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 األطفالاملشاعر عند 
 

 اسم الباحثة: الدكتورة منار سالمة
 .تخصصة يف أدب االطفال، الرتبية اللغوية وجيل الطفولة املبكرةم

 .رئيسة قسم جيل الطفولة املبكرة كلية سخنني لتأهيل املعلمني
 .مركزة ارشاد جليل الطفولة

 حماضرة ملربيات جيل الطفولة وزارة الرتبية والتعليم
 ملخص

اعد يف الطفل يف جماالت عديدة واليت تس إثراءيف كوهنا أداة ممتعة وهامة من أدوات  األطفالتتمثل أمهية قصص 

ع هام التعبري عن املشاعر وإعطاء شرعية هلذه املشاعر هو موضو منوه يف اجملاالت التطورية والشعورية املختلفة.  

 على خبااي سنفسه ومعرفة كيفية التعامل معها، وقد مت التعامل مع هذا املوضوع يف قصص سنسا اإليساهم يف تعرف 

وضوع املشاعر م تناولتدور القصص اليت  التحقيق يف إىلهدف هذا البحث مكتبة الفاسنوس.  عديدة من قصص

 جاسنب إىل شاعره،للتعبري عن مدورها يف تشجيع الطفل جاسنب التعرف على  إىل يف تعريف الطفل على مشاعره،

القيام يق ذلك مت ولتحق .األطفالقراءة قصص الفاسنوس مع  أعقابالكشف عن أمهية احلوار الذي تقوم به املربية يف 

واء الشمال ل األطفالقراءة قصص الفاسنوس. املشاهدات متت يف رايض  أعقابمشاهدة لفعالية حوار يف  02ب 
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أطفال داخل اجملموعة  5دقيقة، مع  02-02ح بني و ايف كل فعالية جلست املربية ملدة ترت و  ،سنوات 6-5جليل 

لية: هلذه املشاهدات. إضافة لذلك مت إجراء حتليل لقصص الفاسنوس التاالتحليل الشامل مت اعتماد ، ومن مث الصغرية

. اندحداح وطن، أحلى األغاين، خدي كالورد، ريد أن أرقص، أماذا أفعل حني أغضب؟، عندما أشعر ابخلوف

ل يلية للقصص املذكورة ولتحلو سنتائج حتليل املضمو  األوقد أكدت . كم أضحك، عصفور الشمس يغين

 ععلى التعبري عن أسنفسهم، كما وأهنا طرحت وأبرزت موضو  األطفالاملشاهدات أ  القصص سامهت يف تشجيع 

طلحات قاموس الطفل اللغوي مبص إثراءسامهت يف جاسنب ذلك فقد  إىل، و املشاعر بشكل واضح وصريح للطفل

وقامت بتفسري هذه املشاعر وتعريف الطفل على عوارضها، ال بل وسامهت يف إعطاء حلول للتعامل مع  ،شعورية

 .هذه املشاعر

 تعبري، قدرة. الفاسنوس، قصص، أطفال، مشاعر،  الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة

من أفضل الوسائل اليت يتمتع هبا الطفل ويندمج مع أحداثها ويتماهى مع شخصياهتا وعن  األطفال صقصتعترب 

للغوية وتزيد ا تنمي حصيلة الطفل فهيمعلومات.  أو  ذلك قيًما طريقها يتم تقدمي ما يراد تقدميه له سواء أكا

 إضافة ،ديباألق نمي لديه مهارات التذو تتنمي معرفته ابملاضي واحلاضر و كما وأهنا قدرته على السيطرة على اللغة،  

 ؛5995ذايب، ؛2002 حيىي، ؛8991 ،طعيمه) وتربويةاسنفعالية  اجتماعية، حياتية،كوهنا وسيلة لتعلم مهارات   إىل

 (.0250 ،حسا 

يكو  الطفل هذه الفرتة  يفو  النفسي،الطفل الصغري يف مرحلة الطفولة ينمو يف عدة جماالت ومنها اجملال االسنفعايل ف

لذات وتقديرها احرتام ا إىلاحلاجة  االجتماعي،االسنتماء والقبول  الوجداين،التواصل  واحلنا ،احلب  األمن، إىلحباجة 

سليم أسنه يف حالة مت وضع األساس القوي ال النفسية،املعرفة والفهم. وتؤكد خمتلف املدارس واألطر  إىلإضافة 

من  سيكو  الطفل يف هذه احلالة قادرا على مواجهة كافة ما يتعرض له املبكرة،لشخصية الطفل يف مرحلة الطفولة 

 ؛0250 ،يو أمشاكل وسلوكيات اسنفعالية )قن إىلوغري ذلك سيؤدي  مستقبلية،صعوابت وضغوطات وحتدايت 

 (.0255 ،أبو السعد

لذا من  عورية،والشالنفسية  ،االسنفعاليةأ  للقصة دور هام يف دعم الطفل يف عدة جماالت ومنها  أعاله،كما ذكرت 

 الضروري استخدامها لدعم ذات الطفل وتطويره وتشجيعه للتعبري عن سنفسه وعما جيول فيها ألجل سنفسه السوية.
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ة عن فهم أحداث رئيسية من احلياة الواقعي إىلتبني أ  الطفل يستطيع الوصول  األطفالمن خالل أحباث أدب 

طريق القصص ومن هنا تنبع أمهية قدرة الطفل على التماهي مع أحداث القصة وشخصياهتا وتسلسل أحداثها 

 (.8991، מלר אצל מצוטט ؛8991 ،קאופמןعلى القارئ )هذه القصص  واليت تسبب أتثري

 األطفال قمت ببحث وفحص املضامني والقيم اليت تبثها قصص الدكتوراهمن خالل حبثي الذي قمت به لنيل درجة 

 تعليمية، تربوية، ة،ديني علمية،ووجدت أ  القصص حتوي مضامني وقيم ، احمللية العربية األطفال رايض املوجودة يف

 وضوع املشاعرم تناولأ   وجدت األطفالوغريها. من خالل حبثي وقراءيت لعدد كبري من قصص  اسنفعالية عاطفية

صص تتحدث قه على هيئة أحداث داخل تناولمل يطرح بشكل واضح وصريح يف القصص إمنا مت  األطفاليف أدب 

 على سبيل املثال القصص حتدثت عن موقف شعر به الطفل ابخلوف الشخصيات،عن مواقف شعورية حدثت مع 

عني. موقف شعرت به األم ابلقلق على ابنها لظرف م أواألصدقاء يف التغلب على اخلوف.  أووكيف ساعده األهل 

 ومباشراً  كافياً   اوالً تن تناولت وجدت قصصاً   سطحياً عابراً، وقلماتناوالموضوع املشاعر  تناوليف هذه القصص كا  

 ل. طفل ابلرغم من أمهية املوضوع لتكوين شخصية سليمة وسوية عند الطفحياة الاملشاعر يف وتتمحور يف موضوع 

قصص عديدة  تناولب( fanoos.org/-https://www.al موقع الفاسنوسالفاسنوس )مشروع مكتبة د قام وق

شاعر وقد قامت هذه القصص بتعريف الطفل على أسنواع م املشاعر،التعبري عن  موضوعمحور يف مضموهنا حول تت

حص أتثري كا  من املهم فلذا   احمللي، األطفالعلى أدب  ومبا أ  الطرح جديد سنسبياً  معها.التعامل  عديدة وكيفية

  عليه.ها فل وكيف يتفاعل معها وتبيا  أثر هذه القصص على الط

أعطت هلذا  اأهنت بشكل عام موضوع املشاعر، لكن ما مييز قصص الفاسنوس تناولمما ال شك فيه أسنه يوجد قصص 

ذلك  إىلافة ابإلضموضوع املشاعر،  تناولتقصص اليت املوضوع حيزا واسعا حيث خصصت عدد ال أبس به من ال

https://www.al-fanoos.org/
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يف قراءهتا  التابعة لوزارة الرتبية يف اجملتمع العريب وقامت مجيع املربيات األطفالمجيع رايض  إىلالقصص دخلت  فإ 

عد أ  بهذه القصص خصصت لتكو  يف مكتبة الطفل البيتية يف صفوفهم. حيث أ   األطفالوتوزيعها جلميع 

 . األطفالا جعل للقصص أتثري أكرب على م وهذا ،تقرأها املربية يف الروضة

 اإلطار النظري 

ن هذا اجلزء أيضا تضمكما   ،حتديداً وتعريف القصة  األطفالعدة تعريفات ملصطلح أدب  تقدميمت يف هذا القسم 

ل االسنفعايل. ومنها اجملاالطفل يف جماالت عديدة  إثراءيف  هاسرد القصص لألطفال ودور  هدف من وراءموجز لل شرح

مكتبة الفاسنوس واليت قامت إبدخال قصص عديدة تطرح موضوع املشاعر يف رايض  إىليف هناية القسم مت التطرق 

مت استخدامها يف هذا البحث،  اليت قصصمشروع مكتبة الفاسنوس والتقدمي مقتضب عن  إىل جاسنب. األطفال

 لقراءة. هذه ا أعقابيف  األطفاليف قراءهتا لألطفال والقيام حبوار مع  األطفالحيث قامت مربيات رايض 

  األطفالأدب 

 وأشيد، شعر( سواء شفواي أانهو كل ما يقدم للطفل من مواد إبداعية )قصص، مسرحيات، أغاين،  األطفالأدب 

م واحتياجاهتم وخرباهتم واهتماماهت األطفالحتريراي حبيث يتوفر فيه مجال اللفظ ومسو املعىن ومالءمته ملستوى سنضج 

دب أ الكتب املعدة لألطفال وملطالعاهتم واليت يعدها خرباء يف كما ويعرف أسنه تلك (. 0226 ،خلفوميوهلم )

فكريهم، إضافة تواهتماماهتم وخرباهتم ومستوى  األطفالومالءمتها ألعمار  وأسلوهباومتتاز جبودة مادهتا  األطفال

 حسه الفين رهافإمير هبا الطفل ويتفاعل معها فتساعد على  فين،شكل  وسارة، هلاخربة لغوية ممتعه  اكوهن  إىل

 األطفالويعد أدب   .حلياةاالسمو بذوقه األديب ومنوه املتكامل وتسهم يف بناء شخصيته وحتديد هويته وتعليمه فن و 

صرحاً قوايً يف بناء ثقافة الطفل، ومن خصائصه أسنه أسلوب حياة ديناميكي هام ومتطور، وهو يشمل اللغة والعادات 

 إىلومية وما اليب احلياة اليوالتقاليد واألفكار واملفاهيم ووسائل االسنتقال واالتصال، واملؤسسات االجتماعية وأس



 

0792 
 

 وقرئ ليقرأه ويراه ويسمعه الطفل هو كل ما كتب وصور األطفالتعريف ألدب  هلسوأ .(5999 )العناين، ذلك

 .(0226 ،)خلف

 األطفالأمهية أدب 

، أمهية كبرية يف صقل شخصية الطفل وتعريفه على مكنوانت ذاته، وتعريفه على البيئة احمليطة به األطفالألدب 

تزويده بقدر   إىلضافة إ اجملاالت،يف حتسني أداءه يف كافة  تعايشه وتساعدهكشفه على مواقف حياتية   إىلإضافة 

صة تقدم الكثري يف هذا الق أ كبري من املعلومات الدينية واجلغرافية والتارخيية والسياسية واحلقائق العلمية وال سيما 

 .(0229 ،مصطفى ؛0226 ،)خلف اجملال

لرتبوي، يف جماالت خمتلفة، اجملال االجتماعي، العاطفي. ا األطفالأمهية كبرية ألدب  إىلأشاروا  األطفالابحثي أدب 

 متميزا، إسنساانه ى الطفل مما جيعليف تكوين ثقافة عامة لددب األمسامهه الديين وغريها. هذه األهداف تتلخص يف 

وم حيث يق ل،الطفتمع من قبل األسرة واجمل إىل ابالسنتماءعلى ترسيخ الشعور يعمل  األطفالأدب أ   إىلإضافة 

 لحياةل هضروراي لبناء شخصية الطفل وإعداد عامال أساسياً يعد األمر الذي  األطفالتعميق الوعي الثقايف لدى ب

 (.5999)عبد الرحيم، 

نده وذلك حيث أسنه ينمي القدرات اللغوية عمن اهم املصادر اليت يستقى منها الطفل لغته،  األطفالعترب أدب ي

تكوين أفكاره كما اسنه من اهم العناصر ل واالستيعاب،قدرته على القراءة  الطفل وتنميةبزايدة املفردات اللغوية لدى 

 عقوهلم من يتيح األدب لألطفال حرية التعبري عما يدور يفالكبار، و  وأفكار أراءومعتقداته واليت يستقيها من  وأراءه

الطفل  يعود األطفالكما أ  أدب   أفكار ويف قلوهبم ووجداهنم من أحاسيس ومشاعر بلغة مفهومة وفكر منظم.

هم وجيدد سنشاطهم اسنه ميتعهم ويسلي إىلودقة املالحظة وهتذيب األذواق ابإلضافة  االسنتباهعلى حسن اإلصغاء وتركيز 
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 ةميتنفراغه و  وقت أشغالو  الطفل ابملتعة رو شعأمهية كبرية يف  األطفالألدب  ويتيح فرصا الكتشاف املوهوبني منهم.

 ؛5992حنورة، ؛ 5999 العناين، ؛0226خلف، ) والعاطفي االجتماعيالطفل و ة ملسامهته يف منإضاف هواايته.

 (.5990الفار، 

؛ 0229إبراهيم،  ؛0226علي،  ؛0220ي، أو قن ؛0255، )السالمي احلياة الطفل عن القصة يتعلمومن خالل  

 العقدة يفاخلري يف القصة. حيث أ  اسنتصار من املفضل و  .(0225طعيمة،  ؛0220، حالوة ؛0250 ،دكاك

األحداث يف جتمعها وتشابكها ويبدأ اسنفراج األحداث عنها ليحس الطفل  إليهالقصة تعد مكواًن أساسيًا تنتهي 

الكوميدي، وكالمها يشعر الطفل ابللذة ويساعده على االسندماج مع األحداث  أوي و اابخلط الدرامي واملأس

تعهم، وأفكار وحقائق جديدة مت ،األطفال القصة بنهاية سارة ال تؤذي مشاعرومعايشتها، كذلك جيب أ  ختتم 

مع اسنه يف يومنا هذا هنالك توجهات (. 0252تفكريهم )حسني، وتوقظ يف آذاهنم خمتلف األحاسيس كما تثري 

ساهم القصة يف تإضافة لكل ذلك  أخرى جتعل للقصة هناية مفتوحة متكن الطفل من التفكري وطرح هناايت عديدة

)مردا ،  ألطفالاتركيز االسنتباه والتخيل وربط احلوادث ابحلياة العامة، والقدرة على حل املشكالت اليت تواجه 

 (. Neuman، 0220 ؛0225

د يف حيث جن اً اجتماعيًا واسنفعالي ،عقلياً  لغوايً، جسمياً،يف منو الطفل  هاماً  اً تؤدي دور يتضح مما سبق أ  القصة 

يسهل على ا املختلفة فيها مم تخاطب القصة العواطف من خالل الصور اإلبداعيةفالقصة جماالً للمشاركة الوجداسنية 

 الطفل أ  حييا يف جو من اخلربات املوجودة يف القصة.

املتعة، و  شعور األما  والطمأسنينة، كما جتلب القصة للطفل املسرة والبهجة إبضفاءتقوم القصة  اسنفعالية،من انحية 

واملشاركة الوجداسنية وبذلك يهدأ اسنفعاليًا ويندمج مع أقراسنه فالقصة تعطي للطفل الفرصة للتعبري عن سنفسه وعن 

 (.0226)خلف،  األخريناسنفعاالته وتنمية قدرته على النقد وتكوين اجتاهات إجيابية حنو ذاته و 
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وتعترب القصص اليت تدور حول أفكار وشخصيات وحوادث خارجة عن سنطاق اخلربة الشخصية للطفل،  مصدراً 

نحه فكرة واضحة القصص اليت مت إىلمهماً لتنمية اسنفعاالته، فالطفل احملروم من أمر ما قد يكو  متعطشاً لالستماع 

وسنة مشحو  ابلشجار وحياته املنزلية مشح الطفل الذي يعيش يف جو عائلي ،على سبيل املثال ،عن هذا األمر

يف طمأسنينة،  يقرأها أ  مثة أسر تعيش أوابلتوتر، وينقصها االستقرار، قد يكتشف من خالل القصص اليت يسمعها 

وتسود بني أفرادها عالقات طيبة، وأ  هناك طرقاً أخرى ملواجهة املشكالت غري املشاجرات، وخلق األجواء املتوترة 

ربات تعوضه عما هلا، قد جيد خ عند قراءته أوو منها يف بيته.  ويف أثناء مساع هذا الطفل للقصص، اليت يعاين ه

كشف الطفل على هذه  يتعرض له يف بيئته من كبت وتوترات، كما جيد فيها ما يرضي حاجاته النفسية امللحة.

 ه النفسي.  السلبية وتدعم منو معه حول مضامينها، تساعد يف حترير سنفس الطفل من املشاعر  تحاورالقصص وال

 القصة أعقابأمهية احلوار يف 

يعترب احلوار من وسائل االتصال الفّعالة، الذي حيمل يف ثناايه فوائد مّجة سنفسية، تربوية، دينية واجتماعية تعود على 

ووفقا (. 0250، وايسةالنمنو شامل وتنهج هنجاً حضارايً ينشده كثري من الناس ) إىلين ابلنفع كوهنا تسعى تحاور امل

 . األخريناحلوار هو القدرة على التفاعل املعريف والعاطفي والسلوكي مع ( أبسنه 0229ملعمار )

األفضل،  إىللسلوك تعديل ا إىلاإلقناع وتغيري االجتاه الذي قد يدفع  إىلالوسائل املوصلة  يعترب احلوار من أفضل

ي والتخفيف ، وتتجلى أمهيته يف دعم النمو النفساألخرينأل  احلوار ترويض للنفوس على قبول النقد، واحرتام آراء 

اسنه وسيلة  والقلق، فأمهيته تكمن يف خاوفعن مشاعر الكبت وحترير النفس من الصراعات واملشاعر العدائية وامل

أمهية  ت ويساعد كثريا على تنمية مهارات التفكري، ومن هنا تنبعبنائية عالجية تساعد يف حل كثري من املشكال
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(. إ  العالقة بني عامل 0229معمار، عليه حيث أسنه يساعد كثريًا يف تنمية التفكري لديهم ) األطفالوتدريب 

 (.  0250 ،الشخصي هي عالقة عميقة، مرّكبة، وشائكة )جرايسي األطفالالقصص وعامل 

وخرباهتم  ألطفالاسنص أديب آخر( يتمتع مبواصفات فنية وإبداعية جيدة، ويعكس عامل  أو) والفرضية هي أ  كل قصة

ب أ  تكو  جي بصدق، قادٌر على أ  يكو  سنصاً داعماً ابملستوى النفسي أيضا. ولكي يكو  احلوار والنقاش مثرياً, 

ل واالستيضاح منه للطف اإليضاحاليت تعقب القراءة تتضمن  اورةعادية، واحمل أسئلةحواراً ال جمرد  أو حماورةاملناقشة 

طلق فيه طاقة القصة وت إليهاليت من شأهنا أ  حتبب  اورةيف القصة، هذه احمل أومشاعره يف النص  أوعن أفكاره 

ن أجل تذوق م حيدثيقرأ، فإ  النقاش  أوفاعلة عقب حالة االسنفعال اليت رافقت إصغاءه وتلقيه ملا كا  يسمع 

زرع الشك واحلرية يف الطفل ومواجهته لشيء من الغموض  أ لنصوص األدبية، والتفاعل معها عاطفياً، وكذلك ا

إاثرة  ىلإوالتحدي اليسري لعقله والدهشة من التناقض بني اجلديد عليه وبني األفكار السابقة لديه كل ذلك يؤدي 

 (.5995 ،صي )شحاتةالبحث والتق إىلدافعه وحتريك فضوله وحتدث به توترا فيضطر 

(. 0250 جرايسي،يف احلديث عن مشاعر الشخصيات فذلك يزيد من عمق فهمهم هلا ) األطفال املهم مساسندةمن 

ن فيهم ومساسندة الطفل من قبل البالغني مب سلوكهم. وإمنافالقصص واحلكاايت غالبا ال تذكر مشاعر الشخصيات 

ا، وهذا يقودان أيضا هل األطفالاألهل واملربيات يف جيل الطفولة املبكرة يف احلديث عن املشاعر إمنا يزبد من فهم 

ية وهذا ما طرحته قصص كثرية من قصص سنساسنضرورة كشف الطفل على قصص تتمحور حول املشاعر اإل إىل

 يف هذا البحث.  إليها سيتم التطرق مكتبة الفاسنوس. وهذا م

  البحث: أسئلة

 ميكن بلورة مشكلة البحث احلايل يف التساؤالت التالية:
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 موضوع املشاعر يف تعريف الطفل على مشاعره؟ تناولتما هو دور قصص الفاسنوس اليت  .5

 موضوع املشاعر يف تشجيع الطفل للتعبري عن سنفسه؟  تناولتما هو دور قصص الفاسنوس اليت  .0

ضوع املشاعر مع مو  تناولتقراءة قصص الفاسنوس اليت  أعقابما هي أمهية احلوار الذي تقوم به املربية يف  .0

 ؟األطفال

 أهداف البحث

 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية: 

  .شاعر يف تعريف الطفل على مشاعرهموضوع امل تناولتدور قصص الفاسنوس اليت  بيا  -5

 املشاعر يف تشجيع الطفل للتعبري عن سنفسه. تناولتدور قصص الفاسنوس اليت  التحقيق يف -0

  .األطفالقراءة قصص الفاسنوس مع  أعقابالكشف عن أمهية احلوار الذي تقوم به املربية يف  -0

 فرضيات البحث

لبحث اوبناءا على األجزاء السابقة مت وضع الفرضيات التالية واليت سيتم التحقق من مدى صدقها من خالل 

 احلايل:

o  موضوع املشاعر يف تعريف الطفل على مشاعره. تناولقصص الفاسنوس اليت تتساهم 

o  موضوع املشاعر الطفل يف التعبري عن سنفسه. تناولقصص الفاسنوس اليت تتشجع 

o  ملشاعر يف تعرف موضوع ا تناولاحلوار الذي تقوم به املربية يف أعقاب قراءة قصص الفاسنوس اليت تيساهم

 لى مشاعره.الطفل ع

 منهجية البحث
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 أساليب البحثلى ع لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن تساؤالته مت استخدام املنهج الوصفي، حيث مت االعتماد

 مشاهدة( فعاليات املربيات واألطفال يف برانجمهم الطبيعي يف الروضة، هذا املنهجمالحظة )الكيفية اليت تناسب 

أاتح يل فرصة التواجد بني األطفال ومشاهدة برانجمهم اليومي وملس عالقتهم مع مربيتهم ومساع أراءهم وأفكارهم 

م للقصص املطروحة د مساعهوإجاابهتم ومشاهدة سلوكياهتم واسنفعاالهتم وردود فعلهم يف مواقف خمتلفة وخصوصا بع

من قبل املربية واليت مت اعتمادها يف هذا البحث، أو عرب إجاابهتم على أسئلة املربية املطروحة يف احلوار الذي كا  

 يف أعقاب استماعهم للقصص. 

 عينة البحث

، وقد طبق روضة أطفال 02والبالغ عددها  لواء الشماليف  لوزارة الرتبيةمتثل جمتمع البحث برايض األطفال التابعة 

 .سنوات 6-5أطفال جبيل البحث على 

 أدوات البحث

 األطفالمالحظة )مشاهدة( يف رايض  02إجراء للحصول على النتائج املتوقعة مت استخدام أداة املالحظة، حيث مت 

فعالية مبجموعة  أثناء جلوسهم يف األطفالالتابعة للواء الشمال يف وزارة الرتبية والتعليم. املالحظة مشلت مشاهدة 

رأهتا مساع قصة الفاسنوس اليت ق أعقابأطفال( وقيامهم بفعالية حوار يف  6-5بني  يرتاوحصغرية )عدد أفراد اجملموعة 

 مع األطفالدقيقة. املربية قرأت القصة على مسامع  02-02ح بني و ايف كل فعالية جلست املربية ملدة ترت املربية. 

 ألطفالااستخدام تعابري وجه وجسد مناسبني ألحداث القصة املقروءة ومن مث عرضت الرسومات بشكل سريع على 

عمل واملربية منذ حلظة جلوسهم لل األطفالت معهم حول القصة. يذكر أ  املالحظة وثقت سلوك وحديث حتاور و 

 خرى )عن طريق تصوير فيديو(.ابجملموعة وحىت ساعة قيامهم من اجملموعة واالسنتقال لفعاليات أ
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لوك معني س أووتعرف أبهنا "أداة من أدوات دراسة البحث العلمي اليت تعتمد على املشاهدة لظاهرة املالحظة: 

 . وتصنف هذه األداة إىل:(0255ومن مث تسجيل النتائج" )قاسم, 

 ت اليت أعدها الغري. وهي اليت يقوم هبا الباحث بدراسة التقارير والسجال املالحظة الغري مباشرة:

ه يف املبحوثني، وهذا األسلوب الذي مت استخدامالباحث بصورة مباشرة مع  وفيها يتواصل املالحظة املباشرة:

 وتدوين ما يقولوسنه حرفياً.  شكل مباشرب األطفالمالحظة ومشاهدة املربية و البحث احلايل، حيث مت 

 حتديد مكان املالحظة وما تتطلبه من وقت: 

 لقراءة قصة من قصص الفاسنوس اليت األطفالداخل صف البستا ، من حلظة بداية استماع مت إجراء املالحظة 

املعلومات الناجتة  لالقيام بتسجي. وقد مت هذه القصة أعقابتتحدث عن املشاعر وحىت هناية احلوار مع املربية يف 

صول لتصوير الفيديو، تصوير الفيديو ميكن من احلحتقيق ذلك من خالل استخدام الكامريا ، وقد مت عن املالحظة

 على مشهد واقعي ويسهم يف عدم سنسيا  التفاصيل.

ول عليه شاملة ومفصلة، وهذا ما مت احلصت ومعلومات دقيقة انااحلصول على بيإبمكاسنية  طريقة املالحظة وتتميز

قيقة التصنع وإظهار اسنطباعات غري ح إىلجلوء املبحوثني هو  طريقةهذه العيوب إال أسنه من  .ةشاهداملمن خالل 

 يف هذا البحث ميكن سنفي ذلك العيب، وذلك لألسباب التالية:و  ،وذلك لعلمهم بوجود الباحث

وتفاعلهم  ألطفالامالحظة  إىليتطرق  إمنامالحظة املربية وسلوكها بشكل شخصي.  إىل  البحث ال يتطرق أل: لا أو 

 ألطفالامع سنصوص قصص الفاسنوس اليت تتحدث عن املشاعر. هذا التفاعل الذي أييت بشكل تلقائي وال جييد 

 تزييفه.
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ال  البحث سري وال يوجد عرض ألمساء املربيات املشاركات وذلك يتيح هلن التصرف حبرية وراحة اتمة أثناء : اثنياا 

 القيام ابلفعالية.

أقوال، مواقف  ومجيع األطفالتدوين وحتليل حوار لا: أو املشاهدات( وتصويرها ابلكامل مت بعد إجراء املالحظات )

ع املريبة ومع بوا مو ابعد مساعهم للقصة على سبيل املثال: هل فهموا مضمو  القصة؟  كيف جت األطفالوسلوك 

 أسئلتها؟ كيف كاسنت تعابريهم عندما مسعوا القصة؟ ...

حتليل القصص حتليالً شامالً وإبراز ما حتتويه من مضامني، قيم ودالالت تعرب عن موضوع املشاعر. بعد  متاا: واثني 

االسنتهاء من التحليل مت عرض سنتائج هذا التحليل بشكل يفصل بني حتليل القصص وحتليل احلوار ومتت مناقشة 

ه املربية على ثري احلوار الذي تقوم بوتعريفهم على مشاعرهم ومناقشة أت األطفالأتثري مضامني هذه القصص على 

 ومسامهته يف تعريف الطفل على مشاعره وتشجيعه للتعبري عن مشاعره. األطفال

حتليل القصص على حتليل: املكا ، الزما ، الشخصيات. احلدث الرئيسي يف القصة، العقدة واحلل. وقد اعتمد 

اليت مسعوها  ومدى فهمهم ملضمو  القصة األطفال إجاابتحتليل على  األطفالحتليل حوار املربية مع بينما اعتمد 

 موضوع املشاعر.  تناولتاملربية اليت طرحتها عليهم بعد مساعهم للقصص اليت  أسئلةمع  األطفالوتفاعل  املربية،من 

  سريورة البحث:

سنوات. ومت أخذ املوافقة  6-5يف لواء الشمال جليل  األطفالرايض  إىللقد مت تقدمي طلب لوزارة الرتبية للدخول 

قصة الفاسنوس  عقابأ" فعالية احلوار يف  األطفالعلى إجراء املشاهدات، يف املشاهدة متت مشاهدة فعالية املربية مع 

عمل يف  الصف، ابليف األطفالابقي  وعة صغرية". يف هذه األثناء قاميف جمم األطفالاليت قرأهتا املربية على مسامع 
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املراكز املختلفة برعاية مساعدة املربية يف الصف وجلست املربية مع جمموعة عمل صغرية يف ركن بعيد سنسبيًا عن 

 للعمل معها يف اجملموعة وقامت بتعريفهم على شخصي وعلى األطفال. قامت املربية بدعوة األطفالمركز لعب 

ام هبا. قوم بتدوين ما أشاهده وأمسعه لوظيفة جيب علي القيأسنين مهتمة مبشاهدهتم أثناء مساعهم للقصة، وأسنين سأ

ومصافحتهم وتعريفهم على سنفسي وأسنين سأجلس ابلقرب منهم ملشاهدة  األطفالقمت ابلسالم على  أانبدوري 

 ىلإفعاليتهم، وبدأت مشاهدهتم منذ حلظة عرض املربية للقصة، وقراءهتا حىت إهناء احلوار معهم وقيامهم للذهاب 

 دقيقة. 02-02مدة كل مشاهدة بني  تراوحت، وقد يات أخرى يف الصففعال

 نتائج البحث

 عرض النتائج من خالل حتليل القصص: 

 موضوع املشاعر تساهم يف تعريف الطفل على مشاعره. تناولتقصص الفانوس اليت ىل: و الفرضية األ

 من خالل حتليل القصص تبني:

 رور وغريها.الفرح والس الغضب، كاخلوف، أ  القصص حتتوي على عرض ألسنواع مشاعر خمتلفة عند البشر لا:أو 

يل املثال يف عندما ينتابه هذا الشعور، على سب سنسا يف القصص هناك تعريف للعوارض اليت يشعر هبا اإل اثنياا:

 ، "عندما أشعر ابخلوف، يهتز جسمي كله ويرجتف..."  قصة عندما أشعر ابخلوف
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قصة ور. يف ورد الفعل جراء هذا الشع سنسا تبني أ  القصص تعرض شرح لكيفية ظهور هذا الشعور على اإل اثلثاا:

هنلة حني تغضب ليست سهلة، تكسر ألعاهبا وتصرخ،  أخيتعلى سبيل املثال، "أما  أين أذهب حني أغضب

 كالفجلة!".  ويصري لوهنا زهراي

 موضوع املشاعر تشجع الطفل يف التعبري عن نفسه. تناولتالفرضية الثانية: قصص الفانوس اليت 

تتوجه للطفل  هناأللتعبري عن أسنفسهم حيث  األطفالمن خالل حتليل قصص الفاسنوس تبني أ  القصص تشجع 

" تعال ارقص معي،  ،أريد أن أرقص قصةبعبارات مباشرة وتشجعه على التعبري عن شعوره. على سبيل املثال يف 

فل للتحدث هناك تشجيع للطخدي كالورد تعال افرح معي، كل العامل حولنا يرقص مثلنا". يف اجملموعة الشعرية 

عما حيب وعما يكره وعما يشعر بشكل مباشر. " أكره من يقرصين يف اخلد، وأقول: كفى! خدي كالورد ال يطيق 

 هذا احلد...".  إىلاملزح 

 .األطفالالنتائج من خالل حتليل احلوار الذي دار بني املربية و  عرض

املشاعر يساهم يف  موضوع تناولتقراءة قصص الفانوس اليت  أعقابالفرضية: احلوار الذي تقوم به املربية يف 

  تعرف الطفل على مشاعره.

حث واليت قراءة قصص الفاسنوس املشرتكة ابلب أعقابيف  األطفالحتليل احلوار الذي دار بني املربية و  أعقابيف 

 موضوع املشاعر تبني أ : تناولت
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لى سبيل ع األطفالللحوار دور مهم يف توضيح عدة أمور ممكن أ  تكو  غري مفهومة ابلشكل الكايف لدى  ل:أو 

دث يف ، ردود الفعل اليت حتسنسا ، السلوكيات الناجتة عن شعور معني عند اإلسنسا املشاعر عند اإل أسنواعاملثال 

 الشعور بشعور معني وغريها... أعقاب

 القصص يتيح للطفل التحدث عن حاالت شعورية متلكته ولرمبا مل يفهمها ابلشكل الكايف أعقاباحلوار يف  اثنياا:

 مق.عوقت حدوثها. احلوار يتيح للطفل مشاركة هذا الشعور مع املربية وأطفال اجملموعة والتعرف عليه بشكل أ

هبذا لسماع قصص حدثت مع غريهم من الزمالء و  األطفال أمامقراءة القصص أاتح الفرصة  أعقاباحلوار يف  اثلثاا:

 هناك ردود فعل عديدة لكل سنوع من هذه املشاعر هي مشاعر موجودة عند مجيع بين البشر وا  أ  األطفالعرف 

  أسنواع املشاعر. 

 يها.ف األخريناحلوار بني أطفال اجملموعة أاتح لألطفال تذكر جتارب حياتية معاشه ومشاركة  رابعاا:

 مناقشة النتائج من خالل حتليل القصص: 

 تعريف املسامهة يف إىلت موضوع املشاعر من عدة جواسنب أدت تناولن خالل حتليل القصص تبني أ  القصص م 

أين أذهب قصة  على سبيل املثال يفالطفل على أسنواع املشاعر عند بين البشر ويف تعريف الطفل على مشاعره. 

لغضب يف "يف بيتنا، اجلميع يشعر اب سنسا ال إبعطاء شرعية الشعور ابلغضب عند اإلأو قامت القصة حني أغضب 

قامت بتعريف الطفل على ماهية هذا الشعور وإحضار مناذج و  .بعض األحيا ، وكل واحد يتصرف بطريقته..."

 أومهينة له  أو يف وضعية الئقة وغري مهينة وغري مؤذية سنسا خمتلفة لكيفية التصرف وقت الغضب بشكل يبقي اإل
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 أمي"أما  خرألآلخرين. على سبيل املثال "هذا جدي وفيق! حني يغضب يبحث يف احلارة عن صديق". ويف مثال 

 ضب ال ترتدد يف الكالم، حتكي وتشرح عن غضبها، بال خوف، فتهدأ وتشعر بسالم".فحني تغ

"  سنسا أظهرت القصة شرعية الشعور ابخلوف وعوارض الشعور ابخلوف عند اإل عندما أشعر ابخلوفيف قصة 

 عندما أشعر ابخلوف يهتز جسمي كله ويرجتف... ".

على أسنفسهم وما من املمكن أ  يعرتيهم يف حالة  األطفالإظهار هذه العوارض يف القصة ساهم يف أ  يتعرف 

 ختفيف لنفسه ولنوعية املشاعر اليت تعرتيه يساهم يف سنسا الغضب. الوعي هلذه السلوكيات ومعرفة اإل أواخلوف 

ها.  عوالشعور ابلراحة النفسية عندما تنتابه هذه العوارض ومتكنه من معرفة كيفية التعامل م سنسا حدة التوتر عند اإل

 تداولهم هو ليس مفهوم ضمناً يف جيل الطفولة وهو موضوع ال يت سنسا تقبل شعور ابلغضب كشعور طبيعي عند اإل

 مامأأتيحت الفرصة  أين أذهب حني أغضبقصة  بشكل عام بني األفراد. لكن عندما طرح هذا الشعور يف

هذه   حميطهم. س يعيشو  معهم ويفانأللتحدث عنه والتعرف عليه يف شخصياهتم وأيضا يف شخصيات  األطفال

لغضب حلول ومناذج للتخلص من هذا ا منحتهمالغضب شعور طبيعي وبنفس الوقت  أ القصة وضحت لألطفال 

 وكيفية التصرف يف حالة الغضب.

قصص الفاسنوس سامهت أيضا يف تفسري سلوكيات ترتبط ابملشاعر املختلفة وهذا مما يساهم يف فهم الطفل لنفسه 

  اته مما جيعله قادرا يف التحكم بنفسه بشكل أفضل والسيطرة على تصرفاته وسلوكياته بشكل أفضل.وسلوكي

 مكا  اركض بسرعة ألختبئ يف أ  أريد"عندما أشعر ابخلوف عندما أشعر ابخلوف على سبيل املثال يف قصة 

 ".ل...وأميل مثل شجرة متي لعصافري."أريد أ  أرقص...أمد جناحي كا أرقص أنأريد يشعرين ابألما "، يف قصة 
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للركض واجلري هرابً  سنسا قصص الفاسنوس تعطي توضيحا للسلوكيات املرافقة للمشاعر املختلفة فعند اخلوف مييل اإل

التمايل  إىل ا سنسمن مصدر اخلوف وحبثاً عن مصدر يشعر به ابألما ، وعند الفرح والشعور حبب الرقص مييل اإل

 هبذا سنرى مسامهة هذه القصص يف إبراز هذه املشاعر وإبراز السلوكيات اليت مسروراً. جبسده ومد يده متمايالً فرحاً 

س انأممكن أ  ترافقها بشكل عام وهذا مما يساهم يف أ  يتعرف الطفل على سنفسه، سلوكياته وتصرفاته وتصرفات 

  آخرين يف جمتمعه.

الطفل على  أمهية كبرية يف تعريف األطفالدب أل أ حيث  األطفالوهذا مما ذكرته األحباث يف تعريف أمهية أدب 

اعده يف حتسني كشفه على مواقف حياتية تعايشه وتس  إىلمكنوانت ذاته، وتعريفه على البيئة احمليطة به، إضافة 

 (. 0229 ،. مصطفى0226أداءه يف كافة اجملاالت )خلف, 

 موضوع املشاعر تشجع الطفل يف التعبري عن نفسه. تناولتقصص الفانوس اليت 

واضحة ألسنواع  تشمل دالالت عناوينلقد قامت قصص الفاسنوس بتشجيع الطفل للتعبري عن سنفسه، فقد طرحت 

شعور معينة مثل اخلوف، الغضب، الضحك والرقص والغناء. املميز يف هذه القصص أهنا أبرزت سنوع الشعور يف 

وأعطى للطفل الشعور أبمهية املواضيع الشعورية والتحدث عنها وشجع  حى مبضمو  القصةأو العنوا ، هذا العنوا  

الطفل على تقبل شرعية وجود هذه املشاعر وجعله يتشجع يف التحدث عن سنفسه والتعبري عن مشاعره. على سبيل 

ها احتوت وغري  .. مجيع هذه القصصعندما أشعر ابخلوف.، وقصة أريد أن أرقص، وقصة كم أضحكاملثال قصة 

ينة حيث أ  الطفل يشعر ابألمن واألما  والطمأسناألحباث  إليه. وهذا مما تشري عناوينعلى دالالت شعورية يف ال

خالل استماعه للقصة، فالقصة تعطي للطفل الفرصة للتعبري عن سنفسه وعن اسنفعاالته وتنمية قدرته على النقد 

 (.0229إبراهيم، اهلامشي، عليمات، . 0226 ،خلف) يناألخر وتكوين اجتاهات إجيابية حنو ذاته وحنو 
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صفور الشمس عيف القصص كاسنت دعوة مباشرة موجهة لألطفال ليعربوا عن أسنفسهم. على سبيل املثال يف قصة 

 أنأريد ة . يف قص. تراالالال لو...امسعوا امسعوا"" تراالالال...شو حلوة احلياة، تراالالال يل...غنوا معي.. يغين

ن هناك سؤال مباشر لألطفال ع أين أذهب حني أغضب؟"تعال ارقص معي، تعال افرح معي". يف قصة  ارقص

طريقة تعاملهم مع الغضب حيث يتم توجيه سؤال يف هناية القصة " ماذا عنك اي صديق؟ وماذا عنك اي صديقة؟" 

 ت الغضب.قويف هذا تشجيع للطفل وحتفيز له للتعرف على مشاعره وللتحدث عن كيفية تصرفه و 

مربوطة يف  كاسنت  أوعلى مشاعر كاسنت متثل هلم جمرد أمساء جمردة وغري مفهومة  األطفالالقصص قامت بتعريف 

 هناأذاكرهتم مبوقف سليب حدث معهم، كشعور اخلوف، الغضب، القلق وغريها. وما فعلته قصص الفاسنوس هو 

ية هذه املشاعر هي مشاعر طبيع أ لألطفال وأظهرت  سنسا ضحت عوارضها عند اإلأو شرحت معىن هذه املشاعر و 

وال يؤذي  ا سنسهو تعلم كيفية التعامل مع هذه املشاعر بشكل ال يؤذي اإل سنسا وما تبقى على اإل سنسا عند اإل

 سنسا شرح مسهب ملعىن اخلوف ومسببات اخلوف عند اإل عندما أشعر ابخلوفعلى سبيل املثال يف قصة  األخرين

وف "ال أبس أ  سنشعر ابخلوف... وجيعلنا سنصرخ طالبني النجدة... كل واحد منا خياف من وكيفية التعامل مع اخل

 ..."       أسنت، قد ال ختيفك أانشيء معني. بعض األشياء اليت ختيفين 

للتعرف على مشاعرهم وعلى مشاعر غريهم من  األطفالسنقطة مهمة إضافية طرحتها قصص الفاسنوس وشجعت 

يع كل العامل يشعر مثله. السعيد يعتقد أ  اجلم  أ عندما يشعر بشعور معني فهو يشعر  سنسا اإل أ الناس وهي 

سعداء واحلزين يعتقد أ  اجلميع حزينو . وهذا الشعور عندما سنفهمه فإسننا سنستطيع أ  سنفهم احمليطني بنا عندما 

كل العامل حولنا " أرقص أريد أنيقومو  بتصرفات معينة تعرب عن مشاعرهم اخلاصة. على سبيل املثال يف قصة 

 هبم حول للتحدث مع احمليطني األطفاليرقص مثلنا".  قصص الفاسنوس أيضا سامهت يف تشجيع  يرقص مثلنا

، طرحت القصة هذا املوضوع بشكل سلس ومضحك دحداح وطنانمشاعرهم وعدم اخلجل من ذلك ففي قصة 
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ك. على ه طنا  وقرر االبتعاد عنه ألجل ذلالصديق دحداح يتضايق من ثرثرة صديق أ وترفيهي لألطفال حيث 

سبيل املثال " توقف عن اللحاق يب! صاح دحداح. "أريد أ  أكو  لوحدي!".  وطرحت القصة ضرورة التعبري عن 

لكي  خريناأل أمامومصارحتهم هبا فعندما سنشعر ابلضيق من أمر ما جيب أ  سنتحدث عنه  األخرينمشاعران جتاه 

بق ا بتصرفهم وسلوكهم بشكل عفوي ودو  قصد إيذاءان.  التعبري عن املشاعر بشكل واضح وليبتعدوا عنه فرمبا قامو 

لومات حول وبنفس الوقت يعطي لآلخرين مع األخرينوجيعله سعيدا غري متوتر من سلوكيات  سنسا والئق يريح اإل

تمعياً ويقوي ثقته الطفل جملكي يبتعدوا ويكفوا عن مضايقيت.  هذا التوجه يساهم يف اخنراط  إسنسا ما يضايقين ك

بنفسه ويدعم ذاته حيث اسنه يتعود على التحدث عن سنفسه وشعوره بوضوح لكي يتصرف احمليطني به كما حيب 

  احرتام شعور غريه واالبتعاد عما يضايقهم. سنسا وبنفس الوقت جيب على اإل

كيف اسنه قرر و  األخرينق من مثاًل، عربت شخصية دحداح يف القصة عن الشخص املتضاي دحداح وطنانيف قصة 

أما طنا   االبتعاد ومل يعرب عما يضايقه. دحداح ابتعد عن طنا  ألسنه كا  متضايقاً منه. ومل يعرب له عما يضايقه منه.

دو  أ  يشعر بذلك. القصة طرحت ضرورة االهتمام  األخرينفقد عربت شخصيته عن الشخص الذي يضايق 

صوصا إذا ما  لآلخرين خ كما وطرحت موضوع التعبري عن الشعور لة االبتعاد عما يضايقهم.و اوحم األخرينمبشاعر 

س " شعر طنا  يضايقوسننا ففي القصة أقتب أ ألهنم رمبا مل يشعروا ومل يقصدوا  كنت متضايقا منهم مبوضوع معني.

 ابحلز ، فلم يكن يعرف أ  دحداح غاضب منه."

غصن. جاره  إىلوصار يغين حبماس منتقاًل من غصن  صفور ابلفرحأحس الع عصفور الشمس يغين"يف قصة "

هذا وقت قيلوليت. كذلك البطة والدجاجة والضفدعة والبومة اسنزعجوا  الغراب اسنزعج من غناءه وقال له ال تغن هنا

أ  مسعه الفالح وأحس ابلراحة عند مساع صوت العصفور وذهب عنه كل التعب،  إىل  منه وطلبوا منه الذهاب.

 بل وبدأ يغين مع العصفور.
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مل  ألخرينايف القصة اعتقد العصفور أ  اجلميع سيشعرو  معه ابلفرح ألسنه فرحا  لكن ذلك مل يكن صحيحًا و  

  يشعروا مثله وأبدو اسنزعاجهم من صوته حىت وجد أخريا الفالح الذي تعاطف معه وشعر بفرحه وغىن معه.

كتاب يف   على سبيل املثال ،وأتراحهم أفراحهميف مشاعرهم  األخرينقصص الفاسنوس شجعت الطفل يف مشاركة 

 يقى وهبذا توقف الناس عن الشجار.طرح موضوع مشاركة الناس مجيعا للغناء ومساع املوس أحلى األغاين

 قراءة القصص أعقابيف  األطفالمناقشة النتائج من خالل حتليل احلوار الذي دار بني املربية و  

م يف تعرف موضوع املشاعر يساه تناولتقراءة قصص الفانوس اليت  أعقاباحلوار الذي تقوم به املربية يف 

 الطفل على مشاعره.

يف اجملموعة  الاألطف أومن قبل املربية  إجبارأي  ودو ابلتحدث عما يريدوسنه هم  األطفالففي هذه احملاداثت قام 

وار ( فاحل0229وكما عرف معمار ) حيدثه ألصحابه يف اجملموعة. أ حيث حتدث الطفل مبا يشعر اسنه من املريح 

أجريتها.  . وهذا ما شاهدته من خالل مشاهدايت اليتاألخرينهو القدرة على التفاعل املعريف والعاطفي والسلوكي مع 

موعة، جملحول الشعور املوجود ابلقصة، شاهدت مشاركة وتفاعل من معظم أطفال ا تحاورابل األطفالعندما بدأ ف

ه اآلخرو  وشارك الطفل ملا قالوقد أسنصت وا وتفاعلوا، كل طفل حتدث ابلوقت املناسب له، حتاور حتدثوا و  األطفال

  شعر هبا أسنه جيب عليه املشاركة فيها. اليتيف اللحظة 

 ،بطريقة مغايره اانوأحيبنفس الطريقة  األخرينحيدث مع قد ما حيدث معه  أب ما مييز هذا الطرح هو شعور الطفل 

حيث يشعر اسنه داخل جمموعة داعمة واسنه غري شاذ وا   ،يف أي موضوع كا  الطفل لدىخيفف التوتر قد وهذا 

 القصة وخصوصا القصص أعقابالرائعة للحوار يف  السماتخمرج. وهذه من  أويكو  حل  أ لكل موقف ممكن 
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هذا احلوار قد كا  ف، األخرينسنتحدث به عن مشاعران مع حنيا يف جمتمع قل ما  أسننااليت تتحدث عن املشاعر. ومبا 

 . األطفالفرصة للتحدث عن املشاعر والتعبري عنها عند 

(. 0250جرايسي، يف احلديث عن مشاعر الشخصيات يزيد من عمق فهمهم هلا ) األطفالّ  مساسندة كما أ

ن فيهم ومساسندة الطفل من قبل البالغني مب سلوكهم. وإمنافالقصص واحلكاايت غالبا ال تذكر مشاعر الشخصيات 

ا، وهذا يقودان أيضا هل األطفالاألهل واملربيات يف جيل الطفولة املبكرة يف احلديث عن املشاعر إمنا يزبد من فهم 

 ية.سنساسنضرورة كشف الطفل على قصص تتمحور حول املشاعر اإل إىل

ارهم يف استدعاء أفك األطفالن قبل املربيات بدأ ومبجرد طرح عنوا  القصة م املالحظة واملشاهدةمن خالل 

ا ابهلمس أو دللعنوا  ب األطفالومبجرد مساع  عندما أشعر ابخلوفومشاعرهم جتاه سنوع الشعور املطروح. يف قصة 

 . "مة وبقبلش اطلع ابلليل حلايل....خباف من العت أانييي "والتحدث فيما بينهم 

ندما عكذلك األمر ابلنسبة لشعور اخلوف، يف مجيع املشاهدات وعندما سألت املربية بعد اسنتهاء قراءهتا لقصة 

اهدة الثالثة هم املتنوعة. على سبيل املثال يف املشخماوفعن  األطفالمىت تشعرو  ابخلوف؟ حتدث  أشعر ابخلوف

 األطفالل كالم )يف االقتباس قمت بنق كوين حلايل.حبس ابخلوف ملا أهلي يطلعوا من البيت ويرت  أان أجابت رل:

  ."حببش العتمة وخباف منها أان"حرفياً(. معتز: 

عند دار جرياسننا كلب كبري كل ما امرق من حدهن بعوي علي وخباف كثري ": قال حسن يف املشاهدة اخلامسة

  ."وبصري اركض بس هو بقدرش يلحقين كثري ألسنه مربوط ابلشجرة

 ."يف واحد ساكن حدان بظل خيوفين وبطلع علي خباف يكو  بدو يضربين" :إيناسبينما قالت 

خباف من اخلواف و  ،أشيخباف جيي ابلليل خواف وخيوفين ويسرق من بيتنا  أان" قال علي:يف املشاهدة العاشرة 

 ."ومن الغول ومن السراق
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 األطفال أمام فاقأعرو  ابخلوف؟( فتحت جرد طرح املربية لسؤال واحد )مىت تشمباسنه  الحظتخالل املشاهدة فمن 

هم وفخماللتحدث عن  األطفال أمامأاتح الفرصة  عندما أشعر ابخلوف للتحدث عن مشاعرهم. عرض كتاب

اً ومطمئنا غريه هذا يعطيه شعوراً مرحي خماوفه ويسمع أيضا خماوفمن أسنفسهم. عندما يتحدث الطفل عن  وإخراجها

 سنسا إحيث أسنه يشعر ويعلم عندها أ  اخلوف هو شعور طبيعي ممكن أ  يكو  عند مجيع بين البشر وأ  لكل 

يكو  ما خييفه )سواء كا  لذلك مربرا أم مل يكن( فهناك من خياف من العتمة اليت ال ختيف طفاًل آخر  أ ممكن 

  بينما طفال آخر غريه يريب كلب يف بيته ويعتين به ويطعمه ويسقيه.وهناك من خياف من الكلب 

ت إلخراج مكنوان األطفاللوال وجود كتاب يطرح موضوع اخلوف بشكل سلس وممتع ملا كا  هناك جمال عند 

ف( الفرصة لألطفال للتعرف على سنوع الشعور )اخلو  قد منحت عندما اشعر ابخلوفقصة  أ أسنفسهم. فهنا سنرى 

)كل طفل خياف من شيء ما( كما وأ  حماداثت املربيات مع  سنسا وا  هذا هو شعور طبيعي ومولود مع اإل

ري وهتدئتهم مبفهوم معني ابلنسبة ألمور ختيفهم ابلرغم من أسنه غ أراءهمومساع  األطفالسامهت يف مساع  األطفال

 (.0225ا  والثقة ابلنفس )السيد، فالطفل يف هذه املرحلة حيتاج لألم .ابألما  وإشعارهم داعي للخوف منها

فات شخصيات يف تصر  أراءهممواضيع شعورية خمتلفة والتحدث عن  تناوليف  األطفالاحلوار شجع وسنالحظ أب  

سابعة وعندما قرأت سبيل املثال يف املشاهدة الالقصص وختيل أسنفسهم يف هذه املواقف وكيفية تصرفهم فيها. على 

زجمر دحداح وقال "اررررررخ!!" "حل عين!" راح دحداح يدب على مهل يف " دحداح وطناناملربية من قصة 

أعماق الغابة، وهو يتمتم: "سأذهب للبحث عن قليل من اهلدوء والسكينة!". " شعر طنا  ابحلز ، فلم يكن يعرف 

 عن رأيهم يف تصرف دحداح. األطفالبعد أ  قرأت املربية سألت أ  دحداح غاضب منه." 

ليش دحداح زعل دغري، ليش ما قال لطنا  اسنه متضايق منه؟ احلق عليه كا  الزم يقول لصاحبه " أمرية قالت:

 ."اسنه متضايق منه
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 ."طنا  اي حرام مكنش يعرف اسنه صاحبه دحداح متضايق منه" :فقال عليأما 

 . "بس هو طنا  كا  ثراثر، هو كا  الزم يستحي وخيفف حكي وثرثرة بدو  ما دحداح يقوله"شهد: بينما قالت 

يرى أ   فهناك من كا  األطفال أراءتبني أ  القصة أحدثت تباينًا يف  األطفالمن خالل مشاهديت ومساع حوار 

  اا  دحداح إخبار طندحداح كا  حمقاً عندما زجمر وغضب وقال لطنا  "حل عين" وهناك من رأى اسنه كا  إبمك

 . ما قالسنه يضايقه بثرثرته وعندها لن يصل لدرجة أ  يصيح بصديقه وا  يقول له أب

اسنزعاجهم  ألطفالا، يف املشاهدة أبدى عصفور الشمس يغينيف املشاهدة احلادية عشر وبعد أ  قرأت املربية قصة 

  مشاعره ومل يهتموا لفرحه.ت والطيور مع العصفور وأهنم مل يقدروا انامن تصرف ابقي احليو 

  ."اي حرام هذا العصفور كله بطحيه وبدوش يسمعه": أسيل وكمال قالوافقد قال كال من 

 "كرتكم القصة بشيء شخصي حدث معكم؟هل ذ " وعندما سألت املربية:

 آلخر.  وأمل يقدروهم وحيرتموهم لسبب ما  األخرين  ن جتارهبم الشخصية عندما شعروا أبع األطفالحتدث 

 ."ينحبب أغ أانخويت يقولويل صوتك مش حلو تغنيش... بس أملا بغين بصريو  أان" مهند:حيث قال 

 ابإيها مش فاضي العب معك. رحت عند إسلعب عند صاحيب هذيك املرة وقايل رحت ا أان :فقال محدأما أ

لى فاضي... زعلت ورجعت عار صاحيب سهيل بقويل اسا مش د ورحت عند ،أهليمشوار مع  أروحبقويل بدي 

 "البيت زعال .

صي مهند حتدث عن حبه الشخ  حيزه الشخصي. إىلأخذ املوضوع والشعور كل طفل ومن خالل املالحظة جند أ   

وأمحد حتدث عن جتربته عندما مل يستقبله أصحابه للعب معهم وعرب عن  .األخرينللغناء وأ  صوته ال يعجب 

  استياءه منهم.
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م الشخصية جتارهب إىلوار الذي قامت به املربيات بعد قراءة القصص أاتح لألطفال االسنتقال احلكما تبني أ  

فيما يتعلق أب  (0250)جرايسي أمثلة وجتارب حدثت معهم يف حياهتم الشخصية. وهذا يعزز ما قالته  وإحضار

 الشخصي هي عالقة عميقة، مرّكبة، وشائكة. األطفالالعالقة بني عامل القصص وعامل 

يف  ألطفالاعامله الشخصي وجتاربه الشخصية وهذا ما مسعته من  إىلفالطفل يسمع القصة وأحداثها ومنها ينتقل  

رابعة وهو جمموعة شعرية لألطفال قرأت املربية يف املشاهدة ال خدي كالوردثال يف كتاب مشاهدايت. على سبيل امل

أيب واجلريدة وأمي أبشغاهلا، هي عين بعيدة وميضي املساء " ه.أعقابيف  األطفالعشر، اجلزء التايل وقامت ابحلوار مع 

 "... وميضي املساء وال يشعرو  أبين وحيدة 

  املربية وأعطت اجملال لألطفال للتعليق عما قرأت. أثناء املشاهدة وبعد االسنتهاء من القراءة صمتت

، خبار ابلتلفزيو يدة وساعة حبضر أأبوي ساعة بظل يقرأ ابجلر  أانو "قالت الطفلة عدن: فور اسنتهاء املربية من القراءة 

  ".خباراألوبظل يقولنا وطو صوتكو حتكوش بدي أمسع 

 "كثري ضجة وتضايقوه.  اسنتو بتعملو أه وبلكي "أ ضحكت غدير قائلة لعدن:

 " لها تقول زهقنا األخبار.ضبت أميو ال بس مهو كل ساعة أخبار أخبار أخبار... " عدن:فردت 

  "شو رأيك اي عد ؟ يف عندك إشي بتحيب تقوليه ألبوكي؟ وأسنت" املربية:فقالت 

ار مهمة بدي قول يف أخبكل يوم بتقوله وهو بردش بظل ي  أميشو بدي أقوله مهو ": صمتت عدن قليال وقالت

 "أمسعها...

ا الشخصي حليزه الطفلة عد  أتثرت مبا مسعت من القصيدة وأخذت املوضوع فوراً  أ من خالل مشاهديت رأيت 

ملشاهدة  -لى حد وصفهاع -س والدها املتكرر واملبالغ فيه ولألمر الذي يضايقها هي شخصيًا أال وهو جلو 
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األخبار وقراءة اجلرائد. عد  مل تعرب بوضوح عن شعورها ابلوحدة وأهنا تتضايق من عدم تفرغ والدها هلا وعربت عن 

  متضايقة من هذا الوضع. أيضاأمها  أ 

 مت عرض مواقف مضحكة تقوم إبضحاك شخصية القصة.  كم أضحكيف قصة و 

أ   على أذين، دو املربية " كم أضحك عندما يدغدغين أخي بريشة انعمة  عشر قرأتيف املشاهدة السادسة و 

  "وإايه. أانإذا حدا يدغدغين بتقاتل  أان" قال جواد:بعد توقف املربية عن القراءة فورا و  أراه"

 "ليش عزا مهو بضحك." لينا:بينما قالت 

ال خبليش حدا يدغدغين، بنقهر وبتقاتل معه. أخوي بظل يضايقين ويزكزكين " يدغدغين" وبتشكى " جواد:فرد 

 "ألهلي عنه.

أسنه لكل منا شعور شخصي. مثال الدغدغة ممكن أ  تكو  مضحكة " ضحت:أو املربية و بعد ذلك تدخلت 

. رأخ إسنسا معني، يضايق  إسنسا . من املمكن أ  ما يضحك أخرلشخص معني وغري مرغوب هبا عند شخص 

  "حككم.أمور ومواقف تض أعطوين": أيضا قالت املربيةيف احملادثة " و وأ  املشاعر ليست موحدة عند كل الناس.

  "بكيف ملا أكو  ابلربكة وأسبح. أان" لينا:فقالت 

 "جييبويل ألعاب كثرية. وأميبضحك كثري ملا أبوي  أان" :فقال خليلأما 

ألعب ابمللعب الكبري  أانكثري بكو  مبسوط ملا أبوي يقبل يوخذين عتمرين الفطبول بكيف و   أان" حسن:بينما قال 

 "زي ميسي.

لألطفال إمكاسنية التحدث عن مواقف شاهدوها وعاشوا هبا بطريقة غري مباشرة.  تأاتح هكهذ  وابلتايل فإ  قصص

أخذ موضوع األغاين والفرح واملوسيقى وحتدث عن جتربته املعاشه يف فرح وزفاف أقاربه. البعض  األطفالبعض 

حتدث عن تواجده يف شجار بني اجلريا  وعن شعوره بعدم األما  واخلوف الذي رافقه. من اجلدير ذكره  األخر
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اش بتجربة فالطفل الذي ع .هو حتدث كل طفل عن موضوع خمتلف ابلرغم من قراءة املربية لنفس النص وإبرازه

ا  متضايقا رح والزفاف. والطفل الذي كيتحدث عن الف أ هبذه التجربة، اختار  األخرينمشاركة  فرح، تذكرها وأراد

إمكاسنيات كبرية للقصة ف يف جتربته. األخرينمن جتربة تواجده يف شجار، اغتنم الفرصة للتفريغ عن مشاعره ومشاركة 

 (. 0226) خلف(، و 0226)علي (، و 0220)عبد الكايف وهذا يتفق مع دراسات  األطفاليف تنشيط ذاكرة 

 اخلامتة

ستطيع فهمها. من ال ي وأمشاعر قوية، ختتلج يف صدره وال يستطيع التعبري عنها  سنسا اإل جتتاحيف بعض األحيا  

اليت ممكن أ  تنتج جراء هذه املشاعر ومعرفة كيفية التعامل معها  وردود الفعل شاعراملهنا جاءت ضرورة فهم 

 . هوال يؤذي احمليطني ب سنسا اإل بشكل ال يؤذي

ىل قصص و الدور اهلام والرائع برأيي الشخصي. وقدمت لألطفال يف مراحل حياهتم األقصص الفاسنوس قامت هبذا 

 مواضيع شعورية خمتلفة وعرفتهم عليها بشكل مشويل واضح وسلس.   تناولت

 ية ومن خالل مالحظايتسنساسنموضوع املشاعر اإل تناولتالقراءة والتحليل لقصص الفاسنوس اليت من خالل  

دار بني  للحوار الذي ومساعي ،األطفالقراءة قصص الفاسنوس يف رايض  أعقابلفعاليات حوار يف  مشاهدايت()

 : برزت عدة سنقاط هامة األطفالاملربيات و 

  غريها من االمتعاض و  الفرح، الغضب، اخلوف،ية كشعور إسنساسنت عدة أسنواع ملشاعر تناولقصص الفاسنوس

على  اعر،املشعلى هذه  األطفالية. هذه القصص شكلت النافذة اليت من خالهلا اطلع سنساسناملشاعر اإل

 على ردود الفعل اليت تنتج عنها. أسنواعها، عوارضها و 

  ا  يتعرف الطفل على ذاته  إىلقصص الفاسنوس أبرزت الشعور وعوارض وجود هذا الشعور وذاك أدى

صًا إذا  ه وكيف يستطيع التغلب على هذا الشعور خصو بصورة أفضل وا  يكو  واعيا ملا يقوله وملا يفعل
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تعامل إذا مل يستطع ال سنسا اخلوف والوحدة والذي ممكن أ  يضر اإل، كا  شعوراً سلبياً كشعور الغضب

 وأيضا تصرفاهتم املفرحة النابعة عن الشعور ابلفرح واملتعة.  معه،

 رية، عادة، القلق، الغضب، اخلوف، الغعندما قامت القصص بطرح مواضيع شعورية خمتلفة، الفرح، الس

ل و االطفل بشكل كبري يف هذا املوضوع خاصة أ  هذه املواضيع مل تتد ثراءاالرتباك... هي بذلك قامت إب

ومل يكن  ليةاحمل األطفالاملوجودة يف رايض  األطفالويف قصص  األطفالمن قبل هبذه الطريقة يف أدب 

بشكل واسع كما هو اليوم يف مشروع مكتبة  األطفالتوجيه مباشر هلذه القصص ووجودها يف رايض 

 الفاسنوس.

  ين أ بشكل مباشر وشجعتهم للتعبري عن أسنفسهم. على سبيل املثال قصة األطفالقصص الفاسنوس دعت

 ة األخريةحيف الصف يف هناية القصة هناك سؤال موجه لألطفال عن شعور الغضب. أذهب حني أغضب؟

وة مباشرة ويف هذا دع "" يف بيتنا اجلميع يشعر ابلغضب... ماذا عنك اي صديق؟ وماذا عنك اي صديقة؟

للطفل املستمع للقصة للتحدث عن غضبه ومشاعره. كما وأ  القصص احتوت على مواقف توضح للطفل 

قاء املوقف الذي حدث مع األصدضرورة اإلفصاح عن مشاعره لآلخرين وعدم كبتها، على سبيل املثال 

 يف قصة دحداح وطنا ، حيث تضايق دحداح من ثرثرة طنا  وعرب له عن ذلك ابلرغم من كوهنم أصدقاء. 

  د فعل ر  إسنسا القصص احتوت ردود فعل خمتلفة للمشاعر املختلفة وهذا مما وضح لألطفال أ  لكل

 خمتلف وضرورة تقبل هذا االختالف عند البشر. 

  بيته  ىلإحيث خصصت لكل طفل قصة ليأخذها  لقراءة مع األهل،الفاسنوس هي قصص موجهه لقصص

وجيهات مكتوبة العائلة، يف هناية كل قصة هناك توحيتفظ هبا يف مكتبته البيتية ويقرأها مع األهل وأفراد 

ا األهل مع لألهل وأفكار لألهل حول التعامل مع القصة واحملاداثت والفعاليات اليت ممكن أ  يقوم هب



 

0772 
 

جديدة  فاقأأطفاهلم. هذا التوجه هو توجه جديد يعطي أمهية لقراءة القصة يف البيت مع الطفل ويفتح 

األهل يف كيفية القيام مبحادثة مع أطفاهلم حول مشاعرهم. حمادثة الطفل مع أهله عن مشاعره هو  أمام

 اإلفصاحو ة التحدث عن املشاعر واألهل على ضرور  األطفالطرح جديد قامت به قصص الفاسنوس لتشجيع 

 عنها أيضا بني أفراد العائلة. 

  احلوار  اللغوي وقامت املربيات يف األطفالقصص الفاسنوس احتوت على مصطلحات شعورية أثرت قاموس

 سع. أو يف توضيح هذه املصطلحات بشكل 

  ن مشاعرهم التعبري عالفرصة لألطفال يف هذه املشاعر أاتح  تناولتاليت  القصص أعقاباحلوار يف

 ر ابخلوفأشع عندماقصة يف حياهتم املعاشة.  والتحدث عن قصص واقعية حدثت معهم وأثرت فيهم

 التفريغ عن مشاعرهم والتعرف على األمور اليت تشعرهمفرصة  األطفال أمامأاتحت على سبيل املثال 

اخلوف الذي يشعروسنه من خالل ختيل أمور  أو تانااحليو اخلوف من  أوابخلوف مثل اخلوف من العتمة 

حتدث  أذهب حني أغضب قصة أينويف  السارق. أومثل اخلوف من الغول خميفة ميليها عليهن خياهلم 

 عما يغضبهم وكيف يتصرفو  وقت الغضب وكيف يهدئو  أسنفسهم من الغضب.  األطفال

  ة وجودم فرصهلاتح سندة لألطفال وأبية واألصدقاء يف هذه احملاداثت شكل جمموعة دعم ومساوجود املر 

 ها.من يستفيدواهم عن مشاعرهم ويسمعو  النصائح اليت ممكن أ  أمامآذا  صاغية هلم ينفسو  

  شاعر معلوماهتم حول أسنواع امل ثراءوقام إب األطفال أفاقوسع  األطفالاحلوار الذي قامت به املربيات مع

اث مع شخصيات معينة وأحد األطفالأ  يتماهى  إىلاملختلفة وكيفية التعامل معها. هذا احلوار أدى 

اليت طرحتها املربية مثل: ما رأيكم ابلقصة؟ ما رأيكم مبا حدث ابلقصة؟ ماذا   سئلةمعينة يف القصص. األ

 ىلإهل حدث معكم شيء شبيه ملا حدث ابلقصة؟ أدى كنتم تفعلو  لو كنتم مكا  الشخصية ابلقصة؟ 
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لى السؤال: ع وإجابتهمبشكل شخصي عن رأيهم ابلقصة وأبحداثها وبشخصياهتا.  األطفاليتحدث  أ 

ا عن جتارب شخصية مروا هب األطفالحتدث  إىلأدى  ؟،هل حدث معكم شيء شبيه ملا حدث ابلقصة

 مامأومشاركة املربية يف هذا احلديث وهذه التجارب فتح اجملال  األطفالحديث  أحد احمليطني هبم. أوهم 

ي مشاعر أ  هذه املشاعر ه إىليف جتارهبم ودعمهم ومساسندهتم. إضافة  األطفالاملربية واألصدقاء مشاركة 

، وهذا مما يزيد من شعور الطفل ابألما . حيث اسنه من خالل احلوار إسنسا ية طبيعية ومالزمة لكل إسنساسن

يق يتضا إسنسا يفرح وكل  إسنسا ممكن أ  يغضب وكل  إسنسا ممكن أ  خياف وكل  إسنسا كل   أ عرف 

 هبذه املشاعر.  اناوأسنه ليس وحده الذي يشعر أحي ...

  من خالل  ،توضيح أمور مل يفهمها الطفل لوحده أثناء مساعه للقصة إىلأدى  األطفالاحلوار بني املربية و

م جيد فه إىلسلوكيات وأمور بشكل واضح وصريح مما أدى  ،احلوار قامت املربيات بتوضيح أحداث

 . األطفالملضمو  القصة من قبل 

  يكن  ملشاعر وملامبرادفات ومصطلحات تعرب عن  األطفالقاموس  إثراء إىلأدى  األطفالاحلوار بني املربية و

ميكنين أ  أمسع " عندما أشعر ابخلوفربية على سبيل املثال يف قصة لوال تدخل وشرح امل األطفالليفهمها 

يكاد  "طلحاألطفال مل يفهموا املصمعظم " ويكاد يقفز خارج صدري وبقوة،دقات قليب الذي خيفق بسرعة 

 يقفز خارج صدري" لوال تدخل املربية وشرحها لألطفال. 

  موضوع كيف سنتعامل مع شعور معني وما هي احلدود لردود الفعل يف هذا  تناول األطفالحوار املربية مع

ديد؟ إذا كنت أشعر ابلنشوة والفرح الش األخرين وإزعاجالشعور. على سبيل املثال، هل حيق يل الصراخ 

مت  ألطفالاهل حيق يل التكسري والتعنيف لآلخرين إذا كنت أشعر ابلغضب؟ يف حماداثت املربيات مع  أو

 .األخرينهذه احلدود وضرورة احلفاظ على رد فعل ال يزعج وال يؤذي توضيح 
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  لبيوهتم  الاألطفأيخذها  )القصصسنشاء مكتبة بيتية حتوي هذه القصص إ إىلمكتبة الفاسنوس هدفت

  تكو  من األهل أ تطلب البيت،خلفية القصص كتبت توصية لألهل يف  ( يفألسنفسهموحيتفظو  هبا 

للبيوت تحت فوهذا يعطي أيضا ميزة هلذه القصص حيث أهنا  هم. طفلبينهم وبني قراءة مشرتكة للقصص 

  يف جمتمعنا العربية انفذة للتحدث عن املشاعر بني الطفل وأهله والطفل وأفراد عائلته.
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 املراجعقائمة 

 املراجع العربية 

 .البحث استخدمت يفالقصص اليت أول: 

 مركز الكتب واملكتبات أغضب؟أين أذهب حني  (.0256م. ) فروجة،-رايأبو 

 مكتبة الفاسنوسالّنّص العريب: ماري فّياض. . عندما أشعر ابخلوف(. 0259م. ) تريسي،

 مداح.  دار اهلدى.   إايد. ترمجة: دحداح وطّنان(. 0256 . ) فريث،جو  

 مكتبة كل شيء.كْم أْضَحُك. (. 0252ل. ) صفدي، –عباسي 

 للّنشر.  جبينة أرقص.أريد أن (. 0256ص.  ) عمري،

 جبينة للّنشر. أحلى األغاين. (. 0255ص.  ) عمري،

 .للنشر الباشاكالورد. خّدي  (. 0255ف. ) علي،

 . دار اهلدى.ُعصفوُر الّشمِس يُغيّن (. 0250) .ه انشف،

 الكرتونيةمراجع اثنيا: 

 الوحدة الثاسنية.. دعم ذات الطفل من خالل احلوار معه حول القصة(. 0250)ح.  جرايسي،

-4c54-9a16-https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=327c04f8

7116a50f7d3b&lang=ARB-a6cc 

https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=327c04f8-9a16-4c54-a6cc-7116a50f7d3b&lang=ARB
https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=327c04f8-9a16-4c54-a6cc-7116a50f7d3b&lang=ARB
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 ىل.و . الوحدة األخالل احلوار معه حول القصةدعم ذات الطفل من  (.0250)ح.  جرايسي،

-c662-https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e620253d

220decfdb6f3&lang=ARB-8a90-4bde 

   https://www.al-fanoos.orgالفاسنوس موقع 

 كتب ومقالتاثلثا:  

 . عما : دار الفكر. الطبعة الثاسنية.األطفالدراسات يف أدب (. 5990الفار، م. )

 . عما : دار احلامد للنشر والتوزيع. بني املعلم والطالبنسايناإل التصال(. 0250النوايسة، ف. )

 . عما : دار زهرا .         أدب أطفال (.0229)، م. عليماتاهلامشي،  إبراهيم، ص.

 . الكويت: مركز الراشد.احلاجات النفسية للطفل(. 0225م. ) السعد،أبو 

 ىل. و . عما : دار أسامة. الطبعة األاألطفالطرائق معاصرة لتدريس أدب (. 0255السالمي، ج. )

 ىل.و . عما : دار الفكر. الطبعة األاألدب القصصي (.0225السيد،  . )

 . عما : دار الفكر.األطفالأدب (. 5999العناين، ح. )

  الوراق.. مؤسسة األطفالأدب (. 0252، ع. )األسعد

 . دار الفكراألطفالالرتبية وحكاايت (. 0229) ر.، احلريري

https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e620253d-c662-4bde-8a90-220decfdb6f3&lang=ARB
https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e620253d-c662-4bde-8a90-220decfdb6f3&lang=ARB
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 : مؤسسة حورس الدولية.األدب القصصي للطفل. اإلسكندرية(. 0220، م. )حالوة

 ىل.و . عما : دار الفكر. الطبعة األالرتبويةالقصة (. 0250حسا ، س. )

 ىل.و دار العامل العريب. الطبعة األ القاهرة:. : املفاهيم، األشكال، التطبيقاألطفالأدب (. 0252حسني، ك. )

 ىل.و . الكويت: مكتبة الفالح. الطبعة األاألطفالأدب (. 5992حنورة، ا. )

 القاهرة: عامل الكتب. الطبعة الثاسنية.. وفن روايتها األطفالقصص (. 0226خلف، أ. )

امة السورية . دمشق: اهليئة العاجتماعيا األطفالودورها يف تنشئة  األطفالالقصة يف جمالت (. 0250دكاك، أ. )

 للكتاب. 

 كندا: الدار الدولية للنشر والتوزيع.-(. مصر529-02) .األطفال(. مقدمة يف ثقافة وأدب 5995دايب، م. )

 الدار املصرية اللبناسنية.  بريوت: –(. القاهرة 2-06. )(. أدب الطفل العريب5995)شحاتة، ح. 

(. القاهرة: دار الفكر 02-00)يف املرحلة البتدائية النظرية والتطبيق.  األطفالأدب (. 5999، ر. )طعيمه

 العريب.

 . املكتبة املصرية. لدانأو  بناء شخصيةيف  وأثرهاالقصة (.  0225طعيمة، أ. )

 ىل.و عما : دار الفكر. الطبعة األ. األطفالأدب (. 5999عبد الرحيم، ج. )

 ىل.و . مصر: مركز االسكندرية. الطبعة األالقصص وحكاايت الطفولة(. 0220عبد الكايف، إ. )
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 .ىلو . القاهرة: عامل الكتاب. الطبعة األالقصة وأثرها يف تربية الطفل(. 0226علي، س. )

 األرد . الرتبية والثقافة. –البحث العلمي  منهجية(. 0255قاسم، أ. )

الكويت:  .خصائصه ووظائفه يف العملية التعليمية، أدب الطفل وحاجاته(. 0220ي، ه. )أو قن   

       ىل.و مكتبة الفالح. الطبعة األ

                                                                                                                                                                                                       مكتبة املتنيب.  الطفل تنشئته وحاجاته.(. 0250ي، ه. )أو قن  

 . عما : دار ديبوسنو للنشر والتوزيع.تفكري طفلكطرق لتنمية  6(. 0229اجلبها ، إ. ) ز؛املزيد، م ؛معمار، ص.

. الطبعة الكويت: مكتبة الفالح .النمو اللغوي وتطوره يف مرحلة الطفولة املبكرة(. 0225مردا ،  . )

 ىل.و األ

 . مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.األطفال(. املرجع يف أدب 0229م. ) ،مصطفى

-الكرمل". 0220-5909العريب يف إسرائيل واجتاهاته  األطفال(." تطور أدب 0220-0220حيىي، رافع. )

 (. 006-029. )أحباث يف اللغة واألدب

  األجنبية املراجع 

 עברית בשפה ביבליוגרפיה

 .הפועלים ספרית: אביב-תל. ספרים להם תנו(. 5990'. )א, אופק



 

2222 
 

 קרן, והתרבות החינוך משרד: ירושלים. לילדים קריאה ספרי(. 0220'. )ג, ברגסון

 .לילדי הספריות

 בחינוך לימוד בספרי( stsiSeS) מינניים סטריאוטיפים השתקפות(. "5995. )צ, מלר

(. 559- 500 'עמ) שוויונו את מין מצא(, עורכת) סגן. נ: בתוך". בישראל הממלכתי

 .החינוך משרד: ירושלים
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