التعرف على ال   -١

  .المنتشرة في الجمهورية العربية السورية

  .معرفة دور وسائط اإلعالم في تعزيز هذه القيم وكيفية تجسيدها -٢

معتمدةً على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على معيار القيم التربوية كأداة لتحليل             

  .ن برامج األطفال عبر وسائل اإلعالم المنتشرة في سوريامضمو

  : ومن أهم نتائجها فيما يخص القصص ما يلي

 أعطت الدراسة مؤشرا لمكانة القيم المتضمنة فـي القـصص وهـي القـيم التربويـة،                 -١

االجتماعية، الترويحية الجمالية، الشخصية، العملية االقتـصادية، اإلنـسانية، الروحيـة           

 الرياضية، والصحية، وتبين أن هذه القيم لم تكن علـى درجـٍة واحـدٍة مـن                 األخالقية،

  .األهمية؛ حيث تتقدم مرة وتتراجع مرة على حسب عينة البحث

 كشفت عن مدى أثر هذه القيم على الطفل، كما وضحت أسباب المكانة التي حظيت بهـا                 -٢

  .ة والمفاهيم الحديثةالقيمة لدى عينة الدراسة مما ساعد على ربطها باألوضاع الحالي

 تحديد الدور الحقيقي لكل وسيلة من وسائل اإلعالم مما يزيد من توثيق الصلة بينها وبين                -٣

  .دورها في التربية

א א א :א
القــيم التــي تتــضمنها أفــالم ومسلــسالت الرســوم المتحركــة فــي التلفزيــون 

عبد المنعم حسن،كلية البنـات،      ثناء   :ةللباحث" دراسة تحليلية     "م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣المصري

 : وتهدف هذه الدراسة إلى ٣٩.جامعة عين شمس

  .تحديد أهداف أفالم ومسلسالت الرسوم المتحركة في التلفزيون المصري -١

التعرف على نوعية القيم التي تتضمنها أفالم ومسلسالت الرسوم المتحركة في التلفزيون             -٢

  .السلبي منها والعمل على إزالته، وكشف  ، وإبراز اإليجابي منها وتدعيمهالمصري

                                        
الطالب ، مجلة تربوية محكمة /  مجلة المعلمالقيم التربوية في برامج األطفال ودور وسائط اإلعالم في تعزيزها، : أحمد علي آنعان38

  .م٢٠٠١ حزيران – ٢، ١العدد. ألنروا، اليونسكو، دائرة التربية والتعليم، عمان األردننصف سنوية ، يصدرها معهد التربية التابع ل
 ،آلية البنات ،جامعة عين شمس القيم التي تتضمنها أفالم ومسلسالت الرسوم المتحرآة في التلفزيون المصري:  ثناء عبد المنعم حسن39

 للدراسات التربوية، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عن منظومة التربية ، بحث منشور ،أآاديمية طيبة المتكاملة للعلوم، مرآز طبية

  .٢٠٠٢/مايو  / ١٢-١١الخلقية 



المنهج الوصفي االستطالعي من خالل أسلوب الدراسة الميدانية        الدراسة  وقد استخدمت   

على عينة من األطفال، وأسلوب تحليل المحتوى ألفالم ومسلسالت الرسوم المتحركـة فـي              

  :ومن أهم نتائجها مايلي .التلفزيون المصري

متحركة تتضمن نسبة ضئيلة من القيم وكانت أعلى نـسبة           إن أفالم ومسلسالت الرسوم ال     -١

 .للقيم الترويحية% ٢٣حصلت عليها هذه األفالم 

  . انخفاض نسبة األفالم العربية عن األجنبية والمترجمة-٢

 أن هذه األفالم األجنبية والمترجمة ال تخدم األطفال من الناحية التربوية فهي تحمل فـي                -٣

  .لسلبية التي تُؤثر على سلوك األطفالثناياها بعض االنطباعات ا

تناولت هذه الدراسة تحليل مضمون بعض أفالم ومسلسالت الرسوم المتحركة فقط           وقد  

الموجهة ألطفال الروضة واالبتدائي من ذكور وإناث والمعروضة على التلفزيون المـصري،            

  .في فترة زمنية محددة

א א א :א
، كما  قصص األطفال من ناحية أدبية بحته     : في المحور األول  السابقة  تناولت الدراسات   

وكـذلك دراسـة   ) آمال الجزائري(كدراسة قصص من حيث المضمون تلك ال ضمنت تحليالً ل  ت

فقد قدمت تحلـيالً لمـضمون قـصص األطفـال          ) كافية رمضان ( أما دراسة    .)وفاء السبيل (

 قصص األطفال الصادرة فـي      تتناول) سيعيسى الشما (الصادرة بالكويت فقط؛ بينما دراسة      

 إآلَّ أن   - محور الدراسـة     - في القصص     تحليالً ألهم القيم   وقد قدمت الدراستان  سوريا فقط،   

 أمـا  . والمعلمين واألطفالمؤلفي القصص: من وجهةدراسة الشماسي بينت أهم القيم التربوية   

بـات العامـة دون تحديـد       فقد تناولت القصص المتوفرة فـي المكت      ) حبيب المطيري (دراسة  

مصدرها، كما بينت أثرها في حياة الطفل وفكره ونفسه بما تتضمنه من مفاهيم وأفكار، وقـد                

  .استعرض فيها الباحث أطرافا من النصوص الشرعية في هذا الجانب

ة والوافـدة   ومن الدراسات السابقة دراسات عملت على تحليل قصص األطفال المترجم         

والتي هدفت إلـى  ) زيد الهياف(ودراسة ) يعقوب الشاروني( كدراسة ،على المجتمع اإلسالمي  

تنقية ما يقدم للطفل المسلم من أدب غربي مترجم إلى اللغة العربية من الشوائب العالقة بـه،                 

 ومنها ما تناول برامج األطفال عبر       .قيدة الطفل وذلك من منظور إسالمي     وبينت أثرها على ع   

  ).أحمد كنعان(ا القصص كدراسة وسائط اإلعالم المختلفة ومنه

وتختلف  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها سـتتناول تحليـل قـصص               

األطفال دون تحديد مصدرها أو فترة إصدارها، أو نوعها، وليس شرطاً أن تكـون قصـصاً                

 مترجمة أو عربية المنشأ واألصل، وستحددها في كونها جميع أنواع القصص التي لها مؤلف             



ومـن قبـل    وناشر وسلسلة تنتمي إليها والتي تتوفر بمكتبات المدارس االبتدائية بمدينة جـدة             

  .وزارة التربية والتعليم، قسم المكتبات فقط

 فـي   تحديد المرحلة العمرية للجمهور المـستهدف     الدراسات السابقة تتميز بعدم      ا أن كم

 ١٢سنوات إلـى     ٧من  لألطفال  المقدمة  القصص  القصص؛ أما الدراسة الحالية فهي ستتناول       

يـة فـي المملكـة      المرحلة االبتدائ والتي تمثلها    سنة أي مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة،     

القـيم التربويـة    وذلك للتعرف على مدى متطلبات أطفال هذه المرحلة من           العربية السعودية، 

 يأو معلم  ي القصص رأي مؤلف ، كما أن الدراسة الحالية لن تقوم باستطالع         المتوفرة بالقصص 

كما أنهـا   ،  )عيسى الشماسي (كدراسة   هذه القصص من األطفال      جمهورأو   المرحلة االبتدائية 

، )وفاء السبيل (ودراسة  ) آمال جزائري (لن تتناول أصل ونشأة وتاريخ تلك القصص كدراسة         

  .)زيد الهياف(ودراسة ) يعقوب الشاروني(كدراسةفقط ولن تتناول القصة المترجمة 

  :تقي  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدة نواحي أهمها وتل

هو تقديم أفضل البرامج للطفل المسلم، ومـن أي أنـواع األدب            :  أن الهدف األساسي  

سواء كانت برامج مرئية أو مسموعة أو مقروءة، وذلك من أجل النهـوض بفكـر الطفـل،                 

الل نقد وتحليل وتنقية ما يقدم لـه مـن          وتهذيب سلوكه وتنمية اعتزازه بلغته العربية، من خ       

 والمتوفرة ضمن   - القصص   –  وهو أدب، متمثال في الدراسة الحالية في أحد أهم أنواع األدب         

  .مكتبة المدرسة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية

 في قصص القرآن    من الواضح أن الدراسات السابقة المتعلقة بالقيم التربوية المتضمنة        و

الوصفي وذلك بتحليل محتوى القيم التربوية       قد اعتمدت على المنهج      والحديث الشريف، الكريم  

في القصص القرآني والنبوي، وعملت بعضها على استنباط االنعكاسات التربوية لهـذه القـيم              

وتلتقي الدراسة الحالية مع تلك الدراسات في عنايتها بالقيم التربوية فـي            . كدراسة الطهطاوي 

وتختلف مع تلك الدراسات في أنهـا اقتـصرت   . هج المتبع في تحليل المحتوى    القصص، والمن 

 .على القيم التربوية في قصص األطفال والمتوفرة بمكتبة المدرسـة االبتدائيـة دون غيرهـا              

 لوضع تصور مقتـرح لقـصص أطفـال المرحلـة           إضافة إلى ألن الدراسة الحالية تتعرض     

وقد استفادت الباحثة من الدراسات الـسابقة       . السابقة وهذا لم تتعرض له الدراسات       .االبتدائية

فيما استنبطته من قيم تربوية معبرة عن النظرية التربوية اإلسالمية، ومن تعرضها لوصـف              

العالقة بين القيم والتربية ، وبيان وسائل التربية اإلسالمية وأساليبها في غرس القيم التربويـة               

ا حول القصة القرآنية ودورها التربـوي، ومكانـة          ومن معلوماته  .من خالل القصص القرآني   

  .القصة بين األساليب التربوية المختلفة



 في البـرامج التربويـة قـد        أن الدراسات السابقة المتعلقة بالقيم التربوية المتضمنة      كما  

الوصفي التحليلي وذلك بإعداد معيار للقيم التربوية ثم تحليـل محتـوى            اعتمدت على المنهج    

  .بوية وفق هذا المعيار، وهو المنهج الذي استخدمته الباحثةالمادة التر

 بأنها ستعمل على إبراز      من دراسات في هذا المحور     وتتميز الدراسة الحالية عما سواها    

كمـا أوصـت دراسـة      جانب لبعض القيم التربوية اإلسالمية المستنبطة من الكتاب والسنة،          

ومواكبـة  متطلبات أطفال المرحلة االبتدائية     متناسبة مع   الطهطاوي، على أن تكون تلك القيم       

  .للتقدم العلمي والتقني

 التـي تتنـاول القـيم التربويـة         – ة حسب علم الباحث   –قلة الدراسات العلمية    ونظراً ل 

ملكـة  المتضمنة في قصص األطفال في المرحلة االبتدائية ضمن النشاط غيـر المنهجـي بالم             

الحاجـة إلـى    ة الحالية أهمية خاصة حيث تزداد       العربية السعودية بصفة خاصة؛ فإن للدراس     

  .دراسات علمية في تحليل محتوى قصص األطفال وفق معايير القيم التربوية

القيم التربوية في الدراسات السابقة لم تلتزم بمعايير موحدة لتصنيف القيم بل أن             كما إن   

راسة ونـوع المـادة     معايير تصنيف القيم التربوية اختلفت من بحث إلى آخر حسب طبيعة الد           

  .المحللة وأهداف الدراسة

 ورغم  .الدراسات على أهمية القيم ودورها الحيوي في التغيير واإلصالح        تلك  أكدت  وقد  

  .تم الفصل فيما بينها من أجل تسهيل الدراسةأن القيم متداخلة فيما بينها إال أنه 

م التربويـة ومـا     بالتخطيط المتكامل للربط بين القـي     ) أحمد نجيب (أوصت دراسة   وقد  

سـلوى  (ألمحـت دراسـة     ذه الدراسة تدخل ضمن هذا التخطيط، كما        يدرسه المتعلم، ولعل ه   

ضمن نتائج دراستها أن األدب يساهم مساهمة جادة في تكـوين الـسجايا والقـيم               ) عبدالباقي

 أكدت الدراسات الـسابقة المتعلقـة بـالقيم التربويـة         ؛ لهذا   التربوية اإليجابية لدى المتعلمين   

المتضمنة في قصص األطفال أن القصص المقدمة في مجال التربية والتعليم ينبغي أن تخـدم               

المجتمع الذي يعيش فيه المتعلمون، وتساعد المتعلمين على خدمة مجتمعهم وإشباع حاجـاتهم             

النفسية بصورة وظيفية، ويتم ذلك عن طريق غرس القيم التربوية التي تتناسب مـع حاجـات                

ولهذا من الضروري اختيار القصة التربوية التي لها هدف          .يريده المجتمع منهم  المتعلمين وما   

  )حسن شحاته(وغاية ووظيفة وقيمة في حياة المتعلم كما اقترحت دراسة 

وبعد كل ما سبق تتضح أهمية الدراسة الحالية وأسبقيتها في تحليل محتـوى القـصص               

  .لعربية السعودية وفق معايير القيم التربويةالمتوفرة بمكتبة المدرسة االبتدائية في المملكة ا
 



  محتويات الدراسة
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  ٧  مصطلحات الدراسة: سابعاً
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