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 المحاضرة الثامنة

 القصة.2

تتعد االشكال الفنٌة التً ٌصدر من خاللها ادب االطفال , سواء من حٌث وسائط التعبٌر او 

فنون التعبٌر فمن حٌث وسائط التعبٌر هناك : الكتاب والصحافة والمجالت وهناك المسرح 

والموسٌقى واالفالم والبرامج االذاعٌة التلفزٌونٌة. اما من حٌث فنون التعبٌر وهناك القصة 

التعبٌر االدبٌة فً ادب الطفولة  ٌةى واالنشودة والشعر , ومن اهم اشكال ومجاالتوالمسرح

 هً القصة , وهً :

)) نحن نقص عليك احسن  قص االثر : تتبعه , والخبر : اعلمه . ٌقوله تعالى فً سورة ٌوسف 
 . القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغاف لين ((

حا , فهً )) فن ادبً , ٌهدف الى كشف مجموعة القٌم والمباد  اما القصة اصطال

واالتجاهات او غرسها من طرٌق الكلمة المنثورة التً تنتظم فً اطار فنً من التدرج والنماء 

ومكان محددٌن مصوغة وٌقوم بها شخصٌات بشرٌة اوغٌر بشرٌة وتدور فً اطار زمان 

والوصف وٌعلو وٌدنو وفقا للمرحلة المؤلفة لها باسلوب ادبً راق ٌتنوع بٌن السرد والحوار 

 القصة والشخصٌة التً ٌدور هلى لسانها الحوار.

والقصة اكثر االجناس االدبٌة شٌوعا بٌن االطفال وهً تستعٌن بالكلمة فً التجسٌد الفنً 

معانً وافكارا فحسب, بل تقود  حٌث تتخذ الكلمات فٌها مواقع فنٌة فً الغالب وهً التعارض

 الى اثارة عواطف وانفعاالت بناءة لدى الطفل فضال من اثارتها العلمٌات العقلٌة والمعرفٌة.

وقائع تستمد من الواقع او الخٌال او  والقصة جنس ادبً تسرد فٌه , تسرد فٌه واقعة او جملة

د ناظمة تتمثل فً  :االحداث منهما معا وتبنى على قواعد معٌنة ولها مقومات اساسٌة وقواع

 والشخصٌات والبٌئة الزمانٌة والمكانٌة والبناء الفنً واالسلوب .

وٌجب ان ٌكون منطلق القصة تربوٌا وتكون افعال البطل اٌجابٌة خشٌة ان ٌتعلم االطفال منه 

ن افعاال اذا هم قلدوه فٌها وقعت الواقعة الن البطل عند الطفل هو المرشح االعلى سواء اكا

انسانا او حٌوانا او نباتا , والبطل فرد او جماعة وهو كذلك قوي او ضعٌف وكالهما ٌنتصر 

ر القصة بفعل االٌجابٌات التً فٌه. فالقصة بالنسبة للطفل كالفٌتامٌنات لجسمه وخالٌاه فً اخ

ٌحتاج عقل الطفل منها الكثٌر لٌغذي كل نوع منا جانبا من جوانب تفكٌره وٌنمً نواحً 

ل فٌه كما تمده بمادة التفكٌر العلمً المنظم. فمن الناحٌة التربوٌة تحظى القصص باهمٌة الخٌا

تربوٌة كبرى فً جمٌع مراحل التعلٌم لذا غالبا ما ٌلجا الٌها المربون لمساعدة الطفل على 

النمو المتكامل من خالل نشر معلومة مع احداثها او المرور بخبرات انسانٌة متنوعة او من 

لحوار مع شخصٌاتها هذا فضال عن ارضاء وجدان الطفل وحاجاته النفسٌة واهتماماته خالل ا

 المختلفة.

وبعد هذا كله من االتصال الناجح بٌن الكبار واالطفال ٌعد حجر الزاوٌة فً تكوٌن ثقافة الطفل 

وفً اٌجابٌاته فً التفاعل مع المحٌط االجتماعً الذي ٌعٌش فً اطاره وٌكتسب منه العادات 

 والتقالٌد واالتجاهات والمٌول والقٌم واسالٌب السلوك.



 : أهمٌة القصة

تعد القصة من اقوى عوامل االستثارة فً الطفل وهً اما تكون نوعا من االدب المسمع      

ٌجد الطفل فً لذته واستمتاعه الفنً قبل ان ٌعرف القراءة والكتابة, واما ان تكون ادبا 

 عرف القراءة والكتابة بدرجة جٌدة.مقروءا ومسموعا معا عندما ٌ

ٌد الفنً حٌث تتخذ الكلمات فٌها سفً التج القصة من ابرز انواع ادب االطفال عناٌة بالكلمة

مواقع فنٌة كما تتشكل فٌها عناصر تزٌد من قوة التجسد من خالل خلق الشخصٌات وتكوٌن 

بل تقود الى اثارة  االجواء والمواقف والحوادث وهً بهذا التعرض معانً وافكار فحسب

عواطف وانفعاالت الطفل فضال عن اثارتها العملٌات العقلٌة والمعرفٌة كاالدراك والتخٌل 

 والتفكٌر.

ومع ان هناك من ٌرى ان وظٌفة القصة االساسٌة لٌست ثقافٌة اال انها فً جمٌع االحوال 

علومات علمٌة تشكل وعاء لنقل الثقافة وبنشرها بٌن االطفال الن من القصص من ٌحمل م

وتارٌخٌة وجغرافٌة وفنٌة وادبٌة ونفسٌة واجتماعٌة فضال عما فٌها من اخٌلة وتصورات 

 ونظرات ودعوات الى قٌم واتجاهات ومواقف وانماط وسلوك اخرى.

والقصص بفضل مسرحتها للحٌاة وما فٌها من معان اصبحت وعاء تجسٌد للثقافة ما دامت 

للحٌاة ابعاد جدٌدة فتبدو معقدة ومشوقة  او غرٌبة او قرٌبة  الثقافة اسلوب للحٌاة , اذ انها

الى حٌاة الطفل او بٌئة او ذات مساس بقٌمة ٌمكن ان ٌتركز اهتمام الطفل حولها او ٌجد نفسه 

 وكانه ازاء عقدة البد له من ان ٌنتهً بها الى حل.

من بٌن فنون االدب وبوجه عام الٌمكن اغفال الدور الثقافً للقصة فً الطفل فالقصة تحظى 

بمكانه متمٌزة فً حٌاة االطفال فهً اكثر الفنون االدبٌة مالئمة لمٌولهم ومن اشدها تاثٌرا فً 

سلوكهم واقواها اثارة لتفكٌرهم واستثارة لعواطفهم وهً بما تحمله من افكار متعددة وخبرات 

تدفع الطفل الى طرٌق متنوعة وما تدعو الٌه من قٌم وتقالٌد اصٌلة باسلوب غٌر مباشر انما 

التنشئة الصحٌحة وتضع اللبنات االولى من بناء شخصٌة وتحدٌد هوٌته لذا فانها تعد احدى 

 الوسائل المهمة فً تكوٌن ثقافته واحد الروافد االساسٌة التً تسهم فً تنمٌة وعٌه.

 والقصة كخبرة غٌر مباشرة ٌستطٌع الطفل من خاللها :

 و شر وتمٌٌز بٌن الصواب والخطا والجمٌل والقبٌح.تعلم مافً الحٌاة من خٌر ا1

القدرة على التفكٌر فً اتخاذ القرار بما ٌساعد على تكوٌن شخصٌته وتوجٌه سلوكه  .1

 وذلك عن طرٌق التحكم فً نوع الخبرات المقدمة للطفل بطرٌقة القصة.

 تؤثر فً السلوك القٌمً للطفل القار  فً مواقفهم الٌومٌة .2

 شخٌصا للمواقف الحٌةانها اكثر حٌوٌة وت .3

 اكثر جاذبٌة لالطفال ومن اقدرها على اقناعهم فهً تستثٌر مشاعرهم وتملك عقولهم .4

 تنمً القدرة على االبتكار لدٌهم وتحلق بهم فً اجواء الخٌال. .5

 



 والوعً الثقافً للطفل له مجموعات من المتطلبات منها:

  تنمٌة معارفة وذلك ٌتمثل فً معرفة قٌمة العمل, احترام المواعٌد , خطورة االسراف

والتبذٌر ,معرفة الطفل بمجتمعه ومقومات هذا المجتمع , معلومات سلوكٌة تمكنه من 

االندماج فً مجتمعه والتفاعل االٌجابً مع قضاٌاه ومشكالته وتعرف على الصفات 

رفة ما ٌناسبه من قٌم دٌنٌة وفهمه لها فً الجوانب االٌجابٌة كالتعاون والتكافل,مع

العقائدٌة والتشرٌعٌة , معرفة سٌاسٌة تجسد معنى حقوق االنسان والدٌمقراطٌة 

 واالنتماء للوطن وغٌرها.

 : تنمٌة عملٌاته العقلٌة تتمثل 

فً ادراكه ٌستطٌع ان ٌاخذ وجه نظر االخر  التمركز حول الذات وٌعنً به ان الطفل ال .1

 ٌستطٌع ان ٌضع نفسه مكان االخر. ٌاء النه اللالش

التركٌز: مٌل الى تركٌز انتباهه على التفاصٌل المتعلقة بجانب واحد فقط للشئ او  .2

 الموقف.

االصطناعٌة: المقصود به مٌل الطفل على اعتبار ان كل شئ حوله هو من صنع هللا  .3

 وقد وجد من اجله.

الواقعٌة عند الطفل عنها عند الراشد فعند الطفل تقوم على اختالط  الواقعٌة:تختلف .4

الشخصً بالموضوعً فضال عن مٌله الى تجسٌد االفكار الداخلٌة وصبها الى 

 الخارج.

 وحاجات النمو العقلً تتمثل فً الحاجة الى التعرف الى البٌئة.

 

 :غرس القٌم واالتجاهات المرغوبة 

 ً قصص االطفال امر بالغ االهمٌة ذلك الن االطفال ٌتأثرونالوقوف على القٌم التربوٌة ف

بهذه القٌم لتصبح جزءا الٌتجزأ من سلوكهم ومن القٌم الشائعة فً القص الطفلً ) االنجاز , 

 الشجاعة, الحرص , التعاون , الحب ,.... الخ ( .

 

 

 

 

  

 تم بعونه تعالى                                                          
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