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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة يف أبحاثها امليدانية، وتعتمد يف حتكيم بحوثها 
يحال  احملكمني  آراء  تباين  حال  ويف  سري،  نحو  على  املختصني  األساتذة  من  اثنني  محكمني  على 
البحث إلى محكم ثالث، وتقدم للقارئ املهتم مبجال الطفولة غرفًا معرفيًا لكل ما يخص الطفولة 
من دراسات وبحوث وقراءات عامة يستفيد منها املختصون واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية 

واإلجنليزية املواد اآلتية:

األبحاث امليدانية والتجريبية. *. 1
األبحاث والدراسات العلمية النظرية.. 2
عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.. 3
التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.. 4
املقاالت العامة املتخصصة.. 5

قواعد عامة:
يشترط فيما يقدم للنشر يف املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:

اجلودة يف الفكرة واألسلوب واملنهج، والتوثيق العلمي. واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.. 6
التعهد من الكاتب أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره يف أية مجلة أو كتاب قبل أن يبلغ . 7

برد املجلة وحكمها.
أن تكون اإلسهامات مطبوعة مبعالج الكلمات Winword على أال تزيد عدد صفحاتها عن )32( . 8

صفحة حجم A4 )8000كلمة(.
تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية يف . 9

اجلانب اليمني يف سطر مستقل )بنط غامق( والعناوين الثانوية يف بداية الفقرة.
إرسال البحث إلكترونيًا وملخصني له أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلجنليزية باإلضافة . 10

إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرسال البحث ألول مرة على البريد اإللكتروني:
info@jac-kw.org  

قواعد خاصة :
تلتزم املجلة بتقصي متتع املخطوطة بالنزاهة، عن طريق اعتماد إجراءات واضحة. -
أو تعتمد سياسة  - النشر من املؤلفني،  إذا كانت تنشر على أساس اكتساب حقوق  تعلن املجلة ما 

الوصول احلر وتعلن عن نوعية الوصول وشروطه.
تلتزم هيئة التحرير بتطبيق جميع القواعد املعلنة للقراء والكتاب حول حقوق النشر، وللمجلة  -

حق امللكية الفكرية يف املواد املنشورة، وال مانع من نشرها بعد أخذ موافقة خطية من املجلة.

أواًل- املنهجية:
تكون األسئلة البحثية أسئلة أكادميية فكرية تشتق منطقيًا من اإلطار النظري ومراجعة األدبيات،  -

ومصوبة نحو نقاط غامضة حتتاج إلى جالء.
تكون طريقة البحث مناسبة للموضوع املبحوث. -
تتمتع طريقة البحث بالشروط العامة للدقة. -
تتضمن املخطوطة معلومات وأفكارًا تشكل إضافة يف ميدانها، أو يف مقاربة املشكلة املطروحة. -

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية )500 دوالر أمريكي( تشجيعاً لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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)أ(  يف البحوث الكمية:
تكون الفرضيات بصورة أجوبة أولية على األسئلة املطروحة، تشتق منطقيًا من مراجعة األدبيات  -

ومعطيات السياق.
تكون العينات مصوغة وممثلة واألداة املستخدمة صادقة وثابتة، وطريقة عرض البيانات مضبوطة. -
معلومات  - جمع  مع  األدبيات،  مراجعة  ويف  العنوان  يف  مطروح  هو  كما  املبحوث  املوضوع  يتسق 

وحتليلها، ويتجنب االنزالق من املوضوع إلى "وجهة نظر اجلمهور فيه".

)ب( يف البحوث النوعية:
تتمتع "املادة" املدروسة )وثائق، نصوص، مشاهدات، أقوال األشخاص الذين جترى معهم مقابالت(  -

باملصداقية والداللة، ويكون اختيارها مسوغًا.
محتوى،  - )أثنوجرافية، حتليل  البيانات  على جمع  تقوم  أكانت  التحديد،  واضحة  املقاربة  تكون 

املجذرة  النظرية  ذلك  يف  )مبا  النظري  التأسيس  على  تقوم  أو  مشاهدة...إلخ(.  حالة،  دراسة 
.)grounded theory

يحدد الباحث خلفيته واجتاهاته مبا يساعد على فهم اختياره للموضوع وطريقة البحث وتفسيره  -
للنتائج.

تتمتع املعاجلة باملنطق وقوة االستدالل. -

)ج( يف البحوث املختلطة:
تتمتع املخطوطة بالشروط املطلوبة يف النوعني الكمي والكيفي. -

ثانيًا - األبحاث امليدانية والتجريبية:
كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.. 1
استيفاء البحث ملتطلبات البحوث امليدانية والتجريبية مبا يتضمنه من مقدمة واإلطار النظري . 2

والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
يراعي الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات . 3

إجراء الدراسة.
يقوم الباحث بعرض  النتائج بوضوح مستعينًا باجلداول اإلحصائية أو الرسومات البيانية متى . 4

كانت هناك حاجة لذلك.
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قواعد التوثيق:

عنـــد اإلشـــارة إلـــى املراجـــع في املنت يذكر االســـم األخير )فقـــط( للمؤلف أو الباحث وســـنة  1 ـ  
النشـــر بني قوســـني مثل )القوصي، 1985( أو )Gardner, 1981(، وإذا كان عدد الباحثني 
)من اثنني إلى خمســـة( تذكر أســـماء الباحثني جميعهم للمرة األولى مثل )أبو عالم، العمر، 
الصراف، الشيخ، 1999(، وإذا تكررت االستعانة بنفس املرجــع يذكــر االسم األخير للباحــث 
األول وآخــرون مثــل )أبو عالم، وآخرون، 1999( أو )Gardner et al., 1981( وإذا كان عدد 
الباحثني ســـتة فأكثر يذكر االســـم األخير للباحث األول وآخرون مثل )الدمرداش، وآخرون، 
1999( أو )Skinner, et al., 1965(، وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني »قوسني 

صغيرين«، وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل: )أبو عالم، 1990: 43(.
وجـــود قائمـــة املراجع فـــي نهاية البحث يذكر فيهـــا جميع املراجع التي أشـــير إليها في منت  2 ـ  
البحث وترتب ترتيبًا أبجديًا ــ دون ترقيم مسلسل ــ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث 
وتأتـــي املراجـــع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعدهـــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو 

اآلتي:
عندما يكون املرجع كتابًا: أ ـ  

اســـم املؤلف )ســـنة النشـــر( عنوان الكتاب )الطبعة أو املجلد( اســـم البلد: اسم الناشر،   
مثال: مراد، صالح أحمد )2001(. األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية 

واالجتماعية، القاهرة: األجنلو املصرية.
عندما يكون املرجع بحثًا في مجلة: ب ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان البحث، اسم املجلة، املجلد، الصفحات: مثل: قطامي،   
نايفـــة )2002(. تعليم التفكير للطفل اخلليجـــي، مجلة الطفولة العربية، 12، 87 ــ 

.114
عندما يكون املرجع بحثًا في كتاب: ج ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان الباحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد:   
الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث.

اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل   3ـ 
فـــي أســـفل الصفحـــة التـــي وردت بها مع مراعـــاة اختصـــار الهوامش إلى أقصـــى قدر ممكن، 
وتذكـــر املعلومـــات اخلاصة مبصـــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجلـــزء اخلاص باملصادر 

واملراجع.
 4 ـ  وضع املالحق في نهاية البحث بعد قائمة املراجع.

ثانيًا ــ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

جتيـــز هيئة التحرير الدراســـات واملقاالت النظرية للنشـــر إذا ملســـت مـــن املراجعة األولية أن 
الدراسة أو املقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة مبنهج فكري واضح يتضمن املقدمة وأهداف 
الدراســـة ومناقشـــة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية في 

الكتابة وتوثيق املراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.
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قواعد النشر يف مجلة الطفولة العربية

قواعد التوثيق:
أواًل - األبحاث امليدانية والتجريبية:

عندما يكون املرجع بحثُا أجنبيًا )باللغة اإلجنليزية(، فإنه يفضل أن يشير الباحث        ج. 
إلى D.O.I اخلاص بالبحث، وذلك بالرجوع إلى املوقع التالي: www.doi.org  ، وأن 

تكون صورة البحث بعد التوثيق علي نحو املثال التالي: 
 Lubis, R. (2018). The progress of student reading comprehension through word-
less picture books.  Advances in Language and Literacy Studies, 9(1), 48-52. 
https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.48

ح.
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ثالثًا ـــ عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها:

تنشر املجلة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
1 ـ  الكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجاالت الطفولة.

2 ـ  استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
3 ـ  حتتـــوي الصفحـــة األولى من تقرير املراجعة على اســـم املؤلف وعنـــوان الكتاب والبلد التي 
نشر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب، ويكتب في أسفل الصفحة اسم 

امُلراجع ودرجته العلمية واجلهة التي يعمل لديها.
.A4 4 ـ  كتاب تقرير املراجعة بأسلوب جيد وال يزيد على ثمان صفحات من حجم

رابعًا ـــ التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

تنشـــر املجلـــة التقارير العلميـــة عن املؤمترات والنـــدوات واحللقات الدراســـية في مجال   
الطفولـــة وقضاياهـــا التـــي تعقد في الكويـــت أو البالد العربيـــة أو غير العربية بشـــرط أن يغطي 
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األبحاث املقدمة 

ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كمـــا تنشـــر املجلة محاضـــر احلوار في النـــدوات التي تعقدها أو تشـــارك فيهـــا اجلمعية   

الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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1 ـ  الكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجاالت الطفولة.

2 ـ  استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
3 ـ  حتتـــوي الصفحـــة األولى من تقرير املراجعة على اســـم املؤلف وعنـــوان الكتاب والبلد التي 
نشر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب، ويكتب في أسفل الصفحة اسم 

امُلراجع ودرجته العلمية واجلهة التي يعمل لديها.
.A4 4 ـ  كتاب تقرير املراجعة بأسلوب جيد وال يزيد على ثمان صفحات من حجم

رابعًا ـــ التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

تنشـــر املجلـــة التقارير العلميـــة عن املؤمترات والنـــدوات واحللقات الدراســـية في مجال   
الطفولـــة وقضاياهـــا التـــي تعقد في الكويـــت أو البالد العربيـــة أو غير العربية بشـــرط أن يغطي 
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األبحاث املقدمة 

ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كمـــا تنشـــر املجلة محاضـــر احلوار في النـــدوات التي تعقدها أو تشـــارك فيهـــا اجلمعية   

الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

قواعد التوثيق:

عنـــد اإلشـــارة إلـــى املراجـــع في املنت يذكر االســـم األخير )فقـــط( للمؤلف أو الباحث وســـنة  1 ـ  
النشـــر بني قوســـني مثل )القوصي، 1985( أو )Gardner, 1981(، وإذا كان عدد الباحثني 
)من اثنني إلى خمســـة( تذكر أســـماء الباحثني جميعهم للمرة األولى مثل )أبو عالم، العمر، 
الصراف، الشيخ، 1999(، وإذا تكررت االستعانة بنفس املرجــع يذكــر االسم األخير للباحــث 
األول وآخــرون مثــل )أبو عالم، وآخرون، 1999( أو )Gardner et al., 1981( وإذا كان عدد 
الباحثني ســـتة فأكثر يذكر االســـم األخير للباحث األول وآخرون مثل )الدمرداش، وآخرون، 
1999( أو )Skinner, et al., 1965(، وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني »قوسني 

صغيرين«، وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل: )أبو عالم، 1990: 43(.
وجـــود قائمـــة املراجع فـــي نهاية البحث يذكر فيهـــا جميع املراجع التي أشـــير إليها في منت  2 ـ  
البحث وترتب ترتيبًا أبجديًا ــ دون ترقيم مسلسل ــ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث 
وتأتـــي املراجـــع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعدهـــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو 

اآلتي:
عندما يكون املرجع كتابًا: أ ـ  

اســـم املؤلف )ســـنة النشـــر( عنوان الكتاب )الطبعة أو املجلد( اســـم البلد: اسم الناشر،   
مثال: مراد، صالح أحمد )2001(. األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية 

واالجتماعية، القاهرة: األجنلو املصرية.
عندما يكون املرجع بحثًا في مجلة: ب ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان البحث، اسم املجلة، املجلد، الصفحات: مثل: قطامي،   
نايفـــة )2002(. تعليم التفكير للطفل اخلليجـــي، مجلة الطفولة العربية، 12، 87 ــ 

.114
عندما يكون املرجع بحثًا في كتاب: ج ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان الباحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد:   
الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث.

اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل   3ـ 
فـــي أســـفل الصفحـــة التـــي وردت بها مع مراعـــاة اختصـــار الهوامش إلى أقصـــى قدر ممكن، 
وتذكـــر املعلومـــات اخلاصة مبصـــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجلـــزء اخلاص باملصادر 

واملراجع.
 4 ـ  وضع املالحق في نهاية البحث بعد قائمة املراجع.

ثانيًا ــ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

جتيـــز هيئة التحرير الدراســـات واملقاالت النظرية للنشـــر إذا ملســـت مـــن املراجعة األولية أن 
الدراسة أو املقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة مبنهج فكري واضح يتضمن املقدمة وأهداف 
الدراســـة ومناقشـــة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية في 

الكتابة وتوثيق املراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.

متنح املجلة مقاباًل ماديًا لعرض الكتب، الذي يتم بتكليف من املجلة فقط.  .5
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مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية

الهيئـــــة اإلستشـاريـــــة

هيئــــــة التحريـــــر

أعضاء مؤسسون انتقلوا إلى رحمة اهلل تعالى وهم:

الرئيس د. سعاد الصباح    
نائب الرئيس د. حسن اإلبراهيم  

أ. د. فايزة اخلرافي
أ. د. محمد الرميحي
د. فهد محمد الراشد
د. عبداللطيف احلمد

السيد/ سعد علي الناهض
السيد/ محمد علي النقي

د. عادل عيسى اليوسفي
السيد/ قتيبة يوسف الغامن

معهد الدراسات والبحوث التربوية - جامعة القاهرة أ. د. رجاء أبوعالم  
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - فاس أ. د. الغالي أحرشاو  

كلية اآلداب - جامعة الكويت د. عبداهلل عمر العمر  
مركز البحرين للدراسات والبحوث د. عبدالرحمن مصيقر  

عضو مبجلس الشورى - مملكة البحرين د. بهية اجلشي   
وكيل مساعد وزارة التربية )سابقاً( - الكويت األستاذة سعاد الرفاعي  

رئيس هيئة التحرير د. حسن اإلبراهيم   
مدير التحرير أ. د. علي عاشور اجلعفر  

نائب مدير التحرير  أ. د. قاسم الصراف  
أ. د. بدر عمر العمر

أ. د. محمد الرميحي
د. عدنان شهاب الدين

أ. د. فوزية عباس هادي
د. بدر عثمان مال اهلل

د. أنور عبداهلل النوري
أ. د. حامد عمار

أ. د. أسامة اخلولي
أ. د. محمد جواد رضا
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* البحوث والدراسات:

مالمح أدب الطفل يف سلطنة ُعمان: النشأة والتاريخ والببليوغرافيا   -
  أ. أمامه مصطفى اللواتي

فاعلية القصة يف تنمية الوعي االنفعايل لدى األطفال من عمر)11-9(    -
سنة يف مرحلة األساس.

  د. زيتو سواري عزيز    

تحليل القصص اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال يف محافظة    -
القدس يف ضوء معايري أدب األطفال ومعايري جودة القصص اإللكرتونية.
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افتتاحية العدد

التقدم  نحو  املجتمع  تؤهل  التي  التنمية  رضورات  من  رضورة  األطفال  بأدب  االهتمام 
الطفل كل ما يقدم لألطفال من  والنهضة والسري يف طريق الحضارة واالزدهار، ويقصد بأدب 
كتب ومجالت وقصص وتمثيليات ومواد علمية. ويف وقتنا الحارض أصبحت هذه الوسائل وسائط 

أساسية للمعرفة والرتبية والتعليم وتثقيف الطفل. 

وقد حرصت مجلة الطفولة العربية عىل تويل هذا املوضوع واعطائه اهتماماً خاصاً كمطلب 
عرصنا  يف  املعرفة  فإستيعاب  معريف.  تفجر  من  به  يتمتع  وما  املعارص،  عاملنا  يف  هام  تربوي 
الحارض أصبح مشكلة ال تستطيع معها وسائل التعليم التقليدية الوفاء بها، وال بد من تنمية 
امليول واملهارات املتعلقة بالقراءة والتعلم الذاتي من خالل الكتب املصورة والقصص التي يقرؤها 

الكبار للطفل.

التي تسلط الضوء  العدد مجموعة من األبحاث والدراسات واملوضوعات  لنا هذا   ويكشف 
عىل مالمح أدب األطفال. ففي البحث األول نرى نشأة أدب الطفل يف سلطنة عمان ورسم مالمحه 
العامة وحرص اصداراته املطبوعة من أجل تأسيس قاعدة من البيانات بهدف مضاعفة االهتمام 

كماً وكيفاً بثقافة الطفل مستقبالً. 

وتناول البحث الثاني موضوع فاعلية القصة يف تنمية الوعي االنفعايل لدى األطفال يف مرحلة 
الوعي  بتنمية  لعالقتها  شيوعاً  األطفال  أدب  فنون  أكثر  القصة  تعترب  حيث  األساس،  التعليم 
االنفعايل الذي يبدأ منذ سن مبكرة من عمر الطفل، وتعترب القصة يف مرحلة التعليم األساس مرآة 

لثقافة املجتمع حيث تعكس تراثه ومنجزاته الحضارية. 

أما البحث الثالث فتدور وقائعه حول تحليل القصص اإللكرتونية ومعايري جودتها يف رياض 
األطفال وفق معايري أدب األطفال وإدراك أهميتها يف تربية الصغار وتنشئتهم نفسياً واجتماعياً 

وعقلياً ودينياً.

وال زال امليدان متعطشاً ملثل هذه الدراسات يف مجال أدب األطفال، ولذلك نرجو من باحثينا 
الكرام إيالء مزيد من االهتمام إىل هذه القضية التي تهم عاملنا العربي وأنظمتنا التعليمية من أجل 

االسرتشاد بها لبناء ثقافة واسعة ألجيالنا القادمة. 

والله ويل التوفيق،

هيئة التحرير 
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العدد الثمانونمجلة الطفولة العربية مالمح أدب الطفل يف سلطنة ُعمان: النشأة والتاريخ والببليوغرافيا

مالمح أدب الطفل يف سلطنة ُعمان: النشأة والتاريخ والببليوغرافيا

أمامة مصطفى اللواتي
كاتبة يف أدب الطفل

 ُمحارضة سابقة يف قسم اإلعالم

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان

امللخص
نال أدب الطفل يف سلطنة ُعمان اهتماماً أوسع يف السنوات العرش األخرية، مع تزايد االهتمام بهذا املجال 
الحوارية  امللتقيات  الطفل وزيادًة يف عدد  أدب  املتخصصة يف  إليه زيادة اإلصدارات  وأكاديمياً، تشري  وفنياً  أدبياً 
واألكاديمية واألنشطة الثقافية ذات العالقة بالطفل. إال أن الدراسات واملقاالت النقدية التي توثق أشكال ومضامني 
هذا الحراك ما زالت قليلة، مع ندرة الكتب املتخصصة يف املكتبة العمانية، والتي تتطرق للتجربة العمانية يف أدب 

الطفل، سواء يف الجانب التاريخي والتوثيقي أو يف مجال الدراسات النقدية. 

وتهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن محور أسايس وهو: ما هي أبرز مالمح أدب الطفل يف ُعمان؟ وتسعى 
الورقة إىل اإلجابة عن هذا السؤال عرب توثيق مجموعة من البيانات يف عدة محاور. وهذه املحاور هي: توثيق ما 
الفرتة  النشأة وحتى  الزمني منذ  املجال وإطاره  لهذا  العامة  املالمح  ُعمان، ورسم  الطفل يف  أدب  بنشأة  يتعلق 
املعارصة، والفنون األدبية الشائعة يف الكتابة للطفل، والكتّاب حسب الجنس )أنثى، ذكر(، ونبذة مخترصة عن 
ببليوغرافيا  الدراسة  ستوفر  السابقة  املحاور  إىل  وباإلضافة  ُعمان.  سلطنة  يف  الطفل  أدب  كتّاب  مجموعة من 
أول  وهي  إصداراتهم،  وأهم  ُعمان  يف  الطفل  أدب  بكتّاب  ببليوغرافيا  األول  امللحق  مالحق:  أربعة  يف  متنوعة 
هذه  وستشتمل  الطفل.  أدب  مجال  يف  عمانيني  ملؤلفني  املطبوعة  اإلصدارات  بحرص  تهتم  نوعية  ببليوغرافيا 
الببليوغرافيا عىل أسماء املؤلفني وسنة النرش، والدار النارشة، واسم الرسام، والفئة التي يتوجه إليها الكتاب. 
باملؤتمرات  ببليوغرافيا  الثالث  وامللحق  للطفل،  املوجهة  الصحفية  واملالحق  باملجالت  ببليوغرافيا  الثاني  امللحق 

والندوات املتعلقة بثقافة الطفل، وامللحق الرابع ببليوغرافيا بالدراسات التي أُنجزت حول أدب الطفل العماني. 

وتكمن أهمية البيانات التي ستوفرها هذه الدراسة يف أنها ستدفع بظهور دراسات أخرى مستقبالً، والعمل 
التي يمكن تحديث بياناتها وتطوير  البيانات  الباحثني يف ُعمان عىل تأسيس قاعدة من  الحقاً وبتضافر جهود 
مضامينها بمالحق أخرى بشكل مستمر، مع توقعات متفائلة بتضاعف نسبة االهتمام كماً وكيفاً بثقافة الطفل 

يف السنوات القادمة.

الكلمات املفتاحية: أدب الطفل، سلطنة ُعمان، القصة.

- تم تسلم البحث يف فرباير 2019 وأجيز للنرش يف فرباير 2019.

البحوث والدراسات

Doi: 10.29343/1-80-1
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Children’s Literature in Sultanate of Oman: formation, history and 
bibliography

Omama Mustafa Al-Lawati
Officer for Quality Assurance and Accreditation Unit,
Former lecturer at Mass Communication Department.

College of Arts& Social Sciences
Sultan Qaboos University, Oman

Abstract
Children’s Literature received a lot of attention in the last 10 years in all aspects whether academically, 

artistically in literary. This is shown by the increase in the releases specialized in Children’s Literature and 
the increase in interactive and academic forums as well as the increase in cultural activities related to the 
children. However, the studies and reviews which document this type of increase are still very few and that 
is because it’s rare to find specialized books in the Omani library which talk about the Omani experience in 
Children’s literature whether in the history or documentation factor or in the critical studies. 

This study aimed to answer one primary point which is: What are the major features of Children’s 
literature in Oman? by documenting certain data in a number of factors. These factors are: documenting 
whatever is related to Children’s literature in Oman, creating the major characteristics in this field and its 
timeline since its formation till today, documenting the literary arts in writing for children and the authors 
by gender (Male, Female) as well as a summary of children’s literature authors in Sultanate of Oman.

In addition, the study would provide a diverse bibliography in four annexes: first annex is a bibliography 
of children’s literature authors in Oman and their main publications. This is the first bibliography that 
shows interest in accounting for the printed publications of Omani authors in children’s literature. This 
bibliography will include the names of the authors, year of publication, publisher, the names of the artists, 
and the group that the book is written for. The second annex is a bibliography of the magazines and press 
releases addressed to children. The third annex is a bibliography of the conferences and the seminars 
related to the children’s education and the fourth annexure is a bibliography of the studies conducted 
regarding Omani children’s literature. 

The importance of the data that will be provided by this study is that it will encourage other studies 
to be conducted in the future and will encourage the researchers in Oman to establish a database which 
can be improved and developed continuously, therefore, the interest in children’s education is expected to 
double in the upcoming years.  

Keywords: Children’s Literature, Sultanate of Oman, Story
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1- مقدمة:
يُعد االهتمام بمجال أدب الطفل من املجاالت اإلبداعية الناشئة والواعدة يف سلطنة ُعمان، 
فقد نال أدب الطفل اهتماماً أوسَع يف السنوات العرش األخرية، مع تزايد عدد املهتمني به أدبياً 
وفنياً، وزيادة عدد الكتّاب العمانيني الذي يتوجهون للكتابة أو الرسم بشكل متخصص يف هذا 
املجال. وتتجىل مظاهر االهتمام بثقافة الطفل يف ُعمان يف ازدياد عدد اإلصدارات املوجهة للطفل 
هذا  رافق  محيل.  أو  عربي  مستوى  عىل  لجوائز  بعضهم  وتحقيق  العمانيني،  الكتًاب  قبل  من 
االهتمام ظهور بعض املكتبات اإللكرتونية التي قامت بتوفري الكتب املتخصصة لألطفال، خاصة 
مع غياب املكتبات العامة واملكتبات الربحية حتى وقت قليل، واعتماد املهتمني من الكتاب واآلباء 
والرتبويني عىل معارض الكتاب السنوية كمصدر رئيس القتناء الكتب بشكل عام، وليس فقط 
لتشجيع  تهدف  التي  واملؤسسية  الفردية  املبادرات  زيادة  مع  ذلك  ترافق  الطفل.  أدب  مجال  يف 
القراءة والتأليف، وذلك عرب مسابقات القراءة والتأليف القصيص وورش كتابة القصة، واألنشطة 

املصاحبة لها، والتي تبنتها عدد من املدارس والجهات الثقافية.  

وتجىل هذا االهتمام أيضاً عرب تخصيص الجمعية العمانية للكتاب واألدباء وألول مرة عام 
2016محوراً خاصاً باإلصدارات املوجهة للطفل ضمن مسابقتها السنوية ألفضل إصدار ثقايف 
محيل، ويف نفس العام خصصت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب وهي مسابقة 
عىل املستوى املحيل واإلقليمي يف دورتها 14، فرعاً يف أدب الطفل. وشهد عام 2017 افتتاح أول 
مكتبة عامة مخصصة للطفل يف العاصمة مسقط، وأيضاً تأسيس أول دار نرش لكاتبة عمانية 
مخصصة لكتب األطفال وهي دار مياسني، مع قلة دور النرش التي تركز عىل النرش يف مجال أدب 
الطفل. وخالل السنوات املاضية عقدت الجهات الثقافية الرسمية والخاصة مؤتمرات وملتقيات 
ملناقشة القضايا املتعلقة بأدب الطفل، ولكن القليل منها فقط ركز عىل توثيق ما يتعلق بأدب 

الطفل يف سلطنة ُعمان تحديداً. 

2- موضوع وأهداف البحث:
النقدية  واملقاالت  الدراسات  فإن  أسلفنا  كما  وواعداً  ناشئاً  أدباً  ُعمان  يف  الطفل  أدب  يُعد 
التي توثق حركته وتتناول مضامينه ما زالت بدورها قليلة، كما تخلو املكتبة العمانية من كتب 
متخصصة تتطرق للتجربة العمانية يف أدب الطفل، سواء يف الجانب التاريخي والتوثيقي أو يف 
أبرز  اإلجابة عن محور أسايس وهو: ما هي  إىل  الدراسة  النقدية. تهدف هذه  الدراسات  مجال 
مالمح أدب الطفل يف ُعمان؟ وتسعى الورقة إىل اإلجابة عن هذا السؤال عرب توثيق مجموعة من 
البيانات يف عدة محاور.  فباإلضافة اىل الجانب التاريخي واستعراض نشأة أدب الطفل يف ُعمان، 
ستوفر الدراسة ببيلوغرافيا بكتّاب أدب الطفل يف ُعمان وأهم إصداراتهم، وهي أول ببليوغرافيا 
نوعية تهتم بحرص اإلصدارات املطبوعة ملؤلفني عمانيني يف مجال أدب الطفل. تشتمل عىل أسماء 
املؤلفني وبيانات النرش كسنة النرش والدار النارشة واسم الرسام والفئة التي يتوجه إليها الكتاب 
وببليوغرافيا   ،)1 )ملحق  للطفل  املوجهة  واملالحق  باملجالت  ببليوغرافيا  جانب  إىل   ،)2 )ملحق 
باملؤتمرات والندوات املتعلقة بثقافة الطفل )ملحق 3(، وببليوغرافيا بالدراسات التي أُنجزت حول 
أدب الطفل العماني )ملحق 4(. ستعمل هذه الدراسة عىل توثيق ما يتعلق بنشأة أدب الطفل يف 
ُعمان، ورسم املالمح العامة لهذا املجال يف الفرتة املعارصة، ومن هذه املالمح مثالً اإلطار الزمني 
والفنون األدبية الشائعة يف الكتابة للطفل، والكتّاب حسب الجنس )أنثى، ذكر(. وتعد البيانات 
وبتضافر  والعمل الحقاً  أخرى مستقبالً،  لدراسات  انطالق  نقطة  الدراسة  التي ستوفرها هذه 
جهود الباحثني يف ُعمان عىل تحديث هذه البيانات وتطويرها بشكل مستمر مع توقعات متفائلة 

بتضاعف نسبة االهتمام بهذا املجال يف السنوات القادمة.
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3- حدود البحث:
يتضمن أي بحث جملة من املحاور واألبعاد الرئيسة واملتفرعة التي يصعب اإلحاطة بجميع 
جوانبها يف دراسة واحدة. ولهذا فإن حدود هذا البحث مرتبطة بالعامل الزمني الذي يمكن فيه 
األبعاد  أما  الورقة حتى وقت اصدارها.  املوثقة يف هذه  البيانات  أهداف محددة، وجمع  تحقيق 
للدراسة  األخرى فهي مرتبطة بمجال أدب الطفل يف سلطنة ُعمان والذي ال يزال مجاالً خصباً 
والبحث وبحاجة إىل بحث أوسع ومحاور أشمل خاصة من ناحية إجراء املقابالت وجمع البيانات. 

ويف هذه الورقة قمت باتخاذ اإلجراءات التالية:

تم استبعاد كتب التلوين واألنشطة والرسم من هذه الدراسة يف الجانب التوثيقي حيث . 1
تمثل هذه الكتب أنشطة إثرائية تختلف يف أهدافها عن تلك التي يشري إليها الباحثون 

عند مناقشتهم ألدب الطفل وخصائصه وأهدافه.

تم استبعاد القصص الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية، وسيتم مناقشة ذلك يف . 2
عنارص البحث القادمة.

4- أدب األطفال وأهم محاوره: 
ركزت أدبيات الكتابة عن أدب الطفل يف الكتب العربية عىل التعريف بأدب الطفل ونشأته 
عاملياً وعربياً ومحلياً حسب تجربة كل دولة، وتأريخ بداياته وظروفه. وتطرقت هذه األدبيات 
والخصائص  العمرية  املراحل  حسب  ولغته  وأشكاله  وفنونه  األدب  هذا  وسمات  خصائص  إىل 
النفسية. وعالجت بعض الدراسات عدداً من املعوقات التي تواجه أدب الطفل، وتناول بعضها 
نماذج من هذه املؤلفات وقراءات نقدية حول ما كتب لألطفال وأهم رواده ومؤسسيه. وسأقترص 
يف هذه الورقة عىل التطرق لثالثة محاور من هذه األدبيات، لعالقة هذه املحاور بجوانب من هذا 

البحث. وهذه املحاور هي كاآلتي:

احملور األول: ما الذي نقصده بأدب الطفل؟
يرى الكعبي )2012( أن هناك ثالثة اتجاهات من األدب الذي تدور كتابته يف فلك الطفولة، 
االتجاه األول: هو األدب الذي يكتبه األطفال، واالتجاه الثاني: هو أدب يُكتب عن األطفال، واالتجاه 

الثالث: هو أدب يكتب لألطفال.

ويرى الكاتب أن االتجاه األول والثاني ال يمكن أن نطلق عليه أدب لألطفال، ألنه هو األدب 
أهدافه ووظائفه،  وله  إليهم،  موجه  أدباً  بوصفه  فيهم وجذبهم  للتأثري  األطفال  يخاطب  الذي 
والعقلية  والذهنية  واالنفعالية  النفسية  وحاجاته  الطفل  قدرات  وتوجيه  إغناء  عىل  ويعمل 
واإلدراكية. وهو األدب الذي يهدف إىل إمتاع الطفل، وتنشيط مخيلته ودفعه لإلبداع، وبالتايل يرى 

الكعبي أن أدب األطفال ليس الذي يكتبه األطفال وال هو الذي يُكتب عن األطفال.

ومن ناحية أخرى فإن هذا األدب يتبلور يف بنية فنية وأسلوبية مدروسة، والتفريق بني أدب 
الفني، ولكن من تفاوت يف  املستوى  ينبع من تفاوت يف  للصغار ال  للكبار، وآخر موجه  موجه 
اللغوية للطفل.   اللغوي واألسلوبي للقضايا املعرب عنها، وبما يتوافق مع املستويات  املستويني 
إذ أدب الطفل هو مجموعة اإلنتاجات األدبية املقدمة لألطفال عىل اعتبار أن الطفل هو املتلقي 

وليس املنتج له )الكعبي،2012(.

وكون الباحثة هنا تتبنى وجهة النظر أعاله فقد تم استبعاد القصص التي يكتبها األطفال 
يف هذه الدراسة، وأيضاً تلك التي تُكتب عن األطفال، واستقر الرتكيز عىل ذلك األدب الذي يُكتب 
لألطفال تحديداً. ومن خالل متابعة اإلنتاج األدبي فهناك عدد من اإلصدارات التي يتم طباعتها 
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قبل  من  وامُلنتجة  املرسحية  أو  الشعرية  أو  القصصية  النصوص  كتابة  عمل  ورش  انتهاء  بعد 
أطفال وذلك لتشجيع الطفل عىل الكتابة واإلبداع. أيضاً من خالل املؤتمرات والندوات والدراسات 
القانونية والرتبوية والنفسية  الجوانب  التي تركز عىل  الدراسات  العديد من  املتخصصة فهناك 
والصحية واالجتماعية والفنية املتعلقة بالطفل وقد يشتمل بعضها عىل دور القراءة أو الكتابة 
اإلبداعية يف معالجة بعض هذه املشكالت، أو يف التوعية أو التشجيع عىل مهارات محددة كمهارة 
بمراحله  الطفل  يخاطب  الذي  األدب  ذلك  تستهدف  ال  أسايس  بشكل  ولكنها  االبداعي،  التفكري 

العمرية املختلفة. 

احملور الثاني: أنواع وأشكال أدب الطفل:
يشري الباحثان )مارون 2011، الكعبي 2012( إىل أنه يمكن تقسيم أدب الطفل من ناحية 
الطويلة  والقصة  القصرية  والقصة  الحكاية  يشمل  الذي  القصيص  الفن  إىل  الكتابية  الفنون 
والقصيدة  الشعرية  الحكاية  تحته  ويندرج  الشعري:  والفن  واملرسحية،  والتمثيلية  والرواية 
حيث  من  أما  واألنشودة.  واألوبرا  واملغناة  والفصيحة  األهازيج  أو  الشعبية  واألغنية  الغنائية 
وتتطور  تتنوع  أنها  فنالحظ  الفنون  املهتمون إليصال هذه  يتخذها  التي  الوسائط  أو  الوسائل 
حسب املتغريات التكنولوجية، كما أنها أصبحت تتداخل وتتعقد، فالقصة املطبوعة مثالً يمكن 
أن تّحمل إلكرتونياً ويقرأها الطفل اليوم عرب تطبيق إلكرتوني عىل جهازه اللوحي. وإذا شئنا أن 
نصنفها فسنجد أنها تشتمل عىل الوسائط املقروءة أو البرصية، وهي املواد الورقية املطبوعة، 

وهناك الوسائط السمع برصية مثل التلفاز واإلذاعة واملرسحية.

 )2000 ومن حيث مضامني هذا األدب بشكل عام يشري الباحثان )الكعبي،2012، نجيب، 
والتاريخية  الواقعية  والقصص  الحيوانات  وقصص  الساحرات  وقصص  الخيالية  القصص  إىل 
والدينية والعلمية والشعبية والفكاهية. أما القيم التي تشتمل عليها القصص فهي القيم الدينية 
الدراسة  وتؤطر  والجمالية.  واملعرفية  واالقتصادية  والوطنية  والذاتية  واالجتماعية  واألخالقية 
الحالية ألدب الطفل املطبوع، وبالتايل ال تتطرق إىل أدب الطفل يف الوسائل السمع برصية مثل 

التلفاز واإلذاعة واملرسح.

احملور الثالث: بني أدب الطفل وثقافة الطفل:
ثقافة األطفال مفهوم شامل وواسع يستوعب مفهوم أدب الطفل، الذي هو اتجاه محدد 
ضمن اتجاهات كثرية تضمها وتحتويها داللة ثقافة األطفال. ويرى الكعبي )2011( أن سمات 
ثقافة األطفال هي سمات مهمة قد تنعكس يف معطيات أدب األطفال، ولكنها مختلفة من حيث 
التفسري والتصور والداللة. ويعّرف خلف ثقافة الطفل بأنها “مجموعة من العلوم والفنون واآلداب 
واملهارات، والقيم السلوكية، والعقائدية التي يستطيع الطفل استيعابها وتمثُّلها يف كل مرحلة 
من مراحل عمره، ويتمّكن بواسطتها من توجيه سلوكه داخل املجتمع توجيهاً سليماً” )خلف 
واملوسيقا،  واملرسح  الرسم  مثل  والفنون  األدب  فتشمل  الثقافية  املجاالت  تتعدد  وقد   .)2006،
البحث يف الجوانب الرتبوية  والعلوم واملهارات املتنوعة والجوانب التكنولوجية وقد تشمل أيضاً 
والسلوكية ذات العالقة بالطفل والتنشئة. ومن بعض مظاهر االهتمام بثقافة الطفل يف سلطنة 
الثقافية املؤسسية والفردية والتي  املبادرات  ُعمان الرتكيز عىل تنمية هذه املهارات عن طريق 
يستهدف بعضها التشجيع عىل القراءة أو تنمية املهارات العلمية أو االجتماعية أو االتصالية. 
وتركز الدراسة الحالية عىل جوانب من أدب الطفل الذي هو اتجاه محدد ضمن إطار أوسع وهو 

ثقافة الطفل.
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5 - نشأة أدب الطفل يف ُعمان:
يشري نجيب )2000( إىل أن أول كتاب لألطفال يف منطقة الخليج صدر عام 1977 عن إدارة 
أول  أما  1979 يف قطر.  للكاتب عبدالقادرعقيل، ثم صدرت مجموعة كتب عام  الثقافة يف دبي 
كتاب يف البحرين فقد صدر عام 1983، حيث صدرت يف نفس العام مجموعة من كتب األطفال 
لعدد من كتّاب الطفل، يف حني شهدت السعودية أنشط حركة نرش لكتب األطفال يف دول الخليج، 
الكتب  الطفل )نجيب،2000(. وال تتطرق  بأنشط حركة يف مجال مرسح  الكويت  فيما تميزت 
التي تتناول حركة أدب الطفل يف الدول العربية للتجربة العمانية الناشئة وال إىل بداياتها األوىل، 
وقد يكون السبب يف ذلك قلة املعلومات املتوافرة، وتأخر جهود أدب الطفل يف ُعمان حتى العام 

1989، أي بعد 19 سنة من تأسيس أول مدرسة حكومية يف سلطنة ُعمان وذلك عام 1970.

ويرى العيرسي )2018( أن أدب األطفال يف ُعمان شأنه يف ذلك شأن أدب األطفال يف معظم 
األقطار العربية والخليجية، نشأ أوالً يف أحضان أدب الكبار وامتزج به، وبدأ أول ما بدأ شفوياً 
أشعار  صورة  يف  أو  والجدات،  األجداد  ألسنة  عىل  الشعبية  والقصص  لألدب  الرواية  عىل  يعتمد 
الشجاعة  وحكايات  والسفر  الهجرة  ومغامرات  الغواصني  حكايات  مثل  األجيال،  تتوارثها 
والبطولة وكذلك األلغاز واأللعاب الشعبية التي كان لها دور يف إثراء األدب وتذوقه لدى األطفال 

وتنشئتهم وبناء شخصيتهم«.

وتذكر الدكتورة طاهرة اللواتي )تواصل شخيص مع الكاتبة، 11 سبتمرب2018( إىل أن بدايات 
برنامجاً  الثقايف يف مسقط  النادي  نظم  1989 حني  عام  بدأ  قد  الطفل  بأدب  الرسمي  االهتمام 
تدريبياً يف الكتابة للطفل واستمر هذا الربنامج الذي كان يعقد يف الفرتة املسائية ملدة شهر شارك 
فيه ما يقارب 15 مشاركاً ودرب فيه املشاركون، عدد من رواد أدب الطفل من الكويت والبحرين 
يف  شعبية  إصدارات  مجلة  تدير  كانت  التي  حمدان  آمنة  الكاتبة  اللواتي،  منهم  وتذكر  ومرص. 
البحرين، والتي ركزت عىل تقنيات استخدام القصة الرتاثية الشعبية لصياغة نصوص موجهة 

للطفل، وعرضت فيها نماذج من الرتاث الشفهي.

تشري طاهرة اللواتي إىل أنه صدر يف نفس الفرتة الزمنية ملحٌق خاص باألطفال يف جريدة 
ُعمان بإرشاف الكاتب محمد الرحبي، حيث نرش امللحق نصوصاً للكاتبة الدكتورة طاهرة اللواتي 
التي كانت  العمانية  الطفل يف مجلة  إىل جانب صفحة  اللواتي،  أنور  الدكتورة فاطمة  والكاتبة 
الصالح  رحمة  اإلعالمية  الفرتة  تلك  يف  أيضاً  الكاتبات  من  والطفل.  األرسة  لشؤون  مخصصة 
التي كانت تكتب الحكايات الشفهية املوجهة لألطفال بشكل إذاعي كما كانت ترشف أيضاً عىل 

صفحة الطفل يف مجلة العمانية.

تُعد البدايات األوىل يف أدب الطفل يف ُعمان حديثة جداً إذا ما قورنت بتجارب دول املنطقة. وقد 
تزامن عدد من اإلصدارات يف ظهورها األول، فقد أصدرت الدكتورة سعيدة خاطر يف عام 1991 
ديوانها الشعري لألطفال تحت عنوان )أغنيات للطفولة والخرضة(، وصدر ديوان شعري آخر يف 
نفس العام للراحل عىل شنني الكحايل تحت عنوان )أنشد معي(. وتشري الدكتورة طاهرة اللواتي 
إىل أن لجنة الطفولة العمانية يف وزارة الشؤون االجتماعية –وزارة التنمية حالياً-قد بادرت يف 
عام 1992 إىل طباعة إصدار قصيص لها بعنوان )الشمار صابر( وإصدار قصيص آخر للدكتورة 
للطفل.  املوجهة واملطبوعة  اإلصدارات  أوىل  الطوي(، وتلك كانت  بعنوان )مريم يف  أنور  فاطمة 

وقامت باملساهمة يف رسمهما الكاتبة مريم الحسني.

تزايد التفكري يف هذه املرحلة نحو إنشاء مجلة للطفل، وتشري طاهرة اللواتي إىل املحاوالت 
الدائمة إلعادة إحياء مرشوع مجلة لألطفال، ولكن ارتفاع امليزانيات التي كان يحددها القائمون 
كانت تؤدي إىل رفض الجهة املسؤولة يف نهاية األمر. وهو ما تكرر بعد إصدار عددين من مجلة 
قناديل التي صدرت عام 2006 بمناسبة اختيار مدينة نزوى العمانية كعاصمة للثقافة اإلسالمية، 
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وأرشفت فيها طاهرة اللواتي عىل إدارة التحرير فيها. صدرت مجلة قناديل بنظام املكافآت سواء 
لهيئة التحرير أو الكتاب أو الرسامني واملصممني. وكان يمكن لها أن تستمر بهذه الطريقة لوال 

أن فرصة استمرارها أهدرت مرة أخرى للميزانية املرتفعة التي تم وضعها.

وتشري الدكتورة فاطمة أنور إىل أن أدب الطفل يف سلطنة ُعمان القى اهتماماً بالغاً يف بداياته، 
إال أن هذا االهتمام لم يتخذ منحى تصاعدياً ممنهجاً، وإنما اعتمد بشكل كبري عىل جهد الكاتب 
التنظيمية وعدم تجاوب املسؤولني يف االهتمام  أو  العراقيل سواء اإلدارية منها  وقدرته، وتزايد 
بأدب الطفل أو عدم وجود مساندة يف عملية النرش، كلها أسهمت بشكل أو بآخر يف تقلص عطاء 
جميع األقالم التي كان لها الدور األسايس يف بروز هذا األدب يف السلطنة عىل املواصلة )فاطمة 

أنور اللواتي، مدونة الكاتبة بعنوان انطالقة(.

من الوزارات األخرى التي اهتمت باألطفال وأدبهم يف السلطنة وزارة اإلعالم التي قدمت برامج 
لألطفال يف اإلذاعة والتلفزيون، والصحف املحلية التي خصصت صفحات ومالحق أسبوعية ألدب 
األمثال  القصص واألشعار وكتب  القومي والثقافة بطباعة  الرتاث  اهتمت وزارة  األطفال. كما 
الرتاثية، أما وزارة الرتبية والتعليم فاهتمت بمناهج األطفال من خالل اختيار األدب املناسب لهم 

وتشجيع املعلمني للكتابة لألطفال يف مسابقة املعلمني السنوية )عامرالعيرسي،2018(.

6- الدراسات النقدية يف أدب الطفل يف ُعمان:
يُعد مجال الدراسات النقدية مجاالً ناشئاً يف ُعمان وقد يعود ذلك لعدة أسباب منها حداثة 
التجربة العمانية نسبياً يف أدب الطفل، وقلة اهتمام النقاد بمجال أدب الطفل العماني كمجال 
للنقد والدراسة خاصة عىل مستوى الدراسات املنهجية ودراسات املاجستري والدكتوراه مقابل 
االهتمام بالدراسات النقدية  التي تتناول أدب الكبار من مرسح وشعر وقصة ورواية وحكاية 
شعبية، وهي مجاالت نالت اهتماماً أكثر، ويدل عىل ذلك ندرة رسائل املاجستري مثالً املنجزة يف 
الجامعات العمانية حول أدب الطفل وعدم ظهور كتب متخصصة حتى اآلن تركز عىل اإلنتاج 
األدبي العماني يف مجال أدب الطفل، باستثناء عدد من الدراسات يف مجال مرسح الطفل. ويمكن 
1992، حيث قام أحد األساتذة املغربيني  رصد أول دراسة نقدية لقصة ُعمانية إىل ما بعد عام 
بإجراء دراسة حول قصة )الشمار صابر( للدكتورة طاهرة اللواتي كما تنقل الكاتبة عن الباحث. 
ولألسف الشديد ال تتوافر املعلومات الكاملة عن اسم الباحث أو عنوان الدراسة حيث لم تتمكن 

الكاتبة من تذكرها )اللواتي، تواصل شخيص،11 سبتمرب2018(.

أما أول دراسة تصدر يف كتاب عن أدب الطفل بشكل عام فقد تكون دراسة الباحثة نوران 
األطفال ومسرية تطوره يف سلطنة  )أدب  2011 تحت عنوان  التي صدرت عام  الهنائي  زهران 
ُعمان(. تطرقت فيه الباحثة ألدب الطفل والتعريف به بشكل عام ثم تطرقت لنشأة أدب الطفل 
يف ُعمان وأهم كتاب أدب الطفل، ووثقت فيها الباحثة عدداً من املقابالت التي أجريت مع بعض 
الكتاب والتي سبق أن نرشتها الصحف املحلية. تطرقت الباحثة أيضاً لصحافة األطفال يف ُعمان 
ريادتها يف  للباحثة  التي يُحسب  الدراسة  تم إصدارها. لكن هذه  التي  املجالت واملالحق  وبعض 
8 سنوات، والتي فازت بها باملركز الثاني يف مجال الدراسات والبحوث  إنجازها قبل ما يقارب 
لعدد  الكاتبة  فيه  ورصدت  الجهود  هذه  من  أمكن  ما  تجميع  عىل  اقترصت  املنتدى،  بمسابقة 
محدود من كتّاب أدب الطفل، وإن كانت تطرقت لجوانب أخرى من ثقافة الطفل يف ُعمان، وخالل 
العرش سنوات املاضية سنالحظ كما سيأتي من البيانات الحقاً أزدهار أدب الطفل يف ُعمان بشكل 

ملفت عىل كل األصعدة وهو ما يستلزم بحثاً أوسع وأحدث من حيث املحتوى واإلطار الزمني.

ومن الدراسات النقدية األخرى نذكر دراسة الدكتور عامر العيرسي عن »املجالت واملالحق 
2008 يف مؤتمر »ثقافة الطفل العماني:  الخاصة باألطفال يف صحافتنا املحلية« واملقدمة عام 
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اإلصدارات الصحفية ودورها يف تنمية ثقافة الطفل«، ودراسة الدكتور أحمد الحنيش عن قصة 
)عش العصافري( للكاتبة جوخة الحارثي، وصدرت الدراسة عن املؤتمر الدويل حول نشأة وتطور 
2016، وعدد من الدراسات يف مرسح الطفل  أدب األطفال يف اللغة العربية املنعقد يف كريال عام 
للدكتورة كاملة الهنائي، ودراسة حول كتاب )حكايات جدتي( عام 2018 لسامي يوسف. وهناك 

العديد من القراءات املتفرقة واملقاالت املوثقة يف هذه الدراسة ضمن قائمة املراجع.

7 - الواقع احلالي لثقافة الطفل يف ُعمان:
نوعني:  إىل  تقسميها  يمكن  ُعمان  يف  الطفل  لثقافة  املوجهة  الجهود  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
الطفل  صحافة  يف  الطفل  أدب  يف  املتخصصة  الجهود  تتمثل  متخصصة.  وجهود  عامة  جهود 
وهي املجالت واملالحق الصحفية التي تخاطب الطفل، واإلصدارات املطبوعة من قبل كتاب أدب 
الطفل سواء طبعت هذه اإلصدارات داخل ُعمان أو خارجها، والبحوث والدراسات التي تستهدف 
أدب الطفل، وتضم رسائل املاجستري واملقاالت واألوراق البحثية والدراسات النقدية. واملبادرات 
جانب  إىل  واملرسح.  والشعر  كالقصة  أشكاله  بمختلف  الطفل  أدب  تستهدف  التي  واملسابقات 
املؤتمرات والندوات التي تتوجه إىل ثقافة الطفل. أما الجهود العامة فتشمل املسابقات املخصصة 
لثقافة الطفل كاملبادرات واملسابقات القرائية التي تسعى إىل تشجيع القراءة والتي تنطلق من 
قبل مجموعات تطوعية أو مؤسسية. وحديثاً دخلت املؤسسات التجارية يف هذا الجانب فأصبحت 
تساهم يف مثل هذه النشاطات كجزء من مساهمتها يف خدمة املجتمع. وإذا ما استثنينا الربامج 
الجهود  تلك  عىل  ينصب  الورقة  هذه  يف  الرتكيز  فإن  املرسحية  والعروض  واإلذاعية  التلفازية 
للطفل يف  املوجه  املطبوع  اإلنتاج  الورقي واملطبوع. ويمكن تقسيم  القصيص  باإلنتاج  املتعلقة 

ُعمان إىل ثالثة أنواع: 

أوالً: النصوص القصصية والشعرية واملرسحية املوجهة للطفل.

ثانياً: القصص التوعوية التي تصدرها املؤسسات والجهات الحكومية الرسمية. 

ثالثاً: القصص التي يكتبها األطفال وتنرش أحيانا يف شكل كتاب بعد انتهاء الورشة، حيث 
يضم الكتاب قصصاً لهؤالء املشاركني. وستتطرق الورقة بيشء من الرشح إىل األنواع السابقة.

أواًل: النصوص القصصية والشعرية والمسرحية الموجهة للطفل.
األدبية  الفنون  حيث  ومن  املطبوعة.  القصص  أو  املجالت  عرب  السابقة  النصوص  تنتج 
املستخدمة يف أدب الطفل، نجد أن النصوص القصصية هي املسيطرة عىل الفنون األدبية األخرى 
من قبل كتاب أدب الطفل يف ُعمان. وقد أشارت الهنائي )2013( يف دراستها إىل أن القصة تُعد من 
أبرز األجناس األدبية التي نالت اهتماماً من قبل كتاب أدب الطفل يف ُعمان، وترجع األسباب كما 
ترى الباحثة إىل ميل الطفل لقراءة القصة مقارنة باألشكال األدبية األخرى، وإدراك الكاتب لتأثري 

القصة عىل الطفل وإكسابه القيم واملبادئ املختلفة.

ويمكن هنا التمييز بني نوعني من القصص، األوىل هي تلك التي تنتج يف صحافة األطفال 
والثانية هي تلك النصوص الورقية املطبوعة، والتي تقوم بإصدارها دور النرش العربية واملحلية. 
وبالنسبة لصحافة الطفل فهي املجالت املطبوعة سواء تلك التي تصدر عن املؤسسات الرسمية 
أو الخاصة عىل شكل صفحات أو مالحق أو تلك التي تصدر عن املؤسسات الخاصة. ويتضمن 
امللحق رقم )1( جدوالً باملالحق واملجالت املوجهة للطفل. ويمكن مالحظة أن عدداً منها قد توقف 
إما بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، وقد صدرت جميعها عن املؤسسات الرسمية يف الدولة، عدا 
مجالت مركز العيرسي الثالث ومجلة مرشد. تواجه مشاريع املجالت تعثراً مستمراً يف السلطنة 
ألسباب مالية بالدرجة األوىل. وقد تطرق كل من عامر العيرسي يف ورقته عن »املجالت واملالحق 
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املجالت  هذه  ألهم  الهنائي)2013(  نوران  والباحثة  املحلية«)1(،  صحافتنا  يف  باألطفال  الخاصة 
واملالحق )مع مالحظة أن هناك مجالت قد صدرت بعد تاريخ هاتني الدراستني(. قام الباحثان يف 
دراستهما بالتعريف بهذه املجالت واملالحق وأهم املواضيع التي تطرحها وجوانب القصور فيها. 

ثانيًا: القصص التوعوية التي تصدرها املؤسسات واجلهات احلكومية الرسمية. وذلك 
للتوعية يف مجال املرور والبيئة واستخدام التكنولوجيا.

تقوم الوزارات والهيئات الحكومية والرسمية يف ُعمان بإصدار كتب -توزع مجاناً-موجهة 
لألطفال بهدف التوعية أو اإلرشاد، وكجزء من سياستها يف مخاطبة رشائح املجتمع املختلفة، 
وقد تقوم بعض املؤسسات الخاصة بإنتاج هذه اإلصدارات بدافع املسؤولية االجتماعية. إال أن 
هذه املطبوعات تُدار وتنفذ من قبل جهات غري متخصصة يف أدب الطفل -رغم امتالك بعضهم 
الرغبة واالهتمام-ولذلك نجدها تشكو من مشاكل عدة تتعلق بالنص أو باإلخراج واإلنتاج الفني 
داخل  من  سواء  متطوعني  جهود  عىل  القصص  هذه  بعض  تقوم  الرسومات.  أو  بالطباعة  أو 
املؤسسة نفسها أو من خارجها، وقد تُهمل القصص املطبوعة معلومات الكتاب بعضها أو كلها 
مثل )اسم الكاتب، اسم الرسام، سنة الطباعة، مكان الطباعة( واليشء الوحيد الذي يظهر هو 
شعار املؤسسة أو الوزارة التي قامت بإصدار العمل. ولذلك تسقط بهذه الطريقة حقوق الكاتب 

والرسام الفكرية وربما املالية. 

ويف محاولة لتصنيف هذا النوع من اإلصدارات تواصلُت مع الكاتب والناقد يف ثقافة وأدب 
الطفل فاضل الكعبي، وتوجهت إليه بالسؤال التايل: كيف يمكن تصنيف هذا النوع من إصدارات 
الهيئات واملؤسسات الرسمية التي تهدف أساساً إىل توعية الطفل يف بعض القضايا مثل البيئة 
واملمارسات الصحية والسلوك إلخ وبذلك أسلوبها مبارش يف الغالب. كيف يمكن تطبيق معايري 
أدب الطفل عىل هذه النوعية من اإلصدارات؟ هل تُعد ضمن إصدارات ما نسميه يف اإلعالم إصدارات 
عالقات عامة ولكنها موجهة لجمهور األطفال؟ أم أنها تعد إصدارات يف أدب الطفل باعتبار أنها 
تخاطب فئة األطفال؟ وتحاول أن تخاطبهم رغم قصورها بلغة تناسب مستويات عمرية عدة؟

وأنقل هنا رأي الكاتب فاضل الكعبي)تواصل شخيص مع الكعبي،17 سبتمرب2018( كامالً 
النوع  برتسيخ  معنيَّة  ليست  األطفال،  أدب  من  معينة  لكتب  بإصدارها   - املؤسسات  هذه  "أن 
املميّز والحقيقي ألدب األطفال، وما يهمها بالدرجة األوىل من إصداراتها هو بث أفكارها وإيصال 
غايتها،  تحقيق  يف  وتتخذها  األطفال،  أدب  لذلك وسيلة  فتتوّسل  الطفل  إىل  تريد من رسائل  ما 
وهي غاية إعالمية، ارشادية، توجيهية، دعائية يف أغلب محدداتها وليست أدبية وفنية باملعنى 
الدقيق لفنية أدب األطفال العلمية والجمالية، ولهذا يأتي منتج هذه املؤسسات، يف الغالب منه، 
اليتوافق ويتناسق مع دقة املفهوم، وال من الحقيقة املوضوعية والفنية والجمالية ألدب األطفال، 
ويعاب عليه يف العديد من املسائل، خاصة يف النظر إليه وتلقيه من لدن املتخصصني الحقيقيني 
الكم منها  النماذج الصادرة بهذا االتجاه، وقد وجدت  بأدب األطفال، وقد وقفت عىل عديد من 
اإلصدارات  هذه  من  اآلخر  والبعض  واملوضوعية،  والفنية  العلمية  األخطاء  من  الكثري  يشوبه 
غياب  إىل  يعود  ذلك  يف  والسبب  ذلك،  يف  يقرّص  ولكنه  األطفال،  أدب  حدود  إىل  بالوصول  يسعى 
الرؤية الحقيقية ملاهية أدب األطفال،  والقصور يف فهمه فهماً حقيقياً من قبل القائمني عىل هذه 
املؤسسات  الكاتب والرسام لرغبة هذه  املؤسسات، واألكثر اشكالية يف هذا األمر هو استجابة 
واالنصياع لرشوطها املحددة والخاصة ال للرشوط الحقيقية التي يتطلب أن يأتي منها وينطلق 
األدب الحقيقي واملؤثر لألطفال، وهذه االصدارات يصّح أن نسميها، كما أطلقِت عليها اصدارات 

عالقات عامة ". 

13-15 أكتوبر  1- ورقة مقدمة يف مؤتمر "ثقافة الطفل العماني":اإلصدارات الصحفية ودورها يف تنمية ثقافة الطفل« يف الفرتة من 
2008،  وزارة الرتبية والتعليم، وجامعة السلطان قابوس، مسقط.
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ثالثًا: القصص التي يكتبها األطفال.
 تنرش هذه القصص يف شكل كتاب بعد انتهاء ورش كتابة القصة التي تُقام يف املؤسسات 
سبقت  وقد  الصغار.  للكتاب  وتشجيعاً  اإلصدار  هذا  دعم  املنفذة  الجهة  تتبنى  حيث  الثقافية 

اإلشارة إىل هذا النوع األدبي كما سبق أعاله.

9 - نبذة عن بعض كتاب أدب الطفل يف ُعمان:
املعارصين  الكتاب  عىل  ُعمان،  يف  الطفل  أدب  لكتاب  املخترصة  الرتاجم  هذه  يف  سأقترص 

والذين ما زال إنتاجهم القصيص مستمراً حتى وقت كتابة هذه الورقة.

بسمة الخاطري:. 1
تُعد بسمة الخاطري من أغرز الكاتبات انتاجاً يف سلطنة ُعمان، نرشت مع العديد من دور 
والتعليمية بشكل  الرتبوية  القصصية  السالسل  إنتاج  إصداراتها عىل  يف  العربية وركزت  النرش 
خاص، مع وجود اإلصدارات املفردة أيضاً. وهي معلمة وكاتبة أطفال وعضو يف مرشوع وقاية 
الشباب من األمراض املنقولة جنسياً واإليدز، التابع لالتحاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية 
بدأت  )مرص(.  للمكفوفني  مزايا  لجمعية  التابع  امللموس،  الكتاب  مرشوع  يف  وعضو  )األردن( 
بسمة الكتابة منذ أن كانت عىل مقاعد الدراسة، وفازت بمراكز متقدمة يف مسابقات سالسل 
القصص التي كانت تنظمها وزارة الرتبية والتعليم يف ُعمان، وقد صدرت أول سلسلة لها عام 
2007. من إصداراتها » سلسلة لبيب ولبيبة واألرسة السعيدة »، وهي سلسلة قصص تثقيفية 
من 4 أجزاء تصدر عن االتحاد العاملي اإلسالمي، وتوزع مجاناً يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا، 
عن  الصادرتني  وحكايات  أيوب  مجلتي  تحرير  أمانة  بسمة  تولت  لغات.  عدة  إىل  ترجمت  وقد 
مركز العيرسي، ثم تم اختيارها لتكون مديرة تحرير مجلة بيئتي التي تصدر من دولة الكويت 
)الخاطري، تواصل شخيص مع الكاتبة، 27 سبتمرب2018(. ويضم امللحق 2/ت قائمة بإصدارات 

الكاتبة التي تتجاوز 100 إصدار.

عائشة الحارثي:. 2
رسامة ومصورة، شاركت يف العديد من املعارض ولها معرض شخيص. نرشت لها مجموعة 
للطفل،  أدب خاص جديد  لوجود  املؤيدين  دور نرش عربية متميزة. عائشة من  الكتب مع  من 
أدب يخطو مع الطفل ويتعايش مع واقع يواجهه األطفال كل يوم، ألن أطفال اليوم مختلفون 
جداً عن أطفال األمس، وهذا ما تسعى الكاتبة إليضاحه يف كتاباتها )الحارثي، تواصل شخيص 
،14 سبتمرب 2018(. ويضم امللحق 2/ج قائمة بإصدارات الكاتبة، والتي بلغت 12 كتاباً، كما أن 
للكاتبة عدداً من اإلصدارات تحت الطباعة. فاز كتاب الحارثي )الحنني( بجائزة كتاب العام يف 

مسابقة اتصاالت للعام 2018.

وفاء الشامسي :. 3
وطرق  مناهج  تخصص  يف  ودكتوراه  ماجستري  عىل  الحاصلة  الشاميس  وفاء  تخصصت 
عىل  األطفال  وتدريب  والناشئة،  لألطفال  مرسحيات  وإخراج  كتابة  يف  العربية  اللغة  تدريس 
األداء املرسحي والدرامي، لكنها كتبت نصوصاً قصصية وأخرى شعرية موجهة لألطفال. من 
املرسحيات التي قدمتها ملرسح الطفل مرسحية )األلوان( التي فازت بمراكز متقدمة عىل مستوى 
املرسح املدريس يف ُعمان، ومرسحية )كنكون(، وقدمت ملرسح الناشئة مرسحية )رحلة البحث 
عن الكنز(، ومرسحية )االنتظار(، ونص )قمر وصحراء( يف مهرجان املرسح العماني السادس 

)الخليج، 2016(.
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النصوص  من  عدداً  لها  ونرُشت  واملرسح،  الشعر  مجال  يف  مطبوعة  إصدارات  للشاميس 
القصصية املوجهة لألطفال. قامت يف عام 2010 بتأسيس صالون مساءات ثقافية الذي يُعنى 
باألنشطة الثقافية بشكل عام يف محافظة الربيمي. ويضم امللحق 2/ذ قائمة بإصدارات الكاتبة.

عبداهلل العيسري:. 4
بالطفل من  تعتني  العيرسي، وهي »مجموعة تجارية  العيرسي مجموعة  الله  أسس عبد 
لحظة امليالد إىل سن الثانية عرشة، وهي مجموعة قابضة تضم عدة رشكات يف مجاالت التعليم 
وتركز  الحديثة.  والتقنيات  والتطبيقات  واملالبس  والرتفيه  والتغذية  التعلم  ومصادر  والتدريب 
كل خدمات املجموعة عىل تلبية احتياجات الطفل واملربني«)الرؤية،2015(. أسس العيرسي ما 
يقارب 27 فرعاً ملركزه الذي يضم دور حضانة بمناهج تعليمية خاصة من وضع املركز نفسه. 
ثم أطلق مجموعة من املجالت التي تخاطب الطفل بمراحله املختلفة، ومجموعة من اإلصدارات 
التي تهدف إىل تقوية الحصيلة اللغوية والدينية لدى الطفل. وتستند أهدافه ومنهجه التعليمي 
والعلم  العبادة  السكينة، وهي  بخماسية  العيرسي  الرتفيهية عىل خماسية يسميها  ومنتجاته 

والعمل واللعب والنوم. ويضم امللحق 2/ح قائمة بإصدارات الكاتب.

فاطمة أنور اللواتي:. 5
مياسني  دار  عام2017  وأسست  املوهوبني  تعليم  مجال  يف  دكتوراه  عىل  الكاتبة  حصلت 
لنرش قصص األطفال، صدر للكاتبة عام 1992 قصة )مريم يف الطوي( وهي من أوىل اإلصدارات 
املالحق  أوىل  يف  لألطفال  املوجهة  القصص  من  عدداً  الكاتبة  ونرشت  ُعمان،  يف  للطفل  املوجهة 
التي صدرت يف الصحف واملجالت العمانية قبل أن تتوقف تلك املالحق. وعرضت لها مرسحيتان 
بعنوان »يوم املحبة والتعاون« يف مهرجان الطفولة الثاني عام 1991، من إخراج عبدالكريم جواد 
وأغاني حسني اليافعي، ومرسحية أخرى بعنوان )من اصطاد الفأرين( عرضت باسم آخر ومن 

إخراج خالد الزدجايل. 

التدريبية  الكاتبة مركزاً لالستشارات الرتبوية وقدمت من خالله عدداً من الورش  أسست 
لكتابة قصص األطفال للكبار والصغار. ويف الورشة التي أقيمت عام 2015 تحت عنوان »أكتب 
قصصاً لألطفال«، كان نتاجها طباعة ثالث قصص عىل نفقة الورشة، وتم توزيع نسخ مجانية 
من القصص يف املدارس واملكتبات العامة. أسست الكاتبة عام 2017 دار نرش مياسني، وأطلقت 
معها مرشوع »سالم« الذي يستهدف إيصال إصدارات الدار إىل األطفال املترضرين من الحروب 
فإن  الذاتية  تجربتها  خالل  من  أنه  إىل  الكاتبة  وتشري  ولبنان.  وسوريا  العراق  مثل  مناطق  يف 
اهتماماتها بأدب الطفل حالياً تعتمد بشكل أسايس عىل حنني داخيل يدفعها بني الحني واآلخر 
نحو الكتابة، مع اإليمان بأن عملية االستمرار يف الكتابة للطفل حتى عىل املستوى الذاتي ينبغي 
أن تنبني عىل حاجة الطفل إىل أدب متميز. )مدونة الكاتبة انطالقة(. ويضم امللحق 2/خ قائمة 

بإصدارات الكاتبة التي بلغت23 كتاباً.

فهد السعيدي:. 6
روايات  ترجمة  عىل  يعملون  الذين  القالئل  من  السعيدي  عامر  فهد  واملرتجم  النارش  يُعد 
من األدب العاملي اىل اللغة العربية عرب دار النرش التي قام بتأسيسها وهي مكتبة البطريق. بدأ 
التقنية املتخصص يف  املعلومات عام ٢٠٠٧م، حيث أسس وادي  رحلة الرتجمة يف مجال تقنية 
تقنية املعلومات، وقد ترجم فهد ونرش مئات املقاالت حول املصادر املفتوحة باللغة العربية. يف 
املتخصصة يف  البطريق  بإنشاء مكتبة  الطفل، تكللت  األدب  أطلق مبادرة لرتجمة  عام ٢٠١٣م 
ترجمة أدب الطفل العاملي، قام فهد السعيدي برتجمة 21 عنواناً من أشهر عناوين كتب األطفال 
توفري  يف  العاملية  بنجون  دار  مع  العمانية  البطريق  مكتبة  تتشابه  وقد  اآلن.  حتى  الكالسيكية 
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هي  عاملية  نرش  اسم  مع  الدار  اسم  تشابه  سبب  وحول  مناسبة،  بأسعار  الكالسيكية  الكتب 
بينجون، يقول الكاتب: إن البطريق شعار نظام تشغييل لينكس الذي أحبه الكاتب وأنجز عليه 
أعماله، وهدف نظام لينكس هو توفري التقنية للجميع وهدف مكتبة البطريق كما يشري الكاتب 

إىل توفري أدب الطفل عايل الجودة للجميع )تواصل شخيص مع السعيدي، 10 سبتمرب2018(.

املتبعة يف  لإلجراءات  أنه وفقاً  إىل  الكاتب  البطريق، يشري  النرش بمكتبة  دار  وحول تسمية 
وزارة اإلعالم، وهي الجهة املخولة بإصدار تصاريح دور النرش، فإن الحصول عىل ترخيص دار 
نرش يتطلب رأس مال يتجاوز مقدرة الكاتب املالية، لذا كان خيار "املكتبة" هو األكثر إتاحة له. 
وتُعد الجوانب املالية يف مجال النرش واإلنتاج من الصعوبات التي تواجه املهتمني بأدب الطفل يف 
ُعمان. ويشري الكاتب إىل مجموعة من الصعوبات أيضاً أهمها هي نقص املراجعات والنقد البناء 
لألعمال، مما يجعل من مهمة تطوير مهاراته صعبة، فأدب مراجعات الكتب والرتجمات يعترب 

نسبياً ضعيف معنا يف السلطنة، وأظن أن األمر ينطبق عىل عموم البلدان العربية.

التعامل  يف  هي  الكربى  الصعوبة  فإن  الرتجمة  يف  متخصصة  صغرية  مكتبة  كصاحب  أما 
مع حقوق الطبع والتوزيع للكتاب األصيل، حيث إن دور النرش األجنبية تتعنت كثرياً يف رشوط 

الرتجمة، وتطلب إتاوات عالية مما ينعكس سلباً عىل سعر الكتاب املرتجم.

الوقت الحايل عىل أساسني: »األول أن تكون القصة  التي ترتجم يف  يعتمد اختيار القصص 
من ضمن أشهر القصص الكالسيكية العاملية، وهذا يضمن االبتكار يف القصة واملحتوى الشائق، 
بحيث  العامة  امللكية  ضمن  يكون  أن  الثاني  واألساس  القصة،  تحملها  التي  السامية  واملعاني 
التوجد صعوبات قانونية لرتجمة القصة وإعادة إنتاجها يف قالب فني جديد« )تواصل شخيص 

مع السعيدي، 10 سبتمرب2018(.

وحول أسباب ترجمة قصص عاملية ربما تكون ترجماتها متوافرة سابقاً يجيب السعيدي 
أنه ال يدعي أن ترجمات مكتبة البطريق هي األفضل، إال أن هناك محاولة قدر املستطاع يف جعل 
القصة املرتجمة مقبولة أكثر للمجتمع، ومتطلبات القبول كثرية، فمتطلبات الرتبويني واملعلمني 
تختلف عن متطلبات األرسة، فالرتبويون عادة يهمهم الحجم الكبري، ووضوح الخط وسهولة 
النص، وعالوة عىل هذه املتطلبات تهتم األرسة بالسعر املناسب للقصص وجودة طباعة القصة. 
 10 لذا يسعى الكاتب إىل تلبية كل هذه املتطلبات قدر اإلمكان )تواصل شخيص مع السعيدي، 

سبتمرب2018(. ويضم امللحق رقم 2/د قائمة بإصدارات الكاتب يف ترجمة أدب الطفل العاملي.

10 - مناقشة عامة لنتائج الببليوغرافيا:
النتائج  إىل هذه  املهمة وامللفتة. أشري  النتائج  إىل مجموعة من  املرفقة  الببليوغرافيا  تشري 

كاآلتي:

تؤكد الببليوغرافيا األولية لهذه الدراسة عىل سيطرة فن القصة عىل كتاب أدب الطفل، . 1
ومن قراءة امللحق )2( سنالحظ أن هناك 47 كاتباً عمانياً قاموا بإصدار كتب موجهة 
لألطفال حتى بداية العام 2019، إذا ما استثنينا كتابني أحدهما يُعد قصصاً مرتجمة 
ملجموعة من طالب تخصص الرتجمة بالجامعة، واملجموعة األخرى هو كتاٌب مشرتك 
لعدد من الكتاب. ويشري الجدول رقم )ا( إىل البيانات األولية املستخرجة من امللحق )2( 
الطفل يف ُعمان وعدد اإلصدارات يف كل مجال  أدب  الفنون األدبية املستخدمة يف  حول 
منها. وال يمكن إغفال تفوق فن القصة بشكل طاغ عىل بقية الفنون األخرى بنسبة 
تتجاوز ٪93.                                                                                                                                   
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جدول)1(: الفنون األدبية يف أدب الطفل يف ُعمان

عدد اإلصداراتالفن األدبيم

278النصوص القصصية 1

3الرواية2

3الحكاية الشعبية3

11النصوص الشعرية4

1النصوص املرسحية5

1املقال6

297املجموع

عدة . 2 ألسباب  يعود  وذلك  عربية،  نرش  دور  يف  النرش  إىل  العماني  الكاتب  توجه  نالحظ 
منها الرغبة يف االنتشار واالستفادة من التوزيع وخربات الدور العربية يف مجال النرش 
لألطفال. إىل جانب عدم وجود دور نرش ُعمانية متخصصة يف إنتاج أدب الطفل. إال أنه 
نالحظ تزايد اإلصدارات العمانية املطبوعة يف ُعمان مع ظهور دور نرش ُعمانية، ودعم 

بعض املؤسسات الثقافية لإلصدارات يف أدب الطفل.

فمركز العيرسي لصاحبها عبد الله العيرسي الذي تأسس عام 2008 لتنمية املهارات الذهنية 
لألطفال عرب الربامج التعليمية واألنشطة املختلفة قد ساهم مساهمة واضحة يف صحافة الطفل 
عرب إصدار مجالت الطفل وعدد وافر من اإلصدارات ألغراض تعليمية وترفيهية ومعرفية مختلفة. 
أنشئت عام2012  الرحبي فقد  الكاتب والصحفي محمد  يديرها  التي  العمانية  الغشام  دار  أما 
املوجهة  إصداراتها  زادت  فقد  والتوزيع  والنرش  الطباعة  مجاالت  يف  العمانية  اإلصدارات  لدعم 
الدار تركز عىل مجاالت فنية وثقافية وأدبية أخرى.  لألطفال يف السنوات األخرية بعد أن كانت 
وتأسست مكتبة البطريق املتخصصة يف أدب الطفل املرتجم عام 2013 لصاحبها فهد السعدي، 
ومكتبة الرشيد التي أسستها وضحى الجهوري عام 2015 وهي مكتبة ذات إصدارات محدودة، 
لدعم   2016 املعمري عام  والدكتور سيف  الغريبي  زينب  قبل  تأسست من  التي  الوراق  دار  أما 
املواهب واالهتمام بطباعة الرسائل الجامعية كما تذكر الدار فقد صدر عنها مؤلفات موجهة 
عام  الطفل  أدب  يف  املتخصصة  مياسني  دار  وتأسست  عمانيني.  وغري  عمانيني  لكتاب  للطفل 
2017 لصاحبتها الدكتورة فاطمة أنور، ورغم أن الدار حاصلة عىل هذا الرتخيص من الواليات 

املتحدة إال أنها تطبع إصداراتها يف السلطنة. 

العيرسي،  ومركز  البطريق  ومكتبة  الرشيد  ومكتبة  مياسني  ودار  الوراق  دار  أن  ونالحظ 
قد انطلقت بشكل أسايس لخدمة مؤلفات املؤسس وهو هنا املؤلف أيضاً، كما تُشكل مؤلفات 
مؤسسها القسم األكرب من اإلصدارات املوجهة للطفل. أما املؤسسات الثقافية التي اهتمت بدعم 
اإلصدارات املوجهة للطفل مثل مؤسسة بيت الزبري فقد صدر عنها حتى اآلن كتاُب واحد للطفل 
مع توجهها إلصدار مجموعة أخرى لعدد من الكتاب العمانيني الناشئني، ومتحف املكان والناس 
)متحف غالية سابقاً( والذي دشن إصدارين يف مجال أدب الطفل. أيضاً تواجه محاوالت تأسيس 
يتوجه  ولذلك  األوىل  بالدرجة  وإدارية  مالية  ُعمان وهي صعوبات  يف  املصاعب  بعض  نرش  دور 
أصحابها إما إىل الحصول عىل ترخيص بتأسيس الدار من خارج السلطنة، أو إنشائها تحت اسم 

مكتبة حيث تكون االشرتاطات املالية أقل تكلفة.

3. يحتكر العنرص النسائي مشهد أدب الطفل يف سلطنة عمان. ويشري امللحق )2( إىل وجود 
ما يقارب 47 كاتباً ألدب الطفل يف ُعمان، أصدر بعضهم كتاباً واحداً يف حني أصدر البعض ما يزيد 
الكاتبة تمثل ما نسبته  املرأة  أن  أدناه نالحظ  عن العرشين كتاباً. ومن خالل الجدول رقم )2( 
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72% من كتاب الطفل يف ُعمان، والرجل الكاتب بنسبة 28%. ويمكن تفسري ذلك بدور األمومة 
املجاالت  يف  السلطنة  يف  القصة  كاتبات  من  العديد  واشتغال  أوالً،  األم  بها  تقوم  التي  والرتبية 
الرتبوية. وعىل الرغم من أن تأكيد ذلك أي التوجه الرتبوي ألغلب كاتبات القصة يف ُعمان بحسب 
التخصص يحتاج إىل اإلحاطة بالسري الذاتية لهؤالء الكاتبات، ولكن حسب معرفتي لعدد جيد من 

املشتغالت يف أدب القصة فإن عدداً كبرياً من املهتمني يأتون من املجاالت الرتبوية.  

جدول )2(: عدد الكتاب حسب اجلنس

47العدد اإلجمايل لكتاب أدب الطفل يف ُعمان

34عدد الكتاب من اإلناث

13عدد الكتاب من الذكور

النظري  بالتأصيل  العماني  الثقايف  الوسط  اهتمام   )3( رقم  امللحق  يف  املالحظ  من   .4
واألكاديمي عرب املؤتمرات والندوات وامللتقيات التي نظمتها جهات ثقافية عدة كالنادي الثقايف 
والجمعية العمانية للكتاب واألدباء وجامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى إىل جانب مساهمة 
بعض الجهات التطوعية يف تفعيل هذا النشاط. ولم يكن محور هذه امللتقيات مقترصاً عىل ثقافة 
الطفل يف ُعمان، بل إن االهتمام بثقافة الطفل ومناقشة قضاياه قد شكلت ما نسبته 69% من 
مجموع األوراق املقدمة، يف حني بلغت نسبة األوراق التي ناقشت ما يتصل بثقافة الطفل العماني 
31%. وهي نسبة وإن كانت منخفضة لكنها تبرش بالتصاعد يف املستقبل مع تزايد  ما نسبته 

عدد املهتمني بأدب الطفل يف ُعمان، ومع تزايد االهتمام بما يتعلق بتطوير وتفعيل هذا املجال. 

بمثابة  كان   1989 عام  أن  إىل  أنور  وفاطمة  الخالق  عبد  طاهرة  الكاتبتني  من  كل  تشري 
الثقافية. حيث  املؤسسات  اهتمام  الطفل عىل مستوى  أدب  أوىل يف مجال  عام تأسييس وبداية 
1989 أول ندوة وورش تدريبية لعدد من الكتاب واملهتمني يف مجال  أقام النادي الثقايف يف عام 
مستوى  عىل  تاماً  انقطاعاً  شهدت  قد   2007 العام  وحتى  الالحقة  األعوام  أن  إال  الطفل.  أدب 
العام  بداية  منذ  ولتصبح   ،2011 وعام   2008 عامي  متقطع  بشكل  لتعود  واملؤتمرات  الندوات 
أو مؤتمرين  ندوتني  2018، عقدت  الحايل  العام  2015 وحتى  عام  بداية  2014 منتظمة، ومنذ 

متخصصني يف ثقافة الطفل بشكل سنوي.

جدول)3(: عدد الندوات واملؤمترات املتخصصة يف ثقافة الطفل يف سلطنة ُعمان

السنةعدد الندوات والمؤتمرات
19891

 2007-1990 -

20081

20111

20141

20152

20162

20172

20182
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5 - توزيع اإلصدارات حسب السنوات:
مدتني  إىل  ُعمان  يف  الطفل  أدب  يف  إصدارات  فيها  صدرت  التي  الزمنية  املدة  تقسيم  يمكن 
زمنيتني: األوىل تمتد من عام 1991، وحتى العام 2012. واملدة الثانية تمتد من العام 2013وحتى 
1991-1992، فإننا  اآلن. وإذا أرخنا للبداية الفعلية لإلصدارات املوجهة للطفل بأنها من العام 
نجد أن هذه اإلصدارات قد تناقصت واختفت تماماً يف السنوات الالحقة، وهي فرتة طويلة تقارب 
العرشين عاماً، ويمكن اعتبار عام 2013 البداية الفعلية النطالقة متواصلة وبشكل متصاعد يف 
عدد اإلصدارات املوجهة للطفل. حيث صدر يف املدة الزمنية األوىل وهي من عام 1991-2012 عدد 
)19( إصداراً فقط. يف حني صدر يف الفرتة الثانية وهي املمتدة من عام 2013 وحتى العام الحايل 
ما يقارب 161 إصداراً. وامللفت أن هذه اإلصدارات قد تصاعدت بشكل ملحوظ من 5 إصدارات 

لعام 2013 وحتى 49 إصداراً حتى اآلن يف عام 2018)1(.

جدول)4(: إصدارات أدب الطفل يف ُعمان حسب السنوات

السنةعدد اإلصدارات
21991
21992
-1993-1995  
11996
-1997-1999
12000
-2001
12002
12003
-2004
-2005

)1(  تشتمل هذه القائمة عىل بيانات بالسنوات التي تمكن البحث من تحديد اإلصدارات فيها رغم املحاوالت املبذولة للتواصل مع الكتاب 
يف تحديد سنة الطباعة. تشتمل القائمة أيضاً عىل اإلصدارات التي تم حتى اآلن طباعتها يف 2019، وهي قابلة للزيادة. 

رسم توضيحي )1( الندوات والمؤتمرات المخصصة لثقافة الطفل 2018-1989
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12006
32007
52008
-2009
22010
-2011
-2012
52013

152014
302015
202016
422017
492018
122019

إصدارات أدب الطفل يف ُعمان 2018 - 1991

6. النتائج واخلامتة:
والبيانات  ُعمان،  سلطنة  يف  الطفل  أدب  لبدايات  التاريخي  الجانب  إىل  التطرق  خالل  من 
املوجهة  واملالحق  باملجالت  ببيلوغرافيا  وهي  الببيلوغرافيا،  من  أنواع  أربع  يف  جمعها  تم  التي 
إصداراتهم)ملحق2(،  وأهم  ُعمان،  يف  الطفل  أدب  بكتّاب  وببيلوغرافيا  للطفل)ملحق1(، 
بالدراسات  وببيلوغرافيا  الطفل)ملحق3(،  بثقافة  املتعلقة  والندوات  باملؤتمرات  وببيلوغرافيا 
الطفل  أدب  لحركة  إطار زمني  تحديد  يمكن  العماني)ملحق4(،  الطفل  أدب  أُنجزت حول  التي 
يف ُعمان، ومن خالل هذا اإلطار الزمني سيتم تحديد أهم مالمح وسمات أدب الطفل يف سلطنة 
ُعمان. فبناًء عىل املعطيات السابقة يمكن تقسيم حركة أدب الطفل يف ُعمان إىل فرتتني رئيستني. 
تمتد الفرتة األوىل من العام 1991-2012، يف حني تمتد الفرتة الثانية من العام 2012 وحتى وقت 

إنجاز هذه الدراسة يف عام 2018. ويمكن تحديد مالمح الفرتة األوىل كاآلتي:

رسم توضيحي)2( إصدارات أدب الطفل يف ُعمان 2018-1991
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أهم مالمح الفترة األولى 2012-1991:
بل . 1 متقطع،  وبشكل  إصداراً   14 عدد  إصدارات  من  الفرتة  هذه  يف  أنتج  ما  يتجاوز  لم 

وتوقفت اإلصدارات تماماً يف بعض السنوات.

قلة الندوات واملؤتمرات املخصصة لثقافة الطفل حيث لم تتجاوز الثالث ندوات منذ عام . 2
.2014-1989

تميزت هذه الفرتة باالهتمام بصحافة الطفل أكثر من غريها، حيث خصصت الصحف . 3
للكتاب  قصصية  نصوصاً  عىل  تضمنت  الطفل،  لثقافة  صفحات  واملجالت  املحلية 

العمانيني.

جهود مستمرة لتأسيس مجالت عمانية تأثراً بنموذج مجلة ماجد، شهدت هذه املرحلة . 4
الزمنية وفرة يف املجالت املتخصصة للطفل، والتي كانت تصدر من مرص ودول الخليج 
املجالت  هذه  تركته  الذي  التأثري  وبسبب  وسمري.  وأحمد  ماجد  كمجالت  الشام  وبالد 
خاصة مع األجيال السابقة فقد كانت هناك رغبة طموحة وجهود مستمرة لتأسيس 
مجلة عمانية، ولكن لم يكتب ملعظم هذه الجهود النجاح، يف حني صدرت أعداد محدودة 

من بعضها لتتوقف بعد ذلك.

 استمر النشاط قائماً يف كتابة وإنتاج نصوص مرسحية للطفل، ويُعد مرسح املدرسة . 5
من العوامل التي كانت تحفز االستمرار يف مرسح الطفل خارج إطار املدرسة أيضاً. إىل 
جانب إنتاج الربامج االذاعية والتلفازية املخصصة للطفل، مما يستدعي القيام بدراسة 

أخرى لتتبع هذه الجهود وتأثريها يف مشهد ثقافة الطفل يف ُعمان.

أهم مالمح الفترة الثانية 2018-2013:
تزايد اإلصدارات سنوياً ودون انقطاع حيث صدر ما يزيد عن 200 إصدار يف خالل ست . 1

سنوات.

تزايد اهتمام الوسط الثقايف بثقافة الطفل من ناحية التأصيل النظري واألكاديمي عرب . 2
بمعدل  ثابت  سنوي  بشكل  باستمراريتها  تتميز  التي  وامللتقيات  والندوات  املؤتمرات 

مؤتمرين أو ندوتني سنوياً.

أدى تأسيس مجموعة من دور النرش العمانية، وهي دار الغشام للنرش والتوزيع عام . 3
املرتجم  الطفل  أدب  يف  املتخصصة  البطريق  ومكتبة   ،2016 عام  الوراق  ودار   ،2012
عام 2013، ودار مياسني املتخصصة يف أدب الطفل عام 2017 إىل تزايد حركة الطباعة 
توجه  للطفل، مع وجود  املوجهة  اإلصدارات  معها  أيضاً  وتزايدت  املحلية بشكل عام، 

متزايد إىل طباعة اإلصدارات يف دور نرش عربية.

اختفت الصفحات املوجهة للطفل من الصحف واملجالت العمانية.. 4

التي . 5 العقبات  رغم  األطفال  مجالت  إصدار  يف  والحكومية  الخاصة  الجهود  استمرار 
حني  يف  مرشد،  مجلة  مثل  مستمرة  زالت  ما  التي  املجالت  من  عدد  وظهور  تواجهها. 
توقفت مجلة قناديل، والتي صدر منها عددان بشكل نهائي، وصدور مجلتي حكايات 

وأيوب وتوقفهما حالياً بشكل مؤقت.

الربامج . 6 من  عدد  ظهور  مع  العماني،  التلفزيون  يف  الطفل  بربامج  االهتمام  تناقص 
مثل  املعرفية  األهداف  ذات  أو  املسابقات  وبرامج  التمثيلية  املسلسالت  مثل  اإلذاعية 

التشجيع عىل القراءة.
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املبادرات . 7 أو  الرسمية  املؤسسات  قبل  من  سواء  القرائية  واملسابقات  املبادرات  تزايد 
التطوعية بشكل تصاعدي ملموس.

الخاصة، وتزايد . 8 2017بدعم من مؤسسة بهوان  للطفل عام  أول مكتبة عامة  افتتاح 
العمانية. يف حني تم يف عام  املكتبات الخاصة بمبادرات فردية يف عدد من املحافظات 
يف  التجارية  املراكز  أحد  يف  أيضاً  تطوعية  بجهود  أخرى  عامة  مكتبة  افتتاح   2018

محافظة مسقط.

يتم . 9 حيث  والحكومية،  األهلية  الفرق  جهود  خالل  من  الطفل،  بمرسح  االهتمام  بقاء 
تخصيص عروض للطفل واستضافة الفرق املرسحية العربية.

الطفل . 10 أدب  محور  مثل  الطفل،  أدب  مجال  يف  الوطني  املستوى  عىل  جوائز  تخصيص 
2016، وجائزة السلطان قابوس  ضمن جوائز الجمعية العمانية للكتاب واألدباء عام 

للثقافة عام 2016.

ويمكن الوصول إىل أن الواقع الثقايف املتصل بأدب الطفل يف ُعمان يدعو للتفاؤل، ويشري إىل 
تنامي االهتمام بهذا املجال، وإىل وجود رغبة ملحة لدى الكاتب العماني يف إثبات وجوده ورغبته 
تجارب  عرب  العماني  واالجتماعي  الثقايف  السياق  تعكس  بمالمح  الناشئ  األدب  هذا  تطوير  يف 
تستهدف إرشاك املرتجم والكاتب والرسام العماني يف االهتمام بثقافة الطفل. ويمكن اإلشارة 
األدب  إنتاج  إعادة  يف  العمانيني  والرسامني  املرتجمني  البطريق من خالل  تجربة مكتبة  إىل  هنا 
أيوب،  كمجلة  العيرسي  الله  عبد  أصدرها  التي  واملجالت  اإلصدارات  ويف  للطفل،  املوجه  العاملي 
والثقافة  البيئة  والتي حرصت عىل توظيف  الطوقي،  التي أسسها حمود  وتجربة مجلة مرشد 
والشخصيات واألسماء العمانية. وحرصت جهود مخترب الطفل يف بيت الزبري عىل أن يصدر أول 
كتاب موجه للطفل من قبل املؤسسة حامالً لحكايات شعبية عمانية أنجزت رسوماتها فنانات 
عمانيات وأظهرت لوحات الكتاب تفاصيل البيئة واألزياء والزينة إلخ. ويف دراسة املاجستري التي 
أنجزتها الفنانة والكاتبة ابتهاج الحارثي، والتي فازت بجائزة اتصاالت كان الكتاب املنتج يعكس 

تراثاً عمانياً بكل تفاصيله من حيث اللغة واملفردات والرسم. 

ومن املهم يف هذه املرحلة االستثمار الثقايف من قبل املؤسسات الحكومية والخاصة يف مجال 
وإنتاج  صناعة  تستهدف  التي  والربامج  الخطط  بوضع  طويل،  زمني  مدى  وعىل  الطفل،  أدب 
السلطنة للكتب املتخصصة وذات الجودة املوجهة لألطفال مساوية لتلك الجهود املبذولة يف الدول 
العربية األخرى. ومن الرضورة االستفادة منها والتعاون مع املؤسسات والتجارب العربية والعاملية 
املتقدمة واملميزة لتأهيل القائمني عىل ثقافة الطفل وخلق صناعة كتاب الطفل يف سلطنة ُعمان 
بإقامة ورش تدريبية متخصصة يتم فيها استضافة الكتاب واملتحدثني واملتخصصني يف صناعة 
والكتابة  العلمي  البحث  املهتمة بمجاالت  الفئات  وعاملياً، واستهداف  الطفل عربياً  ونرش كتاب 
وتدريبهم  البلد  أبناء  من  الطفل  كتاب  بصناعة  املرتبطة  والعمليات  والتصميم  والرسم  والنرش 

بشكل احرتايف يف املجاالت السابقة )اللواتي،2017(.

 من الطموحات التي تراود عدداً من كتاب أدب الطفل يف ُعمان إنشاء رابطة الطفل العماني 
وتتكون من املهتمني والفاعلني والناشطني يف مجال ثقافة الطفل، يكون من أهم أهدافها ترسيخ 
مبدأ القراءة وتأهيل العاملني بهذه املجاالت والتعاون مع املؤسسات العربية والعاملية ذات الخربة 
وبحثاً  وقراءة  كتابة  الطفل  بثقافة  املهتمني  وتأهيل  قوية  ثقافية  تنفيذ مشاريع  يف  والقدرات 
التي  العديدة  القوانني  أن  إال   )2017 )اللواتي،  األدبية  واملجاالت  الفنون  كل  ونرشاً، ويف  ورسماً 
تحكم نظام إنشاء الروابط والتجمعات الثقافية ال يزال يلقي بظالله الثقيلة عىل الحركة الثقافية 

يف السلطنة بشكل عام.
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الجداول من إعداد أمامة اللواتي 2018

ملحق 1

املجالت واملالحق الصادرة يف أدب الطفل يف سلطنة ُعمان

عدد األعداد جهة اإلصدارعنوان املجلة/امللحقم
الصادرة

مالحظاتدورية اإلصدارسنة اإلصدار

توقف-22006وزارة الرتاث والثقافةمجلة قناديل1

ًكل 3 أشهر102013 أعدادمركز العيرسيمجلة أيوب2 متوقفة حاليا

أول مجلة مخصصة 2مركز العيرسيمجلة حكايات3
للحكايات يف الوطن 

العربي

مؤسسة الضامري للنرش مجلة فتاة اإلسالم4
والتوزيع

توقفت---

مركز تكنولوجيا الصحافة مجلة مرشد5
والنرش

شهرياً من 
2016-حتى 

اآلن

-شهرية2016

6  Youth Observer

صدر يف الثمانينات أسبوعي--جريدة الشبيبةملحق )أوالد وبنات(7
تحت عنوان )أشبال 

الشبيبة(

-صدر ألربع سنوات-جريدة ُعمانملحق )دنيا الطفل(8

-----ملحق)الرباعم(9

يصدر مع مجلة املعالم-ملحق )رحمة(10

إدارة العالقات العامة، مجلة الرشطي الصغري11
رشطة عمان السلطانية

يصدر مع مجلة العني شهري2004- مستمر
الساهرة

صدر يف السبعينات جريدة الوطنملحق )الرشاع الصغري(12
تحت عنوان)أبناء 

عمان(.

وزارة البيئة والشؤون ملحق )أحباب البيئة(13
املناخية

صدر حتى اآلن 
42 عدد

يصدر مع مجلة كل 3 أشهر1991- مستمر
الوزارة )االنسان 

والبيئة(
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ملحق 2

كّتاب أدب الطفل يف سلطنة ُعمان بالترتيب األبجدي وبيانات اإلصدارات يف الفترة من 2019-1991

الجنس عناوين املؤلفاتاسم الكاتبةم
األدبي

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارش

-ابتهاج الحارثي2015بلومزبري، قطرقصةأنا وماهابتهاج الحارثي1

انظر الجدول رقم 2/ أأزهار الحارثي2

الشجرة لبان والريح العاتيةأسماء عيل عيدروس3
املدينة العجيبة

قصة
قصة

-
الغشام، ُعمان

2017
رحمة الرحبي2018

-

الرّسإرشاق النهدي4
حديث األواني

قصة
قصة

الجمعية العمانية 
للرسطان،ُعمان

الجمعية العمانية 
للرسطان،ُعمان

2017
2017

عائشة الرسيحية
عائشة الرسيحية

-

-آنا ددشنكو2008-قصةجارس النمل املثابر وبيت النمل األولأنيس رضا قمر سلطان5

انظر الجدول رقم 2/ بأمامة اللواتي6

أمرية الفاريس2018الغشامقصةزهرة الرمانأمرية الفاريس7

3-6 سنواتإيفان حكمت2016مياسنيقصةمع من يلعب هادي؟إيمان اللواتي8

-دالل السوطي2015املنتدى األدبي، عمانقصةأحمد يصنع الحلوىإيمان فضل9

3-6 سنواتنجالء الداية2018مياسنيقصةأين ألوان مريم؟إيمان العلوي10

انظر الجدول رقم 2/ تبسمة الخاطري11

السحابة تتمنىجوخة الحارثي12
عش للعصافري

قصة
قصة

النحلة الصغرية، 
البحرين

النادي الثقايف، ُعمان

2015
2010

هالة الريامي
عماد أبو صالح

-
-

أوراق من جديدحسن أحمد اللواتي13
تيم والتينة

الكيس األصفر

قصة
قصة
قصة

دار اإلرشاد للنرش
متحف غالية للفنون

-

-
2011

-
أمري الكساندروز

-

الناشئة
6-8 سنوات

-

حكايات حكايات جدتي )من الرتاث الشعبي(خديجة علوي الذهب14
شعبية

-فاطمة علوي مقيبل2007االنتشار العربي

قصة حكايات علياءخولة العيرسي15
مصورة

-4 10 سنواتنهى العقييل2017مركز العيرسي، ُعمان

الناشئةماجدة الجديدي2018الغشامقصةرس القالدةرقية البادي16

الناشئة2015البطريق، ُعمانقصةمغامرات بالد اوز العجيبة  )ترجمة(زاهر النوتكي17

صديقي امُلختلفزهرة العربي18
سارة مريضة عىل الرسير

قصة
قصة

الغشام، ُعمان
الغشام، ُعمان

2018
2018

عايدة الخياري
فاطمة الحرايص

-
-

حكايات حكاية شعبيةزوينة آل توية19
شعبية

رشكة محمد الربواني 
القابضة

4-8 سنواتكوثر الجابري2019

انظر الجدول رقم 2/ ثزينب الغريبي20

األطفال األربعة والضفدعسالم نجيم البادي21
حكاية الغراب والثعلب

قصة
قصة

الغشام، ُعمان
الغشام، ُعمان

2018
2018

ماجدة الجديدي
ماجدة الجديدي

الناشئة-2003أبوظبيقصةالحديقة )من الرتاث الشعبي(سالم آل توية22

رسائل صغريةسمرية الخرويص23
دوالب محمد

شعر
قصة

الغشام، ُعمان
الغشام، ُعمان

2017
2015

منرية الهطايل
سارة العلوي

-

أغنيات للطفولة والخرضةسعيدة خاطر الفاريس24
أنشودتي

بهم نقتدي

شعر
شعر
شعر

املطابع العاملية، سلطنة 
ُعمان

رشكة الحبيب، ُعمان

1991
2015
2015

-
رعد عبدالواحدالزم

-

-
6-10 سنوات

8-15 سنة

وزارة التنمية قصةالشمار صابر )من الرتاث الشعبي(طاهرة عبدالخالق25
االجتماعية

1992--

الناشئةعائشة البلويش2000مكتبة الضامري، ُعمانقصةبنت الّسماك )من الرتاث الشعبي(عائشة البلويش26
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انظر الجدول رقم 2/ جعائشة الحارثي27

نور تهرب من القصةعبري الكلباني28

الفتى املحبوس يف طوله

قصة

قصة

داراألصابع الذكية، 
سوريا

داراألصابع الذكية، 
سوريا

2015

2018

جلنار حاجو

جلنار حاجو

7+

--2017دار الغشام، ُعمانمرسححالق األشجارعبدالرزاق الربيعي29

أناشيد بنكهة السكرعفراء النعيمي30
جدتي وطائر الحسون

قطتي تقول مياو
أناشيد بألوان الطبيعة

شعر
قصة
شعر
شعر

بيت الغشام
بيت الغشام، ُعمان

دارأصالة، لبنان
دار الغشام، ُعمان

2016
2017
2018
2018

سحر عبدالله
إيفان حكمت
زينة بغدادي

ماجدة الجديدي

-
-
-
-

عيل شنني الكحايل31
أنشد معي

-شعر
الجمعية العمانية 

للكتاب واألدباء

1991 ط1
2015 ط2

-
-

-

-ملياء عبدالصاحب 2002األجيال للنرش والتسويققصةكتابي صديقيغالية سالم آل سعيد32

الفليفالت امللونة واملزارع الطيبغدير صالح الهاشمي33
صياح الديكة

قصة
قصة

الغشام، ُعمان
دار سما، اإلمارات

2015
2018

سارة العلوي
أمينة العمراني

4-5 سنوات
-

انظر الجدول رقم 2/حعبدالله العيرسي34

انظر الجدول رقم 2/ خفاطمة أنور اللواتي35

الغشام، ُعمانقصةيف اليوم الجميلفرح الرشيدي36

انظر الجدول رقم 2/ دفهد السعيدي37

الناشئة-2016البطريق، ُعمانقصةدوروثي والحكيم يف بالد أوز )ترجمة( كاملة الكلباني38

فيصل السعيدي39
صخرة وسط امللعب

مياسني، الواليات قصة
املتحدة

3-6 سنواتحسني الرباعي2016

--2015الغشام، ُعمانقصةمذكرات صيفيةمالك عيل الغافري40

4-7 سنوات-2014املنتدى األدبي، ُعمانشعرأحرف لغتيمحمود خلفان الحمحامي41

-مريم القمشوعي2016الغشام، ُعمانقصةحكاياتي القديمةمريم القمشوعي42

--2018الغشام، ُعمانشعرأبجد هوز قواعد موسيقيةنورة البادي43

-حسني الرباعي2017الغشام، ُعمانقصةاليَمان وشجرة البستانهند النبهاني44

انظر الجدول رقم 2/ ذوفاء الشاميس45

مريم تساعد أمهاوضحى الجهوري46

حكايتي مع كرة القدم، فكرة: فهد الجهوري

قصة

قصة

مكتبة الرشيد، ُعمان

مكتبة الرشيد، ُعمان

2015

2015

أنيسة العامري ودالل 
السوطي

عزة البكري

6-8 سنوات

-

الناشئة-2015دار االنتشار العربيروايةمملكة القرودبدر الحمداني47

جماعة اللغة اإلنجليزية 48
والرتجمة بجامعة 

السلطان قابوس
حكايات الشعوب

بدون اسم املطبعة، قصص
ُعمان

الناشئةعدد من الرسامات2013

عندما تورق الكلمات وأقاصيص أخرى عدد من الكاتبات49
لألطفال

الناشئة-2018بورصة الكتب، القاهرةقصص

47إجمايل عدد الكتاب*

54إجمايل عدد اإلصدارات

*لم يتم احتساب املؤلفني يف آخر إصدارين ضمن املجموع النهائي لعدد الكتّاب يف سلطنة ُعمان.
**تم احتساب اإلصدارات يف الجدول السابق فقط وسيتم حساب العدد النهائي بإضافة اإلصدارات املفردة من الجداول أدناه. 
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ملحق 2/أ

أزهار أحمد احلارثي

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

اإلقليمية قصةهروب القطرات الكبري1 البلديات  وزارة 
والبيئة، ُعمان

-ابتهاج الحارثي-

-عائشة الحارثي2014الغشام، ُعمانمقاالتمراجيح ملونة2

الناشئةابتهاج الحارثي2007-قصةالحصان الذي فقد ذاكرته3

الناشئةابتهاج الحارثي2007-قصةأنا ويوكي4

الناشئةابتهاج الحارثي2014الغشام، ُعمانقصةالصبي والبحر5

5املجموع

ملحق 2/ب

أمامة مصطفى اللواتي

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

+6-2008دار الهادي، لبنانقصةالساندويشة1

+6-2008دار الهادي،لبنانقصةالقطة والبحر2

+7-2008دار الهادي،لبنانقصةحوض األسماك3

+8صبا بشناق2015دار الغشام، ُعمانقصةأريد أن أشتري جبال4

+7نبيلة شيشكلي2015دار أصالة،لبنانقصةالبيت العجيب الغريب5

+6ليلى حمزة2018دار أصالة،لبنانقصةالفيل والمهندس نعمان6

دار العالم العربي، قصةعطسة حمزة7
اإلمارات

+6لطيفة أهلي2016

+4إسراء حيدري2017دار البنان، لبنانقصةلماذا ال تسقط النجوم8

+8مجموعة من الرسامات2018بيت الزبير، ُعمانحكايات شعبيةسر األسئلة الغريبة 9

العجائب السبع يف بيت 10
خيال

اوثر هاوس، الواليات قصة
المتحدة

+8نوف السماعيل2014

رجٌل من بالد الصين 11
)من التراث العربي(

متحف غالية وبيت قصة
الغشام، ُعمان

8+صبا بشناق2018

حكايات من المثنوي )من 12
التراث العربي(

الصغير، قصة الحسيني  مجلة 
العراق

+8كنانة محمد2019

12المجموع

ملحق 2/ ت

بسمة اخلاطري

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

النحلة الصغرية ودار قصةلغز األشكال1
مسعى، دبي والبحرين

-ضحى الخطيب-

-فادي سالمة-دار الرقيقصةزر قرص الشمس2

--دار الرقيقصةطه والدجاجة جوجي3

-نجالء الداية-دار أفكارقصةمدينة األحالم4

دار النحلة الصغرية قصةماما تغني يل5
ومسعى،دبي والبحرين

-صباح كالّ-

-سهري خربوطيل-دار سما، االماراتقصةصاحب النقود الضائعة6

-مريا املريا-دار سما، االماراتقصةابتسامة مرية7
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-نجالء الداية2015دار سيبار، لبنانقصةمهرجان السالم8

-دار سيبار، لبنانقصةالبالون التنني9

-دار سيبار،لبنانقصةاملحفظة الخرضاء10

-نجالء الداية2016دار أفكار قصةمدينة األحالم11

-رغداء شبانة2016دار الربيع، سورياقصةمن تكون ؟12

-دار الربيع، سورياقصةالكريس العجيب13

-قصةغابة املحبة14

-أنجليد بوربتليان2017دار أصالة، لبنانقصةيذوب أو ال يذوب15

-2016دار آمنة ، األردنقصةجود النشيطة16

-2016دار آمنة، األردنقصةالرجل امليضء17

-دار البحرية، فلسطنيقصةأنا التفاحة18

-دار البحرية، فلسطنيقصةمدورة ملونة19

-دار الحسام، مرصقصةأنا آلة حاسبة20

-ريما كوساقصةوطني يف قلبي21

-2017دار الرافدين، لبنانقصةاصابعي تنتظرني22

-2017دار الرافدين، لبنانقصةبائع الكلمات23

-عائشة ظاظا2016دار آمنة، األردنقصةقرية السعادة24

-2017دار الرافدين،لبنانقصةأرنوب وخط األعدادا25

مرشوع كتاب الطفولة قصةأحالم الطفولة26
األوىل، مرص

---

رحلة أحمد يف أسبوع )6 27
أجزاء(

----قصة

عجائب الحواس )5 28
أجزاء( 

----قصة

كيف أصبح متفوقاً )12 29
جزء( 

----قصة

دار نارشي للنرش قصةعالم األدوات العجيب 30
اإللكرتوني، الكويت

-أماني الحترييش2013

املرحلة الخامسة، متوسطهشام سليمان2014دار أصالةقصةرحلة صيد 31

-2014دار أصالةقصةإىل مزرعة جدي32

-هند شماسدار أصالةقصةأغىل هدية33

دار براعم املكتبي،سوريا-قصةوطني يف قلبي34
االمارات

-

كل يشء من حولنا يف 35
نعمة

دار براعم املكتبي، قصة
سوريا-االمارات

-سحر عبدالله

سلسلة قصصية بعنوان: 36
لبيب ولبيبة واألرسة السعيدة 

)4 أجزاء(

مرشوع وقاية الشباب من قصة
األمراض املنقولة جنسيا 

واأليدز. التابع لإلتحاد 
العاملي للجمعيات الطبية 

اإلسالمية. 

-

نحن نتنفس 37
األكسجني)سلسلة أقرأ 

وتعلم(

-ليىل حمزة2015أكاديمياقصة

خفيف وثقيل)سلسلة أقرأ 38
وتعلم(

-ليىل حمزة2015أكاديمياقصة

حاالت األشياء)سلسلة أقرأ 39
وتعلم(

-2015أكاديمياقصة

من يعتني بها؟)سلسلة 40
أقرأ وتعلم(

-ليىل حمزة2016أكاديمياقصة
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كائنات وأشياء)سلسلة 41
أقرأ وتعلم(

-ليىل حمزة2016أكاديمياقصة

بذرة وشجرة)سلسلة أقرأ 42
وتعلم(

-ليىل حمزة2016أكاديمياقصة

ُسبات عميق)سلسلة أقرأ 43
وتعلم(

-ليىل حمزة2016أكاديمياقصة

سلسلة قصصية 44
بعنوان)خري صديق( 15 

جزء

---أكاديمياقصة

سلسلة فقه وآداب )10 45
أجزاء(

--2013دار الحسامقصة

سلسلة تعالوا نحيا)6 46
أجزاء(

--2013دار الحسامقصة

---أكاديمياقصةمذكرات فراشة 47

---أكاديمياقصةطريق األلوان 48

---أكاديمياقصةالحيوانات الذكية49

---أكاديمياقصةإتحاد األجزاء 50

حجر عجيب وتحدي 51
جديد

---أكاديمياقصة

--قيد الصدوردار أصالة، لبنانقصةقاطف النجوم52

--قيد الصدوردار بالتينيوم، الكويتقصةالكتاب العجيب53

--قيد الصدوردار كشمش، الكويتقصةنشيد األرقام54

105املجموع

ملحق 2/ ث

زينب الغريبي
الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

سلسلة تعلموا مع صديقتكم

-عايدة املعولية2014-قصةحديقتي....الجميلة1

اللهم احفظني.... عىل 2
الطريق

-عايدة املعولية2014-قصة

-عايدة املعولية2014-قصةكلنا أخوة3

-عايدة املعولية2014-قصةأحب أن .... أعمل4

-عايدة املعولية2014-قصةشيخة...والسلحفاة5

-عايدة املعولية2014-قصةأحب....ُعمان6

قطرة ماء...ونقطة 7
كهرباء

-عايدة املعولية2014-قصة

سلسلة أبي قابوس

-نورة البلويش2015دار الوراققصةفرحة وطن8

-فاطمة الشنفري2015دار الوراققصةأبي قابوس النور9

-فاطمة الشنفري2015دار الوراققصةأبرشي قابوس جاء10

-نورة البلويش2015دار الوراققصةالعيد11

سلسلة نحن هنا

نورة البلويش وطفول 2018دار الوراققصةمفكرتي12
الشنفري

-

* ال تتوفر جميع عناوين السالسل القصصية، ولكن تم احتساب عددها يف املجموع النهائي.
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نورة البلويش وطفول 2018دار الوراققصةمرشوعي الصغري13
الشنفري

-

نورة البلويش وطفول 2018دار الوراققصةشكرا لك معلمي14
الشنفري

-

تضامنا مع أطفال 15
التوحد

نورة البلويش وطفول 2018دار الوراققصة
الشنفري

-

نورة البلويش وطفول 2018دار الوراققصةبرملان حقوقي16
الشنفري

-

16املجموع

ملحق 2/ ج

عائشة احلارثي

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

إيلينا رشي2017دار النديمقصةنجمة1

النحلة الصغرية للنرش قصةأحالم سمسمة2
والتوزيع

-ضحى الخطيب2015

املستوى )ي( املتوسط غادي فضل2017دار كلمات، اإلماراتقصةلدي حلم3
أوسط، الصف 3

عائشة الحارثي2014الغشام، ُعمانقصةاأليادي امللونة4

-رود2016أصالة، بريوتقصةبو5

-راما بالل2018أصالة، بريوتقصةعاملي امليضء ييضء6

-بنان حمص2018أصالة، بريوتقصةيف قلبي حديقة7

طعزة أبو ربعيّة2018أصالة، بريوتقصةمخيف ولطيف8

مارتينا بيللوسو2018الحدائق، لبنانقصةالتنني الذي صار شجرة9

هشام سليمان2017البنان، لبنانقصةوحش البازالء10

دار األصابع الذكية، قصةوحوش سامي11
اإلمارات

ميديا الصفدي2018

حسان منارصة2018دار العالم العربيقصةالحنني12

محسن مريزائي2019دار البنانقصةبائع املصابيح13

13املجموع

ملحق2/ح

عبداهلل العيسري

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

4- 10 سنواتايمي2017مركز العيسري، ُعمانقصة مصورةقصص أيوب1

4- 10 سنواتايمي2017مركزالعيسري، ُعمانقصة مصورةمغامرات راعي فرحة2

المارد ومحي الدين 3
وقصص أخرى

4- 10 سنواتايمي2017مركز العيسري، ُعمانقصة مصورة

-2006مركز العيسري، ُعمانقصةمغامرات محمود4

من امليالد حتى الشهر --مركز العيرسي، ُعمانقصةاملهد5
السادس

+6 شهور--مركز العيرسي، ُعمانقصةاملعصم6

+6 شهور-مركز العيرسي، ُعمانقصةالسباحة7
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من سنوات الرضاعةمركز العيرسي، ُعمانقصةانا منظم8

الروضةمركز العيرسي، ُعمانقصةالتفاحة الخرضاء9

الروضةمركز العيرسي، ُعمانقصةقمامة يف السوق10

الروضةمركز العيرسي، ُعمانقصةنارص وفردة الحذاء11

الروضةمركز العيرسي، ُعمانقصةخولة نسيت شطريتها12

12املجموع

ملحق 2/ خ

فاطمة أنور

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

اللجنة الوطنية لرعاية قصةمريم يف الطوي1
الطفولة،

وزارة التنمية 
االجتماعية، عمان

1992ط1

2015 ط2

-مريم الحسني

----قصةحروف ملونة2

3-6 سنواتلوتشيا بوجوتو2017مياسنيقصةزهراء تخاف الليل3

ملاذا طار العصفور 4
بعيدا

3-6 سنواتضحى الخطيب2008دار الهادي، لبنانقصة

3-6 سنوات-2008دار الهادي، لبنانقصةمتى ستسافر النجوم5

1996ط1-قصةأبيض أحمر أخرض6
2014 ط2

-حنان الشحي

مزون للطباعة والنرش، قصةأسنان ماجد7
ُعمان

3-6 سنواتصبا ساهر بشناق2013

متوسط أوسط )2(نادين صيداني2015أكاديميا، لبنانقصةاألبيض يمحو األسود8
ثالث ابتدائي

7-10 سنواتآتنا شمس2016مياسنيقصةُعال تسأل9

هل ما زال القمر يلعب 10
مع الصغار

5-8 سنواتلينا نداف2017مياسنيقصة

3-6 سنواتحسني الرباعي2017مياسنيقصةماجد عىل شاطئ البحر11

5-8 سنواتإنصاف ياسني2017مياسنيقصةمغامرة األصابع العرش12

أخي التوأم ال يشبهني 13
)التأتأة(

5-9سندس الشايبي2017مياسنيقصة

أخي التوأم ال يشبهني 14
)مرض السكري(

5-9حسني آسيوند2017مياسنيقصة

الناشئة-2016مياسنيروايةالزاوية املنفرجة15

-طيبة توسيل2018دار الرباق، العراققصةأنا ريم16

5-9 سنواتنورالتوبة 2017مياسنيقصةالفقاعة الطائرة17

-عاطفة ملكي حو2018مياسنيقصةالجنية وشجرة األسنان18

حلمت مريم وصار 19
الحلم حقيقة

-غزالة بيكدلو2018مياسنيقصة

5-9 سنواتآمال سمري2018 مياسنيقصةهم زرعوا ماء20

5-8 سنواتنورخاطر2018مياسنيقصةزرعت ليان مدرسة21

+12ندين عيىس2018مياسنيقصةهدف خارج الشباك22

3- 6 سنواتلينا نداف2018مياسنيقصةماجد ال يحب أن ينتظر23

قصة عن التأتأة24
 )لم يتوفر العنوان بعد(

2018دار أصالةقصة

سلسلة سعيد وسعيدة
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بسمة حسام2018مياسنيقصةسعد يف حفلة الدراجات25

بسمة حسام2018مياسنيقصةسعد أطول وسعيد أكرب26

بسمة حسام2018مياسنيقصةعيد ميالد سعيد27

بسمة حسام2018مياسنيقصةسعد يف صف سعيد28

بسمة حسام2018مياسنيقصةسعد يلبس نظارة29

بسمة حسام2018مياسنيقصةعالمات سعد وسعيد30

30املجموع

ملحق 2/ د

فهد عامر السعيدي )قصص مترجمة وإعادة حكاية(

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

الناشئةنجالء املنذري2018البطريق، ُعمانقصةالسيدة نظيمة1

الناشئةنجالء املنذري2018البطريق، ُعمانقصةخياط مدينة امللك2

الناشئةنجالء املنذري2018البطريق، ُعمانقصةالفطرية وقالب الفطرية3

4
نجالء املنذري وهاجر 2018البطريق، ُعمانقصةالفأر فلفل ذي الشوارب

البدوي
الناشئة

الناشئةنجالء املنذري2018البطريق، ُعمانقصة.. أرسة دانة5

الناشئةنجالء املنذري2018البطريق، ُعمانقصةالبطة جميلة6

الناشئةنجالء املنذري2018البطريق، ُعمانقصةأرانب أرسة دانة7

الناشئةندى املسعودي2013البطريق، ُعمانروايةساحر أوز العجيب8

9
نسمات الرياح عىل 
أشجار الصفصاف

الناشئةحذام الحارثي2018البطريق، ُعمانقصة

10
عهود املحاربي وحكيمة 2018البطريق، ُعمانقصةالطبيب ابن قصري

الحسيني
الناشئة

الناشئةنجالء املنذري2018البطريق، ُعمانقصةحكيم أوز العجيب11

الناشئةنجالء املنذري2017البطريق، ُعمانقصةاألرنب الرشير12

الناشئةنجالء املنذري2017البطريق، ُعمانقصةالقطة مشمشة13

الناشئةنجالء املنذري2017البطريق، ُعمانقصةفأر املدينة سمسم14

الناشئةنجالء املنذري2017البطريق، ُعمانقصةنمران وبندق15

الناشئةنجالء املنذري2017البطريق، ُعمانقصةتوم القط املشاغب16

الناشئةنجالء املنذري2015البطريق، ُعمانقصةاألرنب مريبع 17

الناشئةنجالء املنذري2015البطريق، ُعمانقصة السنجاب فهيم 18

الناشئةنجالء املنذري2015البطريق، ُعمانقصةاألرنب ضاحي 19

الناشئةنجالء املنذري2015البطريق، ُعمانقصةالفأران املشاغبان 20

الناشئةنجالء املنذري2015البطريق، ُعمانقصةضفاد الصياد21

الناشئةحذام الحارثي2019البطريق، ُعمانقصةالثعلب بَلعِيس22

23
السنجاب قرنفل 

الحريص
الناشئةحذام الحارثي2019البطريق، ُعمانقصة

الناشئةحذام الحارثي2019البطريق، ُعمانقصةالقنفذة شويكة24

الناشئةحذام الحارثي2019البطريق، ُعمانقصةالحمل وديع25

الناشئةحذام الحارثي2019البطريق، ُعمانقصةالحمل الصغري ميمون26

26املجموع
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ملحق 2/ ذ

وفاء الشامسي

الفئة العمريةرسومسنة النرشالنارشالجنس األدبيعناوين املؤلفاتم

-مريفة دوز2017دار عصافريقصةتجاربي الفاشلة1

نجمة البحر تصعد إىل 2
السماء

-جاي غوبال2017دار عصافريقصة

بيمال2017دار عصافريقصةجود وكعكة الربتقال3

--2017دار الحافظقصةجدي ال يتذكرني4

--2017دار الحافظقصةجدتي من يفعل ذلك5

--2017دار البنانقصةعزوز يفتقد ماما6

--2018دار ربيع ، اإلماراتقصةزجاجة7

--2018دار ربيع، اإلماراتقصةهل ستخرب اآلخرين8

--2016مكتب الرتبية العربيقصةاملثلث أجمل األشكال9

-عاطفة عبدالله2019دار الرباق قصةفارس يبحث عن فرس10

-براء العاوور2018دار أصالةقصةأتمنى لو كنت »سناب« !11

--2018دار فنونقصةأسنان جديدة12

--2010الغشام ، ُعمانشعرأزاهري الطفولة13

سلسلة جدي وجدتي )مكونة من 6 قصص(

14
15
16
17
18

جدي كثري الرصاخ
جدتي من يفعل ذلك

جدي يشعر بالربد
جدي ال يتذكرني

جدتي لديها مشكلة

2017دار الحافظقصص

سلسلة األمريات الصغريا)مكونة من 8 قصص( 

19
20
21
22
23
24

األمرية والغراب
أمرية املطر

أمرية األلوان
أمرية السعادة

لولو تصبح غيمة
األمرية عال وصديقها 

مرسور

2017دار الحافظقصص

24املجموع
ملحق 3

أهم الندوات واملؤمترات املتخصصة يف ثقافة الطفل يف سلطنة ٌعمان يف الفترة من العام 2018-1989

عدد األوراق اإلجماليةعنوان الفعالية وتفاصيلهام
األوراق املتعلقة 
بثقافة الطفل يف 

ُعمان

الثقايف، مسقط. تحت 1 النادي   ،1989 11-13 مارس  ندوة »ثقافة الطفل«، 
شعار من أجل غد ثقايف أفضل للطفل العماني.

قدم  تدريبية  نـــدوة 
املحارضون  فيهـــا 
عربيـــة  دول  مـــن 
ورشـــا  مختلفـــة 
بـــأدب  للتعريـــف 
الطفـــل والكتابة له.

-

نـــدوة »ثقافة الطفل العمانـــي: اإلصدارات الصحفيـــة ودورها يف تنمية 2
ثقافـــة الطفل«.3-15 أكتوبـــر 2008، مســـقط، وزارة الرتبية والتعليم 

قابوس. الســـلطان  وجامعة 
197

اكتوبر 3  18-16 قابوس،  السلطان  جامعة  العماني«،  الطفل  »ثقافة  ندوة 
2011. مسقط.

356



40

العدد الثمانونمجلة الطفولة العربية مالمح أدب الطفل يف سلطنة ُعمان: النشأة والتاريخ والببليوغرافيا

وجامعة 4 الثقايف  النادي  4مايو2014،  ُعمان«،  يف  الشعبية  »الثقافة  ندوة 
السلطان قابوس، مسقط. وتضمنت الندوة محورا يف أدب الطفل.

103

ندوة »أدب الطفل واقع وطموح«، 29 أبريل 2015، النادي الثقايف. مسقط. 5
تواجه  التي  التحديات  وأهم  عمان  يف  الطفل  أدب  واقع  الندوة  ناقشت 
املشتغلني يف حقل الكتابة لألطفال، وكيفية وضع حلول مناسبة للمعوقات 

التي تقف يف طريقهم.

54

النادي 6  ،2015 أكتوبر   20-19 الحداثة«  إىل  الرتاث  من  الطفل  »أدب  ندوة 
الثقايف. مسقط

184

55ندوة » ثقافة الطفل«،4 مايو2015، جامعة نزوى، نزوى.7

الثقايف. 8 النادي   ،2016 ديسمرب   20 وتطلعات«،  رؤى  الطفل  »أدب  ندوة 
مسقط وتضمن محاور يف أدب الطفل بني النظرية والتطبيق وأدب الطفل 

والرتغيب يف مطالعته. 
6-

الثقايف، 9 النادي   ،2016 النظرية والتطبيق«. ديسمرب  الطفل بني  »أدب  ندوة 
مسقط، احتفاالً باليوم العاملي للغة العربية

44ندوة »ملتقى أدب الناشئة«، 25-26 سبتمرب 2017، النادي الثقايف. مسقط. 10

مؤتمر »ثقافة الطفل العربي بني الواقع وتحديات املستقبل« 14-16 نوفمرب 11
2017، مدرسة الشموخ العاملية، فندق الشرياتون، مسقط.

235

ندوة »بني الرواية وأدب الطفل: تجارب ونماذج«. 20 سبتمرب 2018، صالون 12
فاطمة العلياني وجمعية املرأة العمانية، الربيمي.

31

ندوة: إسرتاتيجيات تربوية ألدب الطفل«. 21 سبتمرب 2018، مجالس األثري 13
بالتعاون مع النادي الثقايف، ظفار.

84

13643املجموع



41

العدد الثمانونمجلة الطفولة العربية مالمح أدب الطفل يف سلطنة ُعمان: النشأة والتاريخ والببليوغرافيا

ملحق 4

الدراسات واملقاالت املنشورة وغير املنشورة يف أدب الطفل يف سلطنة ُعمان 

م
بيانات الدراسة

أحمد، أزهار.)2015(. تجربة ذاتية يف مجال الكتابة الرسدية للطفل ومصادرها األوىل. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان.1

إىل 2 الرتاث  من  الطفل  )أدب  ندوة  يف  مقدمة  ورقة  القصيص«.  للرسم  نموذجاً  وماه:  أنا  ابتهاج.)2015(.«  الحارثي، 
الحداثة(. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان.

الحارثي، جوخة.)2016(. »الطفل يف الحكاية الشعبية«، ورقة مقدمة يف امللتقى العربي ألدب الطفل. األردن.3

الحنيش، أحمد.)2016(.« بني تاريخ األدب وفنيات الكتابة لألطفال« يف نشأة وتطور أدب األطفال يف اللغة العربية، 4
قسم اللغة العربية، جامعة كرياال، الهند.

السعيدي، فهد. )2015(. تجربة ذاتية حول دار نرش البطريق. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان. 5

)إسرتاتيجيات 6 ندوة  يف  مقدمة  ورقة   .»4-1 للصفوف  العربية  اللغة  مناهج  يف  الطفل  الشاميس،وفاء.)2018(.«أدب 
تربوية ألدب الطفل(، صاللة، ُعمان.

العلوي، عيل صالح.)2014(.توظيف مرسح العرائس يف املرسح املدريس بسلطنة ُعمان)يف الفرتة من 2010-1980(. 7
دار الغشام للنرش والرتجمة. سلطنة ُعمان.

العيرسي، عامر)2017(. مضامني ثقافة الطفل يف سلطنة ُعمان. ورقة مقدمة ملؤتمر ثقافة الطفل العربي بني الواقع 8
وتحديات املستقبل. سلطنة ُعمان.

العيرسي،عبدالله.)2015(.« دور مركز العيرسي«. ورقة مقدمة يف ندوة )أدب الطفل من الرتاث إىل الحداثة. النادي 9
الثقايف(. سلطنة ُعمان.

الغيالني، فايزة.)2015(«منظومة القيم يف أغاني األطفال الشعبية يف مدينة صور«. ورقة مقدمة لندوة أدب الطفل من 10
الرتاث إىل الحداثة. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان.

أنموذجاً«، 11 الكتابة للطفل، مراجيح ملونة  أزهار أحمد يف  الطائي، عزيزة.)2015(. »اكتب للطفل لكن: حول تجربة 
ورقة مقدمة يف ندوة )أدب الطفل واقع وطموح(. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان.

الطوقي، حمد.)2017(.« رؤية إعالمية حول أدب الناشئة: مجلة مرشد نموذجا«. ورقة مقدمة يف ندوة )ملتقى أدب 12
الناشئة(. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان.

الفاريس، سعيدة خاطر.)2015(. تجربة ذاتية لديوان أغنيات للطفولة والخرضة«. ورقة مقدمة يف ندوة )أدب الطفل 13
واقع وطموح(. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان.

القاسمي،محمد شمساد عالم)2018(.«القيم الرتبوية يف قصص األطفال لعبدالله العيرسي: سلسلة مغامرات محمود 14
نموذجاً«. مجلة الداعي. دار العلوم، )2-1( 43.

اللواتي، أمامة.)2017(.«املدلوالت الثقافية يف القصص املوجهة لألطفال«. ُقدمت يف مؤتمر رعاية الطفولة األول، قسم 15
رعاية وتنمية الطفولة، العتبة الحسينية املقدسة، العراق.

اللواتي، فاطمة أنور.)2014(. »قراءة يف أدب الطفل العماني: سلسلة أحب وطني«. انطالقة. مدونة الكاتبة.16

17http://fatma-anwar.blogspot.com .اللواتي، فاطمة أنور.)2017(.« املوت يف أدب األطفال«. انطالقة. مدونة الكاتبة

الهنائي، كاملة.)2015(.« الظواهر املرسحية التي سبقت ظهور مرسح الطفل يف سلطنة عمان«. ورقة مقدمة يف ندوة 18
)أدب الطفل من الرتاث إىل الحداثة(. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان.

أدب 19 )ملتقى  ندوة  الكحايل«. ورقة مقدمة يف  بن شنني  املرحوم عيل  الشاعر  تجربة  عبدالله.)2017(.« عن  الكحايل، 
الناشئة(. النادي الثقايف. سلطنة ُعمان.

يوسف، سامي)2018(.«قراءة يف كتاب حكايات جدتي للكاتبة خديجة الذهب«. ورقة مقدمة يف ندوة )إسرتاتيجيات 20
تربوية ألدب الطفل(، صاللة، ُعمان.
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106

العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية

تســترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة 
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتباراً من العدد )33( ـ ديســمبر 2007 وفقاً 
للمحــاور اآلتية، والتي ســتصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة، وســيكون كل محور 

منها عنواناً بارزاً ألغلفتها:
األطفال والدميقراطية. 1 ـ  

األطفال وثقافة التسامح. 2 ـ  
األطفال والعلوم. 3 ـ  

4 ـ  األطفال وثقافة الصورة.
األطفال وفضاء اللعب. 5 ـ  

6 ـ  األطفال والثقافة اإللكترونية.
األطفال والعدالة التربوية. 7 ـ  

مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ) املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ  8 ـ 
وسائل اإليضاح ـ اخلبرات... إلخ(.

لذا، فإنه يســعد اجلمعية الكويتية لتقــدم الطفولة العربية دعــوة الباحثني العرب أينما 
وجــدوا للمســاهمة فــي مجلة الطفولــة العربيــة ببحث يعدونــه خصيصاً ألي مــن احملاور 
املذكورة، هذا وســتقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعاً لألبحاث والدراسات 
املقدمة، على أن تكون تلك األبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على 

 www.ksaac.org :موقع اجلمعية اآلتي
آملني اســتجابتكم الكرمية، مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي ترغبون في إعدادها وفقاً 

للمحاور الثمانية املذكورة، ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص. ب: 23928 ـ الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 24748250، 24748479، فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw :البريد اإللكتروني

٭ )500 دوالر أمريكي( لألبحاث امليدانية والتجريبية، و)150 دوالراً أمريكياً( لألبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
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فاعلية القصة يف تنمية الوعي االنفعالي
 لدى األطفال من عمر )9 - 11( سنة يف مرحلة األساس

- تم تسلم البحث يف أغسطس  2018 وأجيز للنرش يف نوفمرب 2018.

د. زيتو سواري عزيز
وزارة الرتبية بإقليم كردستان العراق/ إعدادية كاروخ للبنني

امللخص
األطفال من عمر  لدى  االنفعايل  الوعي  تنمية  القصة يف  التعرف عىل فاعلية  البحث  استهدف      
البحث  الدرايس )2017-2018(، ولتحقيق هدف  )9–11( سنة يف مرحلة األساس يف مدينة أربيل للعام 
قام الباحث باستخدام املنهج التجريبي، وقد اشتملت عينة البحث عىل )36( تلميذاً وتلميذة، منهم )18( 
يمثلون العينة التجريبية، و)18( يمثلون العينة الضابطة، وتم استخدام مقياس الوعي االنفعايل املعد من 
قبل )Rieffe et. Al( والقصة كربنامج تدريبي، ودلت النتائج أن هناك فروقاً دالة يف متوسط رتب الوعي 
التجريبية،  املجموعة  البعدي ولصالح  القياس  يف  والضابطة  التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل 
وعدم وجود فروق دالة يف متوسط رتب الوعي االنفعايل وأبعاده لدى املجموعة التجريبية يف القياس البعدي 

تبعاً ملتغري النوع )الذكور– اإلناث(.

الكلمات املفتاحية: القصة، الوعي االنفعايل، أطفال مرحلة األساس.

The effectiveness of the story in the development of emotional 
awareness among children aged (9-11) years at the Primary stage
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Abstract
    The research aimed to identify the effectiveness of the story in the development of 

emotional awareness among children aged (9-11) years at the primary stage in the city of 
Erbil for the academic year (2017/2018). To achieve the objective, the researcher used the 
experimental method. The sample included (36) students: (18) representing the experimental 
group, and (18) representing the control group. The emotional awareness scale from (Rieffe 
et al. and the story were used as a training program. The results showed that there were 
significant differences between the mean grades of the emotional awareness and its fields for 
the experimental and control groups in the post-test, for the the experimental group, There 
were no significant differences between the mean grade of emotional awareness and its fields 
for the experimental group in the post-test according to gender (male، female). 

Keywords: story، emotional awareness، children of the primary stage.
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مقدمة:
النظريات  بعض  ظهرت  فقد  اآلن  أما  املعريف(،  )الذكاء  املايض  يف  النجاح  مقياس  كان      
 Salovey( ونظريات الذكاء ملاير وسالويف ،)Gardner(الحديثة وهي نظرية الذكاء املتعدد لجاردنر
أَّن النجاح يعتمد عىل الذكاء املتعدد، وعىل ضبط  Mayer &( وجوملان )Goleman(، والتي ترى 
االنفعاالت، وأن الذكاء املعريف لم يعد بمفرده مقياساً للنجاح، بل تبني أَّن النجاح الدرايس يعتمد 
عىل مدى كبري من الخصائص االنفعالية، وهي األساس لكل أشكال التعلم. )رايض، 2001، ص 

.)176-173

االنفعاالت، وتمييزها،  الطفل عىل تقويم  االنفعايل جانباً مهماً من قدرة  الوعي      ويمثل 
بمستوى  يتمتع  الذي  فالطفل   ،)Phillips et.al، 2002، p.627( اآلخرين  لدى  واستنتاجها 
منخفض من الوعي االنفعايل ستكون قدرته متدنية عىل الوعي بمشاعره، والتعاطف مع اآلخرين 
مما  الوجه،  وتعابري  اإليماءات  يف  وأفكارهم  اآلخرين  مشاعر  وقراءة  بمشاكلهم،  واإلحساس 
 .)Angie et. al، 2008، p. 3–21( يؤثر سلباً عىل مهارات التواصل وتنظيم االنفعاالت وإدارتها
فضالً عن ذلك فإن قصور الوعي االنفعايل لدى األطفال يشعرهم بعدم األمان، وضعف الثقة يف 
أنهم يف بيئة اجتماعية غري مستقرة، ألنهم لن يفهموا اآلخرين،  العالم، ويشعرهم  استكشاف 
وأن سوء الفهم سينتج عنه ارتباط عاطفي غري آمن ومتوتر؛ لذا نجدهم يظهرون مجموعة من 
السلوكيات واالنفعاالت غري املريحة، واالنفعاالت السلبية التي تخل بتوازنهم النفيس. )سليمان، 

2005، ص 130(.

    وبذلك نجد أن الوعي االنفعايل من املهارات األساسية التي تعكس وعي التلميذ بتجاربه 
إيجابية  التي يواجهها ويدركها من حيث كونها مثريات  باملثريات  املختلفة، ومعرفته  الحياتية 
 ) Lane et.al،1996( حيث أكد  )Bajar et. al، 2005، p.337( ،أم سلبية عىل الحياة النفسية
أن الفرد الذي يكون لديه مستوى عال من الوعي االنفعايل يتمتع بالقدرة عىل تصنيف املثريات 
االنفعالية، كما يكون أكثر تسامحاً واعتداالً يف مشاعره من ذوي الوعي االنفعايل الواطئ، حيث 
 ، ما يكونون متطرفني  الواطئ غالباً  االنفعايل  الوعي  األفراد من ذوي  أن  وجد )لني و زمالؤه( 

.)Lane et.al، 1996 ، p.213( ورسيعي االندفاع ،ومتهورين يف أحكامهم

    ويرى جاردنر أن لدى كل فرد القدرة عىل تنمية الذكاءات السبعة لديه واالرتقاء بها إىل 
مستوى أعىل من األداء إذا ما توافرت الظروف املناسبة، ومن بني هذه الذكاءات الذكاء االنفعايل. 

)عبد الحميد، 2003، ص 21(.

    ويطور األطفال يف سن )9-11( سنة قدرات جديدة، تتمثل هذه القدرات يف قراءة انفعاالت 
 Liddle & Nettle، 2006،( .اآلخرين والوعي بها عرب قصص تعرض عليهم، وتمثل مواقف معينة
p. 234( وهذه القدرة تعطي األطفال املعرفة بانفعاالت اآلخرين والوعي بها، وتزودهم بأساليب 
لها  يف  السليم  العقيل  العالية، والسيطرة عليها، والتمثيل  االنفعالية  املثريات  فعالة يف مواجهة 
باالنفعاالت  الوعي  أهمية  تظهر  لذا   ،)Lane et.al ، 1990، p.124( والشارع،  والبيت  املدرسة 
بوصفها مهارة لدى األطفال من تالميذ مدارس األساس، كونها تساعدهم عىل فهم االنفعاالت 
عىل  التّعرف  خالل  من  وزمالئهم  معلميهم  مع  فّعال  بشكل  يتواصلون  وتجعلهم  عالية،  بدقة 
 Lane et. al، 1990، p.( كان.  تفاعيل  أي موقف  يف  لالنفعال  الجسدية  وتعابريهم  مشاعرهم 

.)126

    وللقصة أهمية كبرية يف الرتبية االنفعالية للطفل ملا لها من تاثري عميق يف نضج شخصية 
ويفهم  انفعاالته،  يرى  تجعله  فهي  الطفل،  بوجدان  يسمو  رائعاً  فنياً  عمالً  تعد  فهي  الطفل، 
ذاته، ويدرك مشاعره، ومشاعر اآلخرين، والتنسيق بينها، فنجده يتقمص إحدى شخصياتها، 
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ويفكر بطريقتها، مما يساعد عىل استثارة عواطفه ومشاركته الوجدانية إلحدى شخصياتها، 
هذا فضالً عن أن األسلوب القصيص يعد من أهم الوسائل إلثارة دافع التعلم، وذلك ملا يثريه من 
التشويق لدى املستمعني، وملا يستتبعه من االنتباه يف تتبع األحداث التي تروى يف القصة. )توفيق 

وخلف، 2007، ص 38، 39(.

    اعتماداً عىل ما سبق يرى الباحث أن الوعي االنفعايل يمكن تعلمه وتدريب األطفال عليه، 
وأن القصة تعترب من الوسائل املناسبة التي يمكنها أن تسهم يف تنميته، ألن األطفال يميلون إىل 

االستماع إليها واالستمتاع بها، والتأثر بشخصياتها، والتقمص ألحداثها. 

مشكلة البحث:
    إن مرحلة تعليم األساس هي مرحلة إعداد وتنشئة وتوجيه؛ لذا فإن فقدان األطفال للوعي 
عليه  يرتتب  كما  يواجهونها،  التي  واملشكالت  الصعوبات  من  الكثري  يف  لهم  سيتسبب  االنفعايل 
مشكالت كثرية وخطرية، قد يواجهونها يف تعاملهم وممارساتهم السلوكية اليومية، سواء مع 
والديهم، أو إخوانهم، أو معلميهم، وهذا قد يحبطهم ويعزلهم عن أقرانهم الباقني ضمن محيط 

تفاعلهم.

 ومن واقع التعامل الفعيل مع األطفال برزت أمام الباحث العديد من االضطرابات السلوكية 
واالنفعالية، فقد شغلت تلك االضطرابات السلوكية واالنفعالية اهتمام الباحث ، كونها تعكس 
إىل  الباحث  دفع  ذلك  املدرسة وخارجها، وكل  داخل  املعلميني وزمالئهم  مع  األطفال  سلوكيات 
الباحث  سيستخدم  حيث  األساس،  مرحلة  يف  األطفال  لدى  االنفعايل  الوعي  بتنمية  االهتمام 
ويتقمصون  معها،  وينفعلون   ، بها  ويستمتعون   ، األطفال  يحبه  ومدخل  كوسيلة  القصص 
شخصياتها يف تنمية الوعي االنفعايل بطريقة غري مبارشة ،  ومشوقة ، ومثرية لالهتمام  ، ودافعة 

للتعلم، وبالتايل تتحدد مشكلة البحث الحايل يف اإلجابة عن التساؤل اآلتي: 

ما مدى فاعلية القصة في تنمية الوعي االنفعالي، وأبعاده لدى األطفال من عمر )9 – 
11( سنة في مرحلة األساس؟

وينبثق من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

يف . 1 التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  الفروق يف متوسط رتب  ما مدى 
القياسني القبيل والبعدي ولصالح القياس البعدي؟

التجريبية . 2 املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  الفروق  مدى  ما 
والضابطة يف القياس البعدي، ولصالح املجموعة التجريبية؟

يف . 3 التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  الفروق يف متوسط رتب  ما مدى 
القياس البعدي تبعاً ملتغري النوع )الذكور، اإلناث(؟

ما مدى الفروق يف متوسط درجات الوعي االنفعايل لدى املجموعة التجريبية يف القياسات . 4
املتعددة )القبيل، البعدي، التتبعي(؟

فرضيات البحث:
من خالل مشكلة البحث وتساؤالته يمكن صياغة الفرضيات اآلتية:

توجد فروق دالة يف متوسط رتب الوعي االنفعايل وأبعاده لدى املجموعة التجريبية يف . 1
القياسني القبيل، ولصالح القياس البعدي.
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التجريبية . 2 املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  دالة  فروق  توجد 
والضابطة يف القياس البعدي، ولصالح املجموعة التجريبية.

ال توجد فروق دالة يف متوسط رتب الوعي االنفعايل وأبعاده لدى املجموعة التجريبية يف . 3
القياس البعدي، تبعاً ملتغري النوع )الذكور، االناث(.

يف . 4 التجريبية  املجموعة  لدى  االنفعايل  الوعي  درجات  متوسط  يف  دالة  فروق  توجد 
القياسات املتعددة )القبيل، البعدي، التتبعي(.

أهداف البحث:
    يهدف البحث الحايل إىل التعرف عىل فاعلية القصة يف تنمية الوعي االنفعايل وأبعاده لدى 

األطفال من عمر )9 – 11( سنة يف مرحلة األساس، وذلك من خالل التعرف عىل:

يف . 1 التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  الفروق  داللة 
القياسني القبيل والبعدي.

التجريبية . 2 املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  الفروق  داللة 
والضابطة يف القياس البعدي.

يف . 3 التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  الفروق  داللة 
القياس البعدي تبعاً ملتغري النوع )الذكور، اإلناث(.

داللة الفروق يف متوسط درجات الوعي االنفعايل لدى املجموعة التجريبية يف القياسات . 4
املتعددة )القبيل، البعدي، التتبعي(.

أهمية البحث:
    تكمن أهمية البحث الحايل نظرياً فيما يأتي:

لندرة البحوث التجريبية )عىل حد علم الباحث( . 1 يعد هذا البحث إضافة جديدة ، نظراً 
11( سنة يف مرحلة األساس   – لدى األطفال من عمر)9  االنفعايل  الوعي  تناولت  التي 

بإقليم كردستان العراق.

يسهم هذا البحث يف تقديم برنامج إرشادي قائم عىل القصص يعمل عىل تنمية الوعي . 2
االنفعايل لدى األطفال يف املرحلة األساس.

عىل الرغم مما جاء به الباحثون من دراسات، فإننا نجد أن أكثر املراحل التي أجريت . 3
الطفولة  ومرحلة  األطفال(  )رياض  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  كانت  الدراسات  عليها 
املتوسطة، يف حني أهملت مرحلة طفولة املتأخرة )Goldstein et. al، 2010، p. 117(؛ 
تعقيداً  واألكثر  األكرب سناً  األطفال  قدرات  إهمال  يف  أن هناك فجوة واضحة،  نجد  لذا 
وتبايناً يف نموهم املعريف واالنفعايل،  )Apperly et .al، 2009، p. 193( فإذا كان هذا 
هو الحال يف املجتمع الغربي، فكيف يكون الحال يف املجتمع العربي الذي يفتقر إىل عدد 
من الدراسات العلمية الحديثة و املتطورة عن نمو الطفل العربي عرب مراحله التطورية 

املختلفة. 

أما األهمية التطبيقية: فهي تتضح من خالل الفائدة المتوقعة لها للجهات اآلتية:

تقديم برنامج إجرائي واضح لتنمية الوعي االنفعايل لدى األطفال من عمر)9 – 11( سنة . 1
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يف مرحلة األساس قد يفيد املعلمني واملرشدين، كما يمكن االعتماد عليه يف الدراسات 
األخرى.

قد يكون هذا البحث دافعاً لباحثني آخرين إلجراء بحوث تجريبية أخرى تتعلق بالوعي . 2
االنفعايل. 

حدود البحث:
    يقترص البحث الحايل عىل األطفال املتواجدين يف املدارس األساس الصباحية، وعىل تالميذ 
الصف الرابع، والخامس، والسادس وبأعمار )9، 10، 11( سنة. لكال الجنسني، يف مركز مدينة 

أربيل بإقليم كردستان العراق.                                                                         

حتديد املصطلحات  
فاعلية: يعرفها الباحث بأنها األثر اإليجابي الستخدام القصة يف تنمية الوعي االنفعايل لدى 

األطفال من عمر)9 – 11( سنة يف مرحلة األساس.

القصة: يعرفها الباحث بأنها عمل فني تمنح الطفل الشعور باملتعة والبهجة، ويمكن من 
خاللها نقل املعارف، والتأثري يف املشاعر واالنفعاالت، مما يساعد الطفل عىل تنمية مجموعة من 

املهارات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية.

القصص  من  منتقاة  مجموعة  بأنها:  إجرائياً  الباحث  يعرفها  للقصة:  اإلجرائي  التعريف 
حيث  من  األساس  مرحلة  يف  سنة   )11  –  9( عمر  من  لألطفال  املناسبة  املصورة  واملواقف 

استعدادهم ونموهم وقدراتهم، والتي قد تؤثر يف مستوى النمو االنفعايل.

تعرف  عىل  الفرد  قدرة  )وهو:    )،Rieffe et. al( تعريف  الباحث  تبنى  االنفعالي:  الوعي 
.) Rieff et . al ، 2007 ، p.97 ( .)انفعاالته، وانفعاالت اآلخرين الذين يتفاعلون معه

وعرف )Rieffe et. al،( أبعاد الوعي االنفعايل كالتايل:

تمييز االنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل تحديد ووصف انفعاالته، تحت أي نوع 	 
من االنفعاالت يشعر.

المشاركة اللفظية لالنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل التعبري عن انفعاالته، أو ما 	 
يشعر به من انفعال تجاه اآلخرين.

أجل 	  انفعاالته لآلخرين من  إظهار  الطفل يف  تتمثل يف رغبة  عدم إخفاء االنفعاالت: 
التعاطف معهم، أو الشكوى إليهم، أو إظهار انزعاجه منهم. 

الحاالت 	  مع  املرتبطة  الجسدية  لألعراض  الطفل  وعي  يف  يتمثل  الجسدي:  الوعي 
االنفعالية التي تستدعي ذلك.

اآلخرين 	  انفعاالت  معرفة  يف  الطفل  رغبة  يف  تتمثل  اآلخرين:  بمشاعر  العناية 
ومشاركتهم هذه االنفعاالت عىل التوايل. 

تحليل االنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل معرفة األسباب التي تسببت يف الشعور 	 
. )Rieffe et.al، 2008، p. 758 (.بانفعاالته

عليها  يحصل  التي  الكلية  الدرجة  هو  وأبعاده:  االنفعالي  للوعي  اإلجرائي  والتعريف 
لفقرات  إجابتهم  ضوء  يف  والسادس  والخامس  الرابع،  الصف  يف  سنة   )11  –  9( سن  األطفال 
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مقياس الوعي االنفعايل بأبعاده، واملستخدم يف البحث الحايل.

متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل: القصة.

المتغير التابع: الوعي االنفعايل وأبعاده.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أواًل: اإلطار النظري

Emotional  awareness الوعي االنفعالي

مفهوم الوعي االنفعالي:
إذ من خالل هذه  الفرد بانفعاالته وانفعاالت اآلخرين؛      يتضمن الوعي االنفعايل معرفة 
القدرة يكون لدى الفرد قدر من العمق واتساع املعرفة يف فهم حاالته الداخلية االنفعالية، والتعبري 
عنها  كالغضب والخوف والسعادة. )Barchard، et. al، 2010، p. 13( وإن تطورت هذه القدرة 
سيكون الفرد قادراً عىل فتح قناة اتصال مع ذاته واآلخرين، وأداء دور مهم يف التفاعل االجتماعي.

Neyem، et. al، 2007، p. 231( .والوعي االنفعايل يساعد الطفل عىل إيصال وفهم الرسائل   (
االنفعالية الصادرة عن اآلخرين، وتفسري مشاعرهم وأفكارهم ، ومعرفة حاجاتهم، ويتضمن 
ونربات  الوجه،  تعابري  خالل  من  عنهم،  الصادرة  االنفعالية  الرسائل  رموز  وفك  معالجة  أيضاً 
الصوت، وهيئة الجسد، )Salovey، et. al، 1990، p. 69( فضالً عن ذلك فإن الوعي بانفعاالت 
التجارب  وإدراك  االنفعاالت بعضها من بعض،  تمييز  قادراً عىل  الطفل  الذات واآلخرين، يجعل 
االنفعالية ووصفها وإدراك محتوى الخربة االنفعالية الكامنة وراء األحداث، من خالل تصفية 
اآلخرون(  به  يشعر  )ما  والخارجية  أنا(  به  أشعر  )ما  الداخلية  االنفعالية  املعلومات  ومعالجة 

  .)Bajgar et.al، 2005، p. 570(

    ويف السياق نفسه فإن الوعي االنفعايل يساعد األطفال عىل معرفة مشكالتهم وحالتهم 
كالقلق  سلبية،  ومزاجية  جسدية،  شكاوى  من  يعانون  الذين  فاألطفال  واالنفعالية،  الصحية 
 Rieffe، et. al.، 2007، ( .واالكتئاب، قد يتمكنون من تحديد انفعاالتهم وتمييزها وفهم أسبابها
الوعي االنفعايل يكونون أكثر  الذين يتمتعون بمستوى عال من  p. 1636(. كذلك فإن األطفال 
نجاحاً وتقدماً يف دراستهم وعالقاتهم االجتماعية، وأكثر رضاً وسعادًة، فهؤالء يتميزون بالهدوء 
 Bajgar، 2005، P.( .والقدرة عىل ضبط النفس وعدم إظهار الغضب واالنفعاالت السيئة األخرى

.)573

نظريات الوعي االنفعالي:

:)Theory of Hoffman  1979(نظرية هوفمان
إذ  املعريف؛  بالنمو  متأثرة  وهي  التعاطف،  يف  التطورية  نظريته  هوفمان  مارتن  قّدم       
تؤكد هذه النظرية عىل تزايد قدرة الطفل خالل تطوره عىل تمييز ذاته عن اآلخرين، فضالً عن 
األخذ بوجهات النظر األخرى؛ لذا فإن التعاطف لدى هوفمان يتضمن تفاعالً بني الوعي املعريف 
مراحل  عرب  وذلك  العمر،  بتقدم  باآلخرين  الوعي  هذا  ويتطور  التعاطفية،  واملشاعر  باآلخرين 

تطورية )Hoffman، 1979، p. 957( وهي:
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املرحلة األوىل: تظهر لدى الطفل الرضيع حديث الوالدة، وتكون فيها االستجابة االنفعالية 
شاملة، وعامة، وال إرادية، وتتميز باستعمال أقل قدر ممكن من العمليات املعرفية العليا، وتظهر 
 Hoffman، 1981،( واملرشوطة  املقلدة  املوروثة  االستجابات  عىل  بناًء  االنفعالية  االستجابة 

 )p.123

قادراً  الطفل  يكون  العمر، عندما  الثانية من  السنة  يف  املرحلة  الثانية: تظهر هذه  املرحلة 
أن  التمييز بني ذاته واآلخرين، وعىل الرغم من أن هذا الوعي غري واضح بدرجة كبرية، إالّ  عىل 
آخر، فإنه  الطفل بكاء طفل  التعاطف، فعند سماع  املرحلة هو إظهار  الرئيس يف هذه  التطور 
يقوم بمساعدته عرب مواساته، مثل عرض لعبته الخاصة واملفضلة لديه، إالّ أنه غري قادر عىل 

.)Hoffman، 1990، p.154( .فهم السبب الحقيقي ملعاناة اآلخرين

املرحلة الثالثة: تظهر هذه املرحلة يف السنة الثالثة من العمر، وفيها يدرك الطفل أن لآلخرين 
الطفل يف هذه  إن  إذ  ، ووجهات نظر أخرى تختلف عن حاجته ووجهة نظره،  حاجات داخلية 
املرحلة يستطيع وألول مرة أن يتّخيل نفسه مكان اآلخرين؛ إذ يبدأ التمركز حول الذات، ويتوجه 

.)Hoffman، 1981، p. 124( الطفل نحو اآلخرين، ويعرض املساعدة عليهم بما قد يحتاجونه

نظرية هارتر وبدين 1987 )التطور املعريف االنفعالي( :
    ترى هذه النظرية أن الوعي باملعرفة، واالنفعاالت، والعالقات االجتماعية ليست منفصلة 

         .)Sonia، 2008، p.113( ،يف عقول األطفال، ونتيجة لذلك يجب أن تدرس سوية

    وقدم )Harter & Buddin، 1987( خمس مستويات متسلسلة من النمو االنفعايل تبدأ 
 Cicchettl( .من مستوى الصفر، وتنتهي بمستوى الرابع، هذه املستويات تكمل بعضها البعض

.)& Choen، 2006، p. 247

المستوى الصفر: متوسط العمر يف هذا املستوى )خمس سنوات وشهران(، يرفض األطفال 
تتناسق  أو  واحد،  بوقت  ويندمجان  يتصالن،  أو  معاً،  انفعاالن  يوجد  أن  ببساطة  العمر  يف هذا 
تمثيالتهما التي تشري إىل االنفعاالت املختلفة. ومهما كانت االنفعاالت متشابهة ال يمكن لألطفال 

.)Harter & Buddin، 1987، p. 388( ،أن يربطوا السعادة مع الرسور

المستوى األول: متوسط العمر يف هذا املستوى )سبع سنوات وثالثة أشهر(، يف هذا العمر 
يبدأ األطفال بتطوير مجموعة تمثيالت بالنسبة للمشاعر املتشابهة التكافؤ فقط، وبناء أصناف 
انفعالية منفصلة، إحداهما إيجابية، وأخرى سلبية داخل كل تصنيف من االنفعاالت، عىل سبيل 
مجموعة  كل  يف  واالنفعاالت  السلبية،  املجموعة  داخل  العبس(  مقابل  )الغضب  صنف  املثال 
مصنفة لم تتمايز إىل اآلن بما فيها الكفاية، لتسمح لألطفال أن يوجهوا انفعاالتهم نحو األهداف 
املختلفة بوقت واحد، واملثال اآلتي يوضح ذلك: إذا رضبني أخي سأكون غاضباً )الهدف األول(، 
 )Harter & Buddin، 1987، p. 388 - 389( .) وإذا لم يعاقبه أبي سأكون عابساً ) الهدف الثاني
وأن أول تقييد معريف يف هذا املستوى، أن األطفال اليستطيعون إىل اآلن السيطرة يف وقت واحد 
عىل االختالفات داخل املجموعة االنفعالية املعينة بتوجيه االنفعاالت نحو أكثر من هدف يف وقت 
الثاني، أن األطفال اليستطيعون دمج  التقييد  واحد، وربط هذه االختالفات بعضها مع بعض، 
مجموعة االنفعاالت السلبية مع اإليجابية إىل اآلن يف صنف واحد مثالً: أنا سأكون سعيداً إذا اعتذر 
يل أخي، وسأكون غاضباً إذا لم يشجعه أفراد أرستي عىل االعتذار، ونتيجة لذلك، فإن االنفعاالت 

.)Harter، 1999، p. 95 ( املتعارضة التكافؤ ال يمكن أن تخترب  يف وقت واحد

أشهر(،  وسبعة  سنوات  )ثمان  املستوى  هذا  يف  األطفال  عمر  متوسط  الثاني:  المستوى 
يمكن لألطفال يف هذا العمر أن يقدموا شعورين متشابهي التكافؤ لألهداف املختلفة يف آن واحد 
)أنا سأكون غاضبة إذا كرست أختي لعبتي، وعابسة إن ذهبت أمي للسوق( )أنا سـأكون سعيدًة 
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إذا ذهبت إىل حديقة الحيوانات، ومرسورًة لرؤية جدي(، ويرفض األطفال يف هذا املستوى وجود 
وتزامن املشاعر املتعارضة التكافؤ )أنا ال أستطيع أن أشعر بالسعادة وخائف يف الوقت نفسه(. 
األطفال يف هذا املستوى يتغلبون عىل التقيّد املعريف األول يف املستوى السابق– توجيه االنفعاالت 
ألكثر من هدف-عرب تطوير الخرائط التمثيلية، وهي عمليات معرفية تصورية تسمح لألطفال 
بالسيطرة عىل تمثيل االنفعاالت وربط تنوعاتها داخل املشاعر املتشابهة التكافؤ بتوجيهها نحو 
يربط  أن  الطفل  يتمكن  لذلك،  نتيجة   ،)Harter & Buddin، 1987، p.389( ،املختلفة األهداف 
إحدى االنفعاالت بهدف واحد )أنا غاضب ألنها كرست لعبتي(، ويرفق ثانية، االنفعال متشابه 
اآلن  إىل  األطفال  يتغلب  ولم   ،) للتسوق  الذهاب  تريد  ألنها  عابس  )أنا  مختلف  بهدف  التكافؤ 
االنفعاالت  مجموعة  دمج  عىل  القدرة  عدم  مثل  السابق–  للمستوى  الثاني  املعريف  التقييد  عىل 
املتعارضة التكافؤ )السلبية واإليجابية(؛ إذ إنهم مازالوا ال يتمكنون دمج مجموعة االنفعاالت 
 Sonia ،( .اإليجابية، وأن هذا التقييد يعيق معرفة االنفعاالت اإليجابية والسلبية يف وقت واحد

.) 2008 ، p.116

يظهر  وشهر(  سنوات  )عرش  املستوى  هذا  يف  األطفال  عمر  متوسط  الثالث:  المستوى 
بتزامن  كاملة  وبصورة  الوعي  عىل  القدرة  وهو  رئيسياً،  تطورياً  تقدماً  العمر  هذا  يف  األطفال 
االنفعاالت  تتوجه  لذلك  نتيجة  املختلفة،  األهداف  نحو  وتوجيهها  التكافؤ،  املتعارضة  املشاعر 
السلبية نحو الحدث السلبي )أنا كنت غاضباً ألن املعلم طردني من الصف(، واالنفعاالت اإليجابية  
تتوجه نحو املظاهر اإليجابية من املوقف )لكن يف الوقت نفسه، أنا سعيد ألني تخلصت من درس 
ممل(، ويف مواقف أخرى قد يكون الهدفان منفصلني وليسا متعلقني بالحدث نفسه، عىل سبيل 
املثال: )كنت يف املدرسة، وشعرت بالقلق حول جميع مسؤولياتي املدرسية الجديدة، لكني سعيد 

 .)Harter ، 1999 ، p. 97( ألنني سأخرج يف رحلة مع والدي

يف املستوى الثالث، يرتقي األطفال إىل األنظمة التمثيلية، ويمكنهم دمج مجموعة االنفعاالت 
تقديم  من  األطفال  يتمكن  ال  حال،  أية  عىل  نفسه،  الوقت  يف  بهما  والوعي  والسلبية  اإليجابية 
شعورين متعاريض التكافؤ إىل اآلن نحو هدف واحد، من املمكن أن يبعث عىل مشاعر متعددة، 
وباألحرى أنهم يقومون بتحويل انتباههم، ويوجهون املشاعر اإليجابية نحو الهدف أو الحدث 
اإليجابي، ومن ثم يّحولون انتباههم املعريف للمشاعر السلبية نحو األحداث السلبية، ولكن توجيه 
املشاعر املتعارضة نحو هدف واحد، أي أن يكون لها جوانب سلبية، وإيجابية يف الوقت نفسه، 

لم يتطور معرفياً إىل اآلن.

المستوى الرابع: متوسط عمر األطفال يف هذا املستوى )إحدى عرشة سنة وثالثة أشهر( 
التكافؤ،  متعارضة  مشاعرهم  أن  كيف  وصف  عىل  القدرة  العمر  هذا  يف  األطفال  لدى  يصبح 
يمكن أن تثار من الهدف نفسه. عىل سبيل املثال )أنا كنت سعيداً ألني حصلت عىل هدية، لكني 
 ،)Harter & Buddin، 1987، p. 389(. )غاضب ألن الهدية لم تكن اليشء الذي أريده بالضبط
ويف املستوى الرابع يتغلب األطفال عىل مقيدات املستوى السابق، ويمكن أن يعرتفوا بأن الهدف 
نفسه قد يثري االنفعاالت السلبية واإليجابية، كما يف مثال الحصول عىل الهدية؛ من هنا يتضح 
اإليجابية وهي  لتمييز إحدى جوانب األهداف  املعريف بأن األطفال بلغوا قدرة جديدة  التقدم  لنا 
الشعور بالسعادة لحصول الطفل عىل الهدية، والجانب السلبي الشعور بالغضب ألنها لم تكن 
الهدية التي يرغب فيها الطفل، ومن ثم التنسيق بني هذه الجوانب بمطابقة املشاعر اإليجابية 

.)Sonia، 2008، p.116( .والسلبية معاً يف وقت واحد لتقويم مشاعره الحالية

نظرية الوعي االنفعالي )لني وشوارتز 1987(: 
    ظهرت هذه النظرية عام 1987 عىل يد Lane & Schwartz، وهي تستهدف تفسري )كيفية 
الفرد عىل تحديد  إىل قدرة  االنفعايل  الوعي  إذ يشري  بانفعاالته وانفعاالت اآلخرين(؛  الفرد  وعي 
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املعرفية،  املعالجة  من  نوع  هي  القدرة  هذه  حوله،  من  واآلخرين  نفسه  يف  انفعاالته  ووصف 
.)Lane et . al ، 1990 ، p. 124( .وتتطور عرب خمسة مستويات

    تفرتض هذه النظرية أن الوعي االنفعايل يتطور لدى األطفال نتيجة لتطور نموهم املعريف، 
إذ إن هذا النمو )املعريف( ينعكس عىل مستوى إدراكهم وتفكريهم بأنفسهم وانفعاالتهم، والبيئة 
الوعي  فإن  تطورية،  مراحل  عرب  يمر  املعريف  النمو  مستوى  أو  التفكري  أن  وبما  بهم.  املحيطة 
االنفعايل يتطور عرب مراحل متسلسلة، وثابته، وهرمية بمرور الوقت، فضالً عن أن كل مرحلة 
القدرات  فيها قدرات جديدة. )Lane، et، al، 1995، p. 523( وهذه  الطفل، تظهر  إليها  يصل 
الجديدة كما يرى )لني وشوارتز( عبارة عن مخططات يف بناء عقيل معني تتطور، وتكون جزءاً 
ملستوى الحق قد يصل إليه الفرد، إذ إن بداية الوعي االنفعايل عبارة عن مخططات ألنماط سلوكية 
تطور  وكلما  البيئة،  يف  خرباته  وتزايد  للفرد،  العقيل  البناء  لنمو  نتيجة  وتتعدل  تتطور،  معينة 
الفرد ووصل إىل مستوى أعىل تطورت القدرات املعرفية، وتطور معها وعي الفرد بنفسه، ووعيه 
درجة  االنفعايل، هو  الوعي  من  الفرد ملستوى معني  فإن وصول  لذلك  تبعاً  االنفعالية.  بحاالته 
من التكامل والتمايز ملستويات تفكريه، ويتأثر الوعي االنفعايل بمستوى نضج الفرد، وخرباته 
البيئية؛ ألن تظافر هذين العاملني يساعدان الفرد للوصول بهدوء واستقرار ملستوى معني من 
الوعي االنفعايل من دون أي صعوبات أو معوقات؛ لذا إن اجتياز الطفل سلسلة التحوالت البنائية، 
تُطور من قدراته، وتُحول من بنية تفكريه، وخربته االنفعالية يف آن واحد من مستوى تطوري 
التطوري  املنظور  أعىل )Lane & Schwartz ، 1987 ، p. 135(. هذا  إىل مستوى تطوري  أدنى 
للعالم  الفرد  إدراك  يف  املعرفية  العمليات  بتأثري   – وشوارتز  لني   – يوضحه  االنفعايل،  الوعي  يف 
 Lane( .الخارجي، وبالطريقة نفسها يحصل تأثري هذه العمليات عىل العالم الداخيل لالنفعاالت

.)et. al، 1990، p. 124

مناقشة نظريات الوعي االنفعالي: 

    عىل الرغم من وجود بعض االختالفات إالّ أن هناك مجموعة من أوجه الشبه تتميز بها 
النظريات السابقة، وهي:

أو . 1 مراحل  عرب  يتطور  االنفعايل  الوعي  أن  ترى  إذ  تطورية؛  النظريات  هذه  جميع  أن 
مستويات هرمية، من مستوى أدنى إىل مستوى أعىل منه عرب عملية التمايز والتكامل.

أكدت جميع النظريات عىل تفاعل عامل النضج مع البيئة االجتماعية.. 2

تناولت جميع النظريات قدرة الطفل عىل محاكاة اآلخرين معرفياً وانفعالياً، من خالل . 3
تّخيل نفسه مكان اآلخرين، ثم استنتاج حالتهم االنفعالية.

تتفق أغلب النظريات عىل أن الوعي بانفعاالت اآلخرين يظهر بصورة كاملة ومنظمة يف . 4
مرحلة الطفولة املتأخرة.

ثانيًا: الدراسات السابقة:
يعرض الباحث عدداً من البحوث والدراسات التي تناولت الوعي االنفعايل منها:

دراسة حسونة )2001(:

برنامج إلكساب أطفال الرياض بعض أبعاد الذكاء الوجداني.
    تهدف هذه الدراسة إىل اكساب أطفال الرياض بعض أبعاد الذكاء الوجداني )التعاطف، 
يف  وطفلة  طفالً   )140( من  العينة  وتألفت  اآلخرين(،  وانفعاالت  الذات  انفعاالت  عىل  التعرف 
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مرحلة ما قبل املدرسة )6/4( سنوات، وقسمت العينة إىل مجموعتني: تجريبية، وضابطة، وتم 
استخدام مقياس الذكاء الوجداني، وبرنامٍج لتنمية أبعاده، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة 
بني املجموعة التجريبية والضابطة، ولصالح املجموعة التجريبية، وكذلك دلت النتائج عيل وجود 

فروق دالة بني الذكور واإلناث يف التأثر بالربنامج، ولصالح اإلناث.

:)Kuzucu، 2006( دراسة كايوزوكو

نحو  وامليل  االنفعاالت،  والتعبري عن  االنفعايل  الوعي  تعليمي يف تحسني  برنامج نفيس  أثر 
التعبري عن االنفعاالت والرفاهية النفسية االنفعالية.

االنفعايل  الوعي  تحسني  يف  تعليمي  نفيس  برنامج  أثر  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت      
والتعبري عن االنفعاالت، تألفت العينة من )34( طالباً وطالبة يف جامعة أنقرة، ممن حصلوا عىل 
درجات أفل من املتوسط يف مقياس الوعي االنفعايل، والتعبري االنفعايل، والرفاهية، وتم تطبيق 
مقاييس الدراسة عىل املجموعتني قبل وبعد تطبيق الربنامج، ودلت النتائج عىل تحسن مستوى 

الوعي االنفعايل والرفاهية لدى املجموعة التجريبية.

دراسة توفيق وخلف )2008(:

فاعلية القصة كمدخل إلنماء الذكاء العاطفي لطفل الروضة.

    هدف البحث إىل تنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة من خالل القصة، ومعرفة 
)الوعي  بأبعاده  العاطفي  الذكاء  لتنمية  املقرتح  للربنامج  االستجابة  معدل  عىل  الجنس  تأثري 
)الذكور/ )60( طفالً  الدراسة من  والتعبري عنها...الخ( وتألفت عينة  االنفعاالت  بالذات، فهم 

التابعة لوزارة الرتبية  7( سنوات ، ملحقني برياض األطفال  اإلناث(، ترتاوح أعمارهم من )6، 
تطبيق  بعد   ، الضابطة  عىل  التجريبية  املجموعة  بتفوق  الدراسة  وانتهت  القاهرة،  بمحافظة 
الربنامج املستخدم برواية القصة، ودلت النتائج كذلك عىل عدم وجود فروق دالة يف االستجابة 

للربنامج تبعاً ملتغري الجنس.

 )Rieffe. et. al، 2008( دراسة ريف وآخرين

أعراض الوعي االنفعايل لدى األطفال واملراهقني، مراجعة استبانة الوعي االنفعايل، اختالفات 
شخصية وفردية.  

الذين  واملراهقني  األطفال  لدى  االنفعايل  الوعي  تطور  عىل  التعرف  الدراسة  استهدفت      
تراوحت أعمارهم بني )10-14( سنة، حيث تكونت عينة البحث من )665( طفالً يف مدارس املدن 
الرئيسة يف هولندا، وخرجت الدراسة بتعزيز نتائج دراستهم السابقة والتي أجريت يف )2007(، 

وتم تحديد مجاالت الوعي االنفعايل بما يأتي:

تمييز االنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل تحديد ووصف انفعاالته، تحت أي نوع 	 
اآلن  فأنا  به،  أشعر  الذي  االنفعال  ما  بالضبط  أعرف  أنا  االنفعاالت يشعر؟ مثل:«  من 

غاضب«.

المشاركة اللفظية لالنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل التعبري عن انفعاالته أو ما 	 
يشعر به من انفعال تجاه اآلخرين، مثل: أّماه إني أخاف من الظالم.

أجل 	  إنفعاالته لآلخرين من  إظهار  الطفل يف  تتمثل يف رغبة  عدم إخفاء االنفعاالت: 
أظهر  أن  أحب  مثل:«  منهم،  انزعاجه  إظهار  أو  إليهم،  الشكوى  أو  معهم،  التعاطف 

مشاعري عندما أتحدث إىل األطفال اآلخرين.
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املرتبطة 	  الجسدية  )لالستجابات(  لألعراض  الطفل  وعي  يف  يتمثل  الجسدي:  الوعي 
مع الحاالت االنفعالية التي تستدعي ذلك، مثل:«عندما أخاف أحس بألم يف بطني »أو« 

عندما أغضب يبدو جسمي مختلفا ً«.

اآلخرين، 	  انفعاالت  معرفة  يف  الطفل  رغبة  يف  تتمثل  اآلخرين:  بمشاعر  العناية 
ومشاركتهم يف هذه االنفعاالت، مثل: »من املهم أن أعرف كيف يشعر أصدقائي، أو أنا 

أعرف دائماً كيف يشعر أصدقائي«. 

الشعور 	  سببت  التي  األسباب  معرفة  عىل  الطفل  قدرة  يف  تتمثل  االنفعاالت:  تحليل 
أنا  ، أحاول أن أعرف ملاذا  أو أكون قلقاَ  املثال: »عندما أغضب  بانفعاالته ، عىل سبيل 

)Rieffe et .al ، 2008 ، p. 758 (. »كذلك »أو« من املهم أن أفهم كيف أشعر

دراسة محمد )2011(:

أثر برنامج إثرائي في تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى عينة من المتفوقين دراسيا 
في المرحلة العمرية )12 : 15( في ضوء نموذج دانيال جولمان.

    تهدف الدراسة الحالية إىل التعرف عىل أثر برنامج إثرائي يف تنمية مهارات الذكاء الوجداني 
العمرية  املرحلة  يف  املتفوقني دراسياً  إدارة االنفعاالت( لدى عينة من  بالذات واآلحرين،  )الوعي 
)12: 15( يف ضوء نموذج دانيال جوملان. وتم اختيار )120( تلميذاً، وتقسيمهم إىل مجموعتني 
ضابطة وعددها )60( تلميذاً ، وتجريبية وعددها )60( تلميذاً من كال الجنسني، وأظهرت النتائج 
حدوث تأثري واضح عىل املجموعة التجريبية يف مهارات الوعي بالذات، وإدارة االنفعاالت، وأثبتت 
االستجابة  يف  الفروق  وعدم  التجريبية،  املجموعة  أفراد  عىل  الربنامج  تأثري  استمرارية  النتائج 

للربنامج تبعاً ملتغري الجنس. 

دراسة قطامي وصدر )2015(:

لتشكيل   ، الثقافية  االجتماعية  المعرفية  للنظرية  مستند  تدريبي  برنامج  فعالية 
في   ، الخامس  الصف  طالبات  لدى  السياسية  والمفاهيم  الذاتي  الوعي  تطوير  في  الهوية 

مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن.

    هدفت الدراسة إىل الكشف عن فعالية برنامج تدريبي مستند للنظرية املعرفية االجتماعية 
الثقافية لتشكيل الهوية، وأثر ذلك يف تنمية الوعي الذاتي )الوعي االنفعايل كأحد أبعاده( واملفاهيم 
العينة من  الدولية، وتكونت  الغوث  ، يف مدارس وكالة  الخامس  الصف  لدى طالبات  السياسية 
)67( طالبة وزعن إىل مجموعتني: تجريبية وضابطة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

إحصائية يف الوعي الذاتي وأبعاده ، ولصالح املجموعة التجريبية. 

دراسة عثمان والشربيني )2015(:

)مسار  الخاصة  التربية  طالب  لدى  االنفعالي  التجهيز  تحسين  في  التدريب  فعالية 
اإلعاقة العقلية( بكلية التربية المتدربين بالفصول الملحقة بالمدارس العادية بمدينة 

الطائف.

    هدف البحث إىل فحص العالقة بني التجهيز االنفعايل، وكل من الوعي االنفعايل والذاكرة 
االنفعالية، وبحث فعالية التدريب يف تحسني التجهيز االنفعايل، والتحقق من استمرارية الربنامج 
املستخدم خالل فرتة املتابعة، وتكونت العينة من )18( طالباً من منخفيض التجهيز االنفعايل، 
التجريبية  متساويتني،  مجموعتني  إىل  تقسيمهم  وتم  االنفعالية،  والذاكرة  االنفعايل،  والوعي 
والضابطة، ومن نتائج البحث وجود عالقات ارتباطية موجبة دالة بني التجهيز االنفعايل ، وكل 
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االنفعالية،  والذاكرة  باآلخرين(  االنفعايل  والوعي  بالذات  االنفعايل  )الوعي  االنفعايل  الوعي  من 
البعدي عىل  القياس  يف  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  بني  دالة  فروق  ووجدت 

مقياس التجهيز االنفعايل ولصالح املجموعة التجريبية. 

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

تقارب عدد من الدراسات يف أهدافها مع هذه الدراسة يف تنمية الوعي االنفعايل أو بعض . 1
أبعاده ، كدراسة قطامي وصدر )2015(، ودراسة عثمان والرشبيني )2015(، ودراسة 
 ،)Kuzucu، 2006( ودراسة كايوزوكو ،)محمد )2011(، ودراسة توفيق وخلف )2008

ودراسة حسونة )2001(. 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يف األساليب اإلحصائية املستخدمة مثل: . 2
)معامل ارتباط بريسون، مان وتني واختبار ويلكسون(.

التجريبي، . 3 املنهج  استخدام  يف  كلها  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت 
والقياس القبيل والبعدي.

بينما تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بعدد من المميزات أهمها:

عىل . 1 للتدريب  القصة  تناولت  التي  الباحث(  علم  حد  )عىل  األوىل  الدراسة  هذه  تعترب 
الوعي االنفعايل بأبعاده )تمييز االنفعاالت، واملشاركة اللفظية لالنفعاالت، عدم إخفاء 
لدى  االنفعاالت(  وتحليل  اآلخرين،  بمشاعر  والعناية  الجسدي،  والوعي  االنفعاالت، 

التالميذ يف مرحلة الطفولة املتأخرة.

تمتاز الدراسة الحالية عن غريها من الدراسات السابقة بأهميتها عىل املستوى املحيل، . 2
وباألدوات التي أعدها الباحث )كتصميم برنامج تجريبي متكامل لتنمية الوعي االنفعايل 

بأبعاده، وإعداد مقياس الوعي االنفعايل(. 

مدى إفادة الباحث من الدراسات السابقة:
عالقة  ذات  واسعة  معرفة  عىل  الحصول  هو  السابقة  الدراسات  عرض  من  الهدف  إن     
باملشكلة موضوع البحث، ثم التعرف عىل ما أنجزه اآلخرون كي يتسنى للباحث تطوير مرشوع 

بحثه، وقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة، عىل النحو التايل:

اختيار مقياس ريف وآخرين )Rieffe، et. al.، 2008( للوعي االنفعايل.. 1

تم . 2 التي  اإلرشادية  الربامج  عىل  االطالع  خالل  من  وأهدافها،  الدراسة  فرض  صياغة 
تطبيقها عىل هذه الفئة.

 تحديد حجم العينة للدراسة الحالية من خالل االطالع عىل العينات يف الدراسات السابقة.. 3

االطالع عىل األساليب اإلحصائية التي استخدمتها الدراسات السابقة، واإلفادة منها يف . 4
هذه الدراسة.

اإلفادة من نتائج الدراسات السابقة، ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية.. 5

تزويد الباحث بأهم املراجع واملصادر يف الدراسة الحالية.  . 6
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الطريقة واإلجراءات

منهج البحث:
القائم عىل وجود مجموعتني  التجريبي،  املنهج شبه  الحايل  البحث  الباحث يف      استخدم 
إحداهما ضابطة ، واألخرى تجريبية ، للتعرف عىل مدى التحسن يف مستوى الوعي االنفعايل لدى 

املجموعة التجربيبة  ،بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي )القصة( عليهم.

مجتمع البحث:
    يتكون مجتمع البحث الحايل من األطفال )ذكور، وإناث( املوجودين يف مدارس األساس 
 2017-( الدرايس  للعام   ، العراق  كردستان  بإقليم  أربيل  مدينة  يف  سنة   )11  ،10  ، وبأعمار)9 

2018(، والبالغ عددهم )46327( تلميذاً وتلميذة.

عينة البحث: 
لرتبية  التابعة  املختلطة  األساس  آسودة  مدرسة  باختيار  الباحث  قام  المدرسة:  عينة  أ. 

مركز مدينة أربيل وذلك لألسباب التالية:

قريب من مكان عمل الباحث.. 1

توفري مكان مناسب لتطبيق الربنامج، وذلك بسبب وجود القاعة يف املدرسة.. 2

وجود ضعف يف الوعي االنفعايل لدى عدد من التالميذ.. 3

ب - عينة التالميذ: تم تحديد تالميذ الصف الرابع، والخامس والسادس يف املدرسة إلجراء 
التجربة، وذلك لألسباب التالية:

يمكن استثمار وجود بعض الدروس غري األساسية مثل الرتبية الرياضية والفنية.. 1

طبيعة املرحلة العمرية )مرحلة الطفولة املتأخرة( والذين ترتاوح أعمارهم بني )11-9( . 2
عاماً.

اختيار العينة:
قام الباحث باتباع الخطوات اآلتية الختيار عينة البحث:

تطبيق مقياس الوعي االنفعايل عىل )255( تلميذاً وتلميذًة، من الصف الرابع، والخامس . 1
والسادس.

الفريض عىل . 2 الوسط  أقل من  تلميذاً، وتلميذًة، ممن حصلوا عىل درجات  اختيار )36( 
مقياس الوعي االنفعايل.

قام الباحث بتوزيع التالميذ بشكل عشوائي إىل مجموعتني، إحدهما ضابطة، وأخرى . 3
تجريبية، بواقع )18( تلميذاً، وتلميذًة، مناصفة بني الذكور، واإلناث لكل مجموعة. 

جتانس بني املجموعتني.
حيث  من  والتجريبية،  الضابطة،  املجموعة  بني  التجانس  تحقيق  عىل  الباحث  حرص      
مستوى الوعي االنفعايل لدى تالميذ الصف الرابع، والخامس، والسادس، وباستخدام اختبار مان 

وتني)Mann Whitney( )u(  والجدول )1( يوضح النتائج.
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جدول )1(

يبين مستوى الوعي االنفعالي وأبعاده لدى تالميذ من عمر )9- 11( سنة

مجموع الرتبمتوسط الرتبالعدداملجموعةاملتغريات
قيمة اختبار 

)u(
مستوى 

الداللة

تمييز االنفعاالت
1816.50297.00التجريبية

-1.581-.114
1820.50369.00الضابطة

املشاركة اللفظية 
لالنفعاالت

1819.44350.00التجريبية
-.986-.324

1817.56316.00الضابطة

عدم إخفاء االنفعاالت
1817.39313.00التجريبية

-.811-.417
1819.61353.00الضابطة

الوعي الجسدي
1818.94341.00التجريبية

-.312-.755
1818.06325.00الضابطة

العناية بمشاعر 
اآلخرين

1818.89340.00التجريبية
-.294-.769

1818.11326.00الضابطة

تحليل االنفعاالت
1820.00360.00التجريبية

-1.026-.305
1817.00306.00الضابطة

الوعي االنفعايل
1818.61335.00التجريبية

-.067-.947
1818.39331.00الضابطة

 

التجريبية  املجموعة  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  السابق  الجدول  من  يتضح     
والضابطة قبل تطبيق الربنامج، وهذا يساعد عىل اعتبار أي تغيري يف الوعي االنفعايل يعزى إىل 

الربنامج اإلرشادي.

ثالثًا: أداة البحث:

مقياس الوعي االنفعالي:
    لغرض قياس الوعي االنفعايل لدى تالميذ عمر )9، 10، 11( سنة، قام الباحث باالطالع عىل 
الدراسات السابقة، واألدبيات التي تناولت مفهوم الوعي االنفعايل، وإن الباحث قد تبنى األداة 

املعدة من قبل ريف )Rieffe et .al ، 2008( يف البحث الحايل، ألسباب عدة، منها:

أن املقياس مالئم لعمر 9 – 11 سنة.. 1

إنه املقياس الوحيد الذي عثر عليه الباحث، يف الدراسات العربية واألجنبية.. 2

يعد املقياس من املقاييس الحديثة.. 3

وصف املقياس:
14 سنة، ويتكون املقياس من   – 9 الوعي االنفعايل من عمر      يهدف املقياس إىل قياس 
اللفظية  املشاركة   ،Differentiating Emotions االنفعاالت  تمييز  هي:  متنوعة،  مجاالت  ستة 
 ،  Not Hiding Emotions االنفعاالت  إخفاء  عدم   ،Verbal Sharing of Emotions لالنفعاالت 
 ،Attending to Others Emotion العناية بمشاعر اآلخرين ،Bodily Awareness الوعي الجسدي

.Analyses of Emotions وتحليل االنفعاالت
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تصحيح املقياس:
    مقياس الوعي االنفعايل يتضمن مجموعة من الفقرات اإليجابية ، تستهدف قياس الوعي 
يتضمن  كما  الواطئ،  االنفعايل  الوعي  تقيس  السلبية  الفقرات  من  ومجموعة  العايل،  االنفعايل 
املقياس بديلني، هما )نعم، ال( فبعد قراءة الفقرة للطفل، يطلب منه اإلجابة عنها، عىل وفق ما 
يراه هو، فإذا كانت إجابته عىل الفقرة اإليجابية بـ)نعم( تعطى له )درجة واحدة(، و إذا أجاب 

التلميذ بـ)ال( يعطى له درجة )صفر(، يف  حني أن تصحيح الفقرات السلبية يكون عكس ذلك. 

وبذلك تكون الدرجة النهائية للمقياس، )28( كدرجة أعىل للمقياس، و)صفر( أدنى درجة 
له، وأن املتوسط الفريض للمقياس )14( درجة.

ولغرض تقنينه عىل تالميذ مرحلة األساس يف البيئة العراقية، اتبع الباحث الخطوات اآلتية:

صدق الترجمة:
    قام الباحث برتجمة مقياس الوعي االنفعايل املعد من قبل ريف )Rieffe et .al ، 2008( إىل 
اللغة الكردية، ولغرض التأكد من صدق الرتجمة، تمت إعادة ترجمة املقياس من اللغة الكردية 
إىل اللغة اإلنجليزية، ومن ثم عرض النصني ، أحدهما يمثل النص األصيل للمقياس، واآلخر يمثل 
النص املرتجم من الكردية إىل اإلنجليزية عىل متخصص باللغة اإلنجليزية ، للموازنة بينهما، وبعد 
النصني  فقرات  تعارض  عدم  وجد  للمقياس  اإلنجليزيني  النصني  مضمون  ترجمة  بني  املقارنة 
املرتجمة عىل متخصص  املقياسني بصورتهما  تم عرض  ذلك  املعنى، وبعد  للمقياس من حيث 
التحقق من صدق  تم  النفسية. وبذلك  الناحية  الفقرات من  للتأكد من صالحية  النفس  يف علم 

الرتجمة للمقياس. 

 :Validity الصدق

:Face Validity أ - الصدق الظاهري
املقياس بصيغته  الباحث بعرض فقرات  الظاهري للمقياس قام      وللتحقق من الصدق 
األولية، واملكون من)30( فقرة عىل مجموعة من املحكمني والخرباء املختصني يف العلوم النفسية 
واعتمد   ،)6( املحكمني  عدد  وبلغ  املقياس.  فقرات  عىل  ومقرتحاتهم  آرائهم  إلبداء  والرتبوية 
الباحث نسبة )%80( فما فوق من آراء املحكمني معياراً للداللة عىل الصدق الظاهري للمقياس، 
فإذا وافق )5( محكمني من مجموع )6( محكمني تعترب الفقرة مقبولة، حيث أشار )بلوم( إىل 
أن نسبة اتفاق الخرباء عندما تكون )%75( فأكثر فإنه يمكن اعتبار املقياس بأنه قد تحققت 
فيه رشوط الصدق الظاهري. )السبعاوي، 2005، ص244(. وقد تراوحت النسبة املئوية للخرباء 
تم استبعاد فقرة واحدة من  لذلك  املقياس بني )%83.3-%100(، وتبعاً  املوافقني عىل فقرات 
مجال تمييز االنفعاالت(، وبناًء عىل مالحظاتهم تم تعديل بعض الفقرات، وبذلك أصبح املقياس 

بصورته األولية يتكون من )29( فقرة. وبذلك تحقق الباحث من الصدق الظاهري للمقياس.

:)Internal Consistency Validity( ب - صدق االتساق الداخلي
عددها  البالغ  التحليل  عينة  عىل  بريسون(  ارتباط  )معامل  استخدام  تم  ذلك  لحساب      
باستثناء  ارتباط عال،  دالة، وذات  الفقرات  أن جميع  النتائج  وتلميذة، وأظهرت  تلميذاً   )255(

فقرة واحدة من مجال تمييز االنفعاالت، والجدول )2( يوضح ذلك.
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جدول )2(

يبني قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس الوعي االنفعالي

االرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرة

1.4537.67813.62419.46625.520

2.6758.47814.51120.40126.420

3.6829.57815.52821.51327.567

4.46510.49616.74522.46728.400

5.62411.48617.43523.56329.012

6.46712.50118.67024.387

البناء عىل االرتباط بني . 1 عالقة درجة الجانب بالدرجة الكلية للمقياس: ويعتمد صدق 
درجات الجوانب كالً عىل حدة ، والدرجة الكلية للمقياس، إذ إنها تعرب عن درجة من 
االتساق الداخيل للمقياس، )أبو حطب، 1976، ص 112(، ولتحقيق ذلك تم استخدام 

)معامل بريسون( عىل عينة التحليل، والجدول )3( يبني داللة الجوانب.

جوانب، . 2 بني  العالقة  صدق  حساب  يُعد  اآلخر:  الجانب  بدرجة  الجانب  درجة  عالقة 
وجانب آخر ملعرفة قوة االرتباطات الداخلية بني الجوانب يف املقياس، وبنفس الطريقة 
لحساب  بريسون  ارتباط  معامل  استخراج  تم  نفسها،  العينة  عىل  واعتماداً  السابقة، 
معامالت االرتباط بني جانب وجانب آخر، إذ كانت جميع االرتباطات دالة، كما يف جدول 

رقم )3(.

جدول )3( 

مصفوفة االرتباطات الداخلية ملقياس الوعي االنفعالي

املقياس ومجاالته
الوعي 
االنفعايل

تمييز 
االنفعاالت

املشاركة 
اللفظية 
لالنفعاالت

عدم إخفاء 
االنفعاالت

الوعي 
الجسدي

العناية 
بمشاعر 
اآلخرين

----8961.تمييز االنفعاالت

---920.7731.املشاركة اللفظية لالنفعاالت

--809.650.7231.عدم إخفاء االنفعاالت

-934.702.600.8081.الوعي الجسدي

876.640.809.890.8461.العناية بمشاعر اآلخرين

755..786.910.799.911.731.تحليل االنفعاالت

ثبات المقياس: تم حساب ثبات مقياس المهارات االجتماعية بالطرق التالية:
طريقة االختبار، وإعادة االختبار )Test-Re-test Method(: قام الباحث باستخراج . 1

طبق  الطريقة  بهذه  الثبات  حساب  ولغرض  االختبار(  )إعادة  بطريقة  املقياس  ثبات 
من  أطفال   )5( بواقع  وطفلة،  طفالً   )30( من  مكونة  عشوائية  عينة  عىل  املقياس 
الذكور واإلناث لكل فئة عمرية، ثم أعيد التطبيق للمقياس عىل العينة نفسها بعد مرور 
)15( يوماً من التطبيق األول، وحسب معامل ارتباط بريسون بني درجات التطبيقني 
األول والثاني فبلغ )0،81(، وهو معامل ثبات جيد مما يشري إىل أن املقياس له استقرار 

ثابت عرب الزمن.

معادلة كودر  وريتشاردسو Kuder – Richardson : تهدف طريقة كودر وريتشاردسون . 1
للتوصل إىل قيمة تقديرية ملعامل ثبات االختبارات، والتي تكون درجات مفرداتها ثنائية 
أي إما واحد صحيح، أو صفر )أبو عالم، 2000، ص160(. لذلك قام الباحث بحساب 
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 )255( عددها  البالغ  اإلحصائي  التحليل  عينة  استخدم  حيث  الطريقة،  بهذه  الثبات 
الثبات وفق هذه  بلغت قيمة معامل  إذ  لها،  الثبات  إيجاد معامل  وتلميذة، وتم  تلميذاً 

الطريقة )0.936( مما يعطي مؤرشاً آخر عىل ثبات مقياس الوعي االنفعايل.

وصف مقياس الوعي االنفعالي بصورته النهائية:
    يتكون املقياس بصورته النهائية من )28( فقرة موزعة عىل ستة مجاالت وهي )تمييز 
االنفعاالت 5 فقرات ، واملشاركة اللفظية لالنفعاالت 3 فقرات، عدم إخفاء االنفعاالت 5 فقرات، 
5 فقرات(  5 فقرات، وتحليل االنفعاالت  5 فقرات، والعناية بمشاعر اآلخرين  والوعي الجسدي 
وقد تم االعتماد عىل املدرج الثنائي للتقدير إزاء كل فقرة )نعم، ال( وقد بلغ عدد الفقرات اإليجابية 
)16( فقرة تمثلها الفقرات )1، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 15، 18، 19، 20، 21، 24، 26، 27، 28( أما 
الفقرات السلبية فبلغ عددها )12( فقرة، تمثلها الفقرات )2، 4، 6، 8، 12، 13، 14، 16، 17، 
22، 23، 25(، وهذا يعني أن الفقرات اإليجابية تأخذ ترتيب أوزان البدائل )2، صفر(، أما الفقرات 

السلبية فقد أخذت الرتتيب املعاكس.

اإلطار العام للبرنامج:

البرنامج التدريبي القائم على القصة:
املدرسة  يف  الطفل  بها  يمر  التي  املواقف  من  مجموعة  عىل  التدريبي  الربنامج  يحتوي      
واألرسة والحياة االجتماعية بشكل عام، ويقدم للطفل نماذج للسلوك االجتماعي املقبول، والتي 
تشكل بمجموعها قصصاً متسلسلة يف أحداثها، ويف نهاية كل قصة يتم تقديم السلوك النموذجي 

السليم بحيث يطلب منه محاكاة السلوك املطلوب الذي طرحه يف القصة.

    وقد تم إعداد هذه القصص تبعاً لنموذج )جري وجاران Gray & Garand( بحيث تحتوي 
كل قصة عىل أربعة أنواع من الجمل هي: الجمل الوصفية، اإلدراكية، التوجيهية، وجمل التحكم، 

بحيث تبدأ القصة بجملة وصفية، ويتم مراعاة ما يأتي: 

الهدف من  تحديد  أحداث كثرية، مع رضورة  ذات  أو  ذات معان مجردة،  القصة  تكون  أال 
عملية  أثناء  حواس  عدة  واشرتاك  عليها،  التغلب  املستهدف  القصور  ونواحي  القصة  استخدام 

. )Gray & Garand، 1993، p. 1- 10 ( .توصيل القصة

    ومن أجل ضمان منهجية كتابة القصص، اتبع الباحث القائمة املنظمة الخاصة بكتابة 
السلوك  )تحديد  يف:  تتلخص  التي  الست  الخطوات  ذات  وسيليو  كروزر  حددها  التي  القصة 
القصة  كتابة  الرتبوية،  القصص  لتضمني  خطة  وضع  الوظيفي،  التقويم  تطبيق  املستهدف، 

)Crozier & Sileo، 2005، p. 26 - 27 (.)الرتبوية، استخدام القصة وجمع املزيد من البيانات

    ومن أجل التحقق من صدق هذه القصص وتحقيقها ألهداف الدراسة، فقد تم عرضها 
آرائهم  إلبداء  والرتبوية  النفسية  العلوم  يف  املختصني  والخرباء  املحكمني  من  مجموعة  عىل 
ومقرتحاتهم، وكذلك للتأكد من أن املوضوعات املطروحة يف القصص تلبي بالفعل احتياجاتهم. 
وقد تم تطبيق القصص يف صيغتها األولية بشكل تجريبي ملدة أسبوعني، ومن ثم حصل الباحث 
الرسومات  وتحديث  القصص،  هذه  تطوير  يف  منها  االستفادة  تم  والتي  الراجعة،  التغذية  عىل 

والصور، بما ينسجم مع قدرات الطلبة واحتياجاتهم.

    وقد اشتمل الربنامج يف صورته النهائية عىل )خمس عرشة( قصة تمثل املهارات االجتماعية 
االنفعاالت،  إخفاء  عدم  لالنفعاالت،  اللفظية  واملشاركة  االنفعاالت،  )تمييز  التالية:  والسلوكية 
والوعي الجسدي، والعناية بمشاعر اآلخرين، وتحليل االنفعاالت(، وأخرياً فقد قام الباحث بقراءة 
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هذه القصص باللغة الكردية عىل األطفال بشكل جماعي، ثم رشح الصور املوجودة يف القصة 
بشكل مبسط. وقد اشتملت إجراءات الدراسة أيضاً عىل إعادة القصة عىل األطفال مرات عديدة، 

إىل أن يتم محاكاتها من قبلهم، والتحقق من توصيل األهداف املطلوبة منها. 

عناصر بناء البرنامج:
يقوم بناء الربنامج عىل ثالثة جوانب أساسية، هي:

الجانب المعرفي: يتضح من خالل املعلومات املقدمة لألطفال عن طريق القصص.

الجانب المهاري: يتضح من خالل التدريب عىل بعض املهارات املختلفة الالزمة مثل: )تمييز 
والعناية  الجسدي،  والوعي  االنفعاالت،  إخفاء  لالنفعاالت، عدم  اللفظية  واملشاركة  االنفعاالت، 

بمشاعر اآلخرين، وتحليل االنفعاالت(.

 الجانب الوجداني: يتضح من خالل تدعيم االتجاهات اإليجابية نحو الوعي االنفعايل.

خطوات تصميم البرنامج:
االطالع عىل الرتاث السيكولوجي املتعلق بالقصص، وتم االستعانة بالقصص الرتاثية الكردية.	 

اختيار مدرسة قريبة من مكان عمل الباحث.	 

تم إعداد الجلسات التدريبية يف ضوء ما سبق من اإلجراءات.	 

تم عرض الربنامج اإلرشادي عىل عدد من املختصني من علم النفس يف جامعة صالح 	 
الدين، للتأكد من مالءمة الربنامج.

خطوات رواية القصة:
اختيار قصة مناسبة قبل روايتها.. 1

قراءتها أكثر من مرة، وفهم تسلسل حوادثها، وطبيعة شخصياتها.. 2

نربات . 3 )تغيري  لفظي  انفعال  من  وحدث  شخصية  كل  تعبري  أساليب  واختيار  تخيل 
الصوت( إيحاءات الرأس واليدين، والجذع، والوجه.

توظيف مجريات القصة للتوجيه واإلرشاد.. 4

محتوى البرنامج:
املناسبة  املصورة  واملواقف  القصص  من  منتقاة  مجموعة  الربنامج  محتوى  يتضمن      
وقدراتهم.  ونموهم  استعدادهم  حيث  من  األساس  مرحلة  يف  سنة   )11  – عمر)9  من  ألطفال 
والزمن املحدد للربنامج عرشة أسابيع بواقع ثالث مرات يف األسبوع، وملدة ساعة واحدة يف اليوم، 

وذلك من خالل ممارسة مجموعة من األنشطة القصصية مع األطفال.

طرق رواية القصة
وقد تم استخدام طرق متنوعة لرواية القصص املقدمة لألطفال منها:

رسم شخصيات القصة وعرضها، وقد روعي أن تكون الصور واضحة وملونة ومعربة . 1
عن أحداث القصة.
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استخدام العجائن امللونة يف تصميم وجوه تعرب عن مشاعر وانفعاالت مختلفة.. 2

استخدام فيديو يروي القصة. . 3

رواية القصة من دون وسيلة.. 4

إجراء الحوار واملناقشة مع األطفال عن كيفية توظيف شخصيات القصة النفعالتها، . 5
التي عربت عنها كل شخصية، وتوظيفها للتوجيه  وكذلك وصف املشاعر واالنفعاالت 

واإلرشاد.

وضع األطفال يف مواقف معينة مثل شخصيات القصة، ونسأل: ماذا لو حدث لك هذا؟ . 6
ما الذي ستشعر به؟

ترك الحرية لألطفال للتعبري عن أحداث القصص.. 7

األستراتيجيات املستخدمة يف البرنامج:
    استخدم الباحث عدداً من األساليب لتنمية مهارة الوعي االنفعايل أثناء تطبيق الربنامج 
التغذية  األدوار،  لعب  التعزيز،  االسرتخاء،  النمذجة،  االفكار،  تفنيد  املعريف،  البناء  إعادة  وهي: 

الراجعة، وفيما ييل عرض لبعض األساليب:

النتائج ليست وليدة االحداث املنشطة، وإنما هي وليدة نسق . 1 إعادة البناء المعرفي: 
أفكار  وتكوين  أفكاره  تفنيد  املسرتشد عىل  واملعتقدات، وعن طريق مساعدة  التفكري 

منطقية أفضل، يكون املرشد بذلك قد حقق األثر املعريف. 

واستبدالها . 2 الجنونية،  األفكار  عن  التخيل  عىل  العميل  حث  المسترشد:  أفكار  تفنيد 
بأفكار أكثر جدوى. )زهران، 2004، ص 714(.

 التعزيز: التعزيز يعترب من أهم املفاهيم السلوكية التي قدمها )سكنر(، التعزيز هو أي . 3
سلوك أو فعل يؤدي إىل زيادة حدوث سلوك معني أو تكرار حدوثه، أو منع حدوث أشياء 

غري مرغوبة. )عبدالهادي والعزة، 2005، ص 119(.

النمذجة: التعلم بالنمذجة يعترب من أهم األساليب اإلرشادية التي تعمل عىل تدريب . 4
األفراد عىل العديد من املهارات، منها الوعي االنفعايل، والتي من املمكن أن تكسب الفرد 
السلوك من خالل التعلم االجتماعي، عن طريق التعرف عىل النماذج السوية. )الروسان، 

2000، ص 155(.

أساليب االسترخاء: يفيد مع املسرتشدين الذين يعانون من اضطرابات انفعالية، فمن . 5
يسرتخي  وكيف  والقلق،  والضيق  بالخوف  الشعور  يقلل  كيف  املسرتشد  يتعلم  خالله 

ويمارس التنفس العميق. )زهران، 2004، ص 715(.

تدريسية عن . 6 التدريب عىل مهارة  يتم من خاللها  التي  األساليب  أحد  الدور: هو  لعب 
الدرايس  الصف  يف  يحدث  فعلياً  تدريسياً  موقفاً  يحاكي  تدريبي  موقف  تنظيم  طريق 

الحقيقي. 

أو . 7 إتمام عمل  بعد  املجموعة  أفراد  تمنح  لفظي مبارش  تعبري  الراجعة: هي  التغذية 
اإليجابية  الراجعة  فالتغذية  والتصحيحية،  اإليجابية،  نوعني:  عىل  وهي  معني،  قول 
تهدف إىل تصحيح االستجابة الصحيحة، أما التغذية التصحيحية فهي تهدف إىل تعديل 

االستجابة. )زهران، 2004، ص 86، 84(.
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األساليب اإلحصائية:
    ألجل معالجة البيانات الواردة يف البحث استعان الباحث بربنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 
الوسائل  بإستخدام  املعالجة  وتمت  أرقام،  إىل  املعلومات  تحويل  تم  حيث   )SPSS( االجتماعية 
اإلحصائية اآلتية )معامل ارتباط بريسون، اختبار مان وتني، اختبار ويلكوكسون، معادلة كودر 

وريتشاردسون، تحليل التباين للقياسات املتعددة(.

عرض النتائج ومناقشتها
املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  دالة  فروق  توجد  األول:  الفرض 

التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي، ولصالح القياس البعدي.

للمجموعات   Wilcoxon  )Z(اختبار الباحث  استخدم  الفرض  هذا  صحة  من  للتحقق      
املرتبطة، والجدول )4( يوضح النتائج.

 جدول)4(

يبني متوسط ومجموع الرتب واختبار  Wilcoxon (Z)  للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج

العددالقياساملجموعةاملهارات
متوسط 

الرتب
مجموع 

الرتب
قيمة اختبار 

)Z(
مستوى 

الداللة

التجريبيةتمييز االنفعاالت

0.00.00الرتب السالبة

-3.661-.000 179.00153.00الرتب املوجبة

1التعادل

املشاركة اللفظية 
لالنفعاالت

التجريبية

0.00.00الرتب السالبة

-3.704-.000 168.50136.00الرتب املوجبة

2التعادل

عدم إخفاء االنفعاالت
التجريبية

0.00.00الرتب السالبة

-3.661-.000 179.00153.00الرتب املوجبة

1التعادل

التجريبيةالوعي الجسدي

0.00.00الرتب السالبة

-3.704-.000 168.50136.00الرتب املوجبة

2التعادل

العناية بمشاعر 
التجريبيةاآلخرين

0.00.00الرتب السالبة

-3.704-.000 168.50136.00الرتب املوجبة

2التعادل

التجريبيةتحليل االنفعاالت

24.509.00الرتب السالبة

-2.443-.015 106.9069.00الرتب املوجبة

6التعادل

التجريبيةالوعي االنفعايل

000000الرتب السالبة

-3.737-.000 189.50171.00الرتب املوجبة

0التعادل

    من خالل مالحظة الجدول )4( يتضح لنا أن هناك فروقاً دالة يف متوسط الوعي االنفعايل 
وأبعاده لدى املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج، ولصالح االختبار البعدي. وهذا يعني 
أن متوسط القياس القبيل للمجموعة التجريبية أقل من متوسط القياس البعدي، مما يدل عىل 

تحسن درجات املجموعة التجريبية التي تلقت التدريب عىل الوعي االنفعايل. 

الوعي  أن  ترى  التي   )1987 )لني وشوارتز  نظرية  النتيجة يف ضوء  تفسري هذه  يمكن      
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االنفعايل يتأثر بمستوى نضج الفرد، وخرباته البيئية، ألن تظافر هذين العاملني يساعد الفرد عىل 
الوصول بهدوء واستقرار ملستوى معني من الوعي االنفعايل من دون أي صعوبات أو عوائق؛ لذا 
فإن اجتياز الطفل سلسلة التحوالت البنائية، تُطور من قدراته، وتُحول من بنية تفكريه، وبنية 

الخربة االنفعالية يف آن واحد من مستوى تطوري أدنى إىل مستوى تطوري أعىل.

والرشبيني  عثمان  ودراسة   ،)2015( وصدر  قطامي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق      
.)Kuzucu، 2006( ودراسة كايوزوكو ،)2015(، ودراسة توفيق وخلف )2008(

املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  دالة  فروق  توجد  الثاني:  الفرض 
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية.

 )Mann – Whitney Test ( للتحقق من صحة الفرض استخدم الباحث اختبار مان وتني    
للمجموعة التجريبية والضابطة، والجدول )5( يوضح النتائج. 

جدول )5(

يبني متوسط ومجموع الرتب وقيمة اختبار )U( للمجموعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على مقياس 
الوعي االنفعالي

العدداملجموعةاملهارات
متوسط 

الرتب
مجموع 

الرتب
قيمة اختبار 

)u(
مستوى 

الداللة

تمييز االنفعاالت
1824.75445.50التجريبية

-3.770-.000
1812.25220.50الضابطة

املشاركة اللفظية لالنفعاالت
1823.25418.50التجريبية

-3.193-.001
1813.75247.50الضابطة

عدم إخفاء االنفعاالت
1826.44476.00التجريبية

-4.812-.000
1810.56190.00الضابطة

الوعي الجسدي
1824.69444.50التجريبية

-3.795-.000
1812.31221.50الضابطة

العناية بمشاعر اآلخرين
1822.47404.50التجريبية

-2.521-.012
1814.53261.50الضابطة

تحليل االنفعاالت
1822.03396.50التجريبية

-2.278-.023
1814.97269.50الضابطة

الوعي االنفعايل
1826.53477.50التجريبية

-4.612-.000
1810.47188.50الضابطة

    يتضح من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد املجموعة 
التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية، ويعزو الباحث ذلك إىل عدم تلقي املجموعة الضابطة أي 

برنامج وأنشطة تساعد عىل تنمية الوعي االنفعايل.

لدى  وأبعاده  االنفعالي  الوعي  رتب  متوسط  في  دالة  فروق  توجد  ال  الثالث:  الفرض 
المجموعة التجريبية في القياس البعدي تبعًا لمتغير النوع )الذكور، االناث(.

البيانات اإلحصائية لدرجات  الباحث بتحليل  الفرض قام  التحقق من صحة هذا      ألجل 
وتلميذة، موزعني عىل وفق متغري  تلميذاً   )18( البالغة  البعدي  القياس  يف  التجريبية  املجموعة 
مستقلتني  لعينتني   )Mann – Whitney Test( وتني  مان  اختبار  الباحث  استخدم  إذ  النوع، 

الختبار الداللة اإلحصائية للفروق يف الوعي االنفعايل، والجدول )6( يوضح النتائج: 
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جدول )6(

يبني داللة الفروق يف الوعي االنفعالي تبعًا ملتغير النوع للمجموعة التجريبية يف القياس البعدي على مقياس الوعي 
االنفعالي

العدداملجموعةاملهارات
متوسط 

الرتب
مجموع 

الرتب
)u( قيمة اختبار

مستوى 
الداللة

تمييز االنفعاالت
99.6186.50الذكور

-.094-.925
99.3984.50اإلناث

املشاركة اللفظية لالنفعاالت
99.5686.00الذكور

-.061-.951
99.4485.00اإلناث

عدم إخفاء االنفعاالت
98.8379.50الذكور

-.617-.537
910.1791.50اإلناث

الوعي الجسدي
97.7870.00الذكور

-1.562-.118
911.22101.00اإلناث

العناية بمشاعر اآلخرين
910.2292.00الذكور

-.653-.514
98.7879.00اإلناث

تحليل االنفعاالت
98.7278.50الذكور

-.689-.491
910.2892.50اإلناث

الوعي االنفعايل
98.6778.00الذكور

-.675-.500
910.3393.00اإلناث

    يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة يف الوعي االنفعايل وأبعاده تبعاً ملتغري 
النتيجة تعترب  الباحث أن هذه  التجريبية، مما يؤكد صحة الفرض، ويرى  الجنس يف املجموعة 
منطقية ومتسقة مع التكوين االنفعايل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، فضالً عن ذلك فإن األطفال 
يف املجموعة التجريبية ذكوراً وإناثاً تلقوا نفس الربنامج، كما أن العينة كانت متجانسة من حيث 

مستوى الوعي االنفعايل، والعمر واملرحلة.

    وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محمد )2011(، ودراسة توفيق وخلف )2008(، بينما 
اختلفت مع دراسة حسونة )2001(، التي أشارت إىل وجود فروق دالة بني الذكور واإلناث عىل 

مقياس الذكاء الوجداني يف التطبيق البعدي. 

الفرض الرابع: توجد فروق دالة في متوسط درجات الوعي االنفعالي لدى المجموعة 
التجريبية في القياسات المتعددة )القبلي، البعدي، التتبعي(.

املتعددة  للقياسات  التباين  تحليل  بإجراء  الباحث  قام  الفرض  هذا  صحة  من  للتحقق      
فجاءت النتائج عىل النحو اآلتي: والجدول )7( يوضح النتائج.

جدول)7(

يوضح نتائج شرط الكروية للقياسات املتعددة

مستوى الداللةدرجة الحريةمربع كايقيمة ماوكيل

0.9610.63020.730

 )sphericity( الكروية أن مستوى داللة معامل  بناًء عىل ما ورد يف جدول )7( يتضح      
الباحث سيعتمد خيار  الكروية، وعليه فإن  إىل تحقق رشط  الذي يشري  األمر   )0.730( بلغ  قد 

)Sphericity Assumed( عند اختيار الفروق يف القياسات املتعددة، والجدول )8( يبني النتائج: 
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جدول )8(

يبني مربع إيتا اجلزئي الذي يشير إلى التباين املفسر من متغير التابع )الوعي االنفعالي(

اإلنحرافاملتوسطالقياس
مجموع 
املربعات

القيمة الفائية
مستوى 

الداللة
مربع معامل إيتا 

الجزئي

11.66671.81497القياس القبيل

170.88937.8380.0000.690 17.11112.11128القياس البعدي

16.88892.78418القياس التتبعي

    من خالل مالحظة الجدول )8( يتضح أن مربع إيتا الجزئي الذي يشري إىل التباين املفرس 
من متغري التابع )الوعي االنفعايل( قد بلغ )0.690( األمر الذي يدل عىل قوة وفاعلية الربنامج، 
بلغت )37.838(، وعليه قام  املتعددة، حيث  القياسات  دالة يف  إىل فروق  الفائية  القيمة  وتشري 

الباحث باجراء حساب املقارنات البعدية، فجاءت النتائج عىل النحو التايل:

جدول )9(

يوضح الفروق بني القياسات املتعددة

مستوى داللةالخطأ املعياريمتوسط الفروقالقياسات

5.4440.7010.000القبيل -البعدي

5.2220.7690.000القبيل -التتبعي

0.2220.6500.736البعدي -التتبعي

من خالل مالحظة الجدول )9( يتضح أن هناك فروقاً دالة يف القياس القبيل والبعدي والقياس 
القبيل والتتبعي، ودلت نتائج القياس التتبعي ملستوى الوعي االنفعايل لدى املجموعة التجريبية 
انخفاضاً طفيفاً، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات  انخفض  أنه 
املجموعة التجريبية يف القياس البعدي والتتبعي، وهذا يدل عىل بقاء أثر الربنامج، وفاعليته يف 
تنمية الوعي االنفعايل لألطفال، واحتفاظهم باملكاسب التي تم تعلمها من خالل الربنامج، كما 
يرجع استمرار فاعلية الربنامج الحايل إىل فاعلية الفنيات املستخدمة يف تنفيذ الربنامج، والتي 

كانت بمثابة حلقات متكاملة لدعم التدريب عىل الوعي االنفعايل.

مع  الربنامج  فاعلية  أظهرت  والتي   ،)2011( محمد  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق      
استمرارية فرتة املتابعة.

االستنتاجات:
يف ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحايل يمكن استنتاج ما ييل:

ارتفع . 1 قد  التدريبي  للربنامج  تعرضوا  الذين  التالميذ  وإن  متعلم،  االنفعايل  الوعي  إن 
يتعرضوا  لم  الذين  بالتالميذ  مقارنة  ملحوظ  بشكل  لديهم  االنفعايل  الوعي  مستوى 

للربنامج التدريبي.

مراحل . 2 عرب  وتطورها  تنميتها  يمكن  االنفعايل  الوعي  مهارات  أن  النتييجة  هذه  تؤكد 
الحياة املختلفة من خالل املشاركة يف برنامج وأنشطة مدرسية غري منهجية.

املدة . 3 أن هذه  البحث بعد مرور )47( يوماً عىل تطبيقه، هذا دليل عىل  نتائج  استقرار 
يعتقد  التجريبية،  املجموعة  يف  أثره  قوة  أنه حافظ عىل  بمعنى  الربنامج،  أثر  تمح  لم 
الباحث أن أسلوب القصة املتبع يف الربنامج، واألنشطة املختلفة التي تضمنها الربنامج 
التي  التجريبية  املجموعة  لدى  االنفعايل  الوعي  مستوى  يف  حقيقي  تغيري  يف  ساهمت 

تلقت الربنامج.
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التوصيات:
    يف ضوء نتائج البحث يويص الباحث بما يأتي:

الدراسية ملرحلة األساس لقصص األطفال، ألنها تساهم يف تنمية . 1 تضمني املناهج 
الوعي اإلنفعايل.

توعية املعلمني واملعلمات بمدارس األساس بأهمية الجانب اإلنفعايل يف بناء الشخصية.. 2
اإلهتمام بإعداد املعلمني واملعلمات وتدريبهم عىل التخطيط للربنامج واألنشطة التي . 3

تساعد عىل النمو. 
الفكرية . 4 أبنائهم  بمهارات  اإلهتمام  نحو  التلفاز  برامج  خالل  من  اآلباء  تثقيف 

واإلنفعالية، والتجاوب معهم، وفهم حاجاتهم، وانفعاالتهم.
يعد الربنامج املطبق يف البحث الحايل إجراءاً مناسباً يف تعديل السلوك لدى األطفال . 5

من عمر)9 – 11( سنة. 

المقترحات:
    عىل وفق نتائج البحث الحايل وبغية توسيع أطر الدراسات يف هذا املجال يقرتح الباحث 

إجراء مجموعة من الدراسات يف هذا املجال مستقبالً، وكاآلتي:
بناء برنامج ارشادي املتمركز عىل القصة لتنمية الوعي اإلنفعايل مع فئات عمرية . 1

مختلفة بغرض التأكد من فعاليتها.
دراسة مماثلة يستخدم فيها برنامج إرشادي ديني يف تنمية الوعي اإلنفعايل.. 2
إجراء دراسة للتعرف عىل أثر القصة يف تنمية متغريات أخرى مثل )الهوية االجتماعية، . 3

التجهيز اإلنفعايل(.
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33

العدد اخلامس والستونمجلة الطفولة العربية

تسترعى اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية انتباه الباحثني العرب بأنها سوف تبدأ 
والذي  املوسمية،  العلمية  الدراسات  مشروع  في  للمشاركة  البحثية  اخلطط  ومتويل  باستقبال 
القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة بالطفولة العربية واحتياجاتها  الباحثني  يهدف لتشجيع 

وفقاً للقواعد التالية:

أولوية  وتعطى  العربية،  بالطفولة  متعلقة  مشكلة  الدراسة  موضوع  يعالج  أن  يجب   
للدراسات ذات االمتدادات االقليمية.

الدراسة  لصفحات  األعلى  احلد  يكون  بأن  التقيد  مع  أمبريقية،  الدراسة  تكون  أن  يجب   ˚
خمسني صفحة فقط.

مدة الدراسة ثمانية أشهر من تاريa املوافقة عليها.    ˚
شروط  وفق  للتحكيم  اخلطة  هذه  وتخضع  للدراسة،  تفصيلية  خطة  الباحث  يقدم     ˚

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
يلتزم الباحث التزاما كامالً مبا جاء في خطة الدراسة التي متت املوافقة عليها.    ˚

يلتزم الباحث بتقدمي تقارير مرحلية عن كيفية سير الدراسة.  ̊
قبل الدراسات والبحوث املستلة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو بحوث سبق  Ôال ت   ˚

نشرها.
حتظى  ال  التي  املشروعات  بإعادة  العربية  الطفولة  لتقدم  الكويتية  اجلمعية  تلتزم  ال    ˚

باملوافقة.
يتقدم الباحث للجمعية مبيزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه.    ˚

الباحث  مع  توقع  إقرارها  وعند  املالية،  والتكاليف  البحث  خطة  بدراسة  اجلمعية  تقوم     ˚
عقداً ينظم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف املالية اخلاصة بها.

الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم  النشر  تكون حقوق     ˚
الباحث على الدراسة التي يقوم بتنفيذها.

˚   ترسل جميع املكاتبات حتت اسم الدراسات املوسمية إلى رئيس املشروع على العنوان 
التالي:

الدكتور/ حسن علي االبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
ص.ب: 23928 الصفاة

الرمز البريدي: 13100 � دولة الكويت
تلفون: 24748250 / 24748479

فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw   :اإللكتروني   البريد 

دعوة إلى الباح�ني العرب
 للمشاركة في املرحلة ال�ال�ة

Õمبار„ العبد الله املبار„ الصبا Ÿمن مشرو
للدراسات العلمية املوسمية
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حتليل القصص اإللكترونية املستخدمة يف رياض األطفال يف محافظة 
القدس يف ضوء معايير أدب األطفال ومعايير جودة القصص اإللكترونية 

د. بعاد اخلالص
أستاذ مشارك – جامعة القدس-دائرة تعليم املرحلة األساسية ورياض األطفال

مديرة معهد الطفل-جامعة القدس - دولة فلسطني

bkhales@staff.alquds.edu

الملخص
الدراسة إىل تحليل القصص اإللكرتونية املقدمة لألطفال يف رياض األطفال يف  هدفت هذه 
إىل  والتعرف  اإللكرتونية،  القصص  جودة  ومعايري  األطفال  أدب  معايري  وفق  القدس  محافظة 
أسس اختيار القصص اإللكرتونية، وكيفية توظيفها، والصعوبات التي تواجه مديرات ومعلمات 
رياض األطفال يف اختيار القصص اإللكرتونية، وسبل التغلب عىل الصعوبات. ووظفت يف الدراسة 
القصص  جودة  معايري  وفق  اإللكرتونية  القصص  تحليل  مقياس  يف  تمثلت  األدوات  من  جملة 
شبه  واملقابلة  األطفال،  أدب  معايري  وفق  اإللكرتونية  القصص  تحليل  ومقياس  اإللكرتونية، 
الدراسة من )20( روضة أطفال،  املقننة مع معلمات رياض األطفال واملديرات. وتألفت عينة 
و)20( مديرة و)40( معلمة وتحليل )50( قصة الكرتونية، بينت النتائج أّن املتوسط الحسابي 
ملعايري القصص اإللكرتونية من حيث جودة العمل اإللكرتوني بلغ )1.94( أي بدرجة متوسطة. 
خيال  تثري  قصة  و)20(  األطفال،  بني  اإليجابية  العالقة  تظهر  قصة   )30( أّن  النتائج  وبينت 
الطفل، وأّن )18( قصة تظهر العالقة اإليجابية بني الطفل والراشد، و)17( قصة تشجع األطفال 
عىل التساؤل و)15( قصة تحاكي بيئة الطفل. ولم تظهر أي قصة الطفل البطل، أو التي تعرف 
الطفل عىل تراثه وتراث الشعوب األخرى، أو التي تعزز استقاللية الطفل. وعربت املعلمات عن 
آرائهن حول أهمية توظيف القصص اإللكرتونية، وسبل توظيفها، وبواعث توظيفها، واملعوقات 

التي تواجه املعلمات عند توظيف القصص اإللكرتونية. 

الكلمات املفتاحية: معيار، القصص اإللكرتونية، معايري أدب األطفال، رياض األطفال. 

- تم تسلم البحث يف يناير  2019 وأجيز للنرش يف يناير  2019.

Doi: 10.29343/1-80-3



70

العدد الثمانونمجلة الطفولة العربية حتليل القصص اإللكترونية املستخدمة يف رياض األطفال يف محافظة القدس

Analysis electronic stories that presented to children in kindergartens 
in the governorate of Jerusalem according to children’s literature 

standards and electronic stories standards
Buad Khales

Associate Professor in Department of Primary Education and Kindergarten
Head of Child Institute – AlQuds University.

Abstract
This study aimed to analyze the electronic stories that presented to children in 

kindergartens in the governorate of Jerusalem according to children’s literature standards 
and  electronic stories standards. The study also tried to identify  how  teachers used  electronic 
stories, and the difficulties faced by kindergarten principals in selecting electronic stories, . 
The study used a number of instruments, such as electronic stories analysis measurement, 
children’s literature standards, and semi structure interviews with kindergarten teachers 
and principals. The sample consisted of (20) kindergarten, (20) principals and (40) teachers 
and analysis of (50) electronic stories. The results showed that the average of the electronic 
stories standards in terms of quality of electronics reached (1.94). The results showed that 
30 stories had the positive relationship between the children, (20) stories raised the child’s 
imagination, (18) stories showed the positive relationship between the child and the adult, 
(17) stories encouraged the children to pose questions, and (15) depicted the children’s 
environment. There was no story showing the child hero, or the child’s knowledge of the 
heritage of other peoples, or that which promote the independence of the child. The teachers 
expressed their views on the importance of employing electronic stories, how to employ 
them, reasons of their employment, and obstacles faced by teachers when employing 
electronic stories.

Keywords: Standard, Electronic Stories, Children’s Literature Standards, 
Kindergartens.
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مقدمة:
 يمر اإلنسان خالل حياته بمراحل عديدة، ترتك كل مرحلة منها أثرها يف شخصيته وفكره 
وممارساته، وتعد مرحلة الطفولة أوىل مراحل حياة اإلنسان حيث تؤثر السنوات األوىل من حياة 
الجسمية،  املختلفة  النمو  اإلنسان، وتشكل عاداته واتجاهاته، وتنمي ميوله وتؤثر يف مجاالت 
والعاطفية، واالجتماعية، واملعرفية. مما يجعل تربية الطفل وتعليمه يف هذه املرحلة أمراً يستحق 

 ) Yoshikawa & Kabay, 2015 ؛Khales, 2015( العناية واالهتمام

وتتخلل مرحلة الطفولة مرحلة تسمى مرحلة ما قبل املدرسة، يلتحق فيها الطفل برياض 
األطفال والتي تعد من أصعب املراحل الرتبوية والتعليمية )رفيقة ،2014(.

أساساً  بوصفه  األطفال  لجميع  إنسانياً  حقاً  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  ويعترب 
للتنمية الشاملة بجميع أبعادها؛ ويف السياق الفلسطيني يسهم التعليم يف رسم الهوية الوطنية 
أهداف رياض األطفال، واملتمثلة يف تنشئة طفل فلسطيني قادر عىل  الفلسطينية، كما يحقق 

.)  MOEHE, 2017 ( التفكري، والتحليل والتقويم واالبداع

يف  االهتمام  دعائم  اإلسرتاتيجية  الخطة  عرب  الفلسطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة  وأرست 
لغوية ومعرفية،  تربوية؛  توفري خربات  إىل  األطفال، ودعت  رياض  والتعليم يف  املبكرة  الطفولة 
وعاطفية، واجتماعية، وأخالقية، غنية لألطفال وتسهم يف تطورهم ونمائهم.  ويتعرض األطفال 

يف رياض األطفال إىل خربات أدب األطفال )الخطة اإلسرتاتيجية للطفولة،2017(.

 وقد شهد العرص الحايل اهتماماً متزايداً بأدب األطفال، وتشجيع كتابة هذا األدب نتيجة 
لتزايد االهتمام بالطفولة املبكرة ورياض األطفال. ويقصد بأدب األطفال فن لغوي تنتظمه أنّواع 
أدبية حصيلة النتاج األدبي واألعمال األدبية التي تدفع إىل املتعة، ويعد االهتمام بأدب األطفال 

مؤرشاً لتقدم الدول ورقيها، )أحمد، 2006(.  

وتتنوع مجاالت أدب األطفال من الشعر والنثر، واملرسحية، والقصة، وتعد القصة أبرز نوع 
من أنواع أدب األطفال. وتعنى القصة بالتجسيد الفني من خالل الشخصيات واألحداث، واملعاني 

واألفكار )أحمد، 2006(. 

الطفل من حيث تنمية تفكريه وقدراته وخياله والتأثري  القصة دوراً جلياً يف حياة  وتؤدي 
يف معتقداته، وتدفعه إىل طرح األسئلة والتقيّص، وتنمية مقدرته عىل التذكر والتخيل والتحليل 
والتصنيف والتقويم وحل املشكالت واإلتيان بأفكار جديدة. كما تؤدي القصة إىل إثارة املشاعر 
والعواطف، وفهم الطفل لذاته، وتلبية حاجته إىل الحب والتقدير واالستقاللية والتقدير وتحمل 
اكتسابه  حيث  من  الطفل  لغة  تنمية  يف  القصص  تسهم  كما  شخصيته،  وتكوين  املسؤولية، 
Davis,2004؛   ( األدبي  التذوق  لديه  وتنمي  والعبارات،  واملرادفات  واملعاني  للمصطلحات 

 .)Justice2005

الشعبية  والقصص  الخيال  تثري  والتي  الخيالية،  القصص  فمنها  القصص  أنّواع  وتعددت   
التي ينسجها الخيال الشعبي، وقصص الحيوان التي تجسد شخصياتها حيوانات البيئة املألوفة 
وغري املألوفة للطفل، والقصص التاريخية والتي تدور أحداثها حول األبطال الذين أثروا يف التاريخ 
البحث  إىل  التي تثري فضول األطفال وشغفهم وتدفعهم  وصنعوا مستقبله. وقصص املغامرات 
األطفال  قلب  إىل  والرسور  املرح  تدخل  التي  الفكاهية  والقصص  األشياء،  كنه  وفهم  والتقيص 
القصص  وأخرياً  املعاش وحياته،  الطفل  واقع  املستمدة من  الواقعية  والقصص  وتروح عنهم، 

اإللكرتونية )Justice, 2005؛ أحمد،20026(. 

ويقصد بالقصص اإللكرتونية شكل مبدع من رواية تدور حول حدث أو مكان، وقد تكون 
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والنصوص،  والصور،  والفيديو،  والرسوم  الصوتية  املؤثرات  فيها  ويوظف  خيالية،  أو  حقيقية 
والحركة، والخيال واملوسيقا )شحاته، 2014(. 

وتعد القصص اإللكرتونية من التقنيات الحديثة التي تنتج وتعرض عرب الحاسوب، مدعمة 
والرسد  والنصوص،  واإليقاع،  واألصوات،  واألحداث  املتحركة،  والرسومات  املتعددة  بالوسائط 

)نوبي، النفييس وعامر ،2013؛ قسيس، والخالص، 2018(. 

موضوع  تناولت  التي  اإللكرتونية  القصص  مؤسيس  من   ”Ken Burns»برينز كن  ويعترب 
سينمائية  ولقطات  مؤرشفة  وصوراً  صوته  استخدم  حيث  1961م،  العام  يف  األهلية  الحرب 

وموسيقا بغية تجسيد الحدث املأساوي يف الواليات املتحدة )عبد الباسط ،2014(. 

وقد تستوحى القصص اإللكرتونية من قصص عاملية أو محلية أو مرتجمة أو معروفة مسبقاً 
لدى األطفال. )Garrety, 2008( وتستخدم يف القصص اإللكرتونية الوسائط املتعددة التي تعتمد 
عىل الصوت واإليقاع والحركة، وطريقة الرسد، والنصوص، وقد تستخدم نصوص قصص محلية 
أو عاملية أو قصص تم إنتاجها لتحقيق أهداف معينة. ويشري عبد القادر )2014( إىل أّن القصص 
كالتفاؤل  األطفال،  تحاكي مشاعر  التي  املثرية  واملواقف  والصوت  الحركة  تتضمن  اإللكرتونية 
بالتعبري عن مشاعرهم. كما  امللل، والرشود، وتسمح لألطفال  لهم وتقيض عىل  املتعة  وتحقق 

تعرب القصص اإللكرتونية عن ثقافة املجتمع وتراثه وحياته.

وأشار ديفس ) Davis,2004( إىل أّن القصة الرقمية بمثابة رواية قصرية تعرض عىل شاشة 
   Standley, 2003( وفازيل  وسندر  ستانديل  ويرى  التفاعلية.  السبورة  أو  التلفاز  أو  الكمبيوتر 
لألطفال  املحببة  األساليب  واحدة من  اإللكرتونية  القصص  أّن   ،)  Frazel, 201؛  Snider,2008
الحتوائها عىل املؤثرات الصوتية واملرئية والكلمات املنطوقة. وتزود القصص اإللكرتونية األطفال 

باملعارف واملعلومات املشوقة والهادفة.  

وتسهم القصص اإللكرتونية بشكل كبري يف خلق فرص للتأمل، وإيجاد روابط قوية بينها 
مفردات  باكتسابهم  لغتهم  وتنمي  األطفال  فضول  تشبع  أنّها  كما  التعلمي،  املوضوع  وبني 
جديدة وتراكيب لغوية مختلفة. عدا ذلك تتيح القصص اإللكرتونية الفرص لألطفال للتعبري عن 
أنفسهم من خالل استخدام التمثيل وتجسيد األدوار بأصواتهم، مما يؤدي إىل إنتاج أفكار إبداعية 

)عبدالباسط، 2016؛ نوبي، والنفييس، وعامر ،2013(. 

كما تحقق مشاهدة القصص اإللكرتونية فوائد جمة؛ حيث تزود الطفل بمعلومات ثقافية 
وتشبع  النفسية  األطفال  احتياجات  اإللكرتونية  القصص  وتلبي  متنوعة.  دينية  أو  علمية  أو 
عوالم  إىل  تنقلهم  فهي  وتفكريهم،  خيالهم  وتنمي  واالكتشاف،  االستطالع  حب  مثل  غرائزهم 
لم تكن تخطر عىل بالهم. وتشجع القصص اإللكرتونية األطفال عىل ربط التعلم مدى الحياة، 
الثقافات  االجتماعي من خالل تعرفهم عىل  األطفال  اإللكرتونية من تطور  القصص  تزيد  كما 
الوطن  حب  تنمية  يف  أيضاً  اإللكرتونية  القصص  وتسهم  وتقاليده.  املجتمع  وعادات  املختلفة، 
وتعزز االنتماء إىل الوطن من خالل عرض قصص تحاكي الرتاث واملواطنة وتشكل الهوية الوطنية 

)عبد الباسط،2016؛ نوبي، والنفييس وعامر ،2013(. 

إثارة مشاعر األطفال وعواطفهم، وخيالهم وتنمي  إىل  أيضاً  القصص اإللكرتونية  وتهدف 
لديهم مهارات االستماع واالستماع الناقد، والتحليل والربط واالستنتاج والتأمل. ويؤدي عرض 
القصص اإللكرتونية عىل األطفال ومن ثم محاورتهم بأحداثها إىل الكشف عن طرق تفكريهم 

 .)Garrety, 2008  ورغباتهم ودعم قدراتهم اللفظية وغري اللفظية. )الجابري، 2015؛

وبني ديفس) Davis,2004(  وجاري )Garrety, 2008( أّن القصص اإللكرتونية تسهم يف 
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تطوير مهارات األطفال يف القراءة من خالل مساعدتهم عىل الربط بني نصوص القصة، وتحليل 
الصورة، والتأمل يف مضامني القصة، وتنمية التعبري الشفوي، كما تدربهم عىل االستماع الجيد 
والنطق الجيد، وتتجىل أهمية القصص اإللكرتونية أيضاً يف كونها غري مكلفة مادياً عند نسخ 

العديد منها. 

وتزويدهم  ولغوياً،  فكرياً  األطفال  إثراء  يف  تسهم  اإللكرتونية  القصص  أّن  الباحثة  وترى 
باملعارف والخربات بصورة مشوقة ومحببة لهم، إذ إّن القصص تنفذ إىل قلوب األطفال وعقولهم. 

بحيث  بعناية  اختيارها  ينبغي  منها  املرجوة  األهداف  اإللكرتونية  القصص  تحقق  ولكي 
اختيار  وكذلك  العمرية،  ومرحلتهم  األطفال  لخصائص  ومالئمة  هادفة  مضامني  عىل  تحتوي 

القصة التي تتسم بوضوح اللغة والصوت، وذات جودة فنية عالية )شاش، 2013(.

التي تعرض لألطفال يف رياض  إىل معايري القصص اإللكرتونية   )2015  ( العرينان  ويشري 
األطفال، من حيث مقدرتها عىل تشويق األطفال وجلب املتعة لهم من خالل الحركات والرسومات 
واألصوات والحوار، وأن تتضمن القصة مواقف وأفكار تشد انتباه األطفال، وأن تكون كلماتها 
سهلة حتى يتمكن الطفل من فهمها، وأن تكون قصرية لالبتعاد عن امللل ولالستمرار بمشاهدتها، 
وأال تتضمن مواقف مخيفة ومزعجة، وأن تزود األطفال باملعارف والخربات الجديدة، وأن تكون 

نهايتها سعيدة، وأن تكون سهلة التشغيل واالستخدام من قبل املعلمة.   

جودة  يف  تتمثل  اإللكرتونية  القصص  يف  واملعايري  الرشوط  من  جملة  توفري  ينبغي  كذلك 
الصوت، واتساق الصوت مع النصوص، ونوعية املوسيقا ودرجة تأثريها، والرسومات املتحركة 
يقع  لذا  القصة،  إتقانه لرسد  الراوي نفسه ومدى  القصة، وصوت  القصة، وجودة نصوص  يف 
        Toki &Pelayo,2013( عىل كاهل املعلمني مراجعة القصص وتحليلها قبل عرضها عىل األطفال

.)Behmer, Schmidt,  & Schmidt,  2006 ؛Şeker, 2016

الدراسات السابقة:

الدراسات التي تناولت القصص اإللكترونية:  
أجرت الشناوي) 2018( دراسة هدفت التعرف إىل توظيف القصص الرقمية يف تنمية بعض 
من  وطفلة  طفالً   )  40( من  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  الروضة،  طفل  لدى  الصحية  املفاهيم 
مرحلة رياض األطفال املستوى التمهيدي الثالث بمدينة املزاحمية باململكة العربية السعودية، 
وقد تمثلت أداة الدراسة يف اختبار املفاهيم الصحية املصورة لطفل الروضة. وقد أظهرت النتائج 
األثر اإليجابي من توظيف القصص الرقمية يف تنمية املفاهيم الصحية لدى طفل ما قبل املدرسة.

وقصدت دراسة قسيس، والخالص)2017( تقيص فاعلية توظيف القصص اإللكرتونية يف 
تنمية مهارة االستماع، والذكاء العاطفي لدى طلبة الصف الثاني األسايس يف املدرسة اإلنجيلية 
الثاني األسايس يف  الدراسة من ثالثني طالباً وطالبًة من الصف  يف بيت ساحور. وتكونت عينة 
املدرسة اإلنجيلية يف بيت ساحور. وُوظفت يف الدراسة جملة من األدوات وهي: اختبار االستماع، 
للمعلمة.  التأملية  والكتابة  الصفية،  واملالحظة  األطفال،  ومقابلة  العاطفي،  الذكاء  ومقياس 
قبيل  باختبار  الواحدة  للمجموعة  والنوعي  الكمي  )املختلط(  املنهج  الدراسة  هذه  واستخدمت 
الحسابية  املتوسطات  وبحساب  الواحدة،  للمجموعة  والبعدي  القبيل  املقياس  وتطبيق  وبعدي 
وpaired t test. وتم تطبيق برنامج القصص اإللكرتونية لدروس اللغة العربية للصف الثاني. 
وأظهرت النتائج تطوراً يف مهارة االستماع لدى الطلبة، وتطوراً يف الذكاء العاطفي، وبينت نتائج 
التي تعرض  الحصص  اإللكرتونية واالنتباه والرتكيز يف  القصص  الطلبة تفاعلهم مع  مالحظة 
الدراسات  بإجراء مزيد من  الدراسة  العربية. وأوصت  اللغة  لدروس  اإللكرتونية  القصص  فيها 
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حول توظيف القصص اإللكرتونية يف التعليم، وعقد ورش عمل للمعلمني حول توظيف القصص 
اإللكرتونية.

القصص  باستخدام  مقرتح  برنامج  فعالية  إىل  التعرف   )2017( الراشد  دراسة  هدفت 
واألناشيد اإللكرتونية يف تنمية بعض القيم األخالقية والدينية لدى طفل الروضة، وتكونت عينة 
يحققوا  لم  والذين  سنوات،   )6-4( من  العمرية  املرحلة  من  األطفال  من  من)104(  الدراسة 
املستوى املطلوب لألداء عىل مقياس القيم األخالقية. ووظفت يف الدراسة أداة اختبار تقدير الذكاء، 
واستمارة املستوى االجتماعي واالقتصادي والثقايف لألرسة، ومقياس القيم األخالقية والبيئية، 
ومجموعة من القصص واألشعار واألناشيد اإللكرتونية. وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة 
إحصائياً بني متوسطي درجات أطفال املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج، لصالح 
املجموعتني  أطفال  درجات  متوسطي  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  كذلك  البعدي،  التطبيق 
التجريبية والضابطة بعد تطبيق الربنامج لصالح املجموعة التجريبية. كما أشارت النتائج عدم 

وجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف اكتساب القيم األخالقية.  

أجرى )Şeker, 2016 ( دراسة سعت إىل تقويم القصص الرقمية لدروس الرتبية االجتماعية، 
االبتدائية  املرحلة  يف  يدرسون  طالباً   )  35 من)  الدراسة  عينة  وتكونت  األسايس  الصف  لطلبة 
من جامعة بالكسري، واستخدم يف هذه الدراسة منهج دراسة الحالة والتحليل النوعي، وتحليل 
القصص اإللكرتونية  الضعف يف  الدراسة مواطن  نتائج  القصص اإللكرتونية واملقابالت وبينت 
الصوت،  ضعف  يف  واملتمثلة  اإللكرتونية،  القصص  إنشاء  يف  الطلبة  واجهها  التي  والصعوبات 
وعدم القدرة عىل  إنشاء نصوص مالئمة، وصعوبة العثور عىل صورة مناسبة للنصوص، وفصل 
العثور عىل موسيقا مالئمة، وصعوبات يف تشغيل  الصورة، وصعوبات يف  انتقال  أثناء  الصوت 

القصص.  

تنطلق دراسة عبد الحميد، ومحمد ويوسف )2016( من إشكالية وضع مجموعة من معايري 
االبتدائية، وذلك من خالل نموذج  املرحلة  التفاعلية لطلبة  الرقمية  التصميم واإلنتاج للقصص 
واحتياجاتهم  الطلبة  خصائص  تراعي  التي  الرقمية  القصص  وإنتاج  تصميم  ملعايري  مقرتح 
استبانة كأداة  إعداد  تم  الربامج، كما  الوثائق وتحليل  الدراسة منهج تحليل  واتبعت  وميولهم. 
الدراسة إىل عدة نتائج،  البحث عىل طلبة املرحلة االبتدائية. توصلت  املعلومات. واقترص  لجمع 
أبرزها: موافقة املحكمني عىل املؤرشات التي تعكس معايري تصميم القصص الرقمية التفاعلية 

وإنتاجها، واستخالص مجموعة من املعايري الرتبوية والفنية.

املقدمة  الرقمية  القصص  تطبيقات  محتوى  تحليل  يف   )2016( املنجومي  دراسة  بحثت 
لألطفال عرب املتاجر اإللكرتونية للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكفية يف مرحلة الطفولة 
والرقمي،  الكتابي،  املحورين:  كال  يف  لها  املكونة  العنارص  تحقق  درجة  عىل  للتعرف  املتوسطة 
وأظهرت النتائج ضعف املحتوى القصيص، وعدم توظيف اإلمكانات الرقمية بشكل صحيح وعدم 
االتساق بني الصوت والصورة واألداء، وعليه تم وضع تصور مقرتح إلعداد التطبيقات القصصية 

الرقمية املقدمة لألطفال، وأسس الكتابة لها.

تعديل  الرقمية عىل  القصة  اختالف نمط عرض  أثر  تبرصُّ  إىل   )2016( دراسة عمر  سعت 
بعض السلوكيات البيئية الخاطئة لدى أطفال ما قبل املدرسة، من خالل التعرف إىل أهم األبعاد 
البيئية والالزم تنميتها لدى طفل ما قبل املدرسة. والتعرف إىل أهم السلوكيات البيئية الخاطئة 
األكثر شيوعاً لدى طفل ما قبل املدرسة، ومراحل تصميم وإنتاج القصة الرقمية، وتحديد أنسب 
قبل  ما  أطفال  لدى  الخاطئة  البيئية  السلوكيات  بعض  لتعديل  الرقمية  القصة  لعرض  الطرق 
املدرسة. تشكلت عينة الدراسة من مرحلة رياض األطفال من )5-6( سنوات بمدرسة املستقبل 
الوصفي،  املنهج  استخدام  تم  الجيزة.  بمحافظة  الخاصة  الدين  حسام  ومدرسة  الخاصة، 
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وكذلك املنهج شبه التجريبي. ووظفت يف الدراسة قائمة باألبعاد البيئية، وبطاقة تقدير سلوك، 
ومقياس السلوك املصور. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بني متوسطات درجات بطاقة 

تقدير السلوك نتيجة االختالف يف أسلوب عرض القصة الرقمية. 

سعت دراسة )Papadimitriou, et al, 2013( إىل تبرّص دور القصص اإللكرتونية  يف تنمية 
الروضة،  يف  و)6(  الحضانة  يف  منهم   )13( طفالً   )19( الدراسة  يف  وشارك  األطفال،  مهارات 
مهارة  تنمية  الدراسة  نتائج  وبينت  األطفال،  ومالحظة  النوعي  البحث  الدراسة  يف  واستخدم 
القصص  توظيف  أدى  كما  القصص،  رسد  وإعادة  القصة،  أنواع  تسمية  حيث  من  األطفال 
اإللكرتونية  إىل إعطاء الفرص لألطفال البتكار قصص خاصة بهم، ومن تأليفهم، مما ساعدهم 

يف التعبري عن  أنفسهم بأفضل صورة. 

هدفت دراسة موىس ) 2015 ( إىل قياس فاعلية القصص التفاعلية اإللكرتونية  يف تنمية 
حب االستطالع وبعض املهارات االجتماعية لدى أطفال الروضة، وذلك من خالل تبرص املهارات 
ألطفال  اإللكرتونية  التفاعلية  القصص  اختيار  ومعايري  الروضة،  ألطفال  املناسبة  االجتماعية 
الروضة، وفاعلية بعض القصص التفاعلية اإللكرتونية يف تنمية حب االستطالع وبعض املهارات 
الروضة  أطفال  الدراسة من عينة عشوائية من  الروضة. تكونت عينة  أطفال  لدى  االجتماعية 
 30 مجموعة  كل  تجريبية،  مجموعات  ثالث  إىل  تقسيمها  تم  وطفلة،  طفاًل   )90( عددها  يبلغ 
األوىل بطريقة  التجريبية  للمجموعة  تعليمها  تم  القصص؛  طفاًل، عرضت عليهم مجموعة من 
تفاعل،  دون  الحاسوب  خالل  من  الثانية  التجريبية  للمجموعة  وتعليمها  )ورقياً(،  تقليدية 
  Course( وتعليمها للمجموعة التجريبية الثالثة كقصص تفاعلية من خالل برنامج الكورس الب
lab ( وتم تنفيذ التجربة وفقاً للجدول الزمني املوضوع مسبقاً )بواقع يوم واحد يف األسبوع- 
االنتهاء  أسابيع. وبعد  التجربة بشكل كامل ستة  استغرق تطبيق  الواحد(، وقد  اليوم  قصة يف 
املهارات االجتماعية، واستبانة تقدير حب  البحث تم تطبيق بطاقة مالحظة  من تنفيذ تجربة 
)عينة  الثالث  التجريبية  املجموعات  أطفال  عىل  املصور  االستطالع  حب  ومقياس  االستطالع، 
البحث(، واستخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، وقد استخدم الباحث اختبار 
)ف(، وقياس حجم التأثري للمتغري املستقل للكشف عن وجود فروق تعزى للقصص التفاعلية 
اإللكرتونية املستخدمة. أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى حب االستطالع، 
واملهارات االجتماعية لصالح املجموعة التجريبية الثالثة، مما يشري إىل فاعلية القصص التفاعلية 

اإللكرتونية يف تنمية حب االستطالع وبعض املهارات االجتماعية لدى أطفال الروضة. 

سعت دراسة موىس وسالمة )2004(إىل تقويم الواقع الفعيل لقصص األطفال اإللكرتونية يف 
مرحلة ما قبل املدرسة، وتعرف جوانب القوة والضعف فيها، وتقديم املقرتحات يف هذا املجال. وتم 
اختيار عينة الدراسة من خمس روضات يف مدينة العني، وبلغ عدد األطفال الذين تمت مالحظتهم 
)230( طفالً. واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي، واستخدما بطاقة املالحظة واملقابلة. 
للقصة، ويشري ذلك  للروضة يتضمن وقتاً محدداً  اليومي  الربنامج  أّن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
إىل ٰاالهتمام بقصص األطفال يف هذه املرحلة وإدراك دورها وأهميتها بالنسبة للطفل. وكشفت 

النتائج أيضاً أّن مضمون القصة واضح بنسبة )71 %(
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التعقيب على الدراسات السابقة:
تعلم  بغية  اإللكرتونية  القصص  استخدم  من  فمنها  هدفها  حيث  من  الدراسات  تباينت 
وتطور مهاراتهم وقدراتهم مثل دراسة قسيس والخالص )2017( حول تطوير مهارة االستماع 
والذكاء العاطفي، ودراسة Papadimitriou, et al, 2013  التي سعت إىل تطوير مهارات األطفال؛ 
والراشد )2017( التي قصدت تطوير املفاهيم الصحية، والشناوي) 2018( التي سعت إىل تطوير 

القيم األخالقية لدى األطفال عرب القصص اإللكرتونية .

مناسبتها  ومدى  جودتها  وتبرص  اإللكرتونية  القصص  تحليل  تناولت  دراسات  وهنالك 
لألطفال وجودة العمل اإللكرتوني مثل عبد الحميد، ومحمد ويوسف )2016(؛ )Şeker, 2016 (؛ 

موىس وسالمة )2004(. 

واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث هدفها يف أّن الدراسة الحالية توجهت 
إىل تحليل القصص اإللكرتونية من حيث جودتها الكرتونياً ووفقاً ملعايري أدب األطفال، وحسب 
علم الباحثة لم يعثر عىل دراسات حللت قصص األطفال اإللكرتونية وفقاً ملعايري أدب األطفال 

وجودة العمل اإللكرتوني يف آن واحد. 

واملنهج  التجريبي  وشبه  التجريبي  املنهج  حيث  من  السابقة  الدراسات  منهجية  وتباينت 
السابقة من حيث استخدامها  الدراسات  الدراسة عن  الحالة، واختلفت هذه  الوصفي ودراسة 

لتحليل املضمون للقصص اإللكرتونية، وكذلك التحليل النوعي الثيماتي للمقابالت. 

واستخدمت يف هذه الدراسة عدة أدوات مثل مقاييس التحليل واملقابالت واملالحظات، كما 
انفردت هذه الدراسة بأخذ عينة الروضة من املعلمات واألطفال واملديرات. 

 هدف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل تحليل القصص اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال يف محافظة 

القدس يف ضوء معايري أدب األطفال. 

أهمية الدراسة:
القصص  تحليل  وهو  تتناوله  الذي  املوضوع  أهمية  من  أهميتها  الدراسة  هذه  تستقي 
للقصص  الدراسة تحليالً  أّن تقدم هذه  اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال، والذي يؤمل 
لتعني معلمات رياض األطفال والعاملني يف الطفولة عىل اختيار قصص مالئمة لألطفال وتسهم 
الدراسات  املزيد من  الباحثني إلجراء  أمام  اآلفاق  الدراسة بفتح  يف تطورهم. كما قد تفيد هذه 

واألبحاث حول نوعية ما يقدم لألطفال من أعمال أدبية يف مرحلة الطفولة املبكرة . 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعترب القصص بوابة الطفل نحو عامله والعوالم األخرى، وسبيالً للمتعة، كما تؤثر القصص 
يف طريقة تفكري األطفال واتجاهاتهم. وتستحوذ التكنولوجيا عىل اهتمامات األطفال وبخاصة 
القصص اإللكرتونية، وتؤثر يف نموهم يف جميع املجاالت النمائية العاطفية واملعرفية واالجتماعية 
واألخالقية، واللغوية والجسمية. من أجل ذلك كله ينبغي اختيار القصص املالئمة لألطفال وفق 

معايري أدب األطفال وجودة القصص اإللكرتونية. وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة االتية: 

ما القصص اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال يف محافظة القدس؟. 1

كيف توظف معلمات رياض األطفال القصص اإللكرتونية؟. 2
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ما هي معايري جودة القصص اإللكرتونية؟. 3

ما هي معايري القصص اإللكرتونية من حيث املضمون؟. 4

ما آراء معلمات رياض األطفال حول توظيف القصص اإللكرتونية يف رياض األطفال؟ . 5

مصطلحات الدراسة:
القصة اإللكترونية:

بعض  استخدام  خالل  من   )CD( مدمجة  أقراص  عىل  برمجتها  تمت  التي  القصة  هي 
التقنيات الحديثة املتعلقة بالصوت والصورة والرسوم الكرتونية املتحركة، بحيث تالئم الطفل يف 
مرحلة رياض األطفال، وتناسب ميوله واتجاهاته وتساعد عىل تنمية مهاراته اللغوية . )العريان 

)2015،

رياض األطفال: 
مؤسسات خاصة برتبية األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني الثالثة والسادسة، وهي تعتني 
التي  املعلومات  تكسبهم  التي  األنشطة  من  العديد  لهم  مقدمًة  جوانبهم  جميع  من  باألطفال 
تتالءم مع حاجاتهم إىل جانب إكسابهم السلوكيات املرغوب فيها ليكونوا مقبولني يف مجتمعهم . 

معايير أدب األطفال:
الجملة التي يُْستَنُد إليها يف الحكم عىل جودة القصص يف ضوء ما تتضمنه العبارة من وصف 
للقصص اإللكرتونية. وهي بمثابة محكات يقاس يف ضوئها جودة قصص األطفال اإللكرتونية 

من حيث الشكل واإلخراج واملضمون. 

  حدود الدراسة: 
الحدود البشرية: اقترصت الدراسة الحالية عىل مديرات ومعلمات رياض األطفال يف محافظة 

القدس.

الحدود المكانية: اقترصت الدراسة الحالية عىل رياض األطفال يف محافظة القدس.

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة الحالية يف الفصل الدرايس الثاني من العام الدرايس 2017-
.2018

الحدود الموضوعية: تحددت هذه الدراسة باملفاهيم واملصطلحات الواردة فيها. 

طريقة الدراسة وإجراءاتها:
منهجية الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة تحليل املضمون الذي يعترب أحد أساليب املنهج 
املسحي التحلييل، إذ يعد طريقة علمية تهدف إىل تحليل املادة املكتوبة بطريقة موضوعية وفق 
والكلمات  العبارات  تحليل  يف  تستخدم  علمية  منهجية  وهو   .)2013 عالم،  )أبو  علمي  منهج 

والصور واألصوات تحليالً دقيقاً.

واستخدمت النسب املئوية والتكرارات لتحليل القصص وفق املضمون، واستخدمت املتوسطات 
الحسابية ملعايري جودة القصص اإللكرتونية وكذلك التحليل النوعي الثيماتي للمقابالت. 
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أدوات الدراسة: استخدمت يف الدراسة األدوات االتية: 

أدوات حتليل القصص:
 األداة األولى: قائمة تقدير ملعايير القصص اإللكترونية .

األدب  إىل  الباحثة  رجوع  بعد  اإللكرتونية  القصص  جودة  ملعايري  تقدير  قائمة  الباحثة  أعدت 
التقدير  قائمة  الرتبوي  )Digital Storytelling Rubric, 2014 DeNatale, 2008؛ Digital(وتتضمن 

   )Şeker, 2016, Storytelling Evaluation Rubric, 2002(
وتتضمن قائمة التقدير عرشة معايري وهي )الصورة، والصوت والحركة، والصوت، 
واملوسيقا، واملوسيقا التصويرية، واالنتقال يف أحداث القصة التصويرية، واالتساق السمعي 
البرصي، ومدة القصة، وعرض القصة، ومظهر الطفل يف القصة(. وتضمنت قائمة التقدير 
ثالثة مستويات )ممتاز، متوسط، وبحاجة إىل تطوير( مع توصيف لفظي لكل مستوى يف كل 
معيار من املعايري العرشة. وأعطيت ثالث عالمات للممتاز، وعالمتني للمتوسط، وعالمة واحدة 
بحاجة إىل تطوير ويوجد توصيف لكل معيار يف املستويات الثالثة )ملحق 1(. 

األداة الثانية: مقياس معايير أدب األطفال
أعدت الباحثة قائمة بمعايري أدب األطفال من حيث املضمون واملحتوى، وتتضمن القائمة 
ونريوخ،2005؛  الخالص  2015؛  )الخالص،  الرتبوي  األدب  من  الباحثة  استقته  معياراً   )28(
 ،)  ŞAHBAZ, ،2012؛Al-Barakat, 2003 ؛    Pantaleo, 20042009؛ وخضوري،  احشيش 
األداة عىل  الباحثة بعرض  القصص. وقامت  األطفال وتحليل  أدب  وكذلك من خربتها يف مجال 
املحكمني وعددهم )7( ممن يحملون درجة الدكتوراه يف الرتبية واملناهج والطفولة، وبعد إجراء 
التعديالت تم وضع األداة يف صورتها املناسبة، ومن ثم تحليل القصص اإللكرتونية يف ضوء معايري 

أدب األطفال.  

  ضوابط حتليل املضمون:
تم تحليل املضمون للقصص اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال عينة الدراسة وعددها 

)50( قصة وفقاً للضوابط اآلتية: 

تحديد هدف عملية التحليل وهو معايري أدب األطفال.	 

اتخاذ الكلمة والجملة وحدة للتحليل نظراً ملالءمتها لطبيعة الدراسة.	 

اعتماد ما ورد يف األدب الرتبوي فيما يتعلق بمعايري أدب األطفال أساساً للتحليل.   	 

شمولية التحليل لكل القصص اإللكرتونية.	 

مشاهدة القصص مشاهدة متعمقة وتحليله.	 

صدق التحليل: 
التي تم تحليلها فيما يتعلق بتحليل قصص األطفال اإللكرتونية  البيانات  الباحثة  عرضت 
التدريس  وأساليب  والطفولة  املناهج  يف  الدكتوراه  درجة  يحملون  ممن  محّكمني  أربعة  عىل 

واالستئناس بآرائهم واقرتاحاتهم فيما يتعلق بالتحليل. 
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ثبات التحليل: 
من أجل الكشف عن ثبات تحليل البيانات اتبعت الباحثة ما يأتي:

التحليل مرة أخرى يف  أعادت  ثم   2018، آب  اإللكرتونية يف شهر  القصص  الباحثة    حللت 
نهاية شهر أيلول 2018( ويسمى هذا النوع من التحليل الثبات عرب الزمن وفقاً للجدول )1(:

جدول )1( التحليل عبر الزمن 

الدليل 
معامل الثبات نقاط االختالفنقاط االتفاقالتحليل الثانيالتحليل األول

7876746 %0.95

املقابالت الفردية شبه املقننة ملعلمات رياض األطفال: 
بهدف التوصل إىل فهم أعمق لوجهات نظر املعلمات، تّم إجراء سلسلة من املقابالت الفردية، 
املقابالت بشكل عام بني نصف ساعة إىل ساعة، باستثناء )5( من  املقننة، تراوحت مدة  شبه 
املقابالت استغرقت أقل من نصف ساعة، وطلبت )10( معلمات إرسال األسئلة إليهن إلكرتونياً 

لتعبئتها.

  الصدق النوعي يف املقابالت:
 تّم استخدام أجهزة تسجيل صوتي للباحثة وزميلتها التي استعانت بها عىل حدة، وكذلك تّم 
تفريغ استجابات املعلمات واملديرات من قبل الباحثة وزميلتها بشكل منفصل، ثم تمت املقاربة 
الرتبوي  األدب  قراءة  بإعادة  الباحثة  قامت  كما  وزميلتها.  الباحثة  تحليل  نتائج  بني  واملقارنة 
والدراسات السابقة بتعمق، وتم تحليل نتائج الدراسة الحالية يف ضوء ما عربت عنه املعلمات 

واملديرات من استجابات لألسئلة.

وعن تحليل القصص حللت الباحثة القصص واستعانت بزميلة لها لتحليل القصص. 

 عينة الدراسة:
توجهت  حيث  القدس  محافظة  يف  أطفال  روضة  عرشين)20(  من  الدراسة  عينة  تألفت 

الباحثة إىل رياض األطفال، ووافقت )20( مديرة عىل املشاركة يف الدراسة. 

كما تألفت عينة الدراسة من عرشين )20( مديرة روضة من رياض األطفال املشاركة يف 
الدراسة، وأربعني )40( معلمة أطفال حيث تم اختيار معلمتني من كل روضة بطريقة عشوائية، 

وتحليل عينة من القصص اإللكرتونية املقدمة يف رياض األطفال وعددها )50( قصة.  

أخالقيات الدراسة:
واالكتفاء  واملعلمات  األطفال  رياض  أسماء  ذكر  عدم  العلمي  البحث  أخالقيات  اقتضت 

بإعطائهم رموزاً، وذلك حفاظاً عىل رسية املعلومات ومهنية البحث.  

إجراءات الدراسة:
طبقت الباحثُة الدراسَة من خالل الخطوات اآلتية:

وطلبت 	  األطفال،  رياض  مديرات  مع  واجتمعت  األطفال،  رياض  إىل  الباحثة  توجهت   
إليهن املشاركة يف الدراسة.
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اختيار رياض األطفال التي وافقت مديراتها عىل املشاركة يف الدراسة.	 

اجراء مقابالت مع مديرات رياض األطفال.	 

اجراء مقابالت مع معلمات رياض األطفال.	 

تجميع القصص اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال.	 

بناء مقاييس التحليل للقصص اإللكرتونية.	 

عرض األدوات عىل املحكمني	 

حضور القصص اإللكرتونية وتحليلها وفقاً ملعايري أدب األطفال. 	 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
محافظة  يف  األطفال  رياض  يف  املستخدمة  اإللكرتونية  القصص  ما  األول:  السؤال  نتائج 

القدس؟

لإلجابة عن أسئلة الدراسة حللت الباحثة املقابالت التي أجريت مع معلمات رياض األطفال 
وبينت   - الدراسة  عينة  األطفال-  رياض  يف  املستخدمة  اإللكرتونية   القصص  حول  ومديراتها 
النتائج أّن جميع معلمات رياض األطفال- عينة الدراسة- وعددهن )40( معلمة يوظفن القصص 

اإللكرتونية، وبلغ عدد القصص التي ذكرتها املعلمات ) 50( قصة، كما يظهر يف الجدول )1(

جدول )1( قائمة بالقصص اإللكترونية املستخدمة يف رياض األطفال 

عدد املعلمات أسماء القصص أنواع القصص

القصص الدينية واألخالقية
 

األمانة
الحمار الكسول

سارة مع قصة الكذب
نمل سليمان 

الصدق
الرجل الصالح والكلب

10
30
20
32
15
29

قصص الليدي بريد
 

سندريال
ليىل والذئب

الذئب والجدي أّن السبعة
الدجاجة الصغرية وحبات القمح

األمرية النائمة

40
40
30

 30
28

قصص أطفال قبل النوم
 

سارة البندق
الفيل والنملة

الصندوق الطائر
سلطان العجوز

األسد والفأر
الديك الذكي

يحيى والفواكه
البيضة الذهبية

األدغال
بائعة الكربيت

ملكة الثلج
البطة القبيحة
الكعكة الهاربة
كفى يا طارق

10
16
11
5

13
10
8

19
28
37
33
30
33
15
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قصص عمتو آية
 

 إنني أستطيع
ليىل تغادر البيت
كوني صديقتي

شادي والعصفور
النزهة املميزة

21
7
9

15
11

قصص علمية
 

الفصول األربعة
 رحلة يف الكون

قصة سفروت وشجرة التوت
البطيخ

زيد والعلوم
رس ملوحة البحار

30
19
4

17
16
8

19 أأنا لست شقياً قصص محلية

قصص واقعية
 

قصة الولد الشقي
كاسرت يصلح كل يشء

30
28

16الطفل الذي ال يعرف الخوفحكايات عاملية

قصص تعليمية
 

الحروف تخرج من البيت
اختفت الحروف

منازل األعداد
حديقة األرقام
األرقام العربية

38
33
37
35
32

قصص لألطفال ذوي اإلعاقة

موقف االحتياجات الخاصة 
قصة لذوي االحتياجات الخاصة ،  انتصار

أحمد الغريق 
كرتون دانية 1
كرتون دانية 2

7

5

3

10

10

1045املجموع

للمجموعات  املستخدمة يف رياض األطفال وفقاً  القصص  أكثر  أّن  الجدول )2(  يظهر من 
هي املجموعة القصصية حكايات قبل النوم، والتي تضمنت )14( قصة يليها القصص الدينية 
العلمية )6( وقصص لألطفال ذوي اإلعاقة )5(  واألخالقية، وتضمنت )6( قصص، والقصص 
قصص القصص التعليمية، )5( وقصص عمتو آية )5( وقصص الليدي بريد )5( وأقل مجموعة 
قصصية هي الحكايات العاملية، والقصص املحلية. وأّن أكثر قصة توظف يف الروضة هي قصة 

الحروف تخرج من البيت )38( أما قصة أحمد الغريق فهي أقل قصة مستخدمة. 

نتائج سؤال الدراسة الثاني: كيف توظف معلمات رياض األطفال القصص اإللكترونية؟

معلمة   )30( أّن  الدراسة  عينة  األطفال  رياض  معلمات  مع  املقابالت  تحليل  نتائج  بينت 
)75%( يستخدمن القصص اإللكرتونية يف الروضة يف وقت نشاط القصة، وقبل نهاية الدوام، 
وأّن عرض القصص اإللكرتونية يتم وفقاً للربنامج اليومي للروضة، بحيث يتناسب مع الربنامج 

اليومي الروضة ومع الربنامج اليومي للروضة يف الوقت التي تراه املعلمة مناسبا.   

 بينت )25( معلمة أي ما نسبته )62%( أّن عرض القصص اإللكرتونية يتم يف بداية الدوام 
أو يف نهايته.

اقتباسات من آراء المعلمات في المقابالت: 

املعلمة )25(: ويكون العرض إما يف بداية الدوام الصباحي مثالً لعرض مفهوم جديد، أو يكون 
يف الحلقة الختامية 
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املعلمة )10(: يتم اختيار وقت عرض القصص بما يتوافق مع الربنامج اليومي للروضة. 

املعلمة )17(: ليس سهالً اختيار وقت عرض القصة فنختار القصص حسب شاشة العرض 
وإمكانية استخدمها يف الروضة. 

القصص  من حيث جودة  اإللكترونية  القصص  ما هي معايير  الثالث:  الدراسة  نتائج سؤال   
اإللكترونية؟

واستخرجت  اإللكرتونية،  القصص  الباحثة  حللت  الثالث  الدراسة  سؤال  عن  لإلجابة 
يتم تحديد درجة متوسطات معايري جودة  لكل معيار عىل حدة، وحتى  الحسابية  املتوسطات 

القصص اإللكرتونية تم اعتماد الدرجات اآلتية كما يف الجدول )3(

جدول )3( درجة متوسطات معايير القصص اإللكترونية 

مدى متوسطها الحسابيالدرجة

1  -    1:66منخفضة

1:66- 2: 33متوسطة

2:34- 3عالية

وتم تحليل القصص اإللكرتونية واستخرجت املتوسطات الحسابية لكل معيار عىل حدة كما 
يظهر يف الجدول )4( 

جدول )4( معايير القصص اإللكترونية من معايير جودة القصص اإللكترونية  
املتوسط الحسابياملعايريم

2.18  الصورة 1

1.6 الصوت والحركة2

2الصوت3

1.8املوسيقا التصويرية 4

2املوسيقا 5

1.9االنتقال يف أحداث القصة التصويرية6

1.84 سمعي وبرصي7

2.2مدة القصة8

2.2عرض القصة9

1.7مظهر الطفل10

1.94 مجموع املتوسطات11

أّن مجموع املتوسطات الحسابية ملعايري القصص اإللكرتونية من  يظهر من الجدول )4( 
حيث معايري جودة القصص اإللكرتونية بلغ )1.94( أي بدرجة متوسطة مما يعني أّن القصص 
الحسابي  املتوسط  وبلغ  اإللكرتونية،  القصص  جودة  معايري  حيث  من  متوسطة  اإللكرتونية 
بدرجة  أي   )1.6( والحركة  للصوت  الحسابي  املتوسط  وبلغ  مقبولة.  بدرجة   )2.18( للصورة 
ضعيف وبحاجة إىل تطوير ففي معظم القصص يظهر الصوت ضعيفاً، وال يتناغم مع أحداث 
وبلغ  متوسطة،  درجة  وهي   )2( الحسابي  املتوسط  بلغ  الصوت  وضوح  حيث  ومن  القصة، 
املتوسط الحسابي للموسيقا التصويرية )1.8( وهي درجة متوسطة حيث تثري املوسيقا استجابة 
عاطفية غنية تتطابق إىل حد ما مع القصة، وبلغ املتوسط الحسابي لجودة املوسيقى )2 ( أي 
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القصة  إىل  الكثري  االنتباه، ولكنها ال تضيف  املوسيقا كافية، وال تشتت  إّن  إذ  بدرجة متوسطة 
وبلغ املتوسط الحسابي  لالنتقال يف أحداث القصة التصويرية )1.9(، وهي درجة متوسطة حيث  
االنتقال فيها بسهولة ويرس وتناسق. ومن حيث  يتم  القصة وأحداثها  املقاطع من  إّن  بعض 
التناسق السمعي البرصي، فقد بلغ املتوسط الحسابي لها)1.84( وهي درجة متوسطة يوجد 
تناسق بني الصوت والصور يف بعض أحداث القصص. وعىل صعيد مدة القصة فقد بلغ املتوسط 
وهي   2.2 الحسابي  املتوسط  بلغ  فقد  القصة  عرض  متوسطة،  درجة  وهي   )2.2( الحسابي 
درجة متوسطة، وأما مظهر الطفل فقد بلغ املتوسط الحسابي له )1.7(، وهي درجة متوسطة 
أي املظهر الخارجي لبعض الشخصيات يف القصة متوسط وال يتناسب مع أعمار الشخصيات 

وأدوارها. 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أّن معظم القصص اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال 
هي قصص ورقية تم تحويلها إلكرتونياً، ولكنها غري تفاعلية. وهذا بدوره يؤثر عىل نوعية اختيار 
القصص اإللكرتونية وجودتها، وتتشابه هذه النتيجة مع دراسة املنجومي )2016( التي بينت أّن 
القصص اإللكرتونية ال تدعم فكرة التفاعلية بأشكالها املختلفة، وأّن القصص التي يتم عرضها 

تقترص عىل رسومات وصور متحركة وأصوات. 

 )Behmer, Schmidt,  & Schmidt,  2006 ؛Şeker, 2016 ؛Pelayo, 2013( وهو ما دعا إليه
بأهمية توفري جملة من الرشوط واملعايري يف القصص اإللكرتونية تتمثل يف جودة الصوت، واتساق 
الصوت مع النصوص، ونوعية املوسيقا ودرجة تأثريها، والرسومات املتحركة يف القصة، وجودة 

نصوص القصة، وصوت الراوي نفسه ومدى إتقانه لرسد القصة. 

نتائج سؤال الدراسة الرابع: ما هي معايري القصص اإللكرتونية من حيث املضمون؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع حللت الباحثة القصص اإللكرتونية من حيث املضمون، 
واستخرجت التكرارات والنسب املئوية لكل معيار من املعايري عىل حدة كما يظهر يف الجدول )5( 

جدول )5( معايير القصص اإللكترونية من حيث املضمون 

  التكرارات العبارة م

3 تشجع القصة عىل احرتام األطفال ذوي اإلعاقة 1

17  تشجع القصة الطفل عىل التساؤل2

30تظهر القصة العالقة اإليجابية بني األطفال 3

18تظهر القصة العالقة اإليجابية بني الطفل والراشد 4

10تظهر القصة الطفل الباحث5

5تظهر القصة الطفل املخرتع   6

6تظهر القصة الطفل املتعاطف مع اآلخرين 7

5تظهر القصة الطفل الودود 8

15تحاكي القصة بيئة الطفل 9

10تقدم القصة صورة إيجابية عن األطفال 10

8تتناسب القصة مع خصائص أطفال الروضة )6-3( 11

-تظهر القصة الطفل البطل 12

8تدعو القصة الطفل للتأمل والتفكري13

20تثري القصة خيال الطفل14

14تنمي القصة القيم عند األطفال 15

18تزود القصة األطفال باملعارف 16

6تدعو القصة الطفل إىل احرتام اآلخر17

2تنمي القصة الوعي البيئي واملحافظة عىل البيئة  18

3تحتوي القصة عىل أنشطة علمية تعلميه  19

-تعزز القصة استقاللية الطفل20
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4تنمي القصة حب العمل واملثابرة لدى األطفال21

2تشجع القصة الطفل عىل حب وطنه22

4 تصور القصة العالقات األرسية بصوره إيجابية  23

-تعرف القصة الطفل عىل تراثه 24

-تعرف القصة الطفل عىل تراث الشعوب25

6تعزز القصة االنتماء الديني26

4تظهر القصة األطفال ذوي اإلعاقة بصورة إيجابية27

2تشجع القصة الطفل يف التعبري عن ذاته28

220املجموع

يظهر من الجدول ) 5( أّن )30( قصة تُظهر العالقة اإليجابية بني األطفال، و)20( قصة تثري 
خيال الطفل، وأّن )18( قصة تظهر العالقة اإليجابية بني الطفل والراشد، و)17( قصة تشجع 
األطفال عىل التساؤل و)15 ( قصة تحاكي بيئة الطفل. ولم يظهر أي قصة تظهر الطفل البطل، 
أو التي تعرف الطفل عىل تراثه وتراث الشعوب األخرى، أو التي تعزز استقاللية الطفل. وتعزو 
الباحثة هذه النتيجة إىل أّن القصص اإللكرتونية املستخدمة من ذي قبل لم تحلل وفق معايري أدب 
األطفال، ولم تُراَع يف اختيار القصص من قبل رياض األطفال معايري أدب األطفال سالفة الذكر. 

القصص وتحليلها قبل  إىل مراجعة   )Garrety, 2008( وجري )2015 )الجابري،  وقد دعا 
تقديمها لألطفال، ألنها تؤثر فيهم وتؤثر عىل تقبلهم للقصص، كما بينا أهمية اختيار القصص 
التي تثري مشاعر األطفال وعواطفهم، وخيالهم وتنمي لديهم مهارات االستماع واالستماع الناقد، 

والتحليل والربط واالستنتاج والتأمل. وهذا ما لم يظهر يف الكثري من القصص اإللكرتونية . 

القصص  توظيف  حول  األطفال  رياض  معلمات  آراء  ما  الخامس:  الدراسة  سؤال  نتائج 
اإللكترونية في رياض األطفال؟ 

حللت الباحثة املقابالت تحليالً ثيماتياً؛ وذلك بتفريغ ما ذكرته املعلمات عىل الورق كالً عىل 
واعتماد  األطفال،  رياض  معلمات  ذكرتها  وعبارة  وجملة  كلمة  لكل  الفاحصة  والقراءة  حدة، 
رئيسة  وموضوعات  مجاالت،  يف  املتقاربة  أو  املتشابهة،  األفكار  وضع  لالستجابات،  الرتميز 

)Main Themes(، وعليه استنبطت الباحثة املجاالت الرئيسة آلراء املعلمات كما يأتي: 

األسس التي يتم اختيار القصص اإللكرتونية يف ضوئها من وجهة نظر املعلمات: 

لعمر  مالئمة  قصص  اختيار  وأهمية  )77%(-رضورة  نسبته  ما  -أي  معلمة   )31( بينت 
األطفال وخصائصهم، واحتياجاتهم. وأن تنمي جوانبهم املختلفة. 

الهادفة  القصص  اختيار  أهمية  )72%(-إىل  نسبته  ما  -أي  معلمة   )29( أشارت  كما 
والتعليمية، والتي تركز عىل الجانب األخالقي.  

وأشارت )17( معلمة )43%( إىل أهمية اختيار القصص املالئمة للموضوعات التدريسية يف 
الروضة، وأن تتناسب مع برنامج الروضة، ويكون لها هدف واضح. 

املجتمع  لثقافة  وفقاً  اإللكرتونية  القصص  اختيار  أهمية   )%23( معلمات  وأظهرت)9( 
وعاداته وتقاليده. ولم تظهر أي معلمة اختيار قصص ذات جودة عالية يف الصوت واألداء كي 

ينجذب األطفال إليها. 

 اقتباسات من آراء المعلمات في المقابالت:

 املعلمة )17(: أفضل اختيار القصص املناسبة لعمر األطفال.

املعلمة )34(: أّن تكون مناسبة للموضوع التعلمي.
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واإلدراكية  العقلية  املختلفة  النمو  تنمي جوانب  التي  القصص  اختيار  األصل   :)9( املعلمة 
والحسية والحركية.

املعلمة)15( ينبغي البحث عن قصص مالئمة للوحدة التعليمية. 

بواعث توظيف القصص اإللكترونية  من وجهة نظر المعلمات:
لها  األطفال  للقصص هو حب  اختيارهن  أّن سبب   )%63( )25( معلمة ونسبتهن  عربت 
وشغفهم يف القصص التي يظهر فيها الصوت والحركة. بينما أشارت )17( معلمة )42%( إىل 
أّن سبب اختيار القصص اإللكرتونية هو أّن عرض القصة بالطريقة االعتيادية عىل شكل كتاب 
أصبح ممالً، وال يثري انتباه األطفال واهتمامهم، وبخاصة ملا للقصص اإللكرتونية من استثارة 
أكثر من حاسة لدى الطفل، ورغبة الطفل يف تقليد األصوات والحركات. حتى إّن )9( معلمات 
)23%( أطلقن وصف استخدام القصة عىل شكل كتاب بالطريقة التقليدية ومرد ذلك اعتقادهن 

بأّن القصص اإللكرتونية والتكنولوجيا من الطرق الحديثة يف التعليم. 

أّن التكنولوجيا زادت من حب األطفال لالكتشاف، وتعرف كل  بينت )18( معلمة )%33( 
بينت  كما  عليها،  إقباله  وزيادة  الطفل  حياة  إىل  التكنولوجيا  دخول  بعد  وبخاصة  جديد.  يشء 
)23( معلمة )58%( أّن القصص اإللكرتونية مهمة يف إيجاد عالقة إيجابية بينه وبني معلمته 

من جهة، وبينه وبني أطفال صفه. 

 اقتباسات من أقوال املعلمات: 
املعلمة )9(: تعمل القصص عىل إثارة انتباه الطفل والرتفيه واسعادهم.

 املعلمة )1(: تنمي القصص اإللكرتونية االنتباه عند األطفال.

املعلمة )35(: تشكل القصة حلقة وصل مهمة وجيدة بني املعلمة والطفل.

املعلمة )19(: جميل استخدام أسلوب القصص اإللكرتوني، ولكن ليس بكثرة ألّن ذلك يؤثر 
عىل نمو عقل الطفل ونظره وقلة االستماع للكبار.  

ينبغي  لهذا  تكلفة،  وأكثر  مملة،  األطفال  لدى  التقليدية  الطريقة  أصبحت   :)40( املعلمة 
توفري قصص إلكرتونية.

 معوقات توظيف القصص اإللكترونية: 
أشارت )33( معلمة إىل الصعوبات التي تواجههن عند توظيف القصص اإللكرتونية، والتي 
ومكربات  والحاسوب،  العرض)الربوجكرت(،  جهاز  توفر  حيث  من  مادية  صعوبات  يف:  تتمثل 

الصوت، وخاصة للواتي يعملن يف املناطق النائية.

اختيار قصة مالئمة لألطفال، وبنفس  أنهن يواجهن صعوبة يف  إىل  وأشارت )14( معلمة 
الوقت تسهم يف تحقيق األهداف الرتبوية. وبينت )20( معلمة أّن أكثر الصعوبات التي يواجهنها 
هي عدد األطفال الكبري يف الصف، والذي يحول دون عرض القصص بصورة فاعلة. كما بينت 

نتائج الدراسة حاجة املعلمات إىل تدريب عىل استخدام الربامج اإللكرتونية. 

اقتباسات من أقوال املعلمات: 
املعلمة )18(: أواجه صعوبات يف كيفية عرض القصة ومكانها، لكنني حللت املشكلة برتكيب 

جهاز تلفاز خاص للصف، ونضع القصص عىل فالشه حتى يتم مشاهدته. 
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الروضة  برامج  القصة مع  توافق مواعيد عرض  املعلمة )29(: نواجه مشكلة، وهي عدم 
بسبب وجود شاشة واحدة. 

املعلمة )37(: أواجه مشكلة تتمثل يف عدم توفر الوسائل اإللكرتونية بشكل كاٍف. 

املعلمة )5(: أعتقد أنّنا بحاجة إىل تدريب عىل كيفية استخدام القصص املناسبة لألطفال. 

 املعلمة )22(: أواجه مشكلة عدم انتباه بعض األطفال أثناء عرض القصص اإللكرتونية، 
وعدم توفر املتطلبات الالزمة لعرض القصة. 

اقتراحات لتوظيف القصص اإللكترونية يف رياض األطفال:
قدمت جميع معلمات رياض األطفال -عينة الدراسة – بنسبة )100%( اقرتاحات لتوظيف 

القصص اإللكرتونية يف رياض األطفال تتمثل فيما ييل:

دراسة محتوى الربامج قبل عرضها حتى يتم اختيار املناسب منها. 	 

تحديد األهداف من عرض القصة اإللكرتونية.	 

مشاهدة القصة قبل عرضها عىل األطفال.	 

تعلم توظيف التكنولوجيا، وتشغيل األجهزة قبل استخدام القصص اإللكرتونية.	 

املعلمة 39(: أشجع املعلمات عىل استخدام القصص اإللكرتونية  

املعلمة )26(: أفضل اختيار القصة املناسبة التي تحقق الهدف اختيار قصص قصرية من 
)خمسة إىل عرشة( دقيقة حتى ال يشعر بامللل مناقشة أحداث القصة بعد مشاهدته. 

أخرياً أفىض تحليل القصص اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال يف محافظة القدس، 
وتحليل املقابالت إىل التعرف عىل جودة القصص اإللكرتونية من حيث: الصورة، والصوت، ونوعية 
كاسرت  مثل  متحركة  وغري  ثابتة  شخصياتها  قصصاً  هنالك  إّن  وغريه.إذ  العرض  ومدة  األداء، 
يصلح كل يشء، والحمار الكسول. وأما القصص التي تتحرك فيها الشخصيات فهي قصص قبل 

النوم، زيد يف العلوم، وقصص الحروف. 

يوجد  البحار  ملوحة  رس  قصة  راوية  إّن  حتى  الصوت  وضوح  إىل  تفتقر  قصص  هنالك 
لديها مشكلة يف لفظ بعض الحروف وهذا بدوره يعكس إشكالية يف عرض القصص اإللكرتونية 
وبخاصة يف مرحلة الطفولة التي تعترب مهمة الكتساب الطفل اللغة من خالل استماعه للمفردات 

والعبارات والنصوص. 

عىل  الرتكيز  من  أكثر  األم  كالم  إىل  واالستماع  والعقاب،  العربة  عىل  القصص  بعض  ركزت 
تفهم احتياجات الطفل وخصائصه يف املرحلة النمائية مما يعكس الحاجة إىل اختيار القصص 
إىل  تدعو  التي  البحار  ملوحة  رس  قصة  وبخاصة  واحتياجاتهم.  األطفال  خصائص  تالئم  التي 
البغضاء واالنتقام بصورة خفية. وهنالك قصص تبث رسائل خفية مثل عدم االكرتاث باآلخرين 

ومشاعرهم، والعناد. 

نمت بعض القصص تفكري الطفل وخياله، إال أّن عددها قليل جداً، مثل زيد والعلوم التي 
أثارت تفكري األطفال وحثتهم عىل طرح األسئلة. بيد أّن هذا غري كاٍف، وال يرقى إىل أهمية توظيف 

القصص التي تسهم يف تنمية الطفل وتطوره. 

إىل  ليؤسس  كاٍف  هذا غري  أّن  بيد  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  إىل  القصص  قليل من  عدٌد  توجه 
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لونهم  النظر عن  وإمكاناتهم، برصف  أطيافهم، وظروفهم، وقدراتهم،  بكافة  األطفال  حضور 
وبيئتهم التي ينحدرون منها، وهذا ما لم تستطع القصص االلتفات إليه. وعن قصة أحمد الغريق 
أّن هذه القصة ال تحتوي يف مضمونها أي يشء له  إال  أنّها موجهه لألطفال ذوي اإلعاقة  كتب 

عالقة باألطفال ذوي اإلعاقة. 

خصائص  يالئم  ال  تقليدي  بقالب  واألعداد  الحروف،  تعليم  عىل  التعليمية  القصص  ركزت 
األطفال واحتياجاتهم إىل االكتشاف والتجريب. 

التوصيات:
بناء عىل نتائج الدراسة تويص الباحثة بما يأتي:

عقد ورش عمل وبرامج تدريبية ملعلمات ومديرات، رياض األطفال حول معايري أدب 	 
األطفال، وأسس اختيار القصص لألطفال. 

اختيار قصص األطفال التي تحقق معايري أدب األطفال وتحويلها إلكرتونياً. 	 

 إنتاج قصص إلكرتونية تفاعلية تشجع األطفال عىل التفاعل معها.	 
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الملحق )1( معايير جودة القصص اإللكترونية

بحاجة إىل تطويرمتوسطممتاز املعايريم

1
  الصورة 

ونغمات  مريحة  أجواء  الصورة  تخلق 
متميزة تتطابق مع كل القصة 

ونغمات  مريحة  أجواء  الصورة  تخلق 
متميزة تتطابق مع بعض أجزاء القصة

محاولة ضئيلة إليجاد أجواء مريحة 
يف القصة 

 الصوت 2
والحركة

تتناسب وتتناغم رسعة الصوت واإليقاع 
مع أحداث القصة 

مع من حني آلخر الكالم رسيع جداً أو بطيء  يتناغم  وال  ضعيف  الصوت 
أحداث القصة

3

الصوت

األطفال  ويجذب  واضح  الصوت 
لالستماع للقصة ويوجد تنويع يف نربات 

الصوت 

األطفال  ويجذب  واضح  الصوت 
يف  تنويع  يوجد  وال  للقصة  لالستماع 

نربات الصوت

الصوت غري واضح وال يوجد تنويع 
يف نربات الصوت

املوسيقا 4
التصويرية 

تثري املوسيقا عواطف األطفال وتتطابق 
بشكل كبري مع القصة

غنية  عاطفية  استجابة  املوسيقا  تثري 
تتطابق إىل حد ما مع القصة 

األطفال  عواطف  املوسيقا  تثري  ال 
ومشاعرهم 

5
املوسيقا 

وتضيف  تباه  أّن  ال  تشتت  وال  كافية، 
أجواء إىل القصة

االنتباه،  تشتت  وال  كافية،  املوسيقى 
ولكنها ال تضيف الكثري إىل القصة

املوسيقا مشتتة وغري مناسبة 

االنتقال يف 6
احداث القصة 

التصويرية

يتم االنتقال يف مقاطع القصة وأحداثها 
بسهولة ويرس وبتناسق 

بعض املقاطع من القصة وأحداثها يتم 
االنتقال فيها بسهولة ويرس وتناسق 

بني  االنتقال  يف  تناسق  يوجد  ال 
مقاطع القصة واحداثها

7
 سمعي وبرصي

كل  يف  الصوروالصوت  بني  اتساق  يوجد 
القصة 

يف  والصور  الصوت  بني  تناسق  يوجد 
بعض أحداث القصة

ال يوجد تناسق بني الصوت والصور 

8

مدة القصة

وال  طويلة   ليست  مالئم  القصة  طول 
قصرية ال تتعدى )20( دقيقة ويتناسب 

مع خصائص األطفال وتركيزهم

 )40 إىل  دقيقة   20( ما بني  القصة  مدة 
دقيقة 

لألطفال  مالئم  غري  القصة  طول 
 )10( من  أقل  فإما  ولخصائصهم 

دقائق أو أكثري من 40 دقيقة

9

عرض القصة

وممتعة  جذابة  بطريقة  القصة  تعرض 
استمرار  األطفال عىل  لألطفال وتشجع 

املشاهدة

وممتعة  جذابة  بطريقة  القصة  تعرض 
ولكنها ال تشجع االطفال عىل استمرار 

املشاهدة 

تعرض القصة بطريقة مملة

10

مظهر الطفل

الشخصيات  لجميع  الخارجي  املظهر 
أعمار  مع  ويتناسب  مقبول  القصة  يف 

الشخصيات وأدوارها

املظهر الخارجي لجميع الشخصيات يف 
أعمار  مع  يتناسب  وال  مقبول  القصة 

الشخصيات وأدوارها

املظهر الخارجي لشخصيات القصة 
غري مقبول مقبول  
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العدد الثمانونمجلة الطفولة العربية تنمية القراءة والكتابة يف الطفولة املبكرة

املؤلف: الدكتور /فتحي محمود احميدة
النارش: دار الفكر – نارشون وموزعون

سنة النرش: 2013

عدد الصفات: 206

عرض ومراجعة: األستاذ الدكتور/ أكرم عادل البشري
أستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس-كلية الرتبية -جامعة الكويت 

يرّكز هذا الكتاب عىل تنمية مهارات القراءة والكتابة يف 
املرحلة األهم من مراحل  املبكرة، بوصفها  الطفولة  مرحلة 
كفاءته  بناء  يف  دور  من  تلعبه  ملا  للطفل،  اللغوي  النمو 
قراءة  اللغة  لتعلم  واستعداداته  مهاراته  وتكوين  اللغوية، 
وكتابة وتحّدثاً واستماعاً يف سنوات عمره الالحقة.  واقتصار 
املؤلف  بّرره  والكتابة،  القراءة  مهارتي  تنمية  عىل  الكتاب 
متكاملتني  بنائيتني  مهارتني  بوصفهما  كتابه،  مقدمة  يف 
يف  األخرى  عىل  منهما  مهارة  كل  وتعتمد  معاً،  تتطوران 

تعّلمها واكتسابها.

وإذا كانت املؤلفات العربية التي تناولت تعليم املهارات 
اللغوية األربع مجتمعة، أو منفردة بواحدة أو أكثر من هذه 
املهارات، تعّج بها املكتبات العربية لكثرتها، وتنّوعها ما بني 
ومكانته؛  املؤلف  وخربة  التأليف  لجودة  تبعاً  وسمني،  غّث 
إال أننا نجد ندرة يف املؤلفات العربية –عكس األجنبية-التي 

تناولت تنمية مهارات القراءة والكتابة للطفل يف سني عمره األوىل قبل التحاقه بالروضة ودخول 
التي  واألساليب  والطرق  اإلسرتاتيجيات  تقديم  عىل  ركزت  العربية  املؤلفات  فمعظم  املدرسة. 
تعني معلم اللغة العربية عىل تعليم مهارات اللغة العربية للطلبة عىل مقاعد الدراسة يف املراحل 
التعليمية الثالثة: االبتدائية واملتوسطة والثانوية، دونما إعارة أدنى اهتمام بتنمية مهارات اللغة 
ليقّدم  احميدة،  الدكتور فتحي  الباحث  ملؤلفه  الكتاب  لذا جاء هذا  املبكرة.  الطفولة  يف مرحلة 
إضافة نوعية يف هذا املجال، بما تضمنه من معرفة علمية قيّمة يف كيفية تنمية مهارات القراءة 
هاتني  تعّلم  عىل  قادراً  فيها  يكون  التي  املرحلة  إىل  الطفل،  عمر  من  األوىل  السنة  من  والكتابة 

املهارتني بانتظام عىل مقاعد الدراسة يف الروضة. 

وهنا يمكن القول إن املعرفة العلمية التي يقّدمها الكتاب ليست معرفة نظرية خالصة يف 
مجال تنمية مهارات القراءة والكتابة يف مرحلة الطفولة املبكرة وحسب، بل هي معرفة مضاف 
البحثية  املؤلف  خربة  عىل  املبنية  اإلجرائية  واألنشطة  واملمارسات  الخربات  من  مجموعة  إليها 
وامليدانية املشهود له بها يف هذا املجال، لكونه املتخصص يف مجال الطفولة املبكرة، والخبري يف 
إعداد املناهج والكتب التعليمية للعديد من املؤسسات التي تُعنى بهذه املرحلة املهمة من حياة 

الطفل.

مراجعة كتاب: تنمية القراءة والكتابة يف الطفولة املبكرة

كتاب العدد
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والكتاب يف فصوله السبعة،  يعّد مرجعاً ألهم املعارف العلمية التي يحتاجها كل من املعلم 
واملختص بمجال تنمية مهارتي القراءة والكتابة يف مرحلة الطفولة املبكرة. وذلك بتقديمه شكالً 
جديداً ومتطوراً لتنمية هاتني املهارتني األساسيتني، مبنياً عىل نتائج أحدث الدراسات الرتبوية 
الحديثة يف ميدان تعّلمهما من السنوات األوىل يف حياة الطفل إىل التحاقه بمرحلة رياض األطفال 

أو املدرسة الحقاً. 

وتناول الفصل األول من هذا الكتاب القيّم، مرحلة بزوغ القراءة والكتابة يف الطفولة املبكرة، 
ويلقي  والروضة.  املدرسة  قبل  ما  طفل  لدى  املهارتني  هاتني  تنمية  يف  مهمة  مرحلة  بوصفها 
الفصل مزيداً من الضوء عىل هذه املرحلة، مظهراً التطور التاريخي ملفهوم بزوغ القراءة والكتابة، 
الفصل عىل  لهذا  املؤلف يف عرضه  واعتمد  املايض.  القرن  منذ عرشينيات  له  االستعداد  وحركة 
الدراسات األولية التي مهدت لظهور حركة » بزوغ القراءة والكتابة لدى األطفال الصغار« التي 
 Mabel( ودراسة مابل موفيت )Arnold Gesell( ظهرت مع التأثري الكبري ألفكار آرنولد جيسل
Morphett( وكارلتون واشبرين )Carleton Washburn( يف رواج أهمية النضج العصبي والعقيل 
التي اهتمت بهذا األمر الحقاً. وقد تبع ذلك  التعليمية  الربامج  املهارتني، وشيوع  لتنمية هاتني 
عرض ألهم النظريات الرتبوية )املعرفية والسلوكية( ورؤيتيهما لتعّلم هاتني املهارتني، ومستوى 
النضج العقيل والعمري للطفل، وما ترتب عليه من االهتمام املتزايد بربامج االستعداد للقراءة 

واختباراته املقننة، واألنشطة الكتابية املرافقة لها. 

لديهم،  اللغوي  التطور  لدى األطفال، ومراحل  الشفوية  اللغة  تنمية  الثاني  الفصل  وتناول 
ونظرية  والبنائية،  والفطرية  السلوكية  الرتبوية:  النظريات  ضوء  يف  لها،  اكتسابهم  وكيفية 
اللغوي. فضالً عن الحديث عن تنمية مهارتي االستماع والكالم وعالقتهما  التطور  هاليداي يف 
بتنمية القراءة والكتابة، وأهم األنشطة الرتبوية التي تساعد الطفل عىل تنمية املهارات اللغوية 

الشفوية، واكتسابهم لها.

الكتاب وأجودها، ملا اشتمل عليه من ركائز نظرية تعنى  الثالث أهم فصول  ويعّد الفصل 
بتعّلم القراءة والكتابة لدى األطفال، اعتمد فيها الباحث عىل التأصيل النظري القائم عىل نتائج 
تنمية  يف  املهمة  الركائز  تناولت  والتي  حديثاً،  املنشورة  واألجنبية  العربية  والدراسات  البحوث 
لألطفال،  مسموع  بصوت  والقراءة  املطبوعة،  باملواد  الوعي  مثل:  والكتابة،  القراءة  مهارتي 
والقصص  الكتب  قراءة  وحّب  والكلمات،  الحروف  ومعرفة  والفونولوجي،  الصوتي  والوعي 
أن  يجب  التي  لألدوار  تفصيالً  الفصل  هذا  قّدم  كما  املبكرة.  الكتابة  وتنمية  بها،  واالستمتاع 
املهمة، وتقديمها بشكل  الركائز  به يف كل ركيزة من هذه  القيام  يمكن ملعلمة رياض األطفال 
إجرائي، يسهل تطبيقها واعتمادها من قبل املعلمات لتطوير أدائهن مستقبالً؛ فضالً عن إفراد 
املبكرة يف  الطفولة  التي تواجه معلمات  التحديات  للحديث عن حجم  الفصل،  مساحة من هذا 
تعليم حروف اللغة العربية، وطريقة نطقها ولفظها حسب مخارجها الصحيحة، والقدرة عىل 
قراءة الكلمات البسيطة من خالل الصور والقصص املصورة واملسموعة، والدور املطلوب منهن 
يف تجاوز هذه العقبات والتحديات؛ فضالً عن دور املعلمات يف تطوير مهارة الكتابة، وأهميتها يف 
تطّور سلوكياتها املبكرة، ومراحل ظهورها لدى األطفال الصغار قبل التحاقهم باملدرسة الحقاً. 

وتضمن الفصل الرابع بيئة تعّلم مهارتي القراءة والكتابة بشكل تفصييل، وذلك بتقسيمها 
إىل بيئتني رئيستني لإلثراء اللغوي: البيئة التعلمية الداخلية الغنية باملواد املطبوعة داخل الصفوف، 
والبيئة التعلمية الخارجية يف ساحة الروضة أو حديقتها. كما يعرض هذا الفصل أهمية البيئة 
الغنية باملواد املطبوعة، واألركان التعليمية داخل الصفوف بتفصيالتها مثل ركن القراءة والكتابة، 
وركن املكتبة، وركن اللعب التمثييل، وركن البحث واالكتشاف، وركن الحاسوب، وركن التعبري 
الفني، ودور املعلمات يف كل ركن من هذه األركان. كما تناول الفصل الرابع الدور الذي يمكن أن 

تقوم به معلمة الروضة يف دعم تعلم القراءة والكتابة يف البيئة الخارجية.

تنمية القراءة والكتابة يف الطفولة املبكرة
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وأفرد الكتاب الفصل الخامس للحديث عن دور األهل )األباء واألمهات خاصة( يف تعلم مهارتي 
يقدمونه  الذي  الدعم  تنميتهما، وحجم  يف  لكونهم رشكاء حقيقيني  ألبنائهم،  والكتابة  القراءة 
لهم بهذا املجال. وقد رّكز هذا الفصل عىل أهمية مشاركة األهل يف دعم تنمية القراءة والكتابة 
لدى أطفالهم، وعوائد هذه املشاركة، واملجاالت التي تحدد هذه املشاركة يف دعم تنمية القراءة 
والكتابة ألطفالهم يف الروضة والبيت. كما ركز هذا الفصل عىل أساليب تواصل معلمات الروضة 
مع أهايل األطفال الشفوي والكتابي يف دعم تنمية القراءة والكتابة، من خالل االجتماعات وورش 
العمل املشرتكة وحلقات النقاش واملكاملات الهاتفية واالتصاالت اإللكرتونية والزيارات املنزلية، 

بشكل يحدد الكيفية التي يمكن أن يتم فيها دمج األهل يف برنامج القراءة والكتابة يف الروضة.

وتناول الفصل السادس من الكتاب اإلسرتاتيجيات التي يمكن للمعلمات الرياض أن يوظفنها 
يف دعم تنمية مهارتي القراءة والكتابة بشكل منفصل لكل مهارة منهما. فبدأ هذا الفصل بتحديد 
مفهوم القراءة ومراحل تطورها لدى الطفل من امليالد إىل خمس سنوات، وتحديد مهارات التهيئة 
للقراءة وطرائق تعليمها وتعلمها بدءاً من الطريقة الصوتية، التي تمثل عماد الطريقة الجزئية 
إىل  وصوالً  )التحليلية(،  الكلية  الطريقة  أساس  تمثل  التي  الكلمة  بطريقة  مروراً  )الرتكيبية(، 
الطريقة التوفيقية يف تعليم القراءة والكتابة التي تجمع مزايا الطريقتني الجزئية والكلية. أما 
ما يخص إسرتاتيجيات دعم تنمية مهارة الكتابة، فعرض هذا الفصل مراحل تطور الكتابة لدى 

الطفل من امليالد إىل الروضة، ومهارات التهيئة الخاصة بمهارة الكتابة، وطرائق تعلمها.

أما الفصل السابع واألخري من هذا الكتاب القيم، فيشتمل عىل أنموذج خاص لتنمية مهارتي 
القراءة والكتابة، يتصف بالعرصية والحداثة، تم بناؤه اعتماداً عىل نتائج األبحاث والدراسات 
األنموذج  هذا  ويف  األطفال.  لدى  والكتابة  القراءة  تنمية  مجال  يف  التطورات  وأحدث  العاملية، 
يُعّرض األطفال من خالله لخربات لغوية غنية ومتنوعة، يمكنه من االستماع للغة والتحدث بها، 
ومحاولة قراءتها، وكتابتها، مما يّولد لديهم وعياً بأن اللغة بأشكالها كافة مسموعة ومحكية 
ومقروءة ومكتوبة ما هي إال وسيلة تواصل رئيسة بني األفراد. وقد جاء هذا النموذج الذي تم 
تحديد األسس النفسية واللغوية التي يقوم عليها، بشكل تطبيقي غني باألمثلة الحية والواقعية 
مسار  هما:   ، النموذج  هذا  فيهما  يسري  البعض،  لبعضهما  مكملني  مسارين  تحديد  خالل  من 
التهيئة للقراءة والكتابة، ودوره تهيئة الطفل لعمليتي القراءة والكتابة من خالل أنشطة ترتبط 
القراءة والكتابة، تُمارس يف بيئة غنية باملثريات والخربات والتجارب. ومسار  بمهارات ما قبل 
تعّلم القراءة والكتابة الذي يهدف إىل تعليم األطفال مهارات القراءة والكتابة الخاصة بمرحلة 
الروضة، التي تشمل املهارات الرئيسة الخاصة بكل مهارة عىل حدة، وطرائق تعلمها بخطوات 
تفصيلية، متبوعة بالصور واألشكال والرسومات التي تساعد املعلمات عىل تطبيق هذا النموذج 

بشكل عميل.

وقد اعتمد مؤلف الكتاب عىل قائمة من املراجع الغنية باللغتني العربية واإلنجليزية، تجاوز 
عددها )82( مرجعاً، منها )25( مرجعاً عربياً، تراوحت ما بني دراسات علمية وأبحاث محكمة 
العربية أو مراكز بحوث متخصصة،  منشورة يف مجالت علمية، تصدر عن عدد من الجامعات 
وكتب مؤلفة حديثاً، أو مرتجمة، وتقارير صادرة عن مؤسسات تُعنى بالطفولة املبكرة، يمكن 
عّدها مراجع أساسية يف مجال الطفولة املبكرة. و )57( مرجعاً أجنبياً، معظمها دراسات علمية 
منشورة يف مجالت علمية متخصصة، وذات سمعة عاملية لباحثني ومختصني بمجال تعليم اللغة 

ومهاراتها يف مرحلة الطفولة املبكرة.   

وامتاز الكتاب يف فصوله السبعة بلغته الواضحة والبسيطة، دونما تكّلف أو تعقيد يف بناء 
ندر،  ما  إال  واإلمالئية،  النحوية  األخطاء  من  الكتاب  يخلو  يكاد  إذ  وتسلسلها؛  واألفكار  الُجمل 
إعادة طبعة جديدة  إذا ما تقرر  والذي يمكن عّدها أخطاء مطبعية، يمكن تجاوزها بسهولة، 

للكتاب.

تنمية القراءة والكتابة يف الطفولة املبكرة
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النتباه  امللفت  الفني  وإخراجه  للكتاب  الخارجي  الغالف  تنسيق  حسن  من  الرغم  وعىل 
القّراء، إال أنه قد افتقر إىل جانب األلوان للصور املرافقة لألنشطة التدريبية والكلمات واملفاهيم 
األساسية يف املتن، مما أفقده جانباً مهماً يف زيادة توضيح األفكار والخطوات اإلجرائية لتنفيذ 
األنشطة الواردة يف الكتاب، التي تتطلب وجود كلمات أو حروف مميزة بلون مختلف عن باقي 

كلمات الكتاب.

وأخرياً، يمكن القول إن هذا الكتاب هو محصلة خربة املؤلف القيمة، وخالصة ما توصلت 
الطفولة  مرحلة  يف  والكتابة  القراءة  مهارتي  تنمية  مجال  يف  الحديثة  امليدانية  الدراسات  إليه 
من  املبكرة  الطفولة  بمجال  واملختصني  املهتمني  قبل  من  منها،  اإلفادة  يمكن  والتي  املبكرة، 

معلمات وباحثني. 

تنمية القراءة والكتابة يف الطفولة املبكرة
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نظريات اكتساب معنى الكلمة

ناجح عبد الرحيم
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة املغرب- اململكة املغربية 

najihabderrahim111975@gmail.com

مقدمة:
البحث  بها  أن يضطلع  ينبغي  التي  الرهانات  أهم  أحد  اليوم  الكلمة  اكتساب معنى  يشكل 
أبحاثاً متقدمة يف مجال  املعرفية حققت  أن األعمال  إىل  الرتبوي والديداكتيكي. وتجدر اإلشارة 
اكتساب معنى الكلمة، ينبغي أن تشكل منطلقات نظرية لتقديم بدائل من أجل تدقيق النظر يف 
تعلم اللغات وتعليمها. ويقتيض التطرق إىل اكتساب معنى الكلمة طرح السؤالني: ماذا يكتسب 
املتعلم عندما يكتسب الكلمة؟  وكيف يتم ذلك؟ يتصل السؤال األول بمحتوى معجم الفرد، بينما 

يرتبط السؤال الثاني بالسريورات التي يتم بها اكتساب املداخل املعجمية للكلمة أو تعديلها.

ويف  اللغة،  اكتساب  عىل  الضوء  تسليط  يف  الكلمة  معنى  اكتساب  نظريات  أهمية  تتجىل 
إمكانية استثمارها يف صناعة قواميس األطفال، ويف توظيفها يف اختيار نصوص الكتاب املدريس. 
املجاز،...(  االستعارة،  اللفظي،  االشرتاك  )الرتادف،  اللغوية  الظواهر  مختلف  قراءة  إعادة  ويف 
من منظور جديد؛ ألن العودة إىل الطفل هي عودة إىل الجذور األوىل لفهم تطور القضايا اللغوية 

الداللية والذريعية والصواتية والرصفية والرتكيبية.

العديد من  الجديدة من قبل الطفل محط اهتمام  الكلمات  لقد شكل رصد اكتساب معنى 
ال  الكلمة  معنى  تعلم  أن  تفرتض  التي  التعلم  نظرية  نظريات:  بثالث  األمر  ويتعلق  الباحثني. 
يختلف عن تعلم األشياء األخرى. وتقرن تعلم معنى الكلمة من خالل ربطه. وتفرتض النظرية 
الثانية أن تعلم معنى الكلمة يختلف عن تعلم األشياء األخرى. وترى أن تعلم معنى الكلمة متصل 
بقيود ومبادئ. وتعترب النظرية الثالثة أن تعلم معنى الكلمة مقرون بعوامل ذريعية واجتماعية 

أكثر من ارتباطه بالقيود واملبادئ.

الفقرة منظمة كالتايل: نتناول يف البداية نظرية التعلم. ونسلط الضوء عىل نظرية القيود من 
خالل رصد مقومات الفرضيات التالية: الفرضية التقابلية وفرضية السمات الداللية، وفرضية 
بناء النواة الوظيفية والفرضية االصطالحية، وفرضية اليشء الكيل وفرضية التصنيف، وفرضية 
املستوى القاعدي وفرضية اإلقصاء املتبادل. ثم نرصد النظرية الذريعية االجتماعية يف عالقتها 

باكتساب معنى الكلمة، من خالل تناول مقومات نظرية الذهن، وإبراز حدودها.

 1- نظرية التعلم.
باملظاهر  األصوات  قائم عىل ربط  الكلمة  تعلم معنى  أن   )Smith, 2000( تفرتض سميث
املظهر  هو  الجديدة  الكلمة  معنى  أن  يفرتض  الطفل  أن  بينت  وقد  اإلدراكية.  للتجربة  البارزة 
»البارز« )Salient( للسياق غري اللساني. يف هذا الصدد، قامت سميث بالتجربة التالية: قدمت 
ثالثة أشياء إىل مجموعة من األطفال يبلغون من العمر سنتني. ثم وضعت شيئاً رابعاً بعيداً عن 
األشياء الثالثة األوىل. وطفقت تلعب مع األطفال تارة باألشياء الثالثة، وتارة باليشء الرابع. ثم 
قالت: هناك »غازر« )Gazzer( )كلمة تم اختالقها لغرض تجريبي(. والحظت أن جل األطفال 

املقاالت 
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انتبهوا إىل اليشء الرابع باعتباره »اليشء البارز« يف التجربة اإلدراكية، وتم ربط كلمة »غازر« به.

الذريعية  العوامل  بفعل  البارز  اليشء  إىل  انتبه  الطفل  أن  نفرتض  أن  يمكن  ذلك،  ومع 
واالجتماعية، أي من خالل قراءة ما يجول يف ذهن املخترِب كما سنرى يف الفقرة األخرية. وال يمكن 
قبول التأويل املقدم إال إذا تم اإلقصاء الفعيل لقراءة األطفال ملا يجول يف ذهن املخترِب، أو اتجاه 
مالحظته وغريها من السياقات التي تسعف الطفل يف ربط املعنى بالكلمة الجديدة. لذلك، نعترب 
أن ربط الكلمة باملظاهر البارزة للتجربة اإلدراكية كما اقرتح من قبل سميث يفتقر إىل التدقيق.

2 . نظرية املبادئ والقيود:

1.2. الفرضية التقابلية:
معناها  يختلف  القاموس  يف  كلمة  كل  التالية:  املالحظة  من  التقابلية  الفرضية  تنطلق 
بالرضورة عن معاني الكلمات األخرى. وتقوم عىل االفرتاض الذي مؤداه أن الكلمات تختلف يف 
املعنى، وأن الطفل يفرتض أن كل كلمتني يف معجمه الذهني لهما معنيان مختلفان، وأن معنى 
املعجم  اكتساب  »إن  مسبقاً.  لديه  املوجودة  الكلمات  معاني  عن  يختلف  يكتسبه  التي  الكلمة 
وتطوره يشبه تقريباً بناء القاموس. فما ينضاف إليه باستمرار هي معان اصطالحية تختلف 
عن املعاني املتاحة مسبقاً« )كالرك، 67:1983(. وعليه، »فإذا كان مبدأ التقابل مالزماً لطبيعة 

اللغة، فإن األطفال يمكنهم أن يفرتضوه يف أول اكتساب« )كالرك، 10:1987(.

التقابلية للتأكيد عىل ثالثة أمور: أوالً: ال وجود للرتادف  وقد استندت كالرك عىل الفرضية 
يف اللغات الطبيعية؛ ثانياً: الكلمات الجديدة تمأل الثغرات املعجمية املوجودة. ومن ثم، ال يمكن 
أن تكون بديالً للكلمات املوجودة سابقاً؛ وثالثاً: تعرب الكلمات الجديدة عن معان يف املقام األول.

وتفيد الفرضية التقابلية أن الطفل يربط االسم غري املألوف باليشء غري املألوف.  وللتدليل 
عىل ذلك نفرتض التجربة التالية: نقدم للطفل أشياء يعرفها وشيئاً واحداً ال يعرفه. ثم نقدم له 
أسماء يعرفها واسماً واحداً ال يعرفه. ونطلب منه أن يربط االسماء باألشياء. نتوقع أن يربط 

األشياء املألوفة باالسماء املألوفة لديه، واليشء غري املألوف باالسم غري املألوف. 

لذا، يُتوقع أن يتبع الطفل السريورة التالية:

تحدث الناطق عن مجال ‘س’.. 1

واستعمل كلمة غري مألوفة ‘ي’.. 2

ويف الحالة التي يتضمن فيها املجال ‘س’ عنرصاً غري مألوف.. 3

وبما أن الناطق لم يستعمل ‘م’ أو ‘ن’ أو ‘د’، وجميع الكلمات التي أعرفها يف املجال ‘س’.. 4

فإن الناطق يقصد شيئاً آخر غري األشياء التي يمكن التعبري عنها ب ‘م’ أو ‘ن’ أو ‘د’ أو . 5
غريها.

وبالتايل فإنه يجب عىل الناطق أن ينتقي الكلمة ‘ي’ للتعبري عن يشء غري معروف ينتمي . 6
إىل ‘س’، والتي ال أتوفر عىل كلمة تخصها.

وعليه، فإن ‘ي’ تختلف عن ‘م’ و’ن’ و’د’ كل الكلمات املتصلة باملجال ‘س’.. 7

2.2. فرضية السمات الداللية:
هذه  اقرتحت  وقد  الداللية.  السمات  باكتساب  مرتبط  الكلمة  اكتساب  أن  كالرك  تؤكد 
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الفرضية لتفسري اإلفراط يف التوسيع )overextention(. وأكدت كالرك أن الطفل يبدأ يف اكتساب 
معنى الكلمة من خالل اكتساب سمة أو سمتني فقط. اليشء الذي يمكننا من تفسري استعمال 
الطفل السم واحد يف عنونة شيئني أو أكثر. وتعترب كالرك أن السمات األوىل التي يكتسبها الطفل 
هي السمات املحسوسة. وينطلق الطفل من اكتساب السمات املحسوسة إىل السمات املجردة، 
ومن السمات العامة إىل السمات الخاصة. وتقرتح أن السمات الداللية يمكن تقسيمها إىل سمات 
يف  السلبية.  السمات  قبل  يتم  اإليجابية  السمات  اكتساب  أن  وتفرتض  سلبية.  وأخرى  إيجابية 
هذا اإلطار، الحظت أن كالً من »قبل« و«بعد« تشرتكان يف السمة ]+زمن[، وبالتايل يعترب الطفل 
الكلمتني تدالن عىل نفس املعنى يف املرحلة األوىل. ويف مرحلة الحقة يكتسب السمة ]+-تزامن[؛ 
أي أن الكلمتني تدالن عىل مرحلتني زمنيتني مختلفتني، دون أن يعرف أن أحدهما يدل عىل مرحلة 
سابقة عىل األخرى. ويف املرحلة األخرية يعرف أن »قبل« تمتلك السمة ]+قبيل[، يف حني تتوفر 

»بعد« عىل السمة ]-قبيل[. 

وإذا صح أن فرضية اكتساب السمات الداللية تفرس كيفية اكتساب معنى الكلمات من قبل 
الطفل، فإن اكتساب السمات ال يقف عند حدود سن معني، بل يمتد إىل سن متقدم.

وتفرتض كالرك أن الطفل يكتسب السمات أوالً؛ ف"كيتي" )قطة( لدى الطفل يشء له    
أربعة أرجل. لذا، يصح أن يطلق الطفل ‘كيتي’ عىل كل يشء له أربعة أرجل. ويظهر األفراط يف 
التوسيع أيضاً عند استعمال زوج من قبيل )أقل/أكثر( أو )سأل/قال(، حيث يفرتض الطفل أن 
هناك تشابهاً يف املعنى. وإذا كانت كالرك قد حاولت أن تجد تفسرياً لظاهرة االفراط يف التوسيع 
الذي يلجأ إليه الطفل عند بداية اكتساب الكلمات، فإنه من الناحية املنطقية، يتعني أن ننظر يف 
جميع العالقات التي تربط معنى الكلمة التي يستعملها الطفل يف عالقتها بمعنى الكلمة التي 
يستعملها الراشد. بعبارة أخرى، يفرتض لتفسري عملية اكتساب الطفل للكلمات أن نرصد جميع 
العالقات التي تربط معنى الكلمة عند الطفل ومعنى الكلمة عند الراشد؛ أي: االفراط يف التوسيع 

والتطابق وعدم التطابق والتفريط يف التوسيع والتداخل.

3.2. فرضية السمات العامة قبل السمات اخلاصة:
تؤكد كالرك أن سريورة إضافة السمة يتأثر بكل من التطور اإلدراكي/ املعريف للطفل والدخل 
اللساني. ويؤثر التطور اإلدراكي/ املعريف عىل السمات الداللية الجديدة األكثر تعقيداً ويجعلها 
متاحة وقابلة لإلضافة إىل مفاهيم جديدة. ويزود الدخل اللساني الطفل بمعلومات حول صحة 

املفاهيم الجديدة.

ويفرتض الطفل ما ييل: إذا كانت هناك كلمة جديدة يمكن ربطها بأشياء تتوافر عىل كلماتها 
الخاصة، فإنه ينبغي وضع سمة تقابلية تمكنه من التمييز بني املفاهيم الجديدة والقديمة.

يف  فقط  تشرتك   )overextended( املفهوم  مفرطة  الكلمة  مراجع  أن  كالرك  الحظت  وقد 
سمات الشكل والحركة. اليشء الذي يتيح التأكيد عىل أن املفاهيم األولية للكلمات تتضمن فقط 
العامة  السمات  املفهوم من خالل إضافة  الطفل. ويتطور  إدراك  السمات املشتقة مبارشة من 
قبل السمات الخاصة. فالطفل يتعلم أن كالً من »قبل« و«بعد« مرتبطتان بالزمن. ثم يتعلم أن 
كالً منهما مرتبط بمقطع زمني مختلف عن اآلخر. وبعد ذلك، يتعلم أن ترتيب »قبل« قبل »بعد« 

زمنياً.

الكلمات  الطفل يتعامل مع  أن  العامة  السمات  الخاصة قبل  السمات  ويرتتب عن فرضية 
عن  أحداها  تميز  التي  السمات  إضافة  قبل  مرتادفات  أنها  عىل  السمات  بعض  يف  تشرتك  التي 

األخرى.
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4.2. فرضية بناء النواة الوظيفية:
Functional-Core-(الوظيفية النواة  بناء  فرضية   )Nelson,1974( نيلسون  يقرتح 

Construction-hypothesis( التي تؤكد أن الطفل ال يكون يف املراحل األوىل من عمره مفهوماً ليشء 
ال وظيفة بارزة له. ويتوافر اليشء عىل وظيفة بارزة إذا كان شيئاً متاحاً يف املجال الحسحركي 
للطفل.وبالتايل، فإن األسماء األوىل التي يكتسبها الطفل هي األسماء التي تطلق عىل األشياء التي 
يتوافر الطفل عىل مفاهيم لها. ويقرتح نيلسون أن تكوين التصورات من قبل األطفال البالغني 
من العمر 12 شهراً يستدعي ربط تمثيالت األشياء التي تشرتك يف نفس العالقات الوظيفية، أو 

ربط تمثيالت العديد من العالقات الوظيفية لليشء الواحد.

فرضية النواة الوظيفية: 
يمكن أن نصوغ فرضية بناء النواة الوظيفية كما ييل: يالحظ الطفل اليشء، ويقوم بتجريد 
جميع الوظائف. ويميز بني الوظائف التي تشرتك فيها أشياء أخرى، والوظائف التي ال تشرتك 

فيها. ثم يربط العنونة بالوظيفة النواة.

»الكرة«  مفهوم  تميزان  اللتني  األساسيتني  السمتني  أن  الطفل  يعترب  أن  يمكن  لذا، 
هما:«االستدارة« و »القابلية للدحرجة«. ويمكن أن يعترب خاصية »االستدارة« أفضل من خاصية 
» القابلية للدحرجة«. وبالتايل، فإنه عندما يرى شيئاً مستديراً غري قابل للدحرجة، فإنه يعتربه 

»كرة«، وأن أي يشء قابل للدحرجة، وغري مستدير ال يمثل كرة. 

5.2. الفرضية االصطالحية:
معاني  أن  تؤكد  التي  االصطالحية  الفرضية  التقابلية  الفرضية  جانب  إىل  كالرك  تقرتح 
الكلمات اصطالحية سواء عند الطفل أو الراشد. ويقصد باالصطالحية هنا، اتفاق شخصني أو 
املعاني  لبعض  الفرضية كما ييل: ف"بالنسبة  أكثر حول كيفية فعل يشء ما. ويمكن صياغة 
هناك صيغ اصطالحية يتوقع الناطقون توظيفها من قبل الجماعة اللغوية" )كالرك، 2:1987(. 
للفرضية االصطالحية، أن الكلمة التي ينبغي توظيفها لتسمية يشء ما،  يفرتض الطفل، تبعاً 
تسمية  إعطاء  عىل  قادراً  كان  وإن  اللغوية، حتى  الجماعة  قبل  تكون مستعملة من  أن  يتعني 
خاصة به. لذا، يتفادى الطفل توليد كلمات جديدة يعلم أنها موجودة مسبقاً يف املعجم. وعندما 
يقوم بتوليد كلمات جديدة، فإنه يفرتض أنها مختلفة عن الكلمات املوجودة يف معجم الجماعة 

اللغوية.

وتقوم فائدة مبدأ االصطالحية عند الطفل عىل االفرتاض الذي مؤداه أنه ينبغي ضمان التواصل 
»الكريس«  فـ  اليشء.  لنفس  بالنسبة  الكلمة  نفس  ثبات  وضمان  اللغوية،  الجماعة  أفراد  بني 
االستعماالت  كل  االسم يف  نفس  الجماعة عىل  اللغوية. وتحافظ  الجماعة  عند  املعنى  نفس  له 
املستقبلية. ويساعد الراشد عىل ذلك من خالل السؤال الذي يرتدد تكراره عىل مسامع الطفل" ما 

هذا؟" حيث يفرتض الطفل أن املطلوب هو إعطاء اسم متوفر لدى الجماعة اللغوية.

 وتفرس كالرك اكتساب الطفل ملعنى الكلمة اعتماداً عىل مبدئي االصطالحية ومبدأ التقابلية؛ 
ألنهما املبدآن اللذان بإمكانهما تفسري كيف أن الطفل يسمع كلمات قد تدل عىل حدث أو يشء 

أو عالقة أوحالة أو أي جزء منها، ثم ينتقي الربط املناسب بناء عىل إلغاء اإلمكانيات املحتملة. 

6.2. فرضية الشيء -الكلي:
اقرتحت ما ركمان)Markman, 1989 ( فرضية اليشء-الكيل التي تسعى إىل اإلجابة عن      

السؤال التايل: كيف يقوم الطفل بتوسيع معنى الكلمة لتشمل أشياء أخرى؟ وملاذا؟ 
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فعندما يشري الراشد إىل يشء ما ثم يسميه، فإن االسم يمكن أن يدل عىل اليشء بأكمله. وقد 
يدل عىل بعض أجزائه، أو إىل مادته أو خاصياته. ويتعلم الطفل يف البداية أسماء األشياء واألنشطة 
واألحداث. ويربطها باليشء كله. فوفقاً لفرضية اليشء-الكيل )object whole(، يسمي الطفل 
اليشء كله يف البداية حتى وإن كان مكوناً من أجزاء، أويتوافر عىل مادة، أو له عدة خاصيات. فإذا 
قدمنا للطفل مجموعة أشياء يعرفها، وشيئاً واحداً ال يعرفه مكون من عدة أجزاء، ومجموعة 
من األسماء يعرفها، واسم واحد ال يعرفه، فإننا نتوقع أن يربط االسم الذي ال يعرفه باليشء غري 

املعروف كله، حتى وإن كان االسم يرتبط بجزء واحد فقط، أو خاصية واحدة.

وعندما يطلق الطفل االسم عىل اليشء بأكمله، فإنه يفكر يف الكيفية التي بمقتضاها يمكن 
أن يوسع االسم ليشمل أشياء أخرى. وبالتايل يمكن أن يشمل األشياء التي تنتمي إىل نفس املقولة. 
وال يمكن أن تنسحب عىل األشياء التي ترتبطها العالقات املحورية )thematic relations(؛ أي 
الصنايف  التنظيم  إىل  املوز،...(  الولد  يأكل  الفأر،  القط  )يطارد  املحوري  التنظيم  من  يتحول  أنه 
)taxonomic organisation( )حصان، بغل، حمار،...( )ماركمان،1989(. يف هذا اإلطار، يمكن 
يعينوا شيئاً  أن  األشياء ألطفال )4-3( سنوات. ونطلب منهم  أن نفرتض تقديم مجموعة من 
اسمه )س(. ثم نطلب منهم أن يعينوا شيئا آخر اسمه )س(. نتوقع أن يلجأ األطفال إىل التنظيم 
الصنايف إليجاد يشء آخر، واستبعاد التنظيم املحوري. ويرتد هذا األمر يف نظرنا إىل أن األشياء التي 
تنتمي إىل نفس املقولة الصنافية تشرتك يف سمات داللية أكثر من األشياء التي تربطها عالقات 

محورية، وأنه ال تكون أية عالقة محورية بارزة عند تسمية اليشء ألول مرة.  

7.2. فرضية التصنيف:
 )Baldwin et Markman, 1989( وماركمان  بالدوين  عمل  عىل  التصنيف  فرضية  تقوم 
وماركمان وهوتشينسون  )Markman et Hutchinson, 1984(  فيما يمكن  أن يكون افرتاضاً 
إذا  التايل: هل ينتبه الطفل إىل األشياء  تمهيدياً لفرضية الصنافة من خالل الجواب عن السؤال 

تمت تسميتها أكثر من األشياء التي لم تتم تسميتها؟.

الختبار هذه املسألة تم إجراء دراستني.  تمحورت الدراسة األوىل حول مجموعة من األطفال 
تمت  ثم  مألوفة.  غري  اللُّعب  من  مجموعة  لهم  قدمت  شهراً.  و14   10 بني  أعمارهم  ترتاوح 
تسميتها. وقدمت لهم مجموعة من اللعب غري مألوفة، ولم تتم تسميتها. وخلصت الدراسة إىل 
أن انتباه األطفال للعب التي تمت تسميتها مقارنة باللعب التي لم تتم تسميتها. وبالتايل، فإن 

التسمية أو العنونة ترفع من انتباه األطفال.

)بقرة،  ثالث صور  قدمت  ماركمان وهوتشينسون حيث  بها  قام  التي  التجربة  بينت  وقد 
خنزير، حليب(، ألطفال يبلغون من العمر أربع سنوات. بحيث توجد عالقة صنافية بني ‘البقرة’ 
األطفال  التجربة عدم معرفة  و‘الحليب’. واُشرتط يف  ‘البقرة’  و‘الخنزير’، وعالقة محورية بني 
آخر   )dax( أن يجدوا  )dax(. وطلب منهم  لها  لهم كلمة ال معنى  الصور. قدمت  ألسماء هذه 
ضمن الصور املقدمة إليهم )بقرة، خنزير، حليب(. وخلصت التجربة إىل أن األطفال أعربوا عن 
لدى  املعاني  تطور  يهم  قيداً  هناك  أن  الباحثان  افرتض  لذا،  الصنافية.  العالقة  إىل  واضح  ميل 

الطفل؛ أي أن الطفل يفرتض ضمنياً أن املعاني تنتظم يف إطار عالقات صنافية.

ويُفرتض حسب فرضية الصنافة أن الطفل يوسع معنى الكلمة ليشمل نفس األنواع املنضوية 
تحت نفس املقولة. وال يمكن أن يقوم بتوسيع معنى الكلمة ليشمل أنواعاً تنضوى تحت مقولة 
مختلفة.لذا، يمكن أن يوسع الطفل معنى ‘عمي’ ليشمل فئة من الرجال لهم مواصفات معية 

)سن، شكل،...(. وال يمكن أن نتوقع أن يوسع املعنى ليشمل فئة الحيوانات أو غريها.

الجديدة  العنونة  يؤول  الطفل  أن  مؤداها  التي  الفكرة  عىل  الصنافة  فرضية  تقوم  وعليه، 
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بوصفها عنونة األشياء التي تنضوي تحت نفس النوع، وال يمكن أن تكون عنونة ألشياء مرتبطة 
محورياً. 

عالقة  يف  شيئني  واشرتاك  حدث.  أو  محور  يف  شيئني  اشرتاك  املحورية  بالعالقة  ويقصد 
محورية ال يعني أنهما ينتميان إىل نفس النوع. وتقوم العالقة املقولية عىل االشرتاك يف السمات 
الرضورية والكافية التي تمثل النوع.ويمكن أن تكون هناك عالقة محورية بني عنارص نفس 

املقولة، لكن العالقات املحورية التنتظم العالقات املقولية القائمة بني العنارص.

ويفضل الطفل التصنيف املقويل عىل التصنيف املحوري. فإذا وضعنا صور ثالثة أشياء عىل 
األقل )كلب، خنزير، عظم(، اثنان منهما تجرسهما عالقة مقولية )كلب، خنزير(؛ ينتميان إىل 
نفس املقولة، واليشء الثالث يختلف عنهما، وتربطه عالقة محورية مع أحدهما )كلب، عظم(. 
وطلبنا من الطفل أن يصنف حسب ما يراه. نتوقع أن يجمع األشياء التي تنتظم يف إطار العالقات 

املقولية. 

8.2. فرضية املستوى القاعدي:
كان  فإذا  املعجم؟  واكتساب  املقولة  اكتساب  بني  عالقة  هناك  هل  التايل:  السؤال  نطرح 
باإلمكان أن نسمي اليشء بأسماء مختلفة )كلب، جريي، ثدي، حيوان....( فما االسم الذي يميل 

الطفل إىل اكتسابه أوالً؟ وملاذا؟.

طبقاً لفرضية املستوى القاعدي )basic-level hypothesis(، يقوم الطفل باكتساب كلمات 
الصغار  األطفال  يخاطبون  اآلباء  وأن  األخرى.  املستويات  قبل  القاعدية  املستويات  مقوالت  أو 
إىل  تنتمي  ال  بكلمات  أطفالهم  اآلباء  يخاطب  عندما  أنه  الحظ  القاعدية.  املستويات  بكلمات 
أو  الكلب(،  أذن  )هذه  بالجزء  األمر  تعلق  سواء  لسانية  قرائن  إىل  يلجأون  القاعدية  املستويات 
والقط  الكلب  حيوانات:  )هذه  الفوقي  املستوى  أو  الكالب(،  من  نوع  )جريي  التابع  باملستوى 

.)Bloom, 2000( بلوم .)حيوانان

املستوى  إىل  ينرصف  ذهنه  فإن  ما  عنونة  كلمة/  يسمع  عندما  الطفل  أن  يعني  وهذا    
القاعدي قبل انرصافه إىل املستويات غري القاعدية. وإذا افرتضنا أن الطفل سمع ألول مرة كلمة 
‘جريي’ )اسم كلب(، فإن ذهنه ينرصف إىل معنى )كلب( بوصفه مستوى قاعدياً، قبل أن ينرصف 

إىل نوع من الكالب.

نفرتض أن الطفل يطلق االسم الذي يمقول اليشء بأفضل الطرق. يف هذا اإلطار، ميزت روش 
وآخرون )Rosh, et al., 1976( مستويات املقولة إىل: املستوى القاعدي )basic level(، واملستوى 

.)superordinate level( واملستوى الفوقي ،)subordinate level( التابع

طبيعياً ضمن مقوالت.  األشياء  بمْقولة  يسمح  الذي  املستوى  القاعدي  باملستوى  ويقصد 
إنه  أي  األخرى؛  املستويات  من  أكثر  األشياء  بني  التشابه  يعكس  الذي  املستوى  يعترب  وبالتايل، 
املستوى الذي يجمع أكرب عدد من السمات املتشابهة. لذا، اعتربته روش املستوى الذي يتضمن 
صالحية القرينة. ويقصد بصالحية القرينة مجموع السمات الداللية التي تسمح بمْقولة اليشء. 
فتصور«الكلب« مثال يتضمن مجموعة من السمات الداللية نحو )ينبح، يتنفس، ثدي، حيوان، 
حي، يميش، طوق أحمر...(. ويعترب »النباح« قرينة صالحة ملقولة »س« ضمن مقولة »الكالب«؛ 
ألنها متضمنة يف املستوى القاعدي »الكلب« واملستوى التابع »جريي«، وغري متضمنة يف املستوى 
»س«  ملقولة  صالحة  قرينة  »امليش«  يعترب  وال  تنبح،  ال  حيوانات  هناك  ألن  الفوقي«الحيوان«؛ 
ضمن مقولة الكالب؛ ألنها متضمنة يف املستوى الفوقي »الحيوان«، ويف املستوى التابع »جريي«. 
»الكالب«، وال تصلح  ملقولة »جريي« ضمن مقولة  قرينة صالحة فقط  األحمر  الطوق  ويعترب 

ملقولة أي »كلب«.  
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ويعترب املستوى التابع أكثر تخصيصاً من املستوى القاعدي، ويتضمن األشياء املتشابهة. 
ويعترب »الكريس املتحرك« نموذجاً للمستوى التابع. ويتضمن جميع أنواع الكرايس املتحركة .

أوالً:  األمر  ويتعلق  للَمْقولة.  مختلفني  هدفني  بني  التقريب  إىل  القاعدي  املستوى  ويسعى 
التشابه مع عنارص  التقليص من  املقولة. وثانياً:  التشابه بني عنارص نفس  بالرفع من درجة 

مقوالت أخرى. )ماركمان، 1989(.

يبدو أن املستوى القاعدي هو املستوى الطبيعي لتسمية األشياء. فإذا قدمنا مجموعة من 
األشياء لألفراد، وطلبنا منهم أن يقدموا أسماء لها، فإن معظمهم سيلجأ إىل املستوى القاعدي. 
»ثدي«.  أو  »حيوان«  أو  بـ«جريي«  تسميته  عوض  »كلب«  يشء  تسمية  إىل  يميلون  األفراد  إن 
ن فيه األفراد صوراً ملموسة عن اليشء.  وثانياً: يبدو أن املستوى القاعدي هو أعىل مستوى يكوِّ
وثالثاً: رسعة األفراد التي تسم اتخاذ القرار بشأن انتماء اليشء إىل املستوى القاعدي أكثر من 
املستويات األخرى، حيث نقرر بشأن انتماء »الكريس املتحرك« إىل مقولة الكرايس برسعة مقارنة 
من انتمائه إىل فئة التجهيزات املنزلية. ويرتد هذا األمر إىل أن أشياء املستوى القاعدي تشرتك يف 
األنواع نحو  العديد من  الفوقي »الفواكه«مثالً، يتضمن  أن املستوى  العديد من األشياء.  الحظ 
األشياء عىل قواسم مشرتكة،  تتوافر هذه  و«تفاح« ونحوها. وال  و«برتقال« و«موز«  »رمان« 
بخالف املستوى القاعدي »الربتقال« الذي يتضمن جميع أنواع الربتقال، حيث تجمعها قواسم 
مشرتكة عديدة، وتقوم بينها فروقات. كما أن املستوى التابع، وليكن نوع من أنواع الربتقال، ال 

يتضمن فروقات.

يبدو أن الطفل يكتسب املستوى القاعدي قبل املستويني اآلخرين، وذلك ألن املستوى القاعدي 
هو املستوى الذي يتضمن صالحية القرينة )Cue validity( باعتبارها الخاصية التي يمكن من 
انتماء »س« إىل  انتماء العنرص للمقولة أوالً. فالخاصية » طار« تمكن من توقع  خاللها توقع 
إىل فئة  بانتماء »س«  التنبؤ  التي ال يمكن من خاللها  »الحيوان«  الطيور، وذلك بخالف  مقولة 

الطيور.

اقرتاح  خالل  من  الفوقية  املقولة  اكتساب  )Barsalou,1983(صعوبة  بارسالو   فرس  وقد 
العارضة)ad-hoc( واملقولة  باملقولة  األمر  ويتعلق  تحتها.  تنضوي  التي  املقوالت  من  نوعني 
املشتق-الهدف )goal-derived(. ويقصد بمقولة املشتق-الهدف املقولة التي يستعملها األفراد 
صغرية«  و«ثالجة  شمسية«  و«نظارات  و«حقيبة«  »مظلة«  قبيل  من  فاألشياء  ما.  لتحقيق 
تسهم  ألنها  املشتق-الهدف؛  مقولة  نفس  تحت  تنضوي  الشمس«  ألشعة  مضاد  و«مرهم 
يتم  التي  املقوالت  فإنها  العارضة،  للمقولة  بالنسبة  أما  االصطياف.  هدف  تحقيق  يف  مجتمعة 
خلقها لتحقيق أهداف عارضة. وترتد صعوبة تعلم املقوالت الفوقية إىل كونها مقوالت ال تحرض 
الذاكرة إال يف مناسبات معينة. فالكريس مثالً ينتمي إىل مقولة عارضة تتضمن »املصباح«؛ ألننا 
قد نحتاج الكريس الستبدال املصباح، وبالتايل فإن هذه املقولة ال تحرض إىل الذاكرة إال يف مناسبة 
محددة، بخالف »الكريس« و«الكنبة« و«الوثاب« وغريها التي تحرض إىل الذاكرة برصف النظر عن 
املناسبة. لذا، يصعب تعلم املقوالت الفوقية؛ ألنها مقوالت عارضة كما أنها تخرق مبدأ اإلقصاء 
»س«  ب  »س«  فتسمية  اليشء.  نفس  عىل  اسمني  إطالق  تتيح  الفوقية  املقوالت  ألن  املتبادل، 
وب«د« بوصفها املقولة التابعة و«ج« باعتبارها املقولة الفوقية يخرق مبدأ اإلقصاء املتبادل من 

جهة، ويخلق لدى الطفل ارتباكاً وخلطاً عىل مستوى العنونة.

9.2. فرضية األقصاء املتبادل:

عن  املقوالت  تمييز  يف  تسعف  التي  املهمة  الوسائل  من  املتبادل  اإلقصاء  فرضية  تعترب 
بعضها البعض، خاصة مقوالت املستوى القاعدي.وبالتايل ال يمكن مقْولة اليشء ضمن مقولتني 
»برتقالة«  يكون  أن  يمكن  ال  فاليشء  القاعدي.  املستوى  إىل  تنتميان  ذاته  اآلن  يف  مختلفتني 
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و«تفاحة« يف نفس الوقت. وبالتايل، فكون اليشء »تفاحة« يقيض بالرضورة كونه »برتقالة«.

إن ارتباط فرضية اإلقصاء املتبادل بمقوالت املستوى القاعدي يفرس ميل الطفل إىل اكتساب 
الكلمات التي تعنون مقوالت املستوى القاعدي »كلب« قبل مقوالت املستوى الفوقي » حيوان«، 
ومقوالت املستوى التابع« جريي«. ويرتد هذا األمر إىل أن مقوالت املستوى الفوقي والتابع تخرقان 
املتبادل؛ ألن اليشء عندما يعنون بـ »فاكهة«، فإنه يمكن أن يكون »تفاحة« أو  مبدأ اإلقصاء 

برتقالة« أو نحوهما. 

يستفاد من هذا أن النواة األولية التي تشكل املعجم قائمة عىل عنونات املقوالت القاعدية. 
لليشء  الجديد باعتباره عنواناً  تُْقِدر الطفل عىل معاملة االسم  وإذا كانت فرضية اليشء-الكيل 
التي  الكيفية  إىل  يحتاج  الطفل  فإن  أومادته،  خاصياته  أو  أجزائه  ألحد  عنواناً  وليس  بأكمله، 
بمقتضاها يمكن عنونة األجزاء أو الخاصيات ونحوهما. وقد تم اقرتاح فرضية اإلقصاء املتبادل 
)Mutual exclusivity assumption( بوصفها آلية تمكن الطفل من اكتساب عنونات أخرى غري 

عنونة اليشء بأكمله.

الخصوص.  وجه  عىل  اللغة  وبتعلم  عموماً  بالتعلم  املتبادل  اإلقصاء  فرضية  وترتبط    
لهذه  الطفل، طبقاً  ويتفادى  واحدة ووحيدة.  له هوية  اليشء  أن  الراشد  مثل  املتعلم  ويفرتض 
الفرضية، عنونتني لنفس اليشء؛ أي أن الطفل إذا كان يتوافر عىل عنونة ليشء ما فإن عنونة، أو 

عنونات أخرى يتم إقصاؤها آلياً.

وتستند فرضية اإلقصاء املتبادل إىل مجموعة من الحجج. تقوم الحجة األوىل عىل أن الطفل 
يتعلم عالقة الكل - الجزء )Part-whole( يف السنوات األوىل، ويجد صعوبة يف تعلم عالقات تضمن 
بخالف  املتبادل  اإلقصاء  قيد  التخرق  الكل-الجزء  عالقة  ألن  )class-inclusion(؛  الطبقات   -
عالقات تضمن-الطبقات؛ ألن توافر الطفل عىل لفظة »كلب« و«جريي« اسم كلب األرسة يخرق 
أنتجها  التي  األوىل  كلمة  مائة  تجمع  أن  أُماً   14 من  ُطلب  اإلطار،  هذا  يف  املتبادل.  اإلقصاء  قيد 
أطفالهن. وخلصت الدراسة عدم وجود كلمات تنتمي إىل مقوالت تابعة، وأن تسعة منها أجزاء 
إىل أشياء  القدم(، وأن بعضها يعود  أنف أسنان، ركبة أصبع  يد،  أذن، فم، شعر،  الجسد )عني، 
بأكملها )غالم، أب(. وهناك أشياء أخرى يمكن اعتبارها أجزاء املنزل أو أشياء أخرى )باب، زر، 
بوابة، ...( واألشياء الكلية املوافقة لها )منزل، معطف،...(، وال توجد أسماء مقوالت تابعة كأن 
 Markman et wachtel,( ماركمان وواشتل  »كلب«، وكلمة »جريي«  كلمة  الطفل عىل  يتوافر 

.)1988

وتستند فرضية اإلقصاء املتبادل إىل التجربة التي قام بها كالرك، حيث بني أن األطفال ثنائيي 
عىل  تتوافر   )100-50( األوىل  الكلمات  فإن  الوقت،  نفس  يف  للغتني  تعرضهم  من  بالرغم  اللغة 

عنونة واحدة رغم وجود عنونة خاصة بكل لغة.

 Golinkoff et al.,( قدم غولينكوف وآخرون  والعنونة،  اليشء  بني  العالقة  اختبار  إطار  ويف 
1992( يف الجزء األول ثالثة أشياء مألوفة )فرشاة، شوكة،قلم( وآخر غري مألوف. وطرح السؤالني: 
الثاني، تم تقديم شيئني  الجزء  الداكس )dax( كلمة غري حقيقية؟«. ويف  الشوكة؟« و«أين  »أين 
 animal( األنبوب«  الحيوان  و«لعبة  »مكنسة«  مألوفني  غري  وشيئني  و«وردة«،  »كرة«  مألوفني 
tube(. ُوطلب من األطفال أن يحددوا »الكرة« و« الداكس«. وقد بلغت نسبة األطفال الذين ربطوا 
اليشء األول غري املألوف بالكلمة غري املألوفة »الداكس« %78 يف الجزء األول من التجربة. يف حني 
بلغت نسبة األطفال الذين ربطوا الكلمة غري املألوفة »الداكس« بــ »املكنسة« %69 فقط. ويرتد 
الجزء  التشابه املوجود بني »الشوكة« يف  إىل  الثانية  التجربة  ربط األطفال »الداكس« باملكنسة يف 
األول و«املكنسة« يف الجزء الثاني من التجربة. وقد أسعفت نتائج هذه التجربة غولينكوف وزمالءه 
)novel-name-namless-category(")N3C(" الجديد  االسم  مجهول  مقولة  فرضية  اقرتاح  يف 
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التي تشبه فرضية اإلقصاء املتبادل يف كون الطفل يربط العنونةغري املألوفة باليشء غري املألوف. 
وتختلف عنها يف كونها تفرتض أن العنونة غري املألوفة ال ترتبط فقط بيشء واحد غري مألوف.

تجاوز  ومن  املعنى،  توسيع  يف  اإلفراط  أثر  تقليص  من  املتبادل  اإلقصاء  فرضية  وتمكن 
فرضية اليشء الكيل. وتسعفهم من اكتساب الكلمات املتصلة باألجزاء واملادة والخاصيات. 

لنفرتض التجربة التالية: لدينا شكالن هندسيان مربع ودائرة. نطلب من الطفل أن يرفع    
الدائرة عندما نرفع الورقة الحمراء. ماذا نتوقع عندما نرفع الورقة الزرقاء؟

باملراحل  ترجمتها  الطفل. ويمكن  بها  يقوم  التي  الذهنية  السريورة  تتبع  الجواب  يقتيض 
التالية:

أعرف أن رفع الورقة الحمراء يقتيض رفع الدائرة.. 1

وإذا أشري إىلَّ أن أرفع الدائرة، فإنني أتوقع رفع الورقة الحمراء.. 2

ولكنه لم يفعل، وتم رفع الورقة الزرقاء.. 3

وإذن يفرتض أن أرفع شيئاً آخر غري الدائرة.. 4

وبما أن املرشح األكرب الذي يمكن أن يعنيه رفع الورقة الزرقاء هو رفع املربع،. 5

فإن رفع الورقة الزرقاء تعني رفع املربع.. 6

 3. النظرية الذريعية االجتماعية:
كاف  غري  بمعناها  الكلمة  ربط  عىل  القائم  التعلم  أن  االجتماعية  الذريعية  النظرية  تعترب 
لتفسري تعلم الرموز اللسانية من قبل الطفل؛ ألن سريورة االكتساب ينبغي أن تكون خاضعة 
لقيود. وتعترب أن القيود املعرفية بدورها غري كافية لتعلم معنى الكلمة، طاملا أنها يمكن أن تؤدي 
إىل تعلم معان خاطئة منذ البداية. وبدل ذلك، تركز عىل جانبني يقيدان تعلم معاني الكلمات: أوالً، 
العالم املحيط بالطفل. وثانياً، القدرات املعرفية التي تعمل عىل ضبط املشاركة يف هذا املحيط.

.)Tomasello, 2003( توماشيللو

وتعترب النظرية الذريعية االجتماعية أن الطفل يكتسب الرموز اللسانية من خالل التفاعالت 
االجتماعية. نطرح السؤال التايل: كيف يكتسب الطفل معاني الكلمات من خالل تفاعالته مع 

محيطه االجتماعي؟

التي  النظرية  بوصفها  الذهن  نظرية  مقومات  باستجالء  نقوم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
تحاول تفسري الكيفية التي يفهم بها الطفل ما يجول يف ذهن الراشد عند تلفظه بكلمة ال يألف 

الطفل معناها. 

1.3. تعلم الكلمة ونظرية الذهن:
يعترب تعلم معنى الكلمة فعالً اجتماعياً. فعندما يتعلم الطفل أن »األرنب تأكل العشب«،    
شيئاً  يتعلم  فإنه  »أرنب«،  يتعلم  عندما  لكنه  الخارجي.  العالم  يف  موجوداً  شيئاً  يتعلم  فإنه 
اصطالحياً اعتباطياً تشرتك فيه الجماعة اللغوية. ومن ثم، فإن الطفل عندما يتعلم معنى الكلمة 

يتعلم شيئاً حول أفكار اآلخرين.

وبما أن العالقة بني الكلمة ومعناها اصطالحية اعتباطية، فإن تعلم معنى الكلمة قائمة 
عىل قدرة اجتماعية؛ ألن تعلمه متصل بفهم أفكار اآلخرين.
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تعلم  يطرحها  التي  الصعوبات  تبني   )Quine,1960(كوين »غافغاي«  فرضية  كانت  وإذا 
معنى الكلمة من خالل تعداد كل االحتماالت املمكنة، وترجيح أقواها، فإن الطفل يبدو مختلفاً 
عما هو عليه الراشد؛ ألن الطفل ال يتعلم من الكلمات إال التي لها صلة بما هو موجود يف ذهنه؛ 
ألن تعلم معنى الكلمة اليقتيض فقط ربط الكلمة بمرجعها بدليل وجود كلمات ال تشري إىل أي 
الواقع الخارجي، نحو« من« و« إن« وغريهما، ووجود كلمات ال تشري إىل أشياء شأن  يشء يف 
معنى  تعلم  لتفسري  »غافغاي«  فرضية  عىل  االقتصار  الصعب  من  يبدو  لذا؛  و«فرح«،  »صرب« 

الكلمة.

الكلمة.  معنى  تعلم  يفرس  الذي  امليكانيزم  تفسري  حاول  اتجاهاً  االرتباطية  شكلت  لقد 
واقرتحت ما يصطلح عليه بالحساسية للبديل املتناظر )sensitivity to covariation( بوصفه 
مبدأً يفرس التعلم بشكل عام. ويفيد أن أي شيئني وردا يف نفس الوقت يصبحان مرتبطني، ويبعث 
أحدهما عىل اآلخر.لذا؛ فإن الطفل يتعلم معنى »أرنب«؛ ألن الكلمة تم استعمالها عند مشاهدة 

»األرنب« أو التفكري فيها. بذلك يتعلم الطفل أن الكلمة »أرنب« مرتبطة باملعنى »أرنب«.

ويؤكد جون لوك )Lock, 1964( أن الطريقة التي يتعلم بها األطفال اللغة تستند إىل تدخل 
الراشد عندما يكرر اإلشارة إىل األشياء ويقوم بتسميتها. وهو نفس األمر الذي استند إليه سكينر 

عندما اعترب أن تعلم معنى الكلمة قائم عىل الربط بني املثري واالستجابة

التي تعنون  الكلمات  أوالً  الطفل يتعلم  أن   وتستند االرتباطية عىل حجج قوية. من بينها 
األشياء املوجود يف محيطه، واألشياء املوجودة يف مجال رؤيته وملسه. كما أنك إذا أردت أن تعلم 
لم يكن  وإذا  »الكلب«، وتقول:«هذا كلب«.  إىل  أن تشري  فإنه يكفي  معنى كلمة »كلب«،  راشداً 
هناك »كلب« يف محيطك، وخاطبت أحداً »كلب«، فإن الشخص ال يمكنه أن يتعلم معنى »كلب«.

ومع ذلك، يمكن إرجاع تعلم معنى الكلمة استناداً إىل ربط الكلمة بمعناها يف نفس الوقت 
وتعزيز الربط من خالل التكرار؛ ألن االرتباطية تقرص التعلم عىل املحيط الخارجي، وال تويل أية 
أهمية للعوامل الداخلية. والسؤال املطروح: هل يمكن أن يتعلم »الجرذ« معنى »الحلوى« انطالقاً 
من ربطه بتجربة قاسية؟ ينضاف إىل ذلك، أننا ال نتوافر عىل تفسري معقول للكيفية التي يتم من 
خاللها ربط الكلمة بمعناها، ما عدا أننا نكتفي بقولنا إن الطفل عندما يشاهد »اليشء« يسميه.

زد عىل ذلك، أننا نبالغ عندما نعتقد طبقاً ملبدأ الحساسية للبديل املتناظر أنه يتم استعمال 
الكلمة يف نفس الوقت الذي نشري فيه إىل اليشء أو نفكر فيه؛ ألن اآلباء يمكنهم أن يعنونوا أشياء 
أمام أطفالهم دون أن يتوقع الطفل رؤيتها. الحظ أن األباء يسمون أشياء غري موجودة البتة، 
املرجع  إىل  تفتقر  التي  الكلمات  من  وغريها  الهندسية«،  و»األشكال  و»األعداد«  »الغول«  نحو 

الواقعي يف املراحل األوىل من عمر الطفل، ومع ذلك يربط الطفل الكلمة باملعنى.

إضافة إىل هذا أن االرتباطية تستند إىل عنونة األشياء من قبل املحيط )اآلباء( للطفل )املتعلم(. 
وتعترب هذه املسألة غري كونية؛ ألن هذا النوع من العنونة املظهرية )ostensive labeling( غري 

واردة يف بعض الثقافات. ومع ذلك، يتعلم األطفال عنونة األشياء )بلوم،2000(

وأوضحت التجربة التي قام بها )نيلسون، 1974( حيث رصدوا الكلمات املستعملة من قبل 
املستعملة  الكلمات  عدد  نصف  أن  ووجدوا  شهراً.  و45   20 بني  ما  العمر  من  البالغني  األطفال 
فقط تعود إىل املستوى القاعدي؛ أي األشياء نحو )كلب، كأس...(، وأن الباقي يعود إىل مقوالت 
تصورية، نحو املكان )شاطئ، مطبخ( وأدوار اجتماعية )طبيب، أب(، أو ظواهر طبيعية )سماء، 

مطر(، أو الزمن )صباح، اليوم(.
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الكلمات بنفس اإليقاع، رغم  ينضاف إىل هذا أن األطفال املصابني بالعمى يتعلمون معنى 
االعتقاد السائد الذي يؤكد أن معجم األطفال املبرصين متطور عىل معجم األطفال غري املبرصين.

.)Landou et Gleitman,1985(  الندو وغليتمان

استناداً إىل ما سلف، يقرتح بلوم أن تعلم معنى الكلمة متصل اتصاالً وثيقاً بنظرية الذهن 
يرتبط  الداخلية، وال  بالعوامل  يرتبط  الكلمة  تعلم معنى  أن  أي  باالرتباطية؛  اتصالها  أكثر من 

بالعوامل الخارجية.

يتوافر عىل  الكلمة، حيث  القرار بشأن معنى  اتخاذ  الطفل قدرة تمكنه من  وعليه، يمتلك 
يوظفها  »د« عندما  وليس  الكلمة هو »س«  أن معنى  الحكم  بموجبها  داخلية يستطيع  ملكة 

الراشد يف سياق من السياقات.

يف هذا اإلطار، بينت الدراسات أن الطفل البالغ من العمر 9 أشهر يراقب نظرات أمه. ويالحظ 
ردة فعل أبويه إزاء وضعية خطرية، ويستجيب بردة فعل خاصة به )بكاء،...(. وبإمكانه أيضاً 
عندما يكون مرتدداً، أن يتحقق من ذلك من خالل مراقبة نظرات أمه أو محيطه. فعندما يالحظ 

الطفل حرشة مثالً، فإن احتمال االقرتاب منها يضعف إذا أبدت األم تخوفاً منها )بلوم،2000(.

والسؤال المطروح: ما ذا يحصل في ذهن الطفل عندما يتتبع مالحظة )gaze( الراشد؟
ليستنتج  ويستعملها  ذهنية.  فرضية  يمتلك  الطفل  أن  التجارب  هذه  من  يستفاد    
نوع من  الكلمة  تعلم معنى  أن  نعترب  أن  لذا؛ يمكن  ما.  الراشد عندما يوظف كلمة  ما يقصده 
االستنتاج القصدي. وتعتمد الفرضية الذهنية للطفل عىل تتبع املالحظة )gaze following(؛ أي 
أن الطفل يمتلك فرضية ضمنية حول ما ينوي الراشد القيام به أو يفكر فيه أو ردة فعله إزاء 
موضوع ما، والتي يمكن اعتبارها منتوجاً إلجراء موجه آيل يفرتض أن يكون فطرياً أو مكتسباً. 
وتتم استثارتها من قبل بعض املثريات من قبيل العني والوجه. والسؤال املطروح: ما نوع املثريات 

التي تثري تتبع املالحظة لدى الطفل؟

ويستفاد من التجربة التي قام بها جونسون  )Johnson, et al., 1998(وآخرون أن الطفل 
عرض  تم  حيث  والطفل،  الراشد  بني  التفاعل  وترتجم  بالقصدية،  توحي  التي  اإلشارات  يتتبع 
إنسان آيل )robot( ال وجه له عىل أطفال يبلغون من العمر 12 شهراً. وتفاعل معهم من خالل 
صفري أو إشارات ضوئية. ولوحظ أنهم يتتبعون »مالحظاته« )اتجاه األمام، الجزء النشيط من 
الرجل اآليل(، ويتعاملون معه بوصفه شخص. ثم انرصفوا عنه عندما لم يبد أي تفاعل له معنى 
معهم. يستنتج من هذا أن تطبيق »تتبع املالحظة« يتم عىل الكيانات التي تعطي إشارات تمتلك 

قصدية برصف النظر عن مظهرها.

الراشد ليخمن ما هو بصدد  إذن، ال يعترب الطفل مالحظاً سلبياً، بل يقوم بتتبع مالحظة 
الراشد.  الراشد. فالطفل يتنبأ بنية  التي تسعفه يف قراءة قصدية  فعله. وال تعنيه إال اإلشارات 
نية  فهم  يف  ينجح  حتى  أخرى  تارة  والراشد  اليشء،  يالحظ  تارة  نجده  ذلك،  يف  يفشل  وعندما 

الراشد.

عندما  الراشد  يقصده  ما  لتخمني  القدرة  هذه  يوظف  الطفل  أن  سبق  ما  خالل  من  يتبني 
يستعمل كلمة ما. وتعترب قراءة قصدية الراشد مدخالً لفهم ما يعنيه بالكلمة. والدليل عىل ذلك 

يتمثل فيما خلصت إليه التجارب التالية: 

تم عرض شيئني عىل مجموعة من األطفال.  وضع لهم األول ليلعبوا به، والثاني تم وضعه 
يف سطل. عندما يقوم الطفل بمالحظة اليشء املوجود أمامه، ينظر املخترِب إىل اليشء املوجود يف 
السطل، ثم يقول كلمة جديدة » هذا مودي !)It‘s a modi!(«. يقوم األطفال بمراقبة مالحظة 
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املخترِب، ويوجهون مالحظتهم لليشء الذي يراقبه. بعد ذلك يتم إخراج اليشء املوجود بالسطل 
ويضعه جانب اليشء الذي كان الطفل يلعب به، ثم يردد »هذا مودي!«. ينظر الطفل إىل اليشء 

الذي كان بالسطل .

ويف تجربة مماثلة قام بالدوفني بإخفاء شيئني داخل علبتني.  فتح املخترِب العلبة األوىل. نظر 
إليها ويلعب  الثانية. وأخذ منها لعبة ناولها للطفل لينظر  ثم قال: »هذا مودي!«. وفتح العلبة 
بها. وبعد مرور 10ثوان، تم إخراج ما بالعلبة األوىل، وقدمها للطفل. تبني أن الطفل ربط الكلمة 

باليشء األول رغم مرور 10ثوان، ورغم توفر الطفل عىل يشء )اليشء الثاني( )بلوم، 2000(.

15 و20شهراً  ويف تجربة أخرى، تم وضع مجموعة من األطفال يبلغون من العمر ما بني 
صوتاً:  مختبئ  شخص  وأصدر  بجانبهم.  مألوف  غري  يشء  وضع  وتم  غرفة.  داخل  بمفردهم 
»داونو!« )Dawnoo(. وبينت التجربة أن األطفال لم يتعلموا معنى الكلمة رغم وجود ربط بني 
السمع واليشء؛ ألن األطفال ال يتعلمون معنى الكلمة إال إذا اعتقدوا أن األمر يتعلق بتسمية يشء 

ما، وأن الناطق ينبغي أن يكون حارضاً.

أن   )Tomasello et Mervis, 1994( ومرفيس  توماشيللو  بها  قام  أخرى  تجربة  وبينت 
األطفال األكرب سناً )24 شهراً( بدورهم يعربون عن ميل للقرائن القصدية؛ حيث نظر املخترب إىل 
األطفال، وقال: » دعنا نجد توما!«. ثم وضع خمس علب، ووضع بها خمسة أشياء.أخذ اليشء 
من العلبة األوىل، نظر إليه، وقال: »آه!« ثم ناوله لطفل. بعد ذلك، أخرج اليشء الثاني من العلبة 
الثانية، ووضعه جانباً. ثم أخرج ما هو موجود بالعلبة الثالثة، رفعه إىل األعىل، قلبه بني يديه ثم 
قال:« آه!«، وناوله لطفل. ثم أخرج ما يف العلبتني املتبقيتني قائالً: »دعنا ننظر إىل ما هو موجود 
بالعلبتني«. بعد ذلك، تم عرض جميع األشياء. وطلب من األطفال أن يعينوا »توما«. وتبني أن 

جميع األطفال توجهوا إىل اليشء الذي أعرب حياله املخترب فرحة مقارنة مع األشياء األخرى.

تبني التجارب السابقة أن الطفل لم يربط االسم باليشء الذي كان يف متناوله، بل باليشء 
الذي كان يقصده الراشد. وهذا يتعارض مع التسمية املظهرية التي تفرتض أن الطفل يعتمد عىل 
اإلدراك الحيس لتسمية األشياء، لذا؛ يفرتض أن الطفل يتعلم معنى الكلمات من خالل محاولته 

فهم قصد الراشد بواسطة تجميع القرائن التي تتيحها السياقات.

 1.1.3. حدود نظرة الذهن:
هل يمكن أن نعزو تعلم معنى الكلمات لنظرية الذهن فقط؟ وهل يصح تقليص تعلمه إىل 

فهم قصد الراشد؟

ومع  الراشد.  ذهن  يف  يجول  ما  بفهم  وثيقاً  اتصاالً  متصل  الكلمة  معنى  تعلم  أن  صحيح 
ذلك، ال يمكن أن يتعلم الطفل كلمات ال يمتلك مفهومها بعد. لنفرتض وجود أطفال يبلغون من 
العمر سنتني لهم نفس نظرية الذهن؛ أي لهم نفس القدرة عىل قراءة قصدية الراشد. ال يمكن 
أن يتعلموا معنى كلمات من قبيل »بورصة« أو »عملة« أو نحوهما ولو كان سهالً اإلشارة إليها؛ 
ألن الطفل ال يعرف مقوالت هذه األشياء بعد؛ لذا، فإن نظرية الذهن التي تسعف املتعلم يف تعلم 

معنى الكلمات من خالل ربط الكلمة باملفهوم، تستدعي وجود املفهوم بالرضورة.

لنفرتض التجربة التالية: نضع شيئاً ما أمام الطفل«أرنب« مثالً. ونشرتط أن الطفل يعرف 
أن األمر يتعلق بـ »أرنب«. ونتلفظ بكلمة لم يسبق للمتعلم أن سمعها »سومي«. ونجعل جميع 
العوامل القصدية تسري باتجاه »األرنب«. ونطرح السؤال: ما ردة فعل الطفل إزاء هذه الوضعية؟

تناولنا يف هذه الورقة نظرية تعلم الكلمة بوصفها اللبنة األوىل يف تعلم اللغة. وسلطنا الضوء 
عىل نظرية التعلم ونظرية القيود من خالل رصد مقومات الفرضيات التالية: الفرضية التقابلية، 
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وفرضية السمات الداللية، وفرضية بناء النواة الوظيفية والفرضية االصطالحية، وفرضية اليشء 
الكيل وفرضية التصنيف، وفرضية املستوى القاعدي وفرضية اإلقصاء املتبادل. وأبرزنا أن تعلم 
معنى الكلمة يرتهن إىل مجموعة من السريورات الذهنية التي ينبغي أن تشكل مدار اهتمام كل 
املهتمني بحقل اكتساب اللغات. وختمنا بالنظرية الذريعية االجتماعية من خالل تسليط الضوء 

عىل مبادئ نظرية الذهن وحدودها. 
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كلمة البروفيسور الغالي أحرشاو  يف حفل تكرميه  

بالتنسيق مع مجلس مقاطعة أكدال
نظمت الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة

 املكتب التنفيذي بفاس
حفل تكريم

الربوفيسور الغايل أحرشاو
تحت شعار

» السيكولوجيا يف خدمة اإلنسان واملجتمع «
السبت 29 يونيو 2019 عىل الساعة الثالثة

بمدرج موالي سليمان التابع للمركز الجهوي للتكوينات وامللتقيات بفاس

    نظمت الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة برشاكة مع كل من األكاديمية الجهوية للرتبية 
والتكوين بجهة فاس – مكناس، والجمعية املغربية لعلم النفس، وبتنسيق مع كل من مجلس 
مقاطعة أكدال، ومخترب الدراسات النفسية واالجتماعية ومجلته دفاتر، ومخترب العلوم املعرفية 
ومجلته أبحاث معرفية، ثم مجالت بصائر نفسانية لشبكة العلوم النفسية العربية، حفل تكريم 
الغايل أحرشاو، األستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. وقد جرت أشغال ومراسيم 
هذا الحفل الذي حمل شعار » السيكولوجيا يف خدمة اإلنسان واملجتمع« بمدرج موالي سليمان 

التابع للمركز الجهوي للتكوينات وامللتقيات.

  تضمن برنامج هذا الحفل التكريمي ثالث جلسات، فضالً عن مراسيم تسليم الشهادات 
لألساتذة املشاركني، ثم درع الشبكة والهدايا للمحتفى به الربوفيسور الغايل أحرشاو الذي تفضل 

بإلقاء كلمة اختتام أشغال هذا الحدث العلمي اإلنساني االستثنائي.

صفاتها  بمختلف  املنظمة  الجهات  كلمات  إلقاء  تم  االفتتاحية:  األوىل  الجلسة  خالل     
الحسان  األستاذ  ترأسها  التي  العلمية،  الثانية  الجلسة  شملت  وقد  ومسؤولياتها.  ومواقعها 
مـداخالت:  أربع  وتحديات«،  رهانات  مشاكل،  باملغرب:  السيكولوجيا   « موضـوع  يف  حجيج 
اإلشكاليات  بني  باملغرب  السيكولوجيا  موضوع  زغبوش  بنعيىس  األستاذ  فيها  تناول  أوالها: 
الحديثة وانتظارات املجتمع. وثانيتها: عرض فيها األستاذ محمد املري واقع وآفاق علم النفس 
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يف املغرب. وثالثتها: عالج فيها األستاذ عدنان التزاني تجربة البحث والتطبيق السيكولوجيني يف 
املغرب واقع واستثمار محدود لعلم واسع اإلمكانيات. أما الورقة األخرية. فقد بسط فيها األستاذ 

الغايل أحرشاو واقع السيكولوجيا باملغرب يف ظل أربعة عقود من املمارسة والبحث. 

النوايتي شهادات وكلمات يف حق  الثالثة برئاسة األستاذ عبدالرحمن  الجلسة  وقد شملت 
املحتفى به ساهم بها األساتذة: الخمار العلمي، جمال بوطيب )الغائب الحارض(، أحمد الزاهري، 
عبد الله اإلدرييس ومحمد ناصريي. هذا فضالً عن األستاذ مصطفى الشكدايل الذي مكَّنَته رئاسة 

الجلسة الثانية استثناء، بعد إلحاحه عىل ذلك، من إلقاء كلمة/شهادة مقتضبة يف املوضوع.

   ومبارشة بعد أشغال هذه الجلسات الثالث التي كانت حافلة بالكلمات املضيافة ترحيباً، 
فتيحة  األستاذة  من  كل  ل  تفضَّ وإنسيّة،  أحاسيس  املؤثرة  والشهادات  علمياً،  املفيدة  واألوراق 
بولحية  محمد  واألستاذ  والثقافة،  للقراءة  الوطنية  للشبكة  التنفيذي  املكتب  رئيس  عبدالله 
الحفل  هذا  يف  املساهمني  األساتذة  بتتويج  أخرى  وازنة  شخصيات  ثم  للشبكة  الرشيف  الرئيس 

بشهادة املشاركة مع تسليم درع الشبكة والهدايا للمحتفى به الربوفيسور الغايل أحرشاو.

ماي  شهر  أواسط  منذ  حظي  العلمي/اإلنساني،  الحدث  هذا  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كما     
2019م، تاريخ اإلعالن األول عن تنظيمه، باهتمام علمي وإعالمي كبريين، حيث اتّخذته عديد من 
املراكز واملجالت والشبكات العلمية والثقافية، وكثري من املنابر اإلعالمية، اإلذاعية والصحافية 
واإللكرتونية، مادة خصبة للتعريف بهذا الحفل التكريمي وتغطية أشغاله من طرف )38( منرب 

إعالمي داخل املغرب وخارجه حتى اآلن، وهي كاآلتي:

هسربيس  شبكة   -  Map fes.ma – Radio Médina FM  – الجهوية  فاس  إذاعة   -  
املغرب – شبكة مؤسسة  القراءة  العربية – شبكة  النفسية  العلوم  m.hespress.com– شبكة 
أبحاث  – مجلة  دفاتر  – مجلة  النفس  لعلم  العربية  املجلة   - األدبية  – شبكة طنجة  مقاربات 
معرفية – مجلة فنون fonontv.ma tv- موقع Sous 24.ma – موقع اalwatanvoice.com – موقع 
ar-ar.facbook. موقع – arabpsyfound موقع – bilakoyoud.com موقع – altpresse.com

 culturedumaroc.com موقع – kadapress.com موقع – achamilapress.com موقع – com
– موقع 6060news.com – موقع ahdath.inf – صحيفة رأي اليوم – جريدة استثمار – جريدة 
عرّب – جريدة طنجة الورقية واإللكرتونية – جريدة صباح طنجة – جريدة وجدة سيتي – جريدة 
اليوم –  اليوم – جريدة  بيان  نيوز – جريدة  24 – جريدة موطني  الوطن  TV – جريدة  العرب 

جريدة العلم.

    ومثلما سبق التلميح إىل ذلك، فقد جاء ختام هذا الحفل التكريمي البهيج مسكاً، حيث 
تفّضل املحتفى به الربوفيسور الغايل أحرشاو بإلقاء عىل مسامع -الحضور املكثف عدداً واملميز 

نوعاً-، كلمة وازنة ومعربة نقدم فيما ييل نصها الكامل:

  السيدات والسادة األفاضل، الضيوف األعزاء، الزمالء األساتذة، الطلبة الباحثون، الحضور 
الكريم. 

     إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز أن أتحدث إليكم يف هذه األمسية املنورة بحضوركم املتميز 
واملميز، بمناسبة هذا التكريم الذي أثّمنه؛ ألنه آت من أعماق فاس: مدينة التاريخ والحضارة، 
الحارضة قد احتضنتني  بأن هذه  أكدت  إن  املقاومة والوطنية. فلن أفيش رساً  العلم والثقافة، 
بدفئها وإنسيَّتها عام 1972م وأنا قادم إليها من وجدة الرشقية ألتعلم حكمة الفلسفة، وإذا بي 
1977م،  أََقُع يف حب السيكولوجيا؛ ألتخصص فيها وأحصل عىل اإلجازة واستكمال الدروس يف 
النفس؛ ليستمر مشواري  الفلسفة وعلم االجتماع وعلم  والتحق مبارشة بهيئة تدريس شعبة 
الدولة )1991م(،  العليا )1981م( ودكتوراه  الدراسات  اآلن والذي غذَّته دكتوراه  إىل  األكاديمي 
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التدريس والتأطري والبحث واإلنتاج  السخي يف  الجاد والعطاء  العمل  وأغنته تجربة خصبة من 
واملمارسة.

أو مدحاً... فقد سعدت به؛  كم هو جميل أن يَُكرََّم اإلنسان يف مدينته ... وهذا ليس شعراً 
ألنه تكريم واعرتاف نابع من أعماق فاس العاملة املثقفة... فطعمه مغاير ومذاقه مميز وداللته 
الطيبة  فاألخالق  مماثلة،  مناسبات  يف  قلتها  االحتفاء...فمثلما  ونعم  البادرة  فنعم  مختلفة... 
والنجاح...فمتى  التفوق  ومفاتيح  خصال  كلها  العالم،  والتواضع  النافع  والعلم  الجاد  والعمل 
واملذاق...  الطعم  لذيذة  وافرة  وأثمرت غالالً  إالّ  أرض خصبة،  يف  نبتة طيبة  بها  اإلنسان  تشبع 
فهنيئاً لنا بهذا التكريم الذي نعتربه تكريماً لعلم النفس وعلماء النفس باملغرب بأكمله...وشكري 
جزيل للجنة املنظمة لهذا النشاط وبالخصوص األستاذة الفاضلة فتيحة عبد الله رئيس املكتب 
التنفيذي للشبكة الوطنية للقراءة والثقافة، والطالب عبد القادر اعمر الذي أحييه من هذا املنرب؛ 
ألنه هو من شّكل صلة الوصل بيني وبني الشبكة؛ لتهيئ هذا االحتفاء وتأثيثه بالشكل املطلوب.  
الطيبة، تتويجي بهذا  بادرتهم  ارتأوا من خالل  الذين  الشبكة  فالشكر موصول لجميع أعضاء 
املشوار  ملتابعة  اَءة  وضَّ منارة  به  أستنري  رأيس،  فوق  تاجاً  سيبقى  الذي  االستثنائي  التقدير 

ومواصلة الرسالة.

اهتمامي  أن  إىل  اإلشارة  أود  التكريم،  التي شكلت محور هذا  السيكولوجيا  إىل  العودة  قبل 
النفس، ال يقل أهمية عن شغفي بالظواهر السيكولوجية يف  بالقراءة والثقافة من داخل علم 
يف  والثقافة  القراءة  موضوع  مركزية  إن  القول:  أريد  اإلشارة  بهذه  وكأنني  املختلفة.  أبعادها 
إن رغبتم يف ذلك. وهذه  أن يشكل محور مناسبة الحقة  بل يمكنه  شبكتكم ليس غريبا عني، 
عناوين منشوراتي التي تجّسد بعض جوانب مساهمتي من داخل السيكولوجيا يف االتجاه الذي 
العربي وآفاق  الطفل  العربي عامة. فواقع ثقافة  القراءة والثقافة ببالدنا والعالم  يخدم وضع 
الوالدية  والرتبية  )1994م(،  تحديثها  ورشوط  العربية  الثقافة  ومظاهر  )1994م(،  تنميتها 
)2001م(،  الدرايس  التوافق  ومشكل  الثقافية  القيم  ورصاع  )2000م(،  اإلسالمي  العالم  يف 
والرتبية  والثقافة  والعلم  )2003م(،  الثقافية  الثوابت  عن  والبحث  املعرفية  واألنثروبولوجيا 
أية  العربية )2008م(، والرتبية والثقافة:  القراءة يف  اللسانية وتعلم  )2005م(، والسيكولوجيا 
مقياس  وبناء  )2010م(،  باألمازيغية  القراءة  وتعلم  الفونولوجي  والوعي  )2009م(،  عالقة 
العربية  اللغة  خصوصيات  ثم  )2014م(،  الطفل  عند  العربية  باللغة  القراءة  يف  األداء  لتقويم 
وإكراهات تدريسها وتعلم القراءة )2015م(، كلها نماذج من أعمايل التي تؤرّش عىل انخراطي 

الفعيل يف مشوار خدمة قضية القراءة والثقافة من داخل تجربتي السيكولوجية.

   بعد هذه اإلشارة التي ابتغيت منها إثارة االنتباه إىل أن تخصيص السيكولوجي يشكل 
النواة الصلبة الهتمامي الواسع بكل ما يهم اإلنسان، فعالً وسلوكاً، تعلماً وعلماً، قراءة وثقافة، 
أود أن أفرتض بأن السؤال الذي قد يطرحه كثري منكم تبعاً ملا دار يف هذه األمسية من نقاش 
نجيب  قد  ال؟  أم  بخري  املغرب  يف  عندنا  السيكولوجيا  هل  هو:  السيكولوجيا،  حول  ومناظرة 
باإليجاب إذا ما احتكمنا بوضعها إىل ما توجد عليه يف العالم العربي. لكن بالنفي إذا ما توجهنا 

باملقارنة إىل ما توجد عليه يف كثري من الدول الغربية. وهذه مسألة نوضحها بمؤرشين اثنني:

األول: قوامه أن مقارنة وضع السيكولوجيا عندنا بوضعها يف بلد كفرنسا مثالً، تكشف بأن 
الوطني بأكمله يف شعبتني و4  التي تتجىل عىل الصعيد  الفرق كبري وكبري جداً. فالسيكولوجيا 
مختربات و110 أستاذ و170 أطروحة 960 منشور )كتب ومقاالت(، ال تستقيم حالة مقارنتها 
بما هو قائم يف فرنسا، إذ إن ُشَعبََها ومخترباتها تَُعدُّ باملئات وأساتذتها وأطروحاتها ومنشوراتها 
 Toulouse تَُعدُّ باآلالف. ولتقريب املقصود بهذا الفرق، نشري إىل أن وضع السيكولوجيا بجامعة
Jean Jaurès لوحدها يتجاوز ما راكمته السيكولوجيا عندنا من إمكانيات مادية وبرشية وبحثية 
إىل  للماسرت  إىل )5( وتخصصاتها  إذ يصل عدد شعبها  الزمن،  5 عقود من  وإنتاجية ملا يقارب 
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)21( وأساتذتها إىل )136(، ومخترباتها إىل )4(، وأطروحاتها إىل اآلالف، ومنشوراتها إىل عرشات 
اآلالف.

الثاني: مفاده أن اْلبَْوَن أكرب وأعمق عىل صعيد املمارسة، بحيث إن مهنة عالم النفس التي 
املايض مهنة منظمة  القرن  أواسط  تزال غري محمية بقانون ينظمها عندنا، أصبحت منذ  ما 
منخرطوها  يَُعدُّ  جمعيات  وهي  الغربية.  البلدان  من  كثري  يف  عنها  تدافع  وجمعيات  بقوانني 
بعرشات اآلالف يف فرنسا وبمئات اآلالف يف الواليات املتحدة األمريكية. فالجمعية األمريكية لعلم 
النفس )APA( عىل سبيل املثال، التي تأسست يف يوليوز 1892م بجامعة Pennsylvanie يصل 
عدد أعضائها يف 2019م إىل 120 ألف عضو، تشّكل يف شخص رئيسها الطرف الذي تستشريه 
الجهات العليا يف الدولة وعىل رأسها الرئيس األمريكي، يف القرارات اإلسرتاتيجية املرتبطة باألمن 
القومي الداخيل والخارجي. أما الخربة واالستشارة يف التخطيط لتنمية اإلنسان األمريكي، صحة 
وتعليماً وعمالً وترفيها...فهي أولوية ال يمكن القفز عنها؛ ألن السيكولوجيا هي أوالً وأخرياً علم 

يجب توظيفه لخدمة اإلنسان.

 إذن فأين نحن من كل ذلك؟؛ لذا قلت: إن السيكولوجيا، وإن كانت يف الطريق السليم إذا ما 
احتكمنا بوضعها إىل ما يوجد عليه األمر يف محيطنا العربي بالخصوص، فهي ليســت عىل ما 

يرام مقارنة بما هو عليه األمر يف كثري من الدول الغربية.... 

 بالنظر إىل ما تقدم، ليس من السهل أبداً أن تكون أستاذاً باحثاً ناجحاً يف حقل معريف هام 
يف  النفس  أساتذة علم  أحيي جميع زمالئي وأصدقائي  أن  أود  السبب  لهذا  النفس.  كحقل علم 
املغرب والعالم العربي عامة، وكل طلبتي لإلجازة واملاسرت والدكتوراه املغاربة وغري املغاربة الذين 
البحث  األكاديمي وطموحي يف  العلمي، ومشواري  بالدعم والسند يف مساري  أحاطوني جميعاً 
رغم  املعرفية،  والعلمية  األكاديمية  املهنية  إنجازاتي  من  كبري  بقسط  لهم  مدين  فأنا  واإلنتاج. 

صعوبة الظروف وضخامة الرهانات وتعاظم التحديات.

بطبيعة الحال، ال يمكن ختم هذ الكلمة دون أن أشكر بحرارة عائلتي، وبالخصوص زوجتي 
الفاضلة السيدة لطيفة، وهي اسم عىل مسمى، التي ضحت بعملها؛ لتتحمل وزر تربية أبنائنا 
يتحملون  زالوا  وما  كانوا  الذين  وأحفادي،  حفيدتي  ثم  وحمزة  مهدي  عثمان،  رشيف،  الربرة: 
انشغايل عنهم حتى يف بعض األوقات الحرجة ويمنحونني بحبهم الدعم والطاقة؛ ملواصلة مشوار 
العمل الجاد والعلم الهادف والعطاء السخي. فكل أميل يف أن تشكل أعمال هذا اللقاء العلمي/

التكريمي إحدى بشائر الخري عىل مستقبل السيكولوجيا باملغرب...واستسمحكم الحضور الكريم 
الحدث،  يليق بمقام  وازناً  موزوناً  أردتها مقاالً  التي  الكلمة  نهاية هذه  أتقاسم معكم يف  أن  يف 
األعزاء  الزمالء  بها  َفني  رَشَّ التي  املعربة  الشهادات  الكلمات/  إىل  تنضافان  لطيفتني  شهادتني 
ناصريي(  محمد  اإلدرييس،  الله  عبد  بوطيب،  جمال  الزاهري،  أحمد  الخمار،  )العلمي  األساتذة 
الثنني من أبنائي، مهدي وحمزة، لم تسمح ظروف عملهما بمشاركتنا هذا الحفل العلمي البهيج 

الذي سعدت به كثرياً.

والله ويل التوفيق

البروفيسور الغالي أحرشاو
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أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

حفل تكرمي أ.د. الغالي أحرشاو

العربية  الطفولة  بمجلة  االستشارية  الهيئة  -عضو  أحرشاو  الغالي  أ.د.  سعادة  تكريم  تم 
بدولة الكويت -، واألستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس باململكة املغربية – من قبل املديرية 
اإلقليمية بفاس باألكاديمية الجهوية للرتبية والتكوين – جهة فاس مكناس – وبالتنسيق مع 
مجلس مقاطعة أكدال نظمت حفالً، تحت شعار »السيكولوجيا في خدمة اإلنسان والمجتمع«؛ 
وبمشاركة نخبة من العلماء واألساتذة املختصني، وذلك يف يوم السبت املوافق 29 يونيو 2019، 
الساعة الثالثة بمدرج موالي سليمان – فاس، وذلك تقديراً ملسريته العلمية املميزة، والجمعية 

الكويتية لتقدم الطفولة العربية وهي إذ تهنئه وتبارك له، وتتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم.
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اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
Kuwait Society for Advancement of Arab Children

البنك التجاري الكويتي ـ الرئيسي
Commercial Bank of Kuwait - Main Office

احلساب بالدينار الكويتي
A/C No.:  0396922100414012 Swift Code: COMBKWKW

IBAN:  KW27 COMB 0000 0103 9692 2100 4140 12
احلساب بالدوالر األمريكي

A/C No.:  0396922100840013  Swift Code: COMBKWKW
IBAN:  KW66 COMB 0000 0103 9692 2100 8400 13
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