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   :ةـدمـمق
 القـصة   اكتسبت وهلذا فقد    ؛القصة من اآلداب اليت عرفتها األمم منذ القدم واستخدمتها للترفيه والتربية            

ونظـراً ألمهيـة مرحلـة      .  يف مراحله العمرية املختلفة    فل ودخلت مناهج التربية املعدة له     خاصة يف أدب الط   مرتلة  
الطفولة املبكرة يف تكوين شخصية الطفل ولشغف الصغار بالقصص، فقد اكتسبت القصة املوجهة له دوراً جوهرياً                

 رياض األطفـال يف     اهجا جند أن القائمني على من      لذ .تسهم به مع أركان املنهج األخرى يف حتقيق األهداف املطلوبة         
علـى وسـائل    تدريب املعلمة إىل كما يعمدون ؛ الروضة بأنواعها املختلفة يف منهج شىت أحناء العامل يدرجون القصة    

  . مما يضمن جذب انتباه الطفل وحتقيق الفائدة املرجوة منها،تقدمي القصة
  
 يف منهج رياض األطفال باململكة العربية الـسعودية ؟ وهـل            فإىل أي مدى تؤدي القصة الدور املناط ا         

لمنهج ؟ وهل تتناسب القصص املختارة مع املستوى اإلدراكـي          ل  األساسية هداف لتحقيق األ  تستخدم القصة فعالً  
هي أنواع هذه القصص ؟ وهل حتقق يف شكلها ومضموا املقاييس املتفق عليهـا               هذه املرحلة ؟ وما   واللغوي لطفل   

هي الوسائل اليت يقترحها املنهج إليصال القصة للطفل مبا حيقق األغراض املرجوة منها ؟ وكيف                صة اجليدة ؟ وما   للق
  تدرج القصص يف املنهج ؟ هل تدرج يف املنت أم يشار إىل قصص بعينها منشورة على شكل كتاب ؟ 

  
املنهج املطور لريـاض     يف   هدف البحث لإلجابة على هذه التساؤالت من خالل تقومي القصص املوجودة          ي  
وذلـك مـن    .  وذلك من أجل التوصل إىل حقيقة دور القصة يف املنهج ومدى فاعليتها            ،)التعلم الذايت   ( األطفال  

  :خالل عدة مباحث هي
                                               أمهية قصة الطفل)٢ وعالقتها بالقصة    مسات الطفولة املبكرة)١
     ة الطفلقص أشكال) ٤                   بناء القصةعناصر )  ٣
        القصة يف املنهج ) ٦   طور لرياض األطفال باململكةاملنهج امل) ٥
  .النتائج والتوصيات)  ٨         "رحلة إىل الشاطئ" حتليل قصة )٧

  
 لتعـدد الوحـدات      نظراً ، كعينة للدراسة  وحدة املاء وقد مت اختيار الوحدة األوىل من املنهج وهي كتاب            

 أعدت الباحثة جدوالً يبني طريقة تقدمي القصة يف         ،وإللقاء الضوء على قصص هذه الوحدة     . وكثرة عدد القصص ا   
املنهج، األسلوب املقترح للمعلمة لسرد القصة، األهداف املرجو الوصول إليها من خالهلا، موقعهـا يف اجلـدول                 

وب الوصفي التحليلي يتم عرض خصائص القصة يف        ـوباستخدام األسل . الزمين لتنفيذ الوحدة ويف اجلدول اليومي     
كما يتم استقراء آراء املختصات     . املنهج وتقوميها حسب مسات القصة اجليدة يف ضوء آراء النقاد العرب والغربيني           

لقـصة  والتعرف على كيفية استخدام املعلمـة       ،  مبراكز اإلشراف التربوي يف مدى اإلفادة من قصص املنهج احلايل         
املنهج من خالل زيارات ميدانية لبعض الرياض، وذلك للتوصل إىل بعض الوسائل املمكنة لتفعيل دور القـصة يف                  

  .واالستنارة ا عند تطوير املنهج،  احلايلارياض األطفال بشكله
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  :سمات الطفولة المبكرة وعالقتها بالقصة
زة البارسمات  الصائص و اخل حسبقسام فرعية   أة الطفولة من حيث النمو إىل عدة        يقسم علماء النفس مرحل   

 ويتمثـل   ؛ومن التقسيمات املتداولة االعتماد على اخلصائص اجلسمية للنمو       . لكل منها معتمدين على أسس خمتلفة     
  : التاليةاملراحل ا التقسيم يف هذ

  مرحلة ما قبل امليالد أو املرحلة اجلنينية وتبدأ ببداية احلمل وتنتهي بالوالدة) أ 
  مرحلة املهد وتبدأ من الوالدة حىت اية العام الثاين) ب
   من العام الثالث حىت اية العام اخلامسمرحلة الطفولة املبكرة وتبدأ) ج
   مرحلة الطفولة الوسطى وتبدأ من العام السادس حىت اية التاسع)د
  ).١٥: ١٩٨٩مساره وآخرون (ة  حىت بداية مرحلة املراهقالعاشر مرحلة الطفولة املتأخرة وتبدأ من العام )ه

  
وقد أثبتت الدراسات أمهية مرحلة الطفولة املبكرة يف تكوين شخصية الفرد؛ ففي هذه املرحلة يبدأ الطفل يف                 

 مـا يتعلمـه     الدراسات النفسية والتربوية أن    و تؤكد ). ٢٠: ١٩٧٧اهلييت  ( تعلم العادات واالجتاهات واملهارات     
  ).٧٢: ١٩٨٩مسـاره وآخـرون     (وىل يترك طابعه على شخصيته طوال حياته        الطفل خالل السنوات اخلمس األ    

تعمل على  و وكيفية تطويع عناصر القصة لتتماشى مع تلك السمات       السمات املميزة هلذه املرحلة     لخص  موفيما يلي   
  .تنميتها

  

   كيفية تطويع عناصر القصة   السمات المميزة لمرحلة الطفولة المبكرة 
 الشخصيات بصورة متقنة يتـيح للطفـل      رسم     ذاتهيتمركز الطفل حول

 والتنفيس من خالهلا عن صـراعاته       التفاعل معها 
  هذات العمل على تأكيد ؛ والداخلية

: تدور مواضيع القصص حول ما يألفه الطفـل         عامله ضيق حمدود
واألعمـال و   جريانـه   ، مرتله، همعارف،  أسرته

  هأمامالتجارب اليت تتكرر 
القصص الواقعية الـيت    تشبع فضوله عن طريق       ب االستكشافجتاربه قليلة؛ حي

  و تصف البيئة من حوله  املعارف املبسطةحضتو
 القصص وشخصياا والتجارب الـيت      اضيعمو  حيتاج للشعور باألمان

ميرون ا جيب أال تثري اخلوف أو القلق يف نفس          
ويؤكد النقاد على أمهية جعل اية القصة       . الطفل
  مطمئنة

أ الطفل يف تكوين صوره عن نفسه وتتطور        يبد
  ثقته بنفسه

جيب تدعيم ثقة الطفل بنفسه وإشعاره بقيمته عن        
  طريق املواقف اليت مير ا أبطال القصص
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  تغذي حواسه بالصور واأللوان واألصوات  يستخدم حواسه ليتعرف على األشياء

أسرته و بعض املعارف ومرتلـه واألعمـال و         
  ال يفهم اردات  معهالتجارب اليت تتكرر

البعد عن املعاين اردة واألفكار اليت ال يستطيع        
  إدراكها، مع التركيز على احملسوس واملألوف

الشكل  ،يستطيع تصنيف األشياء حسب اللون    
  واحلجم

ميكن استغالل ذلك عن طريق وصف أشياء ذات        
  أو العكس ، ألوان و أحجام وأشكال متشاة

 عن القصص التارخيية وأسلوب الرجوع      االبتعاد  حفهمه للزمن غري واض
  بزمن احلدث للوراء

ميكن استغالل ذلك يف تكرار بعض األحداث أو          مييل للتكرار
  العبارات أو الكلمات

لذلك تـسمى    ( خياله حاد ولكنه حمدود ببيئته    
  )هذه املرحلة مرحلة الواقعية واخليال احملدود

ت تغذية خياله بأسـلوب تـشخيص احليوانـا       
 واالبتعاد عن قصص اجلان والسحرة، واجلمادات

لـه أن   اليت ميكـن    اخليالية  ميكن تقدمي القصص      يهامياًيكون خيال الطفل إ
كما ميكن انتقاء اجليد من القـصص       ، يتصورها
  اخلرافية

تشجيع تفاعل الطفل مع أحداث القـصة الـيت            والتقليدمييل للعب
  أو متثيلها،  أحداثهاميكن تأدية بعض

نقدم له ما يعمل على تدريب العمليات العقليـة           يسرع النمو العقلي
  من خالل عناصر القصة

وأحداثها سـريعة ال    ، ايكون طول القصة حمدود      فترة طويلةزال يرك
  تفصيل وال استطراد فيها

تكون لغة القصة يف مستوى لغة الطفل وميكـن           تبدأ القدرات اللغوية يف التطور
  ولكن بعدد حمددإضافة مفردات جديدة 

يقل  لديه شعور جيد ببيئته و يصبح، بعد الرابعة 
   حول ذاتهمتركزه

ميكن أن يفهم القصص اليت تدور حول العالقات        
  بني الناس واألدوار االجتماعية املختلفة

  

  

  :الطفلأهمية قصة 
اهلـييت  ( اً وتـداوالً    ألديب األكثر شيوع  ط ا أا النم حتتل القصة مكانة خاصة يف األدب املوجه للطفل، إذ            

 وقـد تكـون     ،فالقصة تظهر منفردة يف شكل كتاب      ). ٨٧: ١٩٩٣سعيد  ؛  ١٩٨٥:٩٠؛ جنيب   ١٩٧٧:١٣٣
كما ال تكاد ختلو صفحة من صفحات األطفال         ،دعامة األساسية يف جمالت األطفال     وهي ال  .مصورة فتزيد جاذبيتها  

وقـد  . يلة من وسائل الترفيه وجلب املتعة لـه        فهي وس  ،والطفل شغوف بسماع القصص وقراءا    . بالصحف منها 
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على ثقافة الطفل ما للقصة من تأثري يف نفس الطفل فاستخدموها لغرس القيم واالجتاهات املرغوبة يف                أدرك القائمون   
، فهي تشبع فضوله     والتربية  للتسلية إلضافةوبا . )٦٠٠ :٢٠٠٤عيسوي  ؛  ١٩٥ :١٩٩٥كنعان  ( عقله ووجدانه   

 ائد إجيابياً علـى نظرتـه للكتـب والقـراءة عمومـاً           ووتنعكس هذه الف  . تح له آفاق املعرفة   وتغذي حواسه وتف  
  .عامل العريبال لتربية أطفالنا عليه يف شك مطلب هام حنتاج ، وهذا بال)١٣: ١٩٩٩حسني(

  
ـ   . وللقصة دور جوهري يف تشكيل هوية الطفل العقائدية والقومية والثقافية            ـ  الط شربفمن خالهلا يت  ل ف

جنيـب   (    تاريخ أمته وتراثها وأجماده     ومنها يتعرف على   .)١١١ : ١٩٨٦الكيالين( مما يقوي صلته خبالقه      يدتهعق
 األجيال  نيابط ب الروشكل  ؛ فتت صله مباضيه و ي ،  باالنتماء هلذه األمة وهلذا التراث     إحساسهيدعم  مما  ،  )٤٦: ١٩٧٩
هلـا   عوب األخرى وتلك اليت تترجم عن ثقافات خمتلفة       الشاليت تكتب عن    قصص  الويف نفس الوقت، فإن     . املتتالية

يسافر عرب أحداث القصة وبرفقة شخصياا إىل بلـدان بعيـدة            إذ   ، خرباته وإثراءدورها يف توسيع مدارك الطفل      
، مما يرسم يف وجدانه هويته املتميزة عـن غريهـا          ليتعرف على عادات وثقافات ختتلف عن ثقافته         ،وقارات متباينة 

  . هناك شعوباً خمتلفة يف العاملويدرك أن
   

 مما يوسع مداركه وجيعله     ،والقصة مثلها مثل فروع األدب األخرى تنمي خيال الطفل وتشبع حبه للتخيل             
فالقصة الناجحة سواًء الواقعية أو اخليالية تأخذ الطفل إىل عوامل خمتلفة . قادراً على إدراك ما ال ميكن إدراكه باحلواس  

 فيفرح لفرحه وقد يبكي حلزنه ويواجه املصاعب        ،ع بطل القصة وخيوض معاركه ويدخل إىل وجدانه       وجتعله يتفاعل م  
ومن خالل األسلوب الفين اجلميل للكلمة والصورة يكتـسب خـربات           . عر بلذة االنتصار يف اية القصة     معه ويش 

  .التذوق اجلمايل وينمو لديه احلس املرهف
  
يف علم النفس والتربية على دور القصة يف حتقيق النمـو املتكامـل             وقد ركز كثري من النقاد واملختصني         
فعلى سبيل املثال، ختصص دونا نورتون فصالً كامالً يف كتاا القيم عن أدب الطفل لتوضيح دور القصة يف                  . للطفل

 وتراكيب فتؤكد الكاتبة أن مساع الطفل للقصص وقراءته هلا يكسبه مفردات. بناء شخصية الطفل من كافة النواحي
كما تشحذ القـصة العمليـات      . على أن يعرب لغوياً عن حاجاته وأفكاره ومشاعره       جديدة تثري لغته وجتعله قادراً      

وللقصة دور جوهري، كما تثبت     . املقارنة، التصنيف وغريها   ،التصور لديه التذكر، املالحظة،    العقلية عنده وتنمي    
 اكتشاف الطفل لذاته ويف التعرف على أحاسيسه والتغلب علـى           الكاتبة عن طريق االستشهاد بآراء املختصني، يف      

 اأم. بل إا تستخدم من قبل املعاجلني النفسانيني يف عالج بعض املشكالت النفسية اليت يتعرض هلا األطفال               . خماوفه
ت لعالقـا   فإن القصص تساعد الطفل على االندماج يف اتمع عن طريق عرض منـاذج                ،من اجلانب االجتماعي  

ــرين  ــع اآلخ ــة م ــة ناجح ــع  ، اجتماعي ــات اتم ــة لفئ ــة املختلف ــاألدوار االجتماعي ــه ب                      وتعريف
35)_ (Norton 1983: 2.  

  
وجنحـت يف   ،  صرها الفنية إىل املستوى املطلوب    العظيمة إال إن أرتقت القصة بعنا     وال تتحقق هذه الفوائد       

. لة عمرية قد ال تناسب مرحلة أخـرى   كما أن القصة اليت تناسب مرح     . ها حىت ايتها  جذب انتباه الطفل وشده إلي    
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حىت تعمل القصة علـى     ،   فإن اختيار القصة املناسبة للطفل خيضع ملقاييس متعددة من حيث الشكل واملضمون            ،لذا
   .ئهاعناصر بناة وشكال القصأل عرض موجز هذه املقاييس عن طريق توضيحوميكن . حتقيق األغراض املرجوة منها

  :أشكال قصة الطفل
فهنـاك القـصة     ؛ويف املسميات اليت يطلقوا على كل نوع      ، خيتلف النقاد يف تقسيمهم ألنواع قصة الطفل      

. وغريها، وقصة اخليال العلمي والقصة الفكاهية    ، والقصة التارخيية ، وقصة احليوان ، وقصة البطولة واملغامرة  ، التراثية
 كثري من هذه    حيث أن و. اع مع بعضها مما جيعل من الصعب تصنيفها حسب تقسيمات حمددة          تتداخل بعض األنو  و  

 لذلك سأتناول هنا تلك القصص اليت ميكـن تقـدميها يف هـذه              ، سنوات ٥-٣ الطفل يف عمر     يناسباألنواع ال   
  .متبعة أسلوب التقسيم الذي يركز على شكل القصة، املرحلة

  
        ومن هنا جاءت التـسمية    ،  بشكل أساسي   أو الرسوم  رحلة على الصورة  تعتمد القصة املوجهة لطفل هذه امل     

ولكن حـىت يف    . فإننا نعتمد على القصة املقروءة له     ،   جييد القراءة   ال الصغريوحيث أن الطفل     ."القصة املصورة " 
ربط ما يسمعه مبـا      يستطيع الطفل النظر إليها و      تشكل عنصراً ضرورياً يف القصة     لال تزا فإن الصورة   ، هذه احلال 

فإن القـصص   ، ومع األسف  .يتم االعتماد على فنانني حمترفني ذوي خربة      ، ولتنفيذ مثل هذه الكتب   . يراه من صور  
 يقر  ا كم ،ومل يتجه إليها األدباء ودور النشر إال يف نطاق ضيق جداً           الكايف   باالهتماماملصورة يف عاملنا العريب مل حتظ       
  ). ٢٠:١٩٩٨( أدبه الشفاهي واملكتوب: طفل ما قبل املدرسةيف كتابه واب يوسف بذلك الكاتب والناقد عبد الت

  
 وميكن البدء بتقدمي مثل هذه القصص للطفل مـن          ،وهناك من القصص املصورة ما يعتمد على الصورة فقط        

اءة ؛ كما أن جتربة القر(Russell 1997: 22)ويعتاد على رؤيته  الشهور األوىل من عمره ليألف شكل الكتاب
وهو جالس يف حضنها ترتبط لديه بالشعور بالسعادة مما يـدعم عالقتـه              عليه قصة    أأمه تقر صوت  مع ل تعندما يس 
  ومساا؛ ويعرب عن الشخصيات شكل   حيدد الفنان   إذ   ،  عناصر القصة للطفل   إيصالوللصورة دور هام يف      .بالكتاب

ر الشخصيات وردود أفعاهلـا عـن طريـق          وينقل مشاع  ؛ كل منها عن حدث    يدلتسلسل احلدث بواسطة رسوم     
يتـضح  إال أن دورهـا     ،  تناسب الطفل يف مراحل خمتلفة من عمره        القصة هذهأن  ورغم  . تعبريات الوجه واجلسم  

 فيكتفي بـالنظر     الذي مل يستعد بعد لتعلم أشكال احلروف       ، يف مرحلة ما قبل القراءة     لطفل الصغري ل بالنسبةبالذات  
ومن املمكن للوالدين أو املعلمة حكاية القصة للطفل و مناقشة الصور معـه ولفـت               . للصور لفهم أحداث القصة   

  .Tucker 1988: 28)( من مرة لفهم تفاصيلها القصة أكثركما ميكن العودة لنفس ، انتباهه للتفاصيل املهمة
  

مات؛ ويعرب   فهي القصة املصورة املصحوبة بعدد بسيط جداً من الكل         ،نوع الثاين من القصص املصورة     أما ال 
 أحداث القـصة    إيصالشتركان يف   يحيث يكمل كل منهما اآلخر و     ، بالصورة والنص  فيها عن احلدث والشخصية   

 وتفيد هـذه القـصص يف       .ومفاهيمها للطفل الذي بدأ مييز شكل احلروف وتدرب على قراءة الكلمات البسيطة           
 والصورة مما يوفر املتعـة و الفائـدة يف آن           تدريب الطفل على القراءة حيث توفر مادة القراءة مصحوبةً باحلدث         

تتدرج القصص املصورة يف اعتمادها على الصورة حبيث يطول النص ويقصر حسب سن الطفل ورؤيـة                مث   .واحد
   .األديب لشكل القصة وأفكارها
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وقد تطور كتاب الطفل يف العقود األخرية ودخلت يف إخراجه تقنيات عديدة جعلت منه سـبيالً للتثقيـف                  

  إذ وظفت دور النشر عنصر اللعب لتجعل القصة تأخذ شـكل الشخـصية               .لتسلية يف مادته وشكله اخلارجي    وا
 كما جند يف بعض القصص أنشطة يساهم         .فأخرجت كتباً بشكل قطة أو صندوق أو سيارة       ، الرئيسية أو املوضوع  

من صفحة امللـصقات لوضـعه يف       املناسب   أو اختيار امللصق     ، أو قصها  ،الطفل عن طريقها يف تلوين بعض الصور      
لشكل التقليدي للكتاب ويأخـذ شـكل   وهناك من القصص ما خيرج عن ا      .   الذي يتالءم مع حدود امللصق     املكان

  .شريط طويل ينثين بعد كل صورة
  

 حبيث تتشكل أجزاء معينة يف الصورة وتـصبح جمـسمة           ة وتستغل بعض القصص ما يسمى باهلندسة الورقي      
 أو يتشكل القصر الذي تقع فيـه        لصفحة أو يسحب شريطاً فتتحرك الشخصية أو تسري العربة        عندما يفتح الطفل ا   

 وعلـى   . مما يدعم املفاهيم اليت حتتويهـا      ،اهيتفاعل مع تزيد متعة القصة و     وذه الطريقة   . أحداث القصة أمام عينيه   
ـ   .للطفلإال أنه جتربة جديدة وممتعة      ، الرغم من كون هذا النوع من القصص سريع العطب          ،ةألخـري  ا دو ويف العق

 فـال   .وحتقيق الربح املادي    الطفل إمتاع إىلاليت تسعى   "  الترفيه صناعة"  مبا يسمى  أصبحت قصص األطفال ترتبط   
 الطفل إال وقد ظهرت الشخصيات احملورية فيها على شكل دمى ودخلت األلعـاب              يدتكاد القصة تأخذ طريقها ل    

ممـا يزيـد    . وات املدرسية واملالبس وأخرجت القصة على شكل فيلم سينمائي        دجمة واألد املاإللكترونية واألقراص   
   .   القصة رواجاً ويساعد األطفال على االندماج مع القصة بأشكال خمتلفة

  

  :عناصر بناء القصة
على جناح كـل عنـصر مـن        يعتمد  نجاح القصة   ف ؛يتفق النقاد على عناصر أو مقومات أساسية للقصة         
مي تلك العناصر جمتمعه بانسجام يف قالب مجيل يراعي حاجات الطفل وقدراته يف مراحل عمره               وعلى تقد ،  عناصرها
إذ أن الكتاب اجلذاب يلفت انتباه الطفل ليقرأ القصة أو          ،  ويتساوى شكل الكتاب مع مضمونه يف األمهية      . املختلفة

   :فيما يلي لة املبكرة املناسب ملرحلة الطفو وتتلخص معايري شكل الكتاب.يطلب من أحد قراءا له
  
 .اًًأن تكون احلروف كبرية واضحة والتباعد بينها مدروس_
 - .يكون مصقوالً يعيق الرؤية اجليدة     وأال   السمك؛متوسط  أو    السميك أن يكون الورق من النوع اجليد     _

ل ال حيـسن    ألن الطف ، املواد اليت تصنع منها كتب القصص املوجهة للطفل الصغري جيب أن تكون شديدة التحمل             
  .  أو الكرتون أو البالستيك، لذا فإننا جند قصصه مصنوعة من القماش. احملافظة على الكتب والتعامل معها

فيحتوي على صورة ذات ألوان متناسقة وعنوان مناسب مكتوب خبـط           ، أن يتميز غالف القصة باجلاذبية    _
  .واضح كبري؛ يلخص فكرة القصة ويعكس موضوعها

 . غالف الكتاب الورقي من الكرتون السميك كي حيافظ عليه ملدة أطولكما يفضل أن يكون_
أن يكون حجم الكتاب مناسباً حبيث ال يكون كبرياً جداً يصعب على الطفل محله والتعامـل معـه، وال                    _

 .يكون صغرياً حبيث يتعذر معه رؤية صوره وكلماته بوضوح
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ص بالنسبة للصورة وموقعها ودورها يف دعم النص        أن يتم إخراج الكتاب بعناية وفن، فتحدد مساحة الن         _
 .أو اإلضافة إليه

 وال يأيت ذلك إال باختيار رسام حمترف إذ         ،أن ترتقي صور الكتاب من الناحية الفنية إىل املستوى املطلوب          _
 .أن دوره يف إخراج الكتاب املصور ال يقل أمهية عن دور الكاتب

 . املوضوعأن ختتار األلوان بعناية لتتناسب مع _
 Tucker) هلـم يفضل األطفال يف هذه السن األسلوب الواقعي يف الرسم ألنه سهل الفهم بالنـسبة   _

 .كما ميكن استخدام أسلوب الرسم الكرتوين الذي يألفه األطفال  .(49 :1988
بـأن  فظ ويعلل استخدامه هلذا الل" نربات الكتابة ) "١٩٨٥( يؤكد النقاد على ما يطلق عليه أمحد جنيب    _

وترتفع عالية مث تنحدر معربة     ، للحروف املطبوعة نربات كنربات صوت املتحدث، تعلو وتنخفض ، ومتتد وتقصر            "
فقد تصغر احلروف والكلمات وتكرب تبعاً ألحداث القصة، وقد تتجه لألسفل أو لألعلـى               ) . ١١٥" ( عن املعىن 

 وهذه األساليب من شأا أن تعطي الطفـل          .كة والدوران وقد تظهر كلمة أو عبارة باملقلوب لتعرب عن احلر        . أيضاً
 :Landsberg 1989 )إحساساً باللعب والفكاهة كما أا جتذب انتباهه للكلمة املكتوبة مما يسهل تعلمه هلا 

43 ). 
  

الشخصيات، أسلوب الـسرد،     الفكرة الرئيسية، احلبكة،    : للعناصر األساسية لبناء القصة فهي    أما بالنسبة   
  .ئة الزمانية واملكانيةالبي

  
  -: الفكرة الرئيسية– ١

 و  .ستمر يف التطور ليتضح مع ايتها      يف سياق القصة وي    ضتبىن القصة على فكرة أو موضوع أساسي يعر         
، أو بطريقة غري مباشرة     صيات حينما يعرضها يف سياق حديثه      تظهر الفكرة بطريقة مباشرة على لسان أحد الشخ        قد

 Russell) والطريقة الثانية هي اليت يفضها النقاد. رسم الشخصيات وتطور أحداث القصةإذ نستدل عليها من 
فكـرة اجليـدة يف   مسات ال) ١٩٧٧ (يتيدد هادي اهل وحي.حيث أن أثرها يكون أعمق يف النفس (64 :1996
  :فلسفته، فنونه وسائطه: أدب األطفال دراسته املعنونة

للذته أو  أو لغرابته أو        يثري انتباه الطفل، لضخامة ذلك املوضوع،        الفكرة اجليدة هي اليت تتناول موضوعاً     
  ....الستهوائه النفسي، أو لتعلقه بعامل الطفل أو بيئته أو خياالته

 تشكل الفكرة يف القصة حملة عابرة أو سريعة، ألن الفكرة تظل يف تطور مستمر أثنـاء االسـتطراد يف                    الو
وكلما اختذت الفكرة طريقاً مقبوالً ومنطقياً يف تطورها كانت اية القـصة           ... .القصة، لذا يطلق عليها قلب القصة     
  ) ١٣٧. (واحلوادث  أكثر ثباتاً واتفاقاً مع بقية املواقف 

  
 ولكن يفضل يف كتب األطفال الـصغار أن يركـز           ،وقد حتتوي القصة على فكرة رئيسية وأفكار ثانوية         

، مالئمة للخصائص اإلدراكية والنفسية للطفل، خالية من األفكـار          الكاتب على فكرة واحدة حبيث تكون واضحة      
ويشترط أال تطغى الفكرة على احلبكة حبيث . متوافقة مع أفكار اتمع وعاداته، اردة واملوضوعات املفجعة واملؤملة
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 سلباً علـى    تؤثر على بناء القصة وتظهر بشكل دروس وعظات للطفل، فهذا األسلوب يفقد القصة حيويتها ويؤثر              
  ِ.)٤٩: ١٩٨٥جنيب (بنائها الفين وحيد من أثرها يف نفس الطفل 

،  يف املـرتل   األحداث اليومية يف حياة الطفل سـواءً      : ومن أمثلة املوضوعات املناسبة لقصص هذه املرحلة        
ما يدور   أن   كما. وردود فعله هلا والتجارب اليت ميكن أن مير ا         ؛ الشارع، السوق، ساحة اللعب، املطعم     ،الروضة

 :Tucker 1988)  ميكن أن ينقل لقصصه ليجد متنفساً لتلك املـشاعر يف خميلته ووجدانه من أفكار ومشاعر
يـساعده    مير بالطفل من خربات جديدة يف هذه السن يصلح أيضاً ليكون موضوعاً مناسباً لقـصته                قد وما . (57

 للعائلة أو االنتقال ملرتل     ،وضة ووصول مولود جديد   فدخول الطفل إىل الر   . كاتب القصة على التعامل معها بنجاح     
وميكن أن تكـون القـصة      . جديد كلها جتارب ميكن أن تؤثر على شخصيته إن مل يتم التعامل معها بالطرق املناسبة              

  . تلك الطرقإحدى
  

  -: احلبكــة-٢
وعة الوقائع املتتابعـة    جمم"على أا   ) ١٩٨٦(ها جنيب الكيالين    فويطلق عليها أيضاً احلدث أو البناء ويعر        

 فكرة القصة أو    إيصال هذه الوقائع أو احلوادث تعمل على        .)٥٩" (املترابطة، واليت تسرد يف شكل فين حمبوك مؤثر       
جيب أن يركز الكاتب    ويف قصص األطفال الصغار     .  ويشترط فيها أال تبدو مفتعله وأن تشد انتباه الطفل         ،موضوعها

وقد تكون الوقائع مستمدة من حياة الطفـل        . تفاصيل الصغرية اليت تشتت انتباهه    على األحداث اهلامة ويبعد عن ال     
وقد يدخل فيها بعض الوقائع اخليالية، املهم أن يراعى ترتيبها وفق نسق منطقي يعتمد على التسلـسل الـزمين أو                    

ع األحـداث  وعادة ما تبدأ القصة ببداية أو مقدمة موجزة مث تتـاب  ،(Glazer 1997: 78)السبب والنتيجة 
وقد ال متر قصة الطفل الصغري ـذه املراحـل نظـراً            . وتنمو لتصل إىل العقدة تسري بعدها األحداث باجتاه احلل        

ولكي تصبح القـصة مـشوقة      . ولكن املهم أن تكون النهاية سعيدة لتترك انطباعاً حسناً يف نفس الطفل           ،  لقصرها
 معه األحداث إىل الذروة ويتمثل ذلك يف موقف صعب          وذات هدف فإا البد أن تصور صراع من نوع ما، تصل          

ليأيت احلل يف النهاية فيـسعد  . (Russell 1997: 62)أو مشكلة معينة أو هدف يصعب على البطل حتقيقه 
  .الطفل ويتعلم جتربة جديدة

  
  -: الشخصيـات-٣

رسخ يف ذهن القارئ    علها ت تظهر براعة الكاتب يف رسم شخصيات واضحة تنبض باحلياة هلا مسات مميزة جت              
 على الوصف يف تصوير     لالعتماد وقصص األطفال الصغار تتطلب أن ترسم الشخصيات بإجياز فال جمال            .ووجدانه

الشخصيات، لذا تقوم الرسوم بتجسيد الصفات اجلسمية واملظهر اخلارجي للشخصية وتعمل ريشة الفنـان علـى                
  .احلدث لتوضيح مسات الشخصيةكاتب إىل احلوار ووضع ملسات بسيطة تعكس طباع الشخصية، بينما يعمد ال

  
من إذ قد تكون    مرحلة الطفولة املبكرة تكون حمدودة العدد أما أنواعها فال حصر هلا،            وشخصيات قصص     

أي " التشخيص"قد يستخدم الكاتب أسلوب      و. ، وقد تكون من البالغني أو الصغار      البشر أو احليوانات أو اجلماد    
ولكن ما جيـب علـى      . نية إىل احليوانات واجلماد فيجعلها تتكلم ومتشي وتذهب للمدرسة        إضافة السمات اإلنسا  
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 ال ينطبق علـى     –  كما يوضح اهلييت   –الكاتب مراعاته هو أال يصور أبطال قصصه بصورة مثالية ألن هذا التصوير             
 الشخصيات وكيفية التعامل    الواقع كما أنه ذو أثر سيء على األطفال، إذ أنه ال يتيح هلم فرصة للتعرف على أمناط                

لذا من اخلري أن يعرفوا منذ الطفولة كيف تكون النواقص يف األطفال، وكيف تعاجل، وكيف تنمو إىل جانب                   "؛معها
  ).١٤٣" (قوى إنسانية خرية تستطيع حماربة النقص والقضاء عليه رويداً رويداً 

  
  -: الســرد-٤

ع والشخصيات، وهي اليت تظهر براعة األديـب يف خماطبـة         اللغة هي الوسيط الذي ينقل األفكار والوقائ        
يعاب على كثري من قصص األطفال يف العـامل       و .واالدراكيالطفل بأسلوب فين مشوق يتناسب مع مستواه اللغوي         

وسأوجز فيما يلي مواصفات السرد املناسـب       . العريب أا تكتب بلغة منمقة تفوق مستوى األطفال خاصة الصغار         
  :هلذه السن
  
على مستوى الكلمة، جيب أن يراعي األديب قاموس الطفل اللغوي وال بأس أن تكون هناك بعض األلفاظ                  -

  . اجلديدة ولكن بعدد حمدود
 .اختيار األلفاظ ذات الدالالت احلسية والبعد عن الكلمات اليت تعرب عن معان جمردة -
 .ما أا تعكس اإلثارة وسرعة احلدثاللجوء للعبارات واجلمل القصرية اليت يستطيع الطفل أن يفهمها، ك -
 . عن االستعارات والكنايات واحملسنات البالغيةاالبتعاد -
 .اللجوء للصفات إلعطاء الطفل فرصة لتخيل ما يقرأه -
 . عن األلفاظ والكلمات األجنبيةاالبتعاد -
ينصح معظم النقاد باالبتعاد عن العامية يف قصص األطفال املطبوعة، ويرى األديب أمحد جنيب أن الكتابة                 -

لألطفال يف املراحل املبكرة بلغة الكالم أي بلغة تعتمد على انتقاء الكلمات الفصحى اليت تستخدم يف اللهجة العامية 
 ). ١٧٥" (أقرب إىل نفوسهم، وإىل أسلوم يف التفكري"

 .واللجوء لإلجياز حىت ال يتشتت تركيز الطفلجتنب اإلطالة  -
 احلوار يزيد من متعة السرد خاصة إن وظف توظيفاً جيـداً وكـان مناسـباً لـسمات      أسلوباستخدام   -

 .الشخصيات
مراعاة اجلرس اللغوي لأللفاظ من حيث الكلمات الدالة على األصوات والكلمات املتـشاة يف الـوزن       -

 .(Tucker 1988: 58)متتعه فهي تبهج الطفل و
  

  : البيئة الزمانية واملكانية-٥
 وهي الزمن واملكان اللذان يقع فيهما احلدث، ووصفهما يساعد الطفل على تصور احلـدث، شـرط أن      

ىل إكما قد ينقل الطفل إىل حديقة احليوان أو         ،  وقد يقع احلدث يف املرتل أو الشارع      . يكون الوصف خمتصراً حمدداً   
  .أما بالنسبة للبيئة الزمنية فقد تكون يف الصباح، يف فصل الربيع، أو يف يوم من األيام .الغابة
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  ":التعلم الذاتي"المنهج المطور لرياض األطفال 
  
حني أدرك القائمون علـى هـذه       ،  م١٩٨٦/هـ١٤٠٦نشأت فكرة تطوير رياض األطفال باململكة عام          

، مبين على أسس علمية، يراعي طبيعة الطفـل وخصائـصه           املاملرحلة احليوية من التعليم ضرورة وضع منهج ش       
 ومنظمـة   اإلمنائيـة ومت على إثر ذلك التعاون مع برنامج اخلليج العريب لدعم منظمات األمـم املتحـدة                . النفسية

والتخطيط ملا يتطلبه من جتهيزات ومراكز تدريب للعمـل         ،  م إلعداد هذا املنهج   ١٩٨٨/هـ١٤٠٨اليونسكو عام   
  .)١٥: ١ املنهج( مجيع مناطق اململكةمث عمم على، وبدأ تطبيق املنهج يف مناطق حمددة. على تنفيذه
  
...  أنفـسهم  لألطفـال يركز على النشاط الذايت      "الذيويعتمد املنهج املطور على أسلوب التعلم الذايت          

ويأيت تفصيل املنهج   ). ١٦ :١ملنهج  ا ("...ه حاجاته الذاتية للتعلم   أن يتعلم الطفل من ذاته وأن حيرك      ... ويعين ذلك 
إذ يشتمل على األهداف     ؛ الذي يعد مرجعاً للمعلمة وإلدارة الروضة      )١( املنهج األساسي يف سبعة كتب، األول هو      

 التعليمية،ح نظام الوحدات    رأما الكتب الستة األخرى فهي تش     . تنظيم بيئته سبل  العامة وقواعد التعامل مع الطفل و     
وحدة  ،)٤(وحدة الغذاء، )٣(وحدة الرمل، )٢(وحدة املاء: ل منها كتاب كامل هي    مخس وحدات مفصلة يفرد لك    

بينما توجز الوحدات اخلمس األخرى يف كتاب واحد لتختار منها املعلمـة مـا               . )٦(وحدة األيدي  و ،)٥(املسكن
  التعليميـة  تالوحـدا وتتنـاول   .  من خربات خالل تنفيذ الوحدات املفصلة      اكتسبتهوتنفذها مبا   ،  يناسب أطفاهلا 

  .امللبس، العائلة، األصحاب، سالميت وصحيت، وكتايب: )٧(املوجزة
  
 يتيح للطفل حرية     الذي ويعتمد تنفيذ املنهج على تنظيم بيئة الطفل التربوية حسب نظام األركان التعليمية             

به جو املرتل مما يـضمن      احلركة ويليب حاجاته، كما أنه يترك له اال يف الوقت نفسه الختيار ما يتعلمه يف جو يش                
ويتم تنفيذ ذلـك    . تفاعله وتعلمه عن طريق البحث واالكتشاف واملمارسة، كل هذا حبسب قدراته ووفق حاجاته            

وعة عمرية  وفق برنامج يومي يتكون من ست فقرات زمنية ختصص ألعمال حمددة وفق برنامج زمين خيتلف من جمم                
 اخلارج، الوجبة الغذائية، العمل احلر يف األركان، اللقاء األخري مع ، اللعب احلريفاحللقة: ألخرى وهذه الفترات هي

  .املعلمة
  
 بشرط أن ،وقد أثبتت سنوات التجربة أن املنهج املطور يتميز بأنه يعمل على تنمية جوانب شخصية الطفل     

مي الدقيق على نتائج تطبيقه     ويتطلب احلكم العل  .  املناسبة لتنفيذه بالطريقة املطلوبة    تواإلمكانيا،  جيد املعلمة الكفء  
 نظرة سـريعة    منوما ميكن مالحظته    . أعوام ةثالثملدة  دراسة علمية لشخصية األطفال بعد تربيتهم على هذا املنهج          

مثـل  ،   التطور السريع يف تقنيات الوسائل التعليمية والترفيهيـة للطفـل          ةعلى األنشطة أن املنهج حباجة إىل جمارا      
  .يمية املتطورة واملسليةالكمبيوتر وبراجمه التعل
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  :القصة في المنهج المطور
املنهج ما ألدب الطفل من أمهية يف تربيته وتنمية شخصيته والترفيه عنه، فـضمنوا األنـشطة                أدرك مصممو   

وتعمل على إيصال مفاهيم وخربات متنوعة للطفل يف إطار         ،  لقصص واألناشيد اليت ختدم الوحدة    اليومية مناذج من ا   
ختيار القصص املناسبة إلدراجها يف املنهج يف أن أدب الطفل يف العامل العريب مازال يف طور                امثل صعوبة   وتت. قصصي

: ١٩٧٧ يتاهلي( تكون مهملة من قبل الكتاب       دالنمو، كما يقر املهتمون بأدب الطفل أن مرحلة الطفولة املبكرة تكا          
 دور النشر والنقاد ميكن إدراج قـصص        باهتمامظى   ففي دول العامل املتقدمة حيث تتوافر الكتب اجليدة وحت         )٢٧٩
كمـا تـصنف    .  ألن اجليد يف أدب الطفل يدخل إىل ثقافة األمة وتراثها ويصبح سهل املنال ألجيال متعاقبة               ،حمددة

الكتب حسب موضوعاا وسن األطفال املوجهة هلم هذه الكتب يف فهارس يسهل معها اختيار ما يتناسـب مـع                   
إما حتديد موضوع القـصص أواقتـراح       فتصبح مهمة القائمني على املنهج       .ة العمرية لألطفال  الوحدة ومع املرحل  

وهذا ال يتحقق يف منطقتنا إال علـى        . اإلشارة إىل عنوان القصة ومؤلفها ومعلومات النشر      قصص بعينها عن طريق     
  .نطاق حمدود جداً

  
املطـور لريـاض األطفـال      وىل من املنهج    سبقت اإلشارة يف املقدمة إىل أن عينة الدراسة هي الوحدة األ            

ويشكل  ه وغذائه ولعبه،  فتاظوموضوع الوحدة هام وحيوي ميس حياة الطفل إذ يتعلق بن         . وحدة املاء باململكة وهي   
كما ترتبط باملاء بعض املفاهيم العلمية . على قدرتهحي واملاء نعمة من نعم اهللا سبحانه وتعاىل وشاهد . جزءاً من بيئته 

  هذا ما جيعل من املاء       .ة، وميكن من خالله تعليم الطفل سلوكيات أساسية تنمو معه وجتعل منه فرداً واعياً             الضروري
 ويوضح وصف املنهج املفاهيم املتعلقة      .ميكن أن يستغل بطرق كثرية لتحقيق أهداف الوحدة       ، موضوعاً قصصياً غنياً  

  :فيما يليبالوحدة كما يتناول أهدافها العامة واليت ميكن تلخيصها 
  .التعرف على آيات قرآنية تتعلق باملاء -
 ).قصة نوح ويونس عليهما السالم(االستماع إىل قصص دينية تدل على أمهية املاء يف حياة اإلنسان  -
 . املهن املرتبطة به–) الوضوء( استعماالته –التعرف على خصائص املاء  -
 .تنمية املفردات والتعابري املرتبطة باملاء -
 .ى املاءاحملافظة عل -
 .االستمتاع باللعب باملاء -

وحيدد للمعلمة املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ الوحدة، والوسائل اليت تقوم بصنعها، واملواد اليت ميكـن أن                
  .فترة تطبيق الوحدةخالل يلي ذلك وصف تفصيلي لألنشطة اليومية . تضاف لألركان التعليمية

  
 إىل ثالث قصص    باإلضافة ، قصة ة عشر اثنيت ترى أا حتتوي على      ملاء وحدة ا  وبالنظر إىل األنشطة اليومية يف    
أن مدة تنفيذ الوحدة هي ثالثة أسابيع أي مخسة عـشر يومـاً             وإذا علمنا   . أدرجت يف األنشطة اإلضافية للوحدة    

 بالنسبة  أما. وهذا من حيث الكم يفي بالغرض     . جند أن نسبة عدد القصص إىل املدة هي قصة كل يوم تقريباً           دراسياً  
لنوعية القصص وأهدافها ومستواها الفين وطريقة تقدميها للطفل فيمكن إلقاء نظرة سريعة عليه من خالل اجلـدول                 

  :التايل
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  عنوان القصة
مدرجة 

  أم ال
 المصدر

طريقة 

  عرضها
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 غري مذكور  ""  ""  نعم الكلب وصفحة املاء

  ""  ""  نعم  البطة ميكا
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 ألمحد املصور
  جت

 غري مذكور  ""

  ""    ال  حكاية من البحر
 –حركي 
  ترفيهي

  ال  قصة غري حمددة
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  مذكور

  البطاقات
 –معريف 
  التسلسل

  ""  ال  قصة غري حمددة
الطفل حيكي 
  قصة من خياله

 –التخيل 
  لغوي

  ""  ال  قصة متثيلية
املعلمة حتكي 

  والطفل ميثل
 -التخيل 
  حركي
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  :يلي نالحظ من املعلومات الواردة يف اجلدول ما

  . أو موضوعهامعظم القصص غري مدرجة يف كتاب الوحدة إذ يكتفى بذكر عنوان القصة -
 والقصة املستقاة مـن  ،)سفينة نوح، والدة موسى، حوت يونس  (قصص غري املدرجة هي قصص األنبياء       ال -
 .والقصص اليت تعتمد على التخيل) احلسن واحلسني يعلمان شيخاً الوضوء(السلف 

يسهل على املعلمة احلصول على القصص الدينية ولكن يصعب احلصول على قصص مكتوبة هلذه املرحلة                -
وبتركيـز  ا يعين أننا نضع على املعلمة مسئولية إعادة سرد القصة بأسلوب لغوي يناسب أطفال املرحلة                مم ؛العمرية

؛ وهذا يتطلب مقدرة لغوية وأدبية ال نتوقع أن متتلكهـا كـل             على األحداث اهلامة اليت يستطيع األطفال إدراكها      
 . يستلزم الوقت واجلهدوهذا، كما يعين ذلك أن جتهز رسوم أو وسائل جمسمة مناسبة. املعلمات
 .ري معروفة املصدرغ_  قصة واحدة فقطباستثناء _ص بالنسبة للقصص املدرجة يف الوحدة فجميع القص -
 .وقد سبقت اإلشارة إىل أمهية الصورة بالنسبة لقصص هذه املرحلة، يرافق القصص أية صور ال -
 سنوات  ٥-٣   يف عمر بالنسبة للطفل   القصص املدرجة تتفاوت يف الطول إال أن أغلبيتها تعد طويلة جداً             -

 ) . كلمة٧٠٠على " السمكة الصغرية" بينما تزيد كلمات ً, كلمة تقريبا٢٧٠حتتوي على " قصة البطة ميكا("
يفوق املستوى اللغوي للقصص مستوى طفل الروضة اللغوي مبراحل من حيـث الكلمـات اجلديـدة،                 -

 .مثال واضح على ذلك" مآنظلفارس الا"وقصة . تركيب اجلمل وطوهلا، التعبريات اللغوية
تناول مفاهيم جمردة مثـل اقتـراف الـذنب         ت إما ألا الطفل اإلدراكية،   قدرات  يفوق مستوى القصص     -

ورد جتارب غريبة    أو قد ت    املستمدة من احلديث النبوي الشريف،     ،املوجب للنار يف قصة الرجل الذي سقى الكلب       
ورمبا لو أعدنا صياغة القصة بطريقة أخرى تركـز علـى           .  نفس القصة  على الطفل مثل نزول البئر لشرب املاء يف       

؛ فيستطيع التركيز على األحداث األساسية دون حاجة ملقاطعة تسلسل احلدث للشرح       احلدث لكانت أنسب للطفل   
 .والتوضيح
ختوض معظم القصص يف تفاصيل ثانوية من شأا تشتيت انتباه الطفل وميكن أن نرى ذلك بوضـوح يف                   -

 ".الكلب وصفحة املاء"صة ق
الـسمكة  "كما يعاب على بعض القصص عدم وضوح اهلدف بسبب تناوهلا أكثر من موضوع مثل قصة                 -
 ".الصغرية

 ".رحلة إىل الشاطئ" كما يف قصة ،مما يؤثر على عناصرها الفنيةأما القصص األخرى فيطغى فيها اهلدف  -
 .هلدف املعريف هو الرائجوإن كان ا) كما يظهر يف اجلدول(تتنوع أهداف القصص  -
، فإن قصة واحدة    ة اإلضافية يف اية الوحدة     األنشط  األخرية اليت وردت يف قائمة     ة القصص الثالث  باستثناء -

 . أما القصص األخرى يستخدم فيها أسلوب السرد فقط، وهي اللوحة الوبرية وسيلة تعليميةيقترح تقدميها معفقط 
. ن القصص املدرجة إىل تعرف الطفل على القصة يف شـكل كتـاب            مل يلجأ مصممو املنهج يف أية قصة م        -

عقد " عن طريق     عالقة وثيقة بينهما   إجياد؛ إذ يرى النقاد ضرورة      وهذا من شأنه إحداث فجوة بني الطفل والكتاب       
 .)١٤ :١٩٩٨ يوسف( " وما بني الكتابصلة حب وصداقة ما بني طفل هذه املرحلة 

 .خري من اجلدول اليوميتأيت القصة دائماً يف اللقاء األ -
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فالقصة تقدم ملـرة    . ال يطلب من الطفل إعادة سرد إحدى القصص املقررة بعد مساعها بيوم أو عدة أيام               -
 Phillipsمسعهـا   الطفل لقـصة  إعادة؛ وهذا خمالف ملا تراه الدراسات احلديثة يف فوائد واحدة وبطريقة واحدة

2004: 1) .( 
لة مثل القـصص الفكاهيـة      ع القصص احملببة لدى أطفال هذه املرح      القصص املدرجة ختلو من بعض أنوا      -
  .)٣٠: ١٩٧٧ اهلييت(  يةخلرافوالقصة ا
 

 .حليلإحدى تلك القصص بالت يف املبحث التايل  سأتناول،قصص املنهجبناء الضوء على مزيد من وإللقاء 
  

  ":رحلة إلى الشاطئ"قصة 
وإن كانت تظهر يف الـد       (املنهجالكامل يف منت وصف     مت اختيار هذه القصة حيث أا أول قصة مدرجة ب         

 أحداث القصة حول الطفـل      تدورو. )إليهارد هنا اإلشارة بالرجوع      ويَ ٢٦-٢٥ص   وحدة الرمل  الثالث للمنهج 
ففرح وجهز  .ه تستعد للقيام برحلة إىل الشاطئ      الذي استيقظ من نومه صباح يوم من أيام الصيف ليجد أسرت           ،ثامر

يف الطريق جلس ثامر هادئـاً وعنـدما وصـلوا إىل           .  رحلته صة كما وعد أبناء عمته الذين سريافقونه يف       ألعابه اخلا 
 مث جربوا الكتابة علـى الرمـل      . وحفر حفر عميقة   ،الشاطئ بدأ األطفال مباشرة باللعب بالرمل وبناء قصور رملية        

 ،تعاون اجلميع إلعداد الطعام   ،  وجبة الغداء اداهم الكبار لتناول    عندما ن و. تمتعوا بإحساس الرمل على أجسامهم    واس
 يبالوا بـذلك واسـتمروا يف       وأثناء تناوهلم للطعام هبت رياح خفيفة فتناثرت حبيبات الرمل على الطعام ولكنهم مل            

  .أشعة الشمس فيستطيع معاودة اللعب متدد ثامر ليستريح إىل أن تربد ،وبعد االنتهاء من الطعام. األكل
  

، مـستعينة بكـثري مـن       ز على األحداث كما وردت يف القصة      صة حاولت فيه التركي   هذا عرض موجز للق   
  :أهم النقاط اليت نتجت عن حتليلهاوهذه . النص للقارئ لكي أنقل روح  فيهاالعبارات اليت استخدمت

وهي تفـصل كـثرياً مـن       . رى تلي الوحدة اليت استخدمت فيها     القصة صيغت لتخدم أهداف وحدة أخ      -
، ميكـن    خواصه، ملمسه، ميكن اللعب به، ميكن مزجه باملاء ليبتل         ،شكل الرمل : ة بوحدة الرمل مثل   املفاهيم اخلاص 
  . مفاهيم مل يتعرف عليه الطفل بعدوبذلك فإن القصة تؤكد. الكتابة عليه

أما يف حالة هذه القـصة      . نهج تعمل على خدمة أغراض الوحدة     يالحظ أن القصة املختارة يف وحدات امل       -
الرمل املمـزوج   "وعبارة  مرتني فقط   وقد ذكرت كلمة البحر     .  متعلقة باملاء مرتبة بالرمل فقط      مفاهيم فاإلشارة إىل 

 .مرتني" اءبامل
، فاالسـتعداد للرحلـة     فل وممتعة بالنسبة له وهي الرتهة     تدور أحداث القصة حول جتربة مألوفة لدى الط        -

 .ر مصدر للبهجة يف نفس كل طفلواللعب على شاطئ البح
 .وان القصة مبضموايعكس عن -
 .دةيصور كاتب القصة مشاعر الفرح والسرور اليت تنتاب الطفل عندما يلعب بسعا -
 .وهي بداية مشوقة . "يف يوم من أيام الصيف: " تعمل على حتديد البيئة الزمانيةبداية القصة -
 .ئالشاطتوحي أحداث القصة بالبيئة املكانية للحدث الذي يبدأ يف املرتل مث ينتقل إىل  -
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ركز الكاتب على وصف الرمل وأمهل متاماً البحر والبيئة احمليطة به وهنا فوت فرصة إشباع حواس الطفل                  -
 مألوفة لـدى طفـل البيئـة        وإن كانت هذه املشاهد   .  املاء ودفء الشمس ومعامل الشاطئ     بصوت األمواج وزرقة  

عناصر القصة إذ أنه يولد لديهم إحساس       بعض  ، فالصغار يف مرحلة الطفولة املبكرة مييلون إىل املألوف يف           الساحلية
 أما بالنسبة لطفل البيئة البعيدة عن .(Tucker 1988: 65)بالطمأنينة ويدعم رغبتهم يف تنظيم حميطهم اخلارجي 

 .دة عليه ومل تشبع فضوله ملعرفتهاالساحل فإن خسارته أكرب ألن القصة مل تعرفه ذه التجربة اجلدي
 .لعقل الطفل لريتاح ويفكر مبا مسعتواىل بنسق سريع ال يتيح جماالً تتزاحم حوادث القصة وت -
لى توضيح األدوات الالزمة    ، متراصة فالقصة تعمل ع    اول القصة أن تتناوهلا فهي كثرية     أما املفاهيم اليت حت    -

: لرمل هـي   مفاهيم تنص عليها وحدة ا      إىل مثانية  باإلضافة،  للرحلة، األلعاب املستخدمة يف الشاطئ، أنواع اخلطوط      
 الرمل حبيبات صـغرية  – دخل صدفة أحدث صوتاً بني األسنان إن – الرمل يتطاير يف اهلواء   –الرمل ميأل الشاطئ    

 ميكن اللعب بالرمل وهو جاف ويسهل البناء به وهـو           – اللعب بالرمل له متعة خاصة       – للرمل ملمس مميز     –جداً  
هذا الكم من املفاهيم من شأنه تشتيت انتباه الطفل وبالتـايل            و  .)٣:١٦املنهج  (الكتابة فوق الرمل     ميكن   –مبتل  

 .ه ألي من هذه املفاهيمتقل فرصة استيعاب
 . مبعلومات ومعارف متعلقة بالوحدةتنحصر القصة على اجلانب املعريف فهي تزوده -
 وتأثريها على   د من فائدا   وبالتايل فإن هذا حي    ،دم هذه املفاهيم بطريقة مباشرة وال تدخل إىل عمق القصة         قت -
 .الطفل

 .ويةأسلوب السرد يف القصة يفضي إىل امللل وال يتسم باحلي -
 ـ هرع ـاالنطالق  ـ تستفسر منهمكني ـ(ة األلفاظ اجلديدة مثل ، وكثريعاب على القصة طول مجلها -
 . )اخل ... مثابر  ـينساب 

 ،"اً بأن اليوم موعـدهم    تذكر مندهش "يستخدم الكاتب تراكيب لغوية تفوت مستوى إدراك الطفل مثل           -
 ."ويالسعادته ألنه سيلعب بالرمل"

 . كلمة٢٤٠ طول القصة فبلغت قرابة تزاحم املفاهيم واألحداث والتفاصيل أدى إىل -
 جتديد فيها لصورة الطفـل      ، وهي شخصية مسطحة منطية ال     احملورية يف القصة هي الطفل ثامر     الشخصية   -
ويسرع إلعداد أدوات اللعب بالرمل ألنه قد وعد هـدى وفـارس            "،   فهو يقول صباح اخلري عندما يصحو      .املثايل
، ويف الشاطئ يلعـب حـسب       "ةهادئاً سعيداً يف املقعد اخللفي للسيار     "، جيلس   "د عمته بإحضار تلك األدوات    أوال

ع لفرقة الرمل الذي اختلط م     الغداء وال يكترث     إعداد، يساعد يف    ستمتع مع إخوته وأقرانه دون شجار      وي القواعد
 .طعامه

تسلـسل يف رتابـة     نتيجة هذا التصوير للشخصية احملورية وألسلوب السرد املستخدم جند أن األحداث ت            -
 فـال يـشعر     نفس الوترية ، فتأيت النهاية على     ر إىل عقدة أو مشكلة تستلزم حالً      ، دون أن تتطو   وعلى وترية واحدة  

 ألنه سيعاود اللعب بالرمل واملـاء حاملـاً تـربد أشـعة             ،دد ثامر بني أمه وأبيه مسترحياً     مت: "املستمع بإنتهاء احلدث  
 ."سالشم

شخصيات الثانوية تبـدو غـري      حرص الكاتب على بث قيم اجتماعية مثل اللعب بنظام والتعاون جعل ال            -
 .)٧انظر ص (تيجة عكسية لدى الطفل وهذا كما أسلفت الذكر قد حيدث ن ،واقعية



 -١٧-

، فمثالً عندما استيقظ ثامر     الستخدامهواقف عديدة تصلح    مل يستخدم احلوار يف سرد القصة رغم وجود م         -
 كـل هـذه     – أو أثناء اللعب على الشاطئ       الشاطئ،  للرحلة، أو يف الطريق إىل     باالستعدادووجد اجلميع منشغلني    

 .ث بالتغيري واحلياة ألسلوب السردمواقف جيدة لصياغة حوار يبح
 .رف لصفحيت القصة املزخاإلطار، واستخدم ال توجد صور مرفقة بالقصة -
 .صة لألطفال هي السردالطريقة املقترحة لتقدمي الق -
  

، وهي تفتقـر إىل التـشويق       ال تفي بعناصر القصة اجليدة    " رحلة إىل الشاطئ  "يوضح هذا التحليل أن قصة      
 وكثري من   ،يل ال تصلح ألن تقدم لطفل الروضة      والتركيز يف أحداثها والفائدة املرجوة منها وبالتايل فهي بشكلها احلا         

نتعرف على مدى استخدام هذه     ، مما جيعلنا ننتقل من املنهج إىل الواقع ل        األخرىهذه النواقص تظهر يف قصص املنهج       
  .القصة

  
 لقصور هذه القصص عـن حتقيـق        إدراكهنوقد اجتمعت إجابات املعلمات واملشرفات التربويات على أن         

 العبء األكرب على املعلمة لتبحث      ىويلق. ن إىل ما هو أفضل    عزفن عنها ويلجأ  األغراض اليت استخدمت هلا جعلهن ي     
وحتاول الـوزارة   .  إدارة اإلشراف التربوي باملنطقة    عن البديل اجليد يف املكتبات التجارية وفق مواصفات حتددها هلا         

مـن ورش العمـل واحللقـات       رفع مستوى كفاءة املعلمة لتصبح قادرة على تقدمي القصة بأسلوب جيد عرب عدد              
 كما ختصص يف كل روضة ورشة فنية تقوم عليها مشرفة لتنفيذ الوسائل التعليمية اليت من شأا جعـل                 . لتنشيطيةا

  .عرض القصة أكثر تشويقاً وفاعلية
  

  :التوصيـاتالنتائج و
و موازنتـها   ، بعد عرض أنواع ومسات القصص يف منهج رياض األطفال باململكة العربية السعودية                  

 األهداف املأمول من القصة حتقيقها      اتضح قصور قصص املنهج عن حتقيق     ، قصة املوجهة لطفل الروضة   مبواصفات ال 
كما أن . وذلك بسبب ارتفاع مستوى القصص يف الغالب عن قدرات الطفل اإلدراكية واللغوية      . لطفل هذه املرحلة  

  .دة؛ ووسائل تقدميها للطفل حمدوالقصص املدرجة غري متميزة من الناحية الفنية
  

وترى الباحثة أن قصص املنهج تعكس مشكلة حقيقية يف الوضع الراهن ألدب الطفل املوجه ملرحلة الطفولة                
يدعو إىل حث وزارة املعارف ممثلةً يف       وهذا ما   .  واملالئم منه لطبيعة الطفل يكون غري موجود       يكاد اجليد إذ  ، املبكرة

حىت نغرس يف نفـوس     ،  األطفال وخاصة أطفال املرحلة املبكرة     اجلنة الوطنية السعودية للطفولة إىل االهتمام بكتب      
وهذه بعض التوصيات اليت تأمل الباحثة من خالهلا املسامهة يف تفعيـل دور             .  األطفال حب الكتب ونعودهم عليها    

  :منهج رياض األطفالالقصة يف 
   
  .تطوير مناهج رياض األطفالال عند إعادة النظر يف القصص املقدمة للطفل يف املنهج املطور لرياض األطف -١
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العائق األول أمام مصممي املنهج هو عدم توافر كتب جيدة من حيث الشكل واملضمون تتناسب مع الطفل                  -٢
 .فر بعضها قد ال يستمر يف التواجد وإن توا؛ سنوات٥ – ٣من سن 

 دائمـة تـضم     يق تشكيل جلنة  لذا فإن احلل يكمن يف توفري هذه الكتب باملواصفات املطلوبة وذلك عن طر             -٣
 . قصص مستوفية للنواحي الفنية والتربويةالختيار، فنانني، ونقاد تربويني، أدباء

 هلذه  إنتاجهميكون من مهام اللجنة انتقاء األدباء الذين هلم خربة يف الكتابة للطفل وحثهم على توجيه بعض                  -٤
 .املرحلة العمرية

فنانني لتعريفهم بالسمات النفسية لطفل هذه      كما تشمل مهامها التنظيم لورش عمل وحماضرات للكتاب وال         -٥
 .املرحلة واملوضوعات اليت تصلح له

تعمل اللجنة على االتفاق مع دور نشر وطنية برزت يف جمال نشر كتب الطفل اجليدة لنشر هذه األعمـال                    -٦
 . تقنيات حديثة تواكب التطور يف صناعة كتاب الطفلباستخدام

 .للطفل توفري الكتب اجليدة استمرارية من أجل ضمان إنشاء مركز لتوثيق أدب الطفل احمللي -٧
 فإنه ميكن البدء بإنشاء مكتبة ا تضم اجليد واملتميز مما يتوافر يف             التربوي،إدارات اإلشراف   وعلى مستوى    -٨

 .التجاريةاملكتبات 
ـ          الوصل بني دور الروضة    إدارات اإلشراف التربوي هي حلقة     -٩ دة  لذا ميكن عن طريقها تبادل الكتـب اجلي

 .اإلدارةوالعمل على توفري نسخ منها يف مكتبة 
 والتنظيم مع اللجنة الدائمة ملنـاهج       .القصص بأعمال املعلمات املوهوبات يف كتابة وتنفيذ وإلغاء         االهتمام -١٠

 .أعماهلنرياض األطفال لنشر املتميز من 
ملعلمات على إلقاء القصة    تفعيل دور مراكز التدريب التابعة إلدارات اإلشراف للعمل على تطوير مهارات ا            -١١

 .للجميعوتقدميها عرب الوسائل التعليمية وذلك عن طريق زيادة عدد الدورات وجعلها متوفر 
متابعة اجلديد يف تقنيات الكتب وطرق تقدمي القصة مثل برامج احلاسب اآليل اليت تتيح للطفل املشاركة يف                  -١٢

  .بالقصصاألنشطة املتعلقة 
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