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 أهمٌة أدب األطفال :  

أدب األطفال رغم أنه ٌتمٌز بالبساطة والسهولة ، إال أنه ال ٌعتبر تصغٌراً ألدب الراشدٌن ، 

ألن ألدب األطفال خصائصه المتمٌزة التً تتبعها طبٌعة األطفال الذٌن ٌختلفون عن الراشدٌن 

ال فً درجة النمو فقط ، بل فً اتجاه ذلك النمو أٌضاً ؛ حٌث إن حاجات األطفال وقدراتهم 

ومن هنا كان االهتمام به كفن   خصائصهم األخرى تختلف فً اتجاهها عما ٌمٌز الراشدٌن .و

مستقل باعتباره ٌخضع لضوابط مختلفة إلى حد ما عن أدب الراشدٌن ، وتقرر هذه الضوابط 

حاجات الطفل وقدراته ولألدب الموجه للطفل أهمٌة بالنسبة إلى األطفال ذاتهم وبالنسبة إلى 

 :وٌمكن تحدٌد هذه األهمٌة من خالل ما ٌلً المجتمع ، 

 

 غهتسلٌة الطفل وإمتاعه وملء فرا .    

 تعرٌف الطفل بالبٌئة التً ٌعٌش فٌها من كافة الجوانب . 

 تعرٌف الطفل بآراء وأفكار الكبار . 

  تنمٌة القدرات اللغوٌة عند الطفل بزٌادة المفردات اللغوٌة لدٌه ، وزٌادة
 . والقراءةقدرته على الفهم 

 تكوٌن ثقافة عامة لدى الطفل . 

 اإلسهام فً النمو االجتماعً والعقلً والعاطفً لدى الطفل . 

 تنمٌة دقة المالحظة والتركٌز واالنتباه لدى الطفل . 

 اإلسهام فً تنمٌة الذوق الجمالً لدى الطفل . 

 . مساعدة الطفل فً التعرف على الشخصٌات األدبٌة والتارٌخٌة والدٌنٌة

 لسٌاسٌة من خالل قصص البطولة وأعالم الماضً والحاضر .وا

 . ٌاء كثٌرة ، عدا المادة جعل الطفل إنساناً متمٌزاً نظراً إلى إطالعه على أش

 المقروءة 

 . إٌجاد االتجاهات االجتماعٌة السلٌمة لدى الطفل ،وتعرٌفه بالعادات والتقالٌد

 التً علٌه إتباعها فً مختلف الظروف .

 . . ترسٌخ الشعور باالنتماء إلى الوطن واألمة والعقٌدة من قبل الطفل 

 . فهو ٌعمل على: إضافة إلى ذلك فإن لألدب تؤثٌر كبٌر فً تنمٌة شخصٌة األطفال

خبراتهم م تتسع خرى خبرات اآلخرٌن ، ومن ثٌساعد األطفال على أن ٌعٌشوا مرة أ_1
 الشخصٌة ، وتتعمق 

ٌتٌح الفرصة لألطفال لكً ٌشاركوا بتعاطف شدٌد وجهات النظر األخرى والمشكالت   .2

 وصعوبات الحٌاة التً ٌواجهها اآلخرون .



ٌمكن الطفل من أن ٌفهم أنماط الثقافات األخرى ، وأسالٌب الحٌاة فٌها ، ما كان منها   .3

 معاصراً ، وما ٌضرب فً أعماق التارٌخ .

األطفال وٌجعل منهم شخصٌات متسامحة تتقبل الغٌر ، وتتفهم ثقافته ، ٌوسع آفاق   .4

وتشعر أن أسلوبهم فً الحٌاة لٌس هو األسلوب الوحٌد ، وأن ثقافتهم لٌست الثقافة الوحٌدة ، 

 وأن هناك من الثقافات ما ٌفرض علٌنا احترامه إن لم نقبله .

األطفال ، إذ ٌزداد    لتً ٌواجههاٌساعد بشكل عالجً فً التخفٌف من حدة المشكالت ا  .5

الطفل القارئ ببصٌرة عن مشكالت أصدقائه الصغار ، وٌتعرف على سبل مواجهتها ، فٌزداد 

 ثقته بنفسه ، وقدرة على مواجهة ما واجهوه .

ٌنمً عند األطفال االتجاهات الطٌبة نحو مختلف الكائنات ، والعقائد ، والمهن ،   .6

 ك من مجاالت تتفاوت فٌها أسالٌب الحٌاة .والمإسسات ، إلى غٌر ذل

ٌنمً عند األطفال ثروتهم اللغوٌة ، وٌبنً عند كل منهم رصٌداً من المفردات والتراكٌب   .7

 .التً تٌسر له فهم ما ٌقرأ ، وتسعفه عند الرغبة فً التعبٌر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أهداف أدب األطفال :

أدب األطفال له آثاره اإلٌجابٌة فً تكوٌن األطفال ، وبناء شخصٌاتهم ، وإعدادهم لٌكونوا 

رواد الحٌاة ، والطفل هو اإلنسان فً أولى وأدق مراحله ، وأخطر أدواره ، فاألدب اإلبداعً 

الموجه للطفل له طبٌعته الممٌزة عن أدب الكبار ، من حٌث التعددٌة الواضحة لطبٌعة هذا 

من األدب ، ومن حٌث وظائف التربٌة الوجدانٌة ، والوظٌفة األخالقٌة ، والنمو اللغوي  اللون

واالنفعالً ، واالنفعال اإلٌجابً باألدب عن طرٌق تنمٌة الحس الجمالً ، أو التذوق الفنً عند 

غة الطفل ، واكتسابه للقٌم والعادات والسلوكٌات والمهارات اللغوٌة والتعبٌرٌة، والمٌل إلى الل

وآدابها ، ومن ثم التعبٌر السلٌم عن مطالبه وأفكاره ومشاعره ، وٌجب توظٌف كل تلك 

العناصر ، بحٌث تناسب توجهاتها عقلٌة الطفل وإدراكه، كً ٌفهم الطفل النص ، وٌحسه ، 

وٌتذوقه ، ومن ثم ٌكشف بمخٌلته غاٌته أو وظٌفته . وخالصة القول فإنه ٌمكننا تحدٌد أهداف 

 ٌلً : ل من وجهة النظر التربوٌة فٌما أدب األطفا

 . أهداف ثقافٌة :1

  تقدٌم المعلومات العامة والحقائق المختلفة عن الناس والحٌاة والمجتمع فً بٌئة الطفل

 وفً البٌئات األخرى .

  تقدٌم المضمون العلمً واألفكار المقتبسة من العلوم المختلفة التً تربط األطفال بالعصر

ات العلمٌة الحدٌثة ، ومن ذلك : القصص العلمٌة ، وقصص المستقبل الحاضر ، والتطور

. 

  تقدٌم المضمون التعلٌمً الذي ٌستمد مادته العلمٌة من المناهج الدراسٌة المقررة ، ومن

ذلك : مسرحة المناهج ، وهً أسلوب شائق جذاب لتقدٌم المادة التعلٌمٌة عن طرٌق 

 المسرح البشري أو مسرح العرائس .

 النمو اللغوي عند األطفال . تحقٌق 

 . التدرٌب على اإللقاء الجٌد وطالقة اللسان والشجاعة األدبٌة ومواجهة الجماهٌر 

 . أهداف أخالقٌة :2

تبصٌر األطفال بالقٌم الخلقٌة الفاضلة ، وتنمٌة إعجابهم وتقدٌرهم وحبهم للصفات الطٌبة 

وانب االنحراف الخلقً ، وذلك واألبطال األخٌار ، ونفورهم من الصفات المذمومة ، وج

 بطرٌقة غٌر مباشرة ، وباألسلوب الصحٌح ألدب األطفال السلٌم .

 . أهداف روحٌة :3

لتحقٌق التوازن بٌن االتجاهات المادٌة السائدة فً العصر الحدٌث ، وبٌن القٌم الدٌنٌة 

ضوح فً الرإٌة والروحٌة التً ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌحقق السعادة الحقٌقٌة بدونها ، مع و

 ، ٌإكد أنه لٌس هناك تعارض بٌن العلم واإلٌمان ، أو بٌن التفكٌر العلمً والمناهج الروحٌة :

 واالكتشاف .  فالدٌن ٌحث على طلب العلم ، وعلى التفكٌر والتؤمل والبحث       - 

 ء العلما  ما ٌخشى هللا من عبادهوالعلم ٌدعم اإلٌمان ، وٌرسخ قواعده ، وإن       -



 . أهداف اجتماعٌة :4 

تعرٌف الطفل بمجتمعه ومقومات هذا المجتمع وأهدافه ومإسساته ، وما ٌجب أن ٌسود فٌه 

من قٌم وصفات اجتماعٌة . وهذا ٌكشف للطفل عن جوانب الحٌاة االجتماعٌة ، فٌساعد على 

 االندماج فً المجتمع ، والتجاوب مع أفراده .

 . أهداف قومٌة :5

الطفل أنه عربً فً وطنه الصغٌر ، وأن وطنه جزء من الوطن العربً الكبٌر الذي لكً ٌعرف 

تربط القومٌة العربٌة بٌن أجزائه ، وتدعم أواصر وحدته لغة واحدة ، ودٌن واحد ، وقٌم 

روحٌة واحدة ، وتارٌخ واحد ، وتراث مشترك ، وموقع جغرافً متصل ٌمتد من المحٌط إلى 

العالم ، وأن هذا الوطن الكبٌر ٌملك من إمكانات الحٌاة ومقوماتها الخلٌج فً مكان حٌوي من 

وثرواتها الشًء الكبٌر ، وأنه كان منبع حضارة الجنس البشري منذ أقدم العصور ، وكٌف أن 

حضارة العرب الزاهرة هً التً كانت نواة الحضارة األوروبٌة بعد ذلك ، وكٌف أن العرب 

 ات إلى اتخاذ مكانهم المرموق فً عالم الغد .ٌتطلعون بما لهم من آمال وإمكان

 . أهداف عقلٌة :6

لكً تتاح للطفل من خالل اإلنتاج األدبً المناسب والمتفق مع أسلوبه فً التفكٌر فرصة طٌبة 

لنشاط عقلً مثمر فً مجاالت التخٌل والتذكر ، وتركٌز االنتباه والربط بٌن الحوادث ،وفهم 

، وحسن التعلٌل ، واالستنتاج ، وما إلى ذلك مما ٌساعد على  األفكار ، والحكم على األمور

ومما ٌساعد على هذا أن ٌقدم اإلنتاج األدبً الجٌد   نمو هذه العملٌات العقلٌة وتطوٌرها .

مواقف مناسبة تساعد الطفل على التفكٌر ، وأنماطاً للتصرف السلٌم ، وألسلوب التفكٌر 

ع اإلنسان أن ٌتصرف فً مختلف المواقف والمشكالت العلمً والعقلً المنظم ، وكٌف ٌستطٌ

. 

 . أهداف جمالٌة :7

 . تقدٌم المعانً واألخٌلة البدٌعة التً تستهوي األطفال 

 . تقدٌم األلوان الواقعٌة الجمٌلة من مختلف جوانب الحٌاة والوجود والطبٌعة 

 . )تقدٌم األسالٌب األدبٌة الجمٌلة )جمال اللغة 

 نٌة التً تثري حصٌلة األطفال عن الفن وألوانه والفنانٌن وأعمالهم.تقدٌم المعلومات الف 

  تقدٌم القٌم واالتجاهات التً ترد خالل اإلنتاج األدبً ، وتدعو إلى تقدٌر الجمال والذوق

 السلٌم .

 : تقدٌم مختلف األلوان الجمالٌة المصاحبة لإلنتاج األدبً مثل 

 ج األدبً المطبوع فً كتب ومجالتتاالصور والرسوم واأللوان المصاحبة لإلن أ. 

الموسٌقى والمإثرات الصوتٌة المصاحبة لإلنتاج المسموع فً اإلذاعة والتلٌفزٌون    ب. 

 وغٌرهما .



والمالبس والموسٌقى والمإثرات الصوتٌة والضوئٌة ، وما إلى المناظر الخلفٌة والدٌكور،  ج. 

 ذلك مما ٌصاحب اإلنتاج المسرحً .

 تروٌحٌة :. أهداف 8

حٌث ٌمكن أن ٌكون أدب األطفال وسٌلة شائقة لشغل أوقات الفراغ ، وتسلٌة محببة تجلب 

المسرة والمتعة إلى نفوس األطفال ، بشرط أال ٌكون هذا على حساب القٌم والمثل واالتجاهات 

 الحمٌدة ، أو على حساب من ٌمثلون هذه القٌم كاآلباء والمعلمٌن ورجال الدٌن .

 شخصٌات األطفال :. بناء 9

ٌمكن تعرٌف الشخصٌة ببساطة بؤنها مجموع الصفات االجتماعٌة والخلقٌة والمزاجٌة 

والعقلٌة التً ٌتمٌز بها الشخص ، والتً تبدو بصورة واضحة متمٌزة فً عالقته مع الناس 

 وبقدر توفر هذه الصفات وتعاونها واندماجها وتآلفها ، وقدرتها على التكٌف فً المواقف  .

 االجتماعٌة ، ٌكون أثر الشخصٌة وتكاملها .

من المعروف أن المواعظ والنصائح المباشرة قلما تكون ذات أثر عمٌق باق فً نفوس 

األطفال ، ومن األفضل لتحقٌق األهداف الفاضلة ، وفً النواحً الخلقٌة واالجتماعٌة وغٌرها 

والنموذج الطٌب ، والمحاكاة ، ، أن ٌكون هذا بطرٌق غٌر مباشر عن طرٌق القدوة الحسنة ، 

والمشاركة الوجدانٌة ، والتعاطف الدرامً ، واالنطباعات السلٌمة ، واالستهواء المقبول 

 ذلك .  ومن هنا ٌبرز دور أدب األطفال بما فٌه من قصص ومسرحٌات وأغان وما إلى   .

 

 

 

 تم بعونه تعالى                                                          

 مدرس المادة: م.م خولة ابراهٌم احمد                                          


