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  الملخـص
، وهي »رحالت السندباد الصغري«هدفت هذه الدراسة إىل تعرف مدى انتشار القيم يف سلسلة 

  . م1987بل دار البريق يف عمان عام جمموعة قصصية تأليف الدكتور عماد زكي، متّ نشرها من ق
قصة، تناولت املواقع األثرية، واألماكن السياحية، واملـدن يف  ) 14(وتكونت عينة الدراسة من 

  .اململكة األردنية اهلامشية
، حيث عدت اجلملة وحدة التحليل األساسية، مث صـنفت يف  »حتليل احملتوى«استخدم أسلوب 

 أعدها الباحث مستفيداً من دراسات سابقة تناولت موضـوع القـيم يف   حماور وفق قائمة القيم اليت
  .القصص، والكتب واملناهج الدراسية

أن القيم االجتماعية األكثر وفرة يف السلسلة، ومن مثَّ القـيم االقتصـادية، مث   : أظهرت النتائج
  . ةتتبعها القيم السياسية، وأخرياً جاءت القيم الدينية يف املرتبة األقل وفر

تضمنت أكثر عدداً من القيم، بينما جاءت قصة » مؤتة والطفيلة«أن قصة : كما أظهرت النتائج
   .وقد تضمنت أقلَّ عدداً من القيم» الرمثا واملفرق والزرقاء«

                                                           
  .األردن -اربد  -جامعة الريموك  -كلية التربية والفنون  ∗
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  :الخلفية النظرية للدراسة
يعد موضوع القيم من املوضوعات املهمة اليت شغلت اهتمام الكثري من الباحثني والعلماء 

ذ فترات زمنية بعيدة، وقد ظلّ موضوع القيم حيظى باالهتمام والرعاية من قبل الباحثني من
على ازدياد أمهية دراسة ) 1981(كما يؤكّد حممد  بيومي . والعلماء حىت الوقت احلاضر

القيم يف العصر احلايل، وذلك متشياً مع التطور التكنولوجي، وعصر تفجر املعلومات الذي 
  .واضح على الفرد بشكل خاص واتمع بشكل عاميتميز بأثره ال

وتشكّل القيم مكوناً مهماً من مكونات مفهوم الذات وحمدداً رئيساً للسلوك اإلنساين، 
فلكل فرد نظام قيمي هرمي، حيكم سلوكه، ويعكس بشكل أو بآخر حاجاته واهتماماتـه  

ديد طبيعة القيم ومكوناا وقد اختلف الباحثون يف حت. والنظام االجتماعي الذي يعيش فيه
  ). 1984عبد ايد نشوايت،(

وقد استخدم لفظ القيمة بشكل واسع للداللة على معان متعددة، تتعلق باحلياة اليوميـة  
لألفراد، كالثمن لألشياء، واملرتلة االجتماعية لألشخاص، وفائـدة األشـياء واملواضـيع    

تماع واألنثروبولوجيا إالّ يف مطلع هـذا  ومل يستخدم لفظ القيمة يف علوم االج. واألفكار
أخرى كاألخالق، والفضـائل، واملُثـل،   وقد درج االستعمال قبل ذلك لبدائل . القرن
وقد متّت استعارته . وهو يف األصل تعبري اقتصادي مرادف للثمن. ، والعدل، واجلمالواخلري

. جتماع واالنثروبولوجبامن علوم االقتصاد للداللة على مفاهيم حمددة يف علوم النفس، واال
مصطفى احلوامدة، (وقد اتسع نطاق استخدامه حىت دخل إىل علم السياسة، وعلم التاريخ 

1991.(  
وقد تعددت تعريفات القيم استناداً لتعدد الباحثني، وفيمـا يلـي عينـة مـن هـذه      

  :التعريفات
 ).1980فوزية دياب، (تفضيالت تكمن يف اللذة واألمل الذي يشعر به اإلنسان  •
نظام معقد يتضمن أحكاماً تقوميية إجيابية أو سلبية تبدأ من القبول إىل الرفض وذات  •

حممود أبو (طابع فكري ومزاجي حنو املوضوعات واألشخاص واملواقف االجتماعية 
 ).1985النيل، 

تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة حنو األشخاص أو األشياء أو املوضوعات أو  •
  ).1982حامد زهران، . (جتماعية يف اتمعاملواقف اال
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معتقدات تستخدم كوسيلة للحكم على مستوى السلوك الفعلي، ويتحدد السـلوك   •
  ).Smith, 1979(فرد على أساس جمموعة القيم املوجودة لدى كل 

نوع من املعتقدات اليت تقع عادة يف مركز النظام الكلي ملعتقدات الفرد، وتشـري إىل   •
  ).Banks, 1977( كيف يسلك الفرد

 ,Hoover(دليل السلوك اإلنساين، وهلا خاصية انفعالية وأخرى إدراكيـة معرفيـة   •

1977.(  
معىن وموقف وموضع التزام إنساين أو رغبة خيتارها الفرد بذاته للتفاعل مع نفسـه   •

 ).1981عبد امللك الناشف، (ومع البيئة اليت يعيش فيها 
األشياء أو املواقف أو األشـخاص لتحـدد   أحكام عقلية جمردة يصدرها الفرد على  •

 والربح والدميقراطيـة عالقته وطريقة تعامله مع موضوع القيمة، كقيم النظافة واإلميان 
 ). 1999العتوم  وخصاونة، (والفن 

 هو خريأن القيمة تتضمن تفسرياً ملا ) 1990(وقد بين حممد البطش وهاين عبد الرمحن 
ل اإلجيابية والسلبية، وامليل وعـدم امليـل، واالجنـذاب    وملا هو شر، وإجراء األحكام حو

كما ذكرا أن القيمة متثل مستوى عالياً من التجريد وهلا تأثري سبيب على السلوك . واإلحجام
ومسات الشخصية، ومتتاز بأا أكثر دميومة وأكثر مقاومة للتغري إذا ما قورنت بالسـمات  

 .  األخرى للشخصية
أن موضوع القـيم يلقـى اهتمامـاً متميـزاً مـن قبـل       ) 1989(ويذكر إبراهيم 

التربويني، حيث يولونه أولوية قصـوى يف ضـوء موقعـه وعالقتـه بفلسـفة التربيـة       
والتعليم، ويؤكد على أن القيم تعد مصـدراً أساسـياً ألهـداف التربيـة، اسـتناداً إىل      

لتربويـة مـا هـي إال    العالقة الوثيقة بني القيم وأهداف التربية، ال سيما وأن األهداف ا
  .تعبري عن األحكام القيمية

على أن القيم تلعب دوراً هاماً علـى املسـتويني   ) 1984(ويؤكّد عبد ايد نشوايت 
الفردي واالجتماعي، حيث إن الفرد حيتاج إليها يف تفاعله مع اتمع كضابط، وحمـدد،  

ا تقوم بالتفاعل اإلجيايب مـع  كما حتتاج إليها اتمعات عندم. وموجه لسلوكه حنو األفضل
 تكفل وتضمنويستلزم هذا التشابه يف قيم كل جمتمع حيث تستطيع هذه القيم أن . بعضها

مثل اتمع العليا وأهدافه، ويعتمد ذلك على مدى قبول اتمعات ملثل هـذه القـيم أو   
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 فضها يؤدي إىلوررفضها حيث أن قبوهلم هلا يؤدي بالتايل إىل وحدة بناء ومتاسك اتمع، 
  . تفككه واحنالله

وتعد القيم وسيلة للحكم على مستوى ونوعية السلوك الفعلي لألفـراد واجلماعـات،   
ويتحدد السلوك اإلنساين على أساس جمموعة من القيم املتوافرة لدى كل فرد يف اتمـع،  

ن اجلـدير  وم. كما أن كل جمتمع ميتلك جمموعة من القيم اليت تربط األفراد بعضهم ببعض
بالذكر يف هذا اال أن القيم تتباين من فرد آلخر، ومن مجاعة ألخرى، وهذا يتطلب من 

 والتأكيد علـى املؤسسات التربوية أن تبذل اجلهود املتواصلة من أجل حتديد القيم املشتركة، 
هي اليت حتـدد االجتاهـات، واألمنـاط    ) القيم(أمهية ترسيخها يف اتمع، ال سيما وأا 
  ).1996ميسون الدويري، (السلوكية الشخصية لدى أعضاء اتمع 

أن القيم ال تأيت من فراغ، وإمنا تستمد من البيئة مبعناها ) 1992(ويذكر راتب عاشور 
الواسع، أي أن القيم مصادر تنبع منها أو توجد من خالهلا، ومن هذه املصـادر التعـاليم   

من القيم، وكذلك التنشئة االجتماعية اليت يصبغ فيهـا   الدينية اليت تعد مصدراً رئيساً لكثري
اتمع قيمه على الفرد الذي يعيش يف كنفه، وللخربات الشخصية والفردية وزن يف إضفاء 

  .القيم على سلوك الفرد وتصرفاته
وحيث إن كل جمتمع له معتقداته الدينية وأيديولوجيته االجتماعية، فإن هذا التمـايز يف  

تماعي يعطي بالضرورة متايزاً يف القيم لدى اتمعات املختلفـة يف األزمنـة   التركيب االج
واألمكنة املختلفة، ولذلك تترك القيم بصمات واضـحة علـى جمموعـة السـلوكيات     

  ).1996ميسون الدويري، (والتصرفات لدى النشاط اإلنساين 
أفراد اتمـع   ويؤدي االختالف يف مستوى اإلدراك والتفكري والنظرة إىل األمور لدى

الواحد إىل اختالف القيم داخل هذا اتمع حبيث تصبح متباينة من شخص آلخر حسـب  
 العوامل الضـرورية تلك الفروق، بالرغم من هذا التباين والتمايز إالّ أن هلا مكانةً مرموقةً يف 

  .يف توجيه سلوك األفراد وتنظيمها وضبطها
د أبـرز أنـواع أدب األطفـال، وهـي     أن القصة تع) 1988(ويذكر نعمان اهلييت 

تستعني بالكلمة يف التجسيد الفين، حيث تتخذ الكلمـات فيهـا مواقـع فنيـة، كمـا      
تتشكل فيها عناصر تزيد يف قوة التجسيد مـن خـالل خلـق الشخصـيات وتكـوين      
األجواء واملواقف واحلوادث، وهي ذا ال تعرض معاين وأفكارا فحسـب؛ بـل تقـود    
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انفعاالت لدى الطفل إضافة إىل إثارا العمليـات العقليـة املعرفيـة    إىل إثارة عواطف و
  .كاإلدراك والتخيل والتفكري
أن القصة أصبحت ذات أمهيـة كـبرية  يف تعلـيم    ) 1991(ويؤكد أمحد الصمادي 

األطفال وتنمية اجلوانب املختلفة للشخصية؛ حيث شاع استخدامها يف املؤسسات الثقافية 
، كما )األقران(ورياض األطفال، وغري الرمسية كاألسرة ومجاعة الرفاق الرمسية كالتلفزيون 

حتاول الربامج املتلفزة تعليم األطفال بعض املبادئ األخالقية، واملهارات السلوكية من خالل 
افتح يـا  «وبرامج » العم قنديل«برامج تعتمد القصة كأسلوب يف التعبري عنها كحكايات 

أما على صعيد رياض األطفال فقد أصبحت . وغريها» ناهلامل«و» اسألوا لبيبة«و» مسسم
القصة من املقومات األساسية لكل روضة، وتشكل الركن األساسي واملهم يف مكتبتـها،  
حيث أصبح نشاط قراءة القصة يومياً لألطفال يشكل حموراً رئيساً مـن حمـاور املواقـف    

شيوع جلوء بعض األمهات إىل اقتنـاء  كما بدأ بال. التربوية العملية اليومية لرياض األطفال
قصص األطفال ألبنائهن، وأخذن يقرأن من تلك القصص ألطفاهلن قبل النوم كنشاط بالغ 

  .األمهية لكلٍ من الطفل واألم على حد سواء
ونظراً ألمهية هذا املوضوع فقد عقدت الندوات واملؤمترات اليت ناقشت املنـتج األديب  

غريها من الدول، كما وجهت العديد من الدراسات واألحباث لألطفال سواء يف األردن أم 
العلمية اليت هدفت إىل نقد وحتليل وتقييم املنتج األديب لألطفال يف كتب اللغـة العربيـة،   

  .وقصص األطفال املنشورة
   

  : الدراسات السابقة
 أجرى عدد من الباحثني العرب واألجانب جمموعة من الدراسات السابقة اليت تناولـت 

  :ونقدم فيما يلي عرضا هلذه الدراسات. هذا املوضوع
  

  :الدراسات العربية -أوالً
 –م، بدراسة هدفت إىل حتديد بعض اخلصائص النفس 1991قام أمحد الصمادي عام 

اجتماعية لقصص األطفال العربية من حيث القيم واالجتاهات واألدوار وتوزيعها يف هـذه  
املؤلف واملكان الذي جتري فيه أحـداث هـذه    القصص وربطها ببعض املتغريات كجنس
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القصص، ولتحديد ذلك فقد قام الباحث بتطوير أداة خاصة استخدمت يف التحليل اعتمد 
سنة،  12-4قصة كتبت للفئة العمرية ) 252(فيها على أدوات أخرى سابقة، ومت حتليل 

م واالجتاهـات  أظهرت العمليات اإلحصائية نتائج غري متسقة من حيث التركيز على القـي 
  . واألدوار وعالقتها ببعض املتغريات كجنس املؤلف ومكان القصة

القـيم يف قصـص األطفـال     «فقد كان عنوان دراستها )  1990(أما آمنة احلايك 
وقد هدفت إىل تعرف القيم املوجودة يف قصص األطفال األردنيـة، واملصـادر   . »األردنية

دميها للحكم على فعاليتها، ومدى جناح الكاتب يف املعربة عنها، إضافة إىل تعرف كيفية تق
  .تقدميها بناًء على آراء املختصني يف أدب األطفال بطريقة التقدمي األكثر جدوى

من جمتمع الدراسة املتمثل يف قصص األطفال األردنية ) %25(وقد مشلت عملية التحليل 
دد القصص احملللـة  قصة، حيث كان ع) 140(املوجودة يف أربع مكتبات لألطفال حوت 

  . قصة أردنية لألطفال) 35(يف هذه الدراسة 
ومتّ تطوير قائمة تصنيفية للقيم املتوقع وجودها يف قصص األطفال حوت سبع جمموعات 

جمموعة القيم الدينية واألخالقية، وجمموعة القيم االجتماعية، وجمموعة القـيم  : قيمية وهي
عة القيم املعرفية، وجمموعـة القـيم االقتصـادية،    الذاتية، وجمموعة القيم الوطنية، وجممو

ومن خالل هذه اموعات القيمية متّ حساب تكـرارات القـيم   . وجمموعة القيم اجلمالية
املوجودة يف قصص األطفال، كما متّ رصد املصادر املعربة عن هذه القيم من خالل مصدر 

 طريقة عرضإضافة إىل رصد . الدين، ومصدر اتمع، ومصدر الفرد، أو غري حمددة املصدر
هذه القيم املتمثلة يف طريقة احلوار، وطريقة السرد، ورصد طريقة عرض هذه القـيم مـن   
خالل القيم الضمنية، والقيم الصرحية ليتم الوصول إىل فعالية هذه القيم، وجناح الكاتب يف 

  .تقدميها
قيم يف قصص األطفال توصلت الدراسة بعد رصد النتائج يف عدد من اجلداول إىل أن ال

كما أا مل تتـوزع علـى   . األردنية مل تتوزع على اموعات القيمية السبع توزيعاً منطقياً
وتوصلت الدراسة أيضـاً إىل انعـدام   . القيم ضمن اموعة القيمية الواحدة بشكل فعال

م املطلوبـة  التناسب يف املصادر اليت عبرت عن القيم ؛ وهذا يدل على انعدام التخطيط للقي
ومتكّنت الدراسة من الوصول إىل عدم فعاليـة  . وللمصادر املعربة عنها يف قصص األطفال

القيم، وعدم جناح الكاتب يف تقدميها، وذلك عندما حصلت القيم املقدمة بطريقة السـرد  
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من جمموع القيم يف قصص األطفال األردنية، وحصـلت القـيم   ) %69.09(على نسبة 
من جمموع القـيم يف قصـص األطفـال    ) %51.46(ح على نسبة املعروضة بشكل صري

  .  األردنية
جمموعـات  ) 5(قصـة، و ) 13(م، بتحليـل  1988وكان فخري طملية قد قام عام 

-1976قصصية، وروايتني، ومسرحية، حماوالً دراسة أدب األطفـال خـالل الفتـرة    
قصص األطفال يف  وقد حاول الباحث حتديد املسارات واالجتاهات اليت تسلكها. م1987

األردن، مث وقف وقفة تأمل مطولة عند سبعة من كُتاب أدب األطفال، حيث تناول نتاجهم 
األديب املوجه لألطفال، وتوصل الباحث يف نتائج دراسته إىل أن قلة النتاج األديب املوجـه  

تمـون  لألطفال انعكس سلبياً على األطفال أنفسهم، حيث قلّت نسبة األطفال الـذين يه 
وتوصل أيضاً إىل أن احلركة النقدية يف األردن مل . بالقراءة خارج مقررات املنهج املدرسي

تشهد االهتمام مبا ينشر يف األردن، مما أدى إىل أن يظل النتاج األديب للطفل بعيـداً عـن   
التوجيه والنقد والتقييم، وقد انعكس ذلك سلبياً على النتاج األديب نفسه، حيث جـاء يف  

ويؤكد طملية أن الدراسات التحليلية والنقدية . كثري من مناذجه متعثراً يف شكله ومضمونه
حيث مل يعثر الباحـث إالّ علـى   . املوجهة حنو قصص األطفال يف العامل العريب نادرة جاداً
  .دراسة واحدة أجريت على الصعيد احمللي يف األردن

عن القيم التربويـة الالزمـة    بدراسة هدفت إىل البحث) 1987(وقام حسن شحاتة 
وقد أعد الباحث هلذا الغرض قائمة بـالقيم التربويـة الالزمـة    . ألطفال التعليم األساسي

مث اختار عينة مكونة من عشرين لغزاً ملؤلفني خمتلفني بطريقة عشوائية . لألطفال واملراهقني
ليها الدراسة حصول وكانت أبرز النتائج اليت توصلت إ. وحللها يف ضوء القيم اليت أعدها

من جممـوع القـيم،    %22.5قيمة املعرفة على النسبة الكربى حيث وصلت نسبتها إىل 
مـن   %0.3وكانت قيمتا األمانة واإليثار أقل القيم نسبة حيث بلغت نسبة كل منـهما  

وكانت أكثر القيم شيوعاً هي قيم املعرفة، والدين، واإلجناز، والشـجاعة،  . جمموع القيم
ومل تكشـف  . واحلرص، والتخطيط، واالجتاه العلمي،والتعاون، واحلب،واحلكمةوالتفكري 

  . نتائج التحليل عن اختالف القيم املعروضة يف ألغاز األطفال باختالف مؤلفيها
القـيم يف أدب  «بدراسة كانت حتت عنـوان  ) 1987(كما قامت سلوى عبد الباقي 

امل اإلطار القيمي للطفل من خالل هدفت إىل استخالص مع. »األطفال يف الصحف احمللية
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وكان تصـنيف  . لطفلك: حتليل مضمون املادة اإلعالمية املنشورة يف جريدة األهرام، ركن
القيم النظرية، والقيم االقتصـادية،  : القيم الذي استخدمته يف الدراسة يقع يف الفئات التالية

يم الدينية، والقـيم األخالقيـة،   والقيم اجلمالية، والقيم االجتماعية، والقيم السياسية، والق
  . والقيم الذاتية، والقيم التروحيية

وكانت أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة حصول املعلومات اجلغرافية ضمن القيم 
 القيم االقتصادية، وحصول قيمة العمل ضمن )%34.35(النظرية على النسبة األعلى وهي 

قى ضمن القيم اجلمالية  على الرتبة األوىل بنسـبة  ، واحتلت قيمة املوسي)%50(على نسبة 
وقيمة ).  %26.6(وضمن القيم االجتماعية حصلت قيمة التعاون على نسبة ). 71.8%(

وتساوت مجيع القيم الدينيـة  ). %37.5(البطولة واحلرب ضمن القيم السياسية على نسبة 
خالقية علـى نسـبة   كما حصلت قيمة احلكم واملواعظ ضمن القيم األ). %33.3(بنسبة 

وقيمة الذكاء وحسن التصرف ضمن القيم الذاتية حصـلت علـى نسـبة    ). 25.3%(
وأخرياً جاءت قيمة الفكاهة والضحك ضمن القيم التروحييـة يف الرتبـة األوىل   ). 55%(

  ).  %35(بنسبة 
دراسة حتليليـة  «) 1982(وكان عنوان الدراسة اليت قامت بإجرائها عائدة عوض سنة 

-1950سائدة يف قصص األطفال املشورة من قبل كتاب أردنيني يف املدة ما بني للقيم ال
على ضوء القيم املطلوبة يف اتمع األردين اليت أقرا جلنة القـيم واالجتاهـات يف   1980

وقد هدفت هذه الدراسة إىل تعرف القـيم  . »1980وزارة التربية والتعليم األردنية عام 
ية اخلاصة باألطفال وفقاً لتصنيف وزارة التربية والتعليم ومـدى  السائدة يف القصص األردن

وقـد  . التفاوت يف شيوع القيم السائدة يف قصص األطفال زمنياً بالنسبة لسنوات اإلصدار
  .تناولت الدراسة حتليل مخساً وعشرين قصة

حتدي صراع (كانت أبرز النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، حصول جمموعة قيم 
، )%24.8(الرتبة األوىل بني اموعات القيمية، حيث بلغت نسبتها يف القصـص  ) بقاءال

). %3.4(وجمموعة قيم حتدي التجزئة الرتبة األخرية، حيث بلغت نسـبتها يف القصـص   
) حتدي صراع البقـاء (وحصلت قيمة االرتباط باألرض والوطن التابعة للمجموعة القيمية 

، وقد عزت الباحثة عائدة )%13.1(القيم حيث بلغت نسبتها على الرتبة األوىل بني مجيع 
سبب ارتفاع نسبة قيمة االرتباط باألرض والوطن إىل أن معظم كتـاب  ) 1982(عوض 
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كمـا  . قصص األطفال اليت متّت دراستها وحتليلها ممن عاشوا مشـكلة األرض والـوطن  
األوىل يف كثافة القيم  كان هلا الرتبة 1952توصلت الدراسة إىل أن القصص الصادرة عام 

ونتيجة للتحليل تبني أن عدم اسـتيعاب  . كلمة 1000قيمة لكل  9.4فيها حيث بلغت 
مقياس القيم واجتاهات اخلاص بوزارة التربية والتعليم األردنية لكثري من القيم املتضـمنة يف  

       .الصدق، والصحة، واإلخالص، واحملبة، واألمانة: قصص األطفال موضع الدراسة مثل
  

  :الدراسات األجنبية -ثانياً
دراسة تناولت كيفيـة قيـام األمهـات األمريكيـات     ) Leslie,1998(أجرى ليسلي 

ّ  أكدت نتائجها أن القصـص تعـد  . واألفريقيات بتعليم أطفاهلن القيم من خالل القصص
  .       رغوبةمصادر مهمة لتعليم األطفال القيم املرغوبة، وختليصهم من القيم والسلوكيات غري امل

البحث يف حقيقة أن القـيم  ) Boweell,1995(وكان هدف الدراسة اليت أجراها بويل  
املتوافرة يف قصص األطفال تشبع حاجام لتصبح مألوفة ملـا يوجـد لـديهم يف العقـل     
الالشعوري وذلك من خالل ختليصهم بوساطة أحالم اليقظة من حاالت التوتر الالشعورية 

ويرى الباحث أن هذا األمر ضروري للطفل من أجل مجيـع  . مع حمتواها من أجل التعامل
  . املهارات النمائية اخلاصة به

بدراسة هدفت إىل تعرف خصائص قصص األطفـال  ) Balogun,1990(وقام بالوجن 
تكونت عينة الدراسة مـن  . بكتابتها لألطفال النيجرييني) Achebe(اليت قام شاينو أشيب 
وقد بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني     .أربع قصص لألطفال

يف كتابة القصص لألطفال واألسلوب املتعارف عليه يف كتابـة  ) Achebe(أسلوب أشيب 
كما بينت النتائج أن القصص تعمل على توضيح املسـتوى األخالقـي   .القصص لألطفال

نـب األمنـاط السـلوكية    لألطفال، وحتسن اللغة لديهم، كما تعمل على مساعدم يف جت
  .السلبية

فقد هدفت إىل تعرف فاعلية القـيم املتـوافرة يف   ) Tindall,1986(أما دراسة تندول 
وقد بينت النتائج أن القصص تعمل علـى مسـاعدة   . قصص األطفال على تطور األطفال

كما توصل الباحث إىل معرفة العالقة بني قصـص األطفـال   . األطفال للتكيف مع احلياة
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ألطفال الذين يقومون بقراءة هذه القصص، حيث إن قراءة القصـص تشـكل سـلوك    وا
  .األطفال وجتعلهم قارئني أوالً من خالل شحذ، وذيب مهارات القراءة لديهم

دراسة تتبعا ا تطـور القـيم   ) Charms & Moeller, 1962(وأجرى تشارمز ومولر 
. »)1950 -1800(مريكية ما بني القيم املتضمنة يف كتب األطفال األ«وكانت بعنوان 

هدفت إىل البحث عن املتغريات النفسية املرتبطة بـاملتغريات االجتماعيـة امللحوظـة يف    
 وجود عالقةوانطلقت من اعتبار ). 1950 -1800(الواليات املتحدة خالل املدة ما بني 

ن الشخص ذا بني التوجه للتحصيل الثقايف وسلوك األفراد مما يؤدي إىل تقدم تقين، حيث إ
التوجه العايل للتحصيل يكافح يف سبيل حتقيق إجناز، كما أن الثقافة ذات التوجه للتحصيل 

وأكد الباحثان على أن قصص األطفال . الثقايف العايل يتمخض عنها العديد من االختراعات
قد كتبت يف واقع األمر الستخدامها يف بث قيم ثقافية وحضارية، كما أن تقييم القـيم يف  
العديد من الثقافات يتم من خالل كتب األطفال، وأشارا إىل صعوبة القياس املوضـوعي  

  .لالجتاهات احلضارية وخاصة إذا كانت متعلقة باملاضي
وقد تنبأت الدراسة يف فرضياا باخنفاض يف صور التحصيل والتعليم األخالقي يف عينة 

وبارتفاع يف صور ). 1950 -1800(قصص األطفال اليت متّ اختيارها عن الفترة ما بني 
كما فرضت وجود تناسب إجيايب بني . االنتماء يف العينة نفسها وعرب الفترة الزمنية املختارة
عاماً ) 20(وقد اختارا أربعة كتب لكل . حدوث صور التحصيل وعدد براءات االختراع

  ).1950(وتنتهي عام ) 1800(تبدأ من عام 
لتوصل إليها وجود زيادة يف صور التحصـيل تبـدأ عـام    وكانت أبرز النتائج اليت مت ا

، مث يظهر بعد ذلك تراجع حاد كما يف املوعظـة  )1890(وتصل ذروا عام ) 1800(
ومل يكشـف  . األخالقية وقد علل الباحثان ذلك بتراجع يف مرتبة الدين، وعلمانية املدارس

عن عالقة واضحة بني كمية كما كشفت النتائج . التحليل عن أي زيادة يف صور االنتماء
. صور التحصيل يف الفترة احملددة وفهرست عدد براءات االختراع نسبة إىل عدد السـكان 

وأكد الباحثان يف اية الدراسة على أمهية العوامل النفسية مثل احلوافز والقـيم يف الـتغري   
ات تربيـة الطفـل   الثقايف والنمو االقتصادي يف اتمع، إضافة إىل وجود ارتباط بني ممارس

  .     والتنحصيل
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قصص األطفال كوسيلة لـتعلم بعـض   ) McClelland, 1961(كما اعتمد ماكليالند 
اخلصائص االجتماعية للعيد من اتمعات اإلنسـانية، وقـد قـام بـإجراء  ماكليالنـد      

)McClelland ( حتليل حمتوى)8قصة كتبت لألطفـال يف الفئـة العمريـة    ) 1300-
دولة متثل مجيع قـارات العـامل،   ) 23(معها بطريقة منهجية علمية من سنوات، قام جب10

م، ومجع مـا معدلـه   ) 1925(قصة من كل دولة ، كانت قد كتبت عام ) 21(ومبعدل 
م، وكان هـدف  )1950(دولة متثّل قارات العامل أيضاً كتبت عام ) 40(قصة من ) 21(

تويه هذه القصص من قـيم ودوافـع   الدراسة مركّزاً على البحث بني العالقات بني ما حت
وتراكيب اجتماعية ووسائل نفسية تركز على اإلجناز والتحصـيل مـن جهـة، والنمـو     

إىل اكتشاف العديـد مـن   ) McClelland(وخلص ماكليالند . االقتصادي من جهة ثانية
العالقات القائمة بني مضمون هذه القصص والنمو االقتصادي عند اتمعات اليت متثلـها  

قد اعتمد قصص األطفال كمصدر ) McClelland(ه القصص، كما يتبني أن ماكليالند هذ
) Projective(للمعلومات عن اتمعات اليت متثلها، ال سيما وأا تعكس نزعة إسـقاطية  

  .تعرب عن الدوافع، والقيم، واالجتاهات السائدة يف اتمع الذي كتبت فيه
  

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
كلة الدراسة احلالية يف تعرف مستويات انتشار القيم اليت تتضـمنها سلسـلة   تتمثل مش

وبالتحديد سوف جتيب . اليت قام بتأليفها الدكتور عماد زكي» رحالت السندباد الصغري«
  : هذه الدراسة عن األسئلة التالية

  ؟»رحالت السندباد الصغري«ما مدى انتشار جمموعات القيم يف سلسلة  -1
  ؟»رحالت السندباد الصغري«نتشار القيم الدينية يف سلسلة ما مدى ا -2
  ؟»رحالت السندباد الصغري«ما مدى انتشار القيم االجتماعية يف سلسلة  -3
  ؟»رحالت السندباد الصغري«ما مدى انتشار القيم االقتصادية يف سلسلة  -4
  ؟»لصغريرحالت السندباد ا«ما مدى انتشار القيم القومية والوطنية يف سلسلة  -5
  

  :أهمية الدراسة
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تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله بالبحث وهـو دراسـة   
دف تعرف واقع القـيم يف قصـص هـذه    » رحالت السندباد الصغري«حتليلية لسلسلة 

  .السلسلة
  ويتوقـع أن تفتح هذه الدراسة الباب للعديد من الدراسات اليت تتناول أدب األطفـال 
بشكل عام، وقصص األطفال بشكل خاص بالبحث واملتابعة والتحليل، دف الوصول به 

  .إىل أرقى املستويات ولينعكس ذلك إجيابياً على األطفال
كما يتوقع أن تقدم هذه الدراسات معلومات سيكولوجية جديدة حول أدب األطفـال  

  .يف األردن بشكل خاص، ويف الوطن العريب بشكل عام
  

  :اإلجرائيةالتعريفات 
مقياس أو معيار للحكم على الشيء باعتباره مرغوباً فيه أو مرغوباً عنه، وهـي   :القيم

األساس يف تكوين األهداف على اعتبار أن اهلدف هو ما يطمح إليه الفرد ذاتيـاً بصـورة   
ميسـون  ). (1(مباشرة أو غري مباشرة، وقد حـددت هـذه القـيم يف امللحـق رقـم      

  ).1996الدويري،
  .وهي اليت تتضمن االهتمام الكبري باألمور الدينية والسعي حنوها :م الدينيةالقي

وهي اليت تتضمن حمبة الناس وتكوين عالقـات تفاعليـة إجيابيـة     :القيم االجتماعية
  .معهم

وهي اليت تتضمن االهتمامات بالعمل واملنفعة، واالهتمام باجلوانـب  : القيم االقتصادية
  .املعرفية يف احلياة

وهي اليت تتضمن التوجه حنو العالقات االجتماعيـة بـدافع    :م القومية والوطنيةالقي
  .السيطرة والرغبة يف القوة

أسلوب يستخدم للحصول على استنتاجات تـبني اجتاهـات حمتـوى     :حتليل احملتوى
االتصال عن طريق تشخيص خصائص معينة يف هيكل احلديث املعطى بطريقة موضـوعية،  

  ). 1991د الصمادي، أمح(ومنهجية، وكمية 
عدد التكرارات اليت حتصل عليها القيمة نتيجة استخدام منحـى   :مدى انتشار القيمة

  . حتليل املضمون
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  :حدود الدراسة

تعد نتائج هذه الدراسة مبثابة مؤشرات وليست حقائق، وذلـك لتأثرهـا بالعـاملني         
  :التاليني

قصدياً وليس عشوائياً وقـد اقتصـرت    إن القصص اليت خضعت للتحليل متّ اختيارها -1
  ..قصة) 36(قصة من أصل ) 14(الدراسة على 

كما اقتصرت الدراسة على املواقع اجلغرافية يف األردن اليت تناولتها القصص موضـع   -2
  .الدراسة

  
  :مجتمع البحث

رحالت السندباد «تكون جمتمع الدراسة من مجيع القصص اليت اشتملت عليها سلسلة 
م، ومتَّ نشرها 1987اليت قام الدكتور عماد زكي بتأليفها لألطفال يف األردن عام » الصغري

قصـة  ) 14(قصة، منـها  ) 36(يف دار البريق للنشر والتوزيع يف عمان، وقد بلغ عددها 
قصة ) 21(تناولت املواقع اجلغرافية األثرية، والسياحية،واملدن يف اململكة األردنية اهلامشية، و

  .ع اجلغرافية األثرية، والسياحية، واملدن يف فلسطنيتناولت املواق
  

  :عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من جمموعة القصص اليت تناولـت املواقـع اجلغرافيـة األثريـة     

وهذه القصص . قصة) 14(والسياحية واملدن يف اململكة األردنية اهلامشية، وقد بلغ عددها 
وجـرش، والسـلط، والعقبـة، والكـرك،      عمـان، واربـد،  : هي السندباد الصغري يف

والبتراء،ومأدبا، ومعان والشوبك، وينابيع احلمة وأم قيس، واألزرق والقصور الصحراوية، 
وقد اتسـمت هـذه   . ومؤتة والطفيلة، وعلى ضفاف ر األردن، والزرقاء واملفرق والرمثا

سـرد املباشـر،   القصص بالصبغة التعليمية، حيث استخدم املؤلف املزاوجة بني أسلوب ال
وقد هدفت هذه السلسلة إىل تعريف الطفل العريب . وأسلوب احلوار، وأسلوب التداعي احلر

على أجزاء غالية من الوطن العريب الكبري، دف زرع روح احلب والفداء يف نفسه ليعمل 
  . على محاية هذا الوطن
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  :أداة التحليل

لتحديد القيم الواجب توافرهـا  ) 1(رقم  تطلّب تنفيذ هذه الدراسة إعداد أداة خاصة امللحق
  :وقد اتبع الباحث اخلطوات اآلتية يف إعداد هذه القائمة. يف القصص اليت يتم إعدادها لألطفال

متّت مراجعة املراجع واملصادر والدراسات ذات العالقـة الـيت تتنـاول موضـوعات      •
ويري، ؛ ميسـون الـد  1991؛ أمحد الصـمادي،  1974عونية أبو سنينة، (القيم 

1996.(  
متّ القصة يف األردن، حيث طُلب إليهم حتديد القيم اليت يرون ضـرورة تضـمينها يف    •

  .القصص اليت يتم إعدادها لألطفال
متّ التوصل من خالل حتليل استجابام إىل حتديد قائمة بالقيم اليت يتوجب أن تتوافر يف  •

  .جمموعة القصص اليت يتم إعدادها لألطفال
  ).Spranger(ه القيم يف أربع جمموعات حسب تصنيف سربينجرمتّ تصنيف هذ •
عرضت القائمة على جمموعة من احملكمني املختصني يف اللغة العربية، والتربيـة وعلـم    •

النفس، وطُلب منهم أن يبدوا آراءهم من حيث مدى مالءمة القيم وضرورة تضمينها 
ـ  ي إليـه، وإجـراء أي   يف قصص األطفال، ومدى ارتباط كل قيمة باال الذي تنتم

وقد قام الباحث بإجراء التعديالت املناسبة يف . تعديالت أو إضافات يرون أا مناسبة
ضوء آراء احملكمني واقتراحام، ومتّ وضع القائمة يف صورا النهائية حبيث اشـتملت  

القـيم الدينيـة، والقـيم    : قيمة موزعة على أربعة جماالت بالتساوي هي) 48(على 
توزيع القـيم  ) 1(ويبني اجلدول رقم . عية، والقيم السياسية، والقيم االقتصاديةاالجتما

  .على ااالت األربعة
  

  )1(اجلدول رقم 

  توزيع القيم على ااالت األربعة
 الرقم اــــال عــدد القيم

 1 الديين 12
 2 االجتماعي 12
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 3 االقتصادي 12

 4 الوطين والقومي 12

 5 الكلي 48

  
  :راءات الدراسةإج

اتبع الباحث منحى حتليل احملتوى، حيث عدت اجلملة فئة التحليل ؛ وذلـك ـدف   
تعرف مدى توفّر القيم فيها، وذلك ألا أكثر الوحدات اليت تتناسب مع موضوع الدراسة، 
وقد عدت اجلملة وحدة لعملية التحليل حيث تتضمن تقييماً لشيء ما، أو تشري إليه بصفته 

وقد متّ إعطاء القيم مجيعها تقديراً كمياً متساوياً، حيث أعطيت . باً فيه أو مرغوباً عنهمرغو
كما عدت القيمـة الـواردة يف اجلملـة    . كل مجلة وزناً واحداً؛ أي وحدة قيمية واحدة

وقـد متّ تصـميم   ). Berelson,1971؛ 1991أمحد الصـمادي،  (املعطوفة قيمة مستقلة 
وأخرياً متّ . صد تكرارات ظهور فئات التحليل يف جمموعة القصصاستمارة حتليل خاصة لر

  .وحلّلت القصص مرتني من قبل الباحث يفصل بينها عشرة أيام
  :وحلّلت القصص على النحو التايل

متّت قراءة كل قصة من بدايتها حىت ايتها قراءة واعية فامهة دف تعـرف الفكـرة    -1
  .الرئيسة اليت تدور حوهلا

طبيق وحدة الترميز يف ضوء وحدة املضمون، وذلك عن طريق حتديد كل عبـارة  متّ ت -2
  ). 1(حتمل قيمة، مث صنفت القيم وفقاً املتبع يف امللحق رقم 

متّ تفريغ القيم اليت متثل املوضوع على الكشف املخطط، ومتّ تدوين النتيجة النهائيـة   -3
بح لدينا جدول للقيم يتضمن للموضوع، ومتّ مجع التكرارات أمام كل قيمة، حيث أص

  .جمموع التكرارات أمام كل قيمة
  

  :المعالجة اإلحصائية
  .متّ استخدام التكرارات والنسب املئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  
  :النتائج
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اليت » رحالت السندباد الصغري«هدفت الدراسة احلالية إىل تعرف واقع القيم يف سلسلة 
. م1987كي ومتّ نشرها من قبل دار البريق يف عمان عـام  قام بتأليفها الدكتور عماد ز
  :وفيما يلي عرض للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة. وذلك من خالل حتليل احملتوى

النتائج املتعلقة مبدى انتشار جمموعات القيم يف جمموعة القصص األربع عشـرة   -أوالً
  :موضوع الدراسة

موعات القيم يف القصـص األربـع عشـرة     متّ استخراج التكرارات والنسب املئوية
  :هذه النتائج) 2(موضوع الدراسة، ويبني اجلدول رقم 

  
  )2(اجلدول رقم 

  التكرارات والنسب املئوية موعات القيم يف القصص األربع عشرة موضوع الدراسة
 القيم                        الدينية  االجتماعية  االقتصادية القومية والوطنية  اموع

 الرقم  القصص 

     ت % ت % ت % ت  %  ت %

10
0

 1  عمان 22 19 28  24 31 27 35  30  116

10
0

 2  اربد 16 11 40  29 53 39 29  21  137

10
0

 3  جرش 22 20 38  29 47 42 11 9  112

10
0

 4  السلط 18 19 43  47 19 21 12  13  92

10
0

 5  العقبة 25 16 55  34 50 31 30  19  160

10
0

 6  الكرك 32 27 33  28 18 15 37  30  120

10
0

 7  البتراء 36 20 58  33 50 28 33  19  177

10
0

 8  مأدبا 11 17 25  40 12 19 15  24  63

10
0

 9  معان والشوبك 17 20 19  22 23 27 26  31  85

10
0

 10 ينابيع احلمة وأم قيس 10 15 29  45 13 20 13  20  65

10
0

 11  زرق والقصور الصحراويةاأل 8 11 30  42 21 30 12  17  71

10
0

 12  مؤتة والطفيلة 58 33 39  22 37 21 44  24  178

10
0

 13 على ضفاف ر األردن 23 33 11  16 12 17 23  33  69
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10

0
 14 الزرقاء واملفرق والرمثا 3 6 19 38 16 32 12  24  50

10
0

  اموع 302 20 467 31 402 27 332  22 1503

  النسبة املئوية%=     التكرار= ت: حيث إن

أن جمموعة القصص األربع عشـرة موضـوع   ): 2(يتبني من النتائج يف اجلدول رقم 
قيمة، وقد جاءت  القيم االجتماعية يف املرتبـة األوىل بـني   ) 1503(الدراسة تضمنت 

بنسبة مئوية مقدارها ) 467(جمموعات القيم األخرى، حيث حصلت على تكرار مقداره 
بنسبة مئويـة  ) 402(لقيم االقتصادية حيث حصلت على تكرار مقداره تبعتها ا) 30%(

ونسـبة مئويـة مقـدارها    ) 332(، مث القيم السياسية بتكرار مقداره )%27(مقدارها 
ونسـبة  ) 302(على حني جاءت القيم الدينية يف املرتبة الرابعة بتكرار مقداره ) 22%(

تضمنت أكثر عدداً من القيم » الطفيلةمؤتة و«كما يتبني أن قصة ). %20(مئوية مقدارها 
أقل عدداً من » الرمثا واملفرق والزرقاء«قيمة، بينما تضمنت قصة ) 178(بتكرار مقداره 

  .قيمة) 50(القيم بتكرار مقداره 
   

  :النتائج املتعلقة مبدى انتشار القيم الدينية يف القصص موضوع الدراسة -ثانياً
ئوية موعة القيم الدينية يف القصص األربع عشـرة  متّ استخراج التكرارات والنسب امل
  .هذه النتائج) 3(موضوع الدراسة، ويبني اجلدول رقم 

  
  )3(اجلدول رقم 

  التكرارات والنسب املئوية موعة القيم الدينية يف القصص األربع عشرة موضوع الدراسة

)14( الكلي )13( )12( )11( )10(   *القصة )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9(
 **القيمة      

  ت 9 2 0 2 0 1  3 1 2 3 0 3  1  0  27
1  

8  0  0  5 0 30 12 9 8  3 0 11 0 13 41 %  
  ت 0 0 2 0 0 0  2 0 0 0 0 1  2  0  7

2  
2  0  9  2 0 0 0 0 6  0 0 0 9 0 0 %  

  ت 3 4 1 0 8 12  5 0 5 1 1 13  7  0  60
3  

20  0  4  22 12 10 28 0 14 36 32 0 5 25 14 %  
  ت 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  0  0

4  
0  0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 %  
  5  ت 0 0 2 0 0 0  0 0 0 2 0 2  0  0  6
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2  0  0  3 0 20 0 0 0  0 0 0 9 0 0  %  
  ت  0 0 5 0 0 0  1 0 1 0 0 4  0  0  11

6  
4  0  0  7 0 0 6 0 3  0 0 0 23 0 0  %  

  ت  0 2 5 1 0 6  1 1 1 0 0 6  1  0  24
7  

8  0  4  10 0 0 6 9 3  18 0 6 23 13 0  %  



  2003- العدد الرابع  - المجلد األول …………………………   حاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  مجلة ات
  

  

  

  
 

)14( الكلي )13( )12( )11( )10(   *القصة )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9(
 **القيمة      

  ت 0 5 5 5 5 5  4 5 2 2 2 4  2  2  48
8  

16  67  9  7 25 20 12 46  11 15 20 28 23 31 0 %  
  ت 7 1 0 1 8 4  8 0 4 0 5 17  6  1  62

9  
21  33  26  29 63 0 24 0 22 12 32 6 0 6 31 %  
  ت 0 0 0 0 0 0  3 0 0 0 0 4  0  0  7

10 
2  0  0  7 0 0 0 0 8  0 0 0 0 0 0 %  

  ت 0 0 0 3 1 3  4 0 1 0 0 2  3  0  17
11 

6  0  13  3 0 0 6 0 11 9 4 17 0 0 0 %  
  ت 3 2 2 6 3 2  5 4 1 2 0 2  1  0  33

12 
11  0  0  3 0 20 6 36  14 6 12 32 9 13 14 %  

  ت 22 16 22 18 25 33 36  11 17 10 8 58  23  3 302
 الكلي

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 %  
  )2(أنظر امللحق رقم )   **1(أنظر امللحق رقم *النسبة املئوية                 % = التكرار    = ت: حيث إن

  
حـب  «الـيت تتضـمن   ) 9(ة رقـم  أن القيم) 3(يتبني من النتائج يف اجلدول رقم 

حظيـت باملرتبـة األوىل   »الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام واالقتداء ـم 
بني جمموعة القيم الدينية األخرى يف القصـص األربـع عشـرة موضـوع الدراسـة،      

يف حـني  ) %21(بنسـبة مئويـة مقـدارها    ) 62(حيث حصلت على تكرار مقداره 
يف املرتبة الثنيـة عشـرة واألخـرية    »  بر الوالدين«يت تتضمن ال) 4(جاءت القيمة رقم 

بني جمموعة القيم الدينية يف القصـص األربـع عشـرة موضـوع الدراسـة، حيـث       
كمـا يتـبني أن قصـة    ). %0(ونسبة مئوية مقدارها ) 0(حصلت على تكرار مقداره 

دينيـة،  قيمـة  ) 58(تضمنت أكثر عدداً من القيم بتكـرار مقـداره   » مؤتة والطفيلة«
أقلَّ عدداً مـن القـيم بتكـرار مقـداره     » الرمثا واملفرق والزرقاء«بينما تضمنت قصة 

  .قيم دينية) 3(
  
النتائج املتعلقة مبدى انتشـار القـيم االجتماعيـة يف القصـص موضـوع       -ثالثاً

  :الدراسة
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متّ استخراج التكرارات والنسب املئوية موعة القيم االجتماعية يف القصـص األربـع   
  .هذه النتائج) 4(عشرة موضوع الدراسة، ويبني اجلدول رقم 

  )4(اجلدول رقم 

  التكرارات والنسب املئوية موعة القيم االجتماعية يف القصص األربع عشرة موضوع الدراسة

)14( الكلي )13( )12( )11( )10(   *القصة )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9(
 **القيمة      

  ت 0 0 0 0 0 0  3 0 0 0 0 0  0  0  3
1  

1  0  0  0 0 0 0 0 5  0 0 0 0 0 0 %  
  ت 0 0 0 2 0 0  2 0 0 0 0 0  0  0  4

2  
1  0  0  0 0 0 0 0 3  0 0 5 0 0 0 %  

  ت 1 5 10 8 3 0 13 3 3 2 2 7  0  2  59
3  

13  11  0  18 6 7 16 12 22 0 5 18 26 12 4 %  
  ت 0 10 10 12 19 8 12 3 2 5 3 11  1  2  97

4  
21  11    28 10 17 11 12 21 24 35 28 26 25 0 %  
  ت 1 4 6 3 8 3  9 1 0 7 0 6  2  3  53

5  
11  16  18  15 0 24 0 4 16 9 15 7 16 10 4 %  
  ت 3 0 1 3 0 0  1 2 1 0 0 0  3  1  15

6  
3  5  27  0 0 0 5 8 2  0 0 7 3 0 10 %  

  ت 15 3 1 0 1 3  5 0 0 2 0 3  0  0  33
7  

7  0  0  8 0 7 0 0 9  9 2 0 3 8 53 %  
  ت 0 5 6 5 9 9  3 9 5 9 8 3  5  5  81

8  
17  26  45  8 27 31 26 36 5  27 16 11 16 13 0 %  
  ت 7 1 0 0 0 0  0 0 1 0 8 0  0  0  17

9  
4  0  0  0 27 0 5 0 0  0 0 0 0 2 25 %  

  ت 0 8 2 5 15 8  2 7 6 2 8 7  1  6  76
10 

16  31  0  18 27 7 32 28 3  24 27 12 5 20 0 %  
  ت 0 0 0 3 0 2  3 0 0 0 1 0  1  0  10

11 
2  0  10  0 3 0 0 0 5  6 0 7 0 0 0 %  

  ت 1 4 2 2 0 0  5 0 1 2 0 2  0  0  19
12 

4  0  0  5 0 7 5 0 9  0 0 5 5 10 4 %  
  ت 28 40 38 43 55 33 58 25 19 29 30 39  11  19 467

 الكلي
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 %  

  )2(أنظر امللحق رقم )   **1(أنظر امللحق رقم *النسبة املئوية            % = التكرار    = ت: حيث إن 

  
حتمـل  «الـيت تتضـمن   ) 4(أن القيمة رقـم  ) 4(يتبني من النتائج يف اجلدول رقم 

حظيـت باملرتبـة األوىل بـني جمموعـة القـيم االجتماعيـة       » املسؤولية والثقة بالنفس
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بع عشرة موضوع الدراسة ؛ حيـث حصـلت علـى تكـرار     األخرى يف القصص األر
الـيت  ) 1(يف حني جـاءت القيمـة رقـم    ) %21(بنسبة مئوية مقدارها ) 97(مقداره 
يف املرتبة الثانية عشرة واألخرية بـني جمموعـة القـيم االجتماعيـة     »  التسامح«تتضمن 

يف القصص األربع عشرة موضوع الدراسة، حيـث حصـلت علـى تكـرار مقـداره      
تضـمنت أكثـر   » البتـراء «كما يتـبني أن قصـة   ). %1(ونسبة مئوية مقدارها  )3(

علـى  «قيمة اجتماعيـة، بينمـا تضـمنت قصـة     ) 58(عدداً من القيم بتكرار مقداره 
  .قيمة اجتماعية) 11(أقل عدداً من القيم بتكرار مقداره » ضفاف ر األردن

  
  :دية يف القصص موضوع الدراسةالنتائج املتعلقة مبدى انتشار القيم االقتصا -رابعاً
متّ استخراج التكرارات والنسب املئوية موعة القيم االقتصادية يف القصص األربـع       

  .هذه النتائج) 5(عشرة موضوع الدراسة، ويبني اجلدول رقم 
  )5(اجلدول رقم 

  الدراسة التكرارات والنسب املئوية موعة القيم االقتصادية يف القصص األربع عشرة موضوع

الكلي )14( )13( )12( )11( )10(   *القصة )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9(
**القيمة     

 ت 0 2 2 1 0 0  2 0 1 0 5 1  0  1  15
1  4  6  0  3 24 0 4 0 4  0 0 5 4 4 0 % 

 ت 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  0  0
2  

0  0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 % 
 ت 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  0  0

3  
0  0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 % 
 ت 0 3 0 0 0 0  0 0 0 0 0 2  0  0  5

4  
1  0  0  5 0 0 0 0 0  0 0 0 0 6 0 % 
 ت 0 0 0 0 0 0  4 0 0 0 0 1  0  1  6

5  
1  6  0  3 0 0 0 0 8  0 0 0 0 0 0 % 

 ت 2 0 6 0 3 0  4 0 0 0 0 0  0  0  15
6  

4  0  0  0 0 0 0 0 8  0 6 0 13 0 6 % 
 ت 0 2 3 3 4 0  3 0 0 0 0 1  0  0  16

7  
4  0  0  3 0 0 0 0 6  0 8 16 6 4 0 % 

 ت 9 6 5 0 13 8  7 1 7 2 1 1  1  5  66
8  

16  32  8  3 5 15 30 8 14  44 26 0 11 11 29 % 
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 ت  0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0  0  0  3
9  

1  0  0  0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0  % 
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الكلي )14( )13( )12( )11( )10(   *القصة )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9(
  **القيمة     

 ت 0 0 4 0 0 0  3 0 0 0 0 0  0  0  7
10 

2  0  0  0 0 0 0 0 6  0 0 0 9 0 0 % 
 ت 0 3 1 0 0 0  3 0 0 0 0 2  0  0  9

11 
2  0  0  5 0 0 0 0 6  0 0 0 2 6 0 % 

26
0  

 ت 20 37 26 15 29 10 22  11 15 11 15 29  11  9
12 

65 56  92  78 71 85 66 92  44 56 58 79 55 69 65 % 
40

2  
 ت 31 53 47 19 50 18 50  12 23 13 21 37  12  16

 الكلي
10

0  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

0 
100 10

0 
% 

  )2(رقم أنظر امللحق )   **1(أنظر امللحق رقم * النسبة املئوية               % = التكرار    = ت: حيث إن

  
أمهيـة  «الـيت تتضـمن   ) 12(أن القيمة رقـم  ) 5(يتبني من النتائج يف اجلدول رقم 
حظيـت باملرتبـة األوىل بـني جمموعـة القـيم      » االهتمام باألرض والثروات األخرى

االقتصادية األخرى يف القصص األربع عشـرة موضـوع الدراسـة، حيـث حصـلت      
علـى حـني جـاءت    ) %65(ا بنسـبة مئويـة مقـداره   ) 160(على تكرار مقداره 

ترشـيد  «الـيت تتضـمن   ) 3(والقيمـة رقـم   » االدخار«اليت تتضمن ) 2(القيمة رقم 
يف املرتبة األخرية بني جمموعـة القـيم االقتصـادية يف القصـص األربـع      » االستهالك

) 0(عشرة موضوع الدراسة، حيث حصلت على كل منـهما علـى تكـرار مقـداره     
تضـمنت أكثـر عـدداً مـن     » اربد«ا يتبني أن قصة كم). %0(ونسبة مئوية مقدارها 

» مأدبـا «قيمة دينيـة، بينمـا تضـمنت قصـة     ) 53(القيم االقتصادية بتكرار مقداره 
أقل عدداً مـن القـيم االقتصـادية بتكـرار مقـداره      » على ضفاف ر األردن«وقصة 

  .قيمة) 12(
 
يف جمموعة القصص األربع  النتائج املتعلقة مبدى انتشار القيم القومية والوطنية -خامساً

  :عشرة موضوع الدراسة
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 السياسية يف القصص األربع عشـرة متّ استخراج التكرارات والنسب املئوية موعة القيم 
  .هذه النتائج) 6(موضوع الدراسة، حيث يبني اجلدول رقم 
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  )6(اجلدول رقم 

  ص األربع عشرة موضوع الدراسةالتكرارات والنسب املئوية موعة القيم الوطنية والقومية يف القص

)14( الكلي )13( )12( )11( )10(   *القصة )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9(
 **القيمة      

  ت 11 7 3 5 7 5  7  3 3 2 0 6  3  2  64
1  19  17  13  14 0 15 12 20 21  14 23 42 27 24 31 %  

  ت 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 6  0  0  6
2  

2  0  0  14 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 %  
  ت 0 4 0 1 1 0  2  0 3 0 0 3  0  0  14

3  
4  0  0  6 0 0 12 0  6  0 3 8 0 14 0 %  
  ت 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 3  0  0  3

4  
1  0  0  6 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 %  

  ت 7 13 2 4 9 12  10  7 11 5 10 6  7  4 107
5  

32  33  30  14 83 39 42 47 30  31 30 33 19 45 20 %  
  ت 1 0 0 0 0 0  1  0 0 0 0 6  5  0  13

6  
4  0  22  14 0 0 0 0  3  0 0 0 0 0 3 %  
  ت 0 0 0 0 0 0  1  0 0 0 0 6  0  0  7

7  
2  0  0  14 0 0 0 0  3  0 0 0 0 0 0 %  
  ت 0 0 0 0 0 0  3  0 0 0 0 0  0  0  3

8  
1  0  0  0 0 0 0 0  9  0 0 0 0 0 0 %  

  ت 11 0 0 0 3 5  2  0 2 0 0 0  0  0  23
9  

7  0  0  0 0 0 8 0  6  14 10 0 0 0 31 %  
  ت 5 0 3 2 8 5  1  3 0 1 0 6  0  0  34

10 
10  0  0  14 0 8 0 20 3  14 27 17 27 0 15 %  
  ت 0 0 0 0 0 7  1  0 7 3 2 0  5  0  25

11 
8  0  22  0 17 23 26 0  3  19 0 0 0 0 0 %  

  ت 0 5 3 0 2 3  5  2 0 2 0 2  3  6  33
12 

10  50  13  4 0 15 0 13 16  8 7 0 27 17 0 %  
 الكلي  ت 35 29 11 12 30 37  33 15 26 13 12 44  23  12 332
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 %  

  )2(أنظر امللحق رقم )   **1(أنظر امللحق رقم *النسبة املئوية               % = التكرار    = ت: حيث إن
  

االنتماء لألمة «اليت تتضمن ) 5(أن القيمة رقم ) 6(يتبني من النتائج يف اجلدول رقم      
حظيت باملرتبة األوىل بني جمموعة القيم السياسية األخرى يف القصص » العربية واإلسالمية

بنسبة مئويـة  ) 107(األربع عشرة موضوع الدراسة؛ حيث حصلت على تكرار مقداره 
، والقيمـة  »الدميقراطية« اليت تتضمن) 4(على حني جاءت القيمة رقم ). %32(مقدارها 

يف األخرية بني جمموعة القيم القومية والوطنيـة يف  » حرية اجلماعة«اليت تتضمن ) 8(رقم 
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ونسـبة  ) 3(القصص األربع عشرة موضوع الدراسة، حيث حصلت على تكرار مقداره 
تضمنت أكثر عدداً من القيم (» مؤتة والطفيلة«كما يتبني أن قصة ). %1(مئوية مقدارها 

 القيم السياسيةأقل عدداً من » جرش«قيمة دينية، بينما تضمنت قصة ) 44(تكرار مقداره ب
  .قيمة) 11(بتكرار مقداره 

  
  :مناقشة النتائج

أن جمموعة القصص اليت تناولت املواقع ) 2(يتبني من النتائج املعروضة يف اجلدول رقم 
» رحالت السندباد الصغري«من سلسلة األثرية والسياحية واملدن يف اململكة األردنية اهلامشية 

اليت قام بتأليفها الدكتور عماد زكي، ونشرت من دار البريق للنشر والتوزيع يف عمان عام 
قيمة تشتمل على جمموعة القيم الدينيـة، واالجتماعيـة،   ) 1503(م، تتضمن 1987

 قصة وأخـرى،  ولكن توزيع هذه القيم كان متفاوتاً بني. واالقتصادية، والوطنية والقومية
وقد جاءت  القيم االجتماعية يف املرتبة األوىل بني جمموعات القيم األخرى، حيث حصلت 

تبعتها القيم االقتصادية حيـث  ) %30(بنسبة مئوية مقدارها ) 467(على تكرار مقداره 
، مث القـيم القوميـة   )%27(بنسبة مئوية مقدارها ) 402(حصلت على تكرار مقداره 

 القيم الدينيةيف حني جاءت ) %22(ونسبة مئوية مقدارها ) 332(ر مقداره والوطنية بتكرا
يتـبني أن  كما ). (%20(ونسبة مئوية مقدارها ) 302(يف املرتبة الرابعة بتكرار مقداره 

قيمة، بينمـا  ) 178(تضمنت أكثر عدداً من القيم بتكرار مقداره » مؤتة والطفيلة« قصة
  . قيمة) 50(أقل عدداً من القيم بتكرار مقداره » رقاءالرمثا واملفرق والز«تضمنت قصة 

 الرمثا واملفـرق «تضمنت أكثر، بينما تضمنت قصة » مؤتة والطفيلة«كما يتبني أن قصة 
  .أقل عدداً من القيم» والزرقاء

فقد تبيني أن القيمة رقم ) 3،4،5،6(أما فيما يتعلق بالنتائج يف اجلداول ذوات األرقام 
والصحابة الكرام واالقتداء ) ص(حب الرسول «لقيم الدينية اليت تتضمن من جمموعة ا) 9(
حظيت باملرتبة األوىل بني جمموعة القيم الدينية األخرى يف القصص األربـع عشـرة   » م

) %21(بنسبة مئوية مقدارها ) 62(موضوع الدراسة، حيث حصلت على تكرار مقداره 
 عشرة واألخريةيف املرتبة الثانية »  ر الوالدينب«اليت تتضمن ) 4(يف حني جاءت القيمة رقم 

بني جمموعة القيم الدينية يف القصص األربع عشرة موضوع الدراسة، حيث حصلت علـى  
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» مؤتـة والطفيلـة  «كما يتبني أن قصة ). %0(ونسبة مئوية مقدارها ) 0(تكرار مقداره 
الرمثا «ما تضمنت قصة قيمة دينية، بين) 58(تضمنت أكثر عدداً من القيم بتكرار مقداره 

كما أن القيمة رقـم  . قيم دينية) 3(أقل عدداً من القيم بتكرار مقداره » واملفرق والزرقاء
حظيـت  » حتمل املسؤولية والثقة بالنفس«من جمموعة القيم االجتماعية اليت تتضمن ) 4(

وضـوع  باملرتبة األوىل بني جمموعة القيم االجتماعية األخرى يف القصص األربع عشـرة م 
يف حني ) %21(بنسبة مئوية مقدارها ) 97(الدراسة، حيث حصلت على تكرار مقداره 

يف املرتبة الثانية عشـرة واألخـرية بـني    »  التسامح«اليت تتضمن ) 1(جاءت القيمة رقم 
جمموعة القيم االجتماعية يف القصص األربع عشرة موضوع الدراسة، حيث حصلت علـى  

تضـمنت  » البتراء«كما يتبني أن قصة ). %1(ية مقدارها ونسبة مئو) 3(تكرار مقداره 
علـى  «قيمة اجتماعية، بينما تضـمنت قصـة   ) 58(أكثر عدداً من القيم بتكرار مقداره 

والقيمة رقم . قيمة اجتماعية) 11(أقل عدداً من القيم بتكرار مقداره » األردن ضفاف ر
االهتمـام بـاألرض والثـروات     أمهية«من جمموعة القيم االقتصادية اليت تتضمن ) 12(

حظيت باملرتبة األوىل بني جمموعـة القيم االقتصادية األخرى يف القصص األربع » األخرى
بنسبة مئوية مقدارها ) 160(عشرة موضوع الدراسة، حيث حصلت على تكرار مقداره 

الـيت  ) 3(والقيمة رقم » االدخار«اليت تتضمن ) 2(جاءت القيمة رقم  يف حني) 65%(
يف املرتبة األخرية بني جمموعة القيم االقتصادية يف القصـص  »  ترشيد االستهالك«ضمن تت

) 0(األربع عشرة موضوع الدراسة، حيث حصلت على كل منهما على تكرار مقـداره  
تضمنت أكثر عدداً مـن القـيم   » اربد«كما يتبني أن قصة ). %0(ونسبة مئوية مقدارها 

علـى  «وقصـة  » مأدبا«قيمة دينية، بينما تضمنت قصة ) 53(االقتصادية بتكرار مقداره 
  .قيمة) 12(أقلّ عدداً من القيم االقتصادية بتكرار مقداره » ضفاف ر األردن
االنتمـاء لألمـة   «من جمموعة القيم الوطنية والقومية اليت تتضمن ) 5(أما القيمة رقم 
لوطنية والقومية األخـرى يف  حظيت باملرتبة األوىل بني جمموعة القيم ا»العربية واإلسالمية

بنسبة ) 107(القصص األربع عشرة موضوع الدراسة، حيث حصلت على تكرار مقداره 
 ، والقيمة»الدميقراطية«اليت تتضمن ) 4(يف حني جاءت القيمة رقم ) %32(مئوية مقدارها 

ص يف األخرية بني جمموعة القيم السياسية يف القص» حرية اجلماعة«اليت تتضمن ) 8(رقم 
ونسـبة مئويـة   ) 3(األربع عشرة موضوع الدراسة، حيث حصلت على تكرار مقـداره  
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تضمنت أكثر عدداً من القيم بتكرار » مؤتة والطفيلة«كما يتبني أن قصة ). %1(مقدارها 
 الوطنية والقوميةأقل عدداً من القيم » جرش«قيمة دينية، بينما تضمنت قصة ) 44(مقداره 

  .ةقيم) 11(بتكرار مقداره 
وميكن تفسري هذه النتائج من حيث إن الكاتب أراد أن يعلّم األطفال القيم من خـالل  

وهذا . القصص، وقد فرض عليه املوقع، أو املكان نوعية القيم اليت ضمنها يف هذه القصص
؛ 1991أمحد الصـمادي (ما جاء يف الدراسات السابقة اليت حبثت يف هذا اال يتفق مع 

؛ حيث أظهـرت  )McClelland,1961) (1982عائدة عوض،  ؛1990آمنة احلايك، 
أن التركيز كان يف القصص اليت تناوهلا بالبحث والتحليل قد ركّزت علـى  : نتائج دراسته

القيم االجتماعية أكثر من غريها من القيم، وقد أكد الصمادي يف دراسته أن هـذا ميثـل   
ت العربيـة ومـن بينـها اتمـع     امتداداً لدعم التماسك االجتماعي الذي يسود اتمعا

أن قلة التركيز على القيم الدينية ميثل ضغطاً تعاين منه الكـثري مـن قصـص     كما.األردين
  .األطفال يف الوطن العريب بشكل عام، وقصص األطفال يف األردن بشكل خاص

 بغرس وتنميةإن الكاتب يغترف من اتمع األردين الذي يهتم كثريا : كما ميكننا القول
وهذا يتفق مع ما جاء يف الدراسة الـيت أجراهـا العتـوم    . القيم الدينية يف نفوس األطفال

حيث أكدت نتائجها على أن القيم الدينية هي األكثر انتشاراً وأمهية ) 1999(وخصاونة 
» مؤتة والطفيلـة «كما أن تفوق قصة .. يف مصفوفة القيم لدى الشباب من طلبة اجلامعة

متثّل مكاناً ) مؤتة(ميثل واقعاً حقيقياً البد من االهتمام به حيث إن على غريها من القصص 
ذا أمهية دينية الرتباطه مبعركة مؤتة اخلالدة، اليت جسدت روح قيمة الشهادة يف سـبيل اهللا  

كما أن الكاتب بأسلوبه التعليمي، أراد أن يؤكد . سبحانه وتعاىل واجلهاد يف سبيل اهللا 
ؤولية والثقة بالنفس ملا هلا من أمهية كبرية يف النمو النفسي املتكامل على ضرورة حتمل املس

  .للشخصية اإلنسانية؛ مبا يكفل البناء السليم لشخصية هذا الفرد يف املستقبل
وميكن تفسري هذه النتائج  أيضاً من منطلق أن هذه اموعة القصصية تعد من قصـص  

إىل األطفال، باإلضافة إىل مساعدم علـى   اخليال التارخيي، حيث تستهدف نقل احلقائق
ختيل املاضي، واإلحساس بأحزان وأفراح األجيال اليت سبقتهم، إضافة إىل ختيل اإلحسـاس  
بأوجه الصراع بني البشر، حيث تتهيأ للطفل من خالهلا فرص اخلوض يف غمار املشاركة يف 

كما تبني أن . يف مسرية الزمنحياة املاضي، والشعور باستمرارية احلياة يف موقعهم احلاضر 
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لدى الكاتب رغبة يف توجيه األطفال حنو االهتمام باألرض والتعلق ا، واستغالل الثروات 
كما أن الكاتب أراد التركيـز علـى   .اليت تزخر ا دف املسامهة يف بناء االقتصاد الوطين

االجتماعيـة املسـتندة إىل   وتأثر اتمع بالضغوط .أمهية االنتماء لألمة العربية واإلسالمية
  .العشائرية، وعدم االهتمام بتطبيق القوانني

 
  :التوصيات

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يوصي بضرورة التـزام املـؤلفني لقصـص    
األطفال بالتوازن والتكامل املنطقي يف توزيع القيم على اـاالت املختلفـة يف قصـص    

  .ل على حساب جمال آخراألطفال، وليس االهتمام مبجا
  

  :المراجع العربية
، دراسات تربويـة . موقع القيم يف بعض فلسفات التربية): 1989(إبراهيم، حممد  .1

  ).39-11(، ص )6(، جزء )4(جملد 
البناء القيمي لدى طلبة اجلامعـة  ): 1990(بطش، حممد وليد، وعبد الرمحن، هاين  .2

، اجلامعة األردنية، )136-92(، ص )3(، عدد )أ-17(جملد . دراسات. األردنية
  .عمان، األردن

  .اإلسكندرية، مصر: ، دار املعرفة اجلامعيةعلم اجتماع القيم): 1981(بيومي، حممد  .3
، رسالة ماجستري غـري  القيم يف قصص األطفال األردنية): 1990(حايك، آمنة  .4

  .منشورة، كلية التربية، جامعة الريموك، اربد، األردن
التنشئة االجتماعية لألبناء وعالقتـها بأنسـاقهم   ): 1991(حوامدة، مصـطفى   .5

، رسـالة  القيمية دراسة مقارنة بني الذكور واإلناث لدى عينة من طالب األردن
  .     منشورة، القاهرة، مصر، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشسدكتوراه غري 

اعيـة والوطنيـة   واقع القيم يف كتب التربية االجتم): 1996(دويري، ميسون  .6
، رسالة ماجسـتري غـري   للصفوف األربع األوىل من املرحلة األساسية يف األردن

  .منشورة، اربد األردن، جامعة الريموك
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، القاهرة، مصر، دار الكتاب القيم والعادات االجتماعية): 1980(دياب، فوزية  .7
  .العريب للطباعة والنشر

  .القاهرة، عامل الكتب، علم النفس االجتماعي): 1982(زهران، حامد  .8
دراسة مقارنة يف كتب التربية الوطنية للطلبـة العـرب   ): 1974(سنينة، عونية  .9

  .، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردنواليهود يف فلسطني
اخلصائص النفس، اجتماعية لقصص األطفال العربيـة،  ): 1991(صمادي، أمحد  .10

  ).115-85(، ص )4(، عدد )7(، جملد أحباث الريموك
، 1987-1976القصة يف أدب األطفال يف األردن من ): 1988(طملية، فخري  .11

، الرابطة الوطنيـة  »أدب األطفال يف األردن واقع وتطلعات«عمان، األردن، ندوة 
  .لتربية وتعليم األطفال يف األردن

ـ  ): 1992(عاشور، راتب  .12 فوف القيم االجتماعية يف كتب القراءة لطلبـة الص
، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريمـوك، اربـد،   األربعة األوىل يف األردن

  .األردن
القيم التربوية يف أدب األطفال بالصحف احمللية، من ): 1987(عبد الباقي، سلوى  .13

 ، اهليئة1985ديسمرب  4 –نوفمرب  30، حلقة القيم التربوية يف ثقافة الطفلحبوث 
  .القاهرة، مصر املصرية العامة للكتاب،

ملحق مصفوفة القيم لدى طلبة جامعة الريموك، ): 1999(عتوم، عدنان، وخصاونة، أمل  .14
  .املفرق، األردن: ، جامعة آل البيت)54- 1(، ص )1(، عدد )4(، جملد جملة املنارة

دراسة حتليلية للقيم السـائدة يف قصـص األطفـال    ): 1982(عوض، عائدة  .15
علـى   1980-1950يني يف الفتـرة مـا بـني    املنشورة من قبل كُتاب أردن

ضوء القيم املطلوبة يف اتمع األردين اليت أقرا جلنـة القـيم واإلجتاهـات يف    
، رسالة ماجستري غري منشـورة، كليـة التربيـة، اجلامعـة     وزارة التربية والتعليم
  .األردنية، عمان، األردن

، جملة املعلم الطالـب لتعلم، القيم وقابليتها للتعليم وا): 1981(ناشف، عبد امللك  .16
  .، عمان، األردن)19-10(،  ص )1(نيسان، عدد 
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، عمان، األردن، دار الفرقـان  علم النفس التربوي): 1984(نشوايت، عبد ايد  .17
  .للنشر والتوزيع

  .، بريوت، دار النهضة)1(، جزء علم النفس االجتماعي): 1985(نيل، حممود  .18
، الكويت، 123، رقم عامل املعرفة، سلسلة فالثقافة األط): 1988(هييت، نعمان  .19

  .الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
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  )1(امللحق رقم 
  »رحالت السندباد الصغري«جمموعة القصص األربع عشرة موضوع الدراسة من سلسلة 
  الرقم القصـــة

  1 عمان
  2 إربد
  3 جرش
  4 السلط
  5 العقبة
  6 الكرك
  7 البتراء
  8 مأدبا

  9 معان والشوبك
  10 قيسينابيع احلمة وأم

  11 األزرق والقصور الصحراوية
  12 مؤتة والطفيلة

  13 على ضفاف ر األردن
  14 الزرقاء واملفرق والرمثا

  )2(امللحق رقم 
  »رحالت السندباد الصغري«جمموعات القيم اليت يفترض أا تتوافر يف سلسلة 

 القيم الدينية:أوالً
  الرقم القيمة

  1 لتقوى اهللا واإلميان به عز وج
  2 األمانة والصدق واإلخالص
  3 اجلهاد والشهادة يف سبيل اهللا

  4 بر الوالدين
  5 العدل واملساواة

  6 اجلرأة يف قول احلق
  7 الصرب واملثابرة

  8 رد السالم وصلة األرحام
  9 والصحابة واالقتداء م)ص(حب الرسول

  10 األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  11 وحفظ اللسانالوفاء بالعهود

  12 احترام مجيع األنبياء واملرسلني
 القيم االجتماعية

  1 التسامح
  2 احترام النظام

  3 العمل اجلماعي واحترام حقوق اآلخرين
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  4 حتمل املسؤولية والثقة بالنفس
  5 اختاذ القرار والتفكري العلمي

  6 االنتماء لألسرة
  7 التضحية

  8 تقدير الوقت
  9 البيئة والنظافةاحملافظة على

  10 الكرم
  11 احترام الكبار

  12 التكافل االجتماعي
 القيم االقتصادية

  1 إتقان العمل
  2 االدخار

  3 ترشيد االستهالك
  4 جودة اإلنتاج
  5 الربح واخلسارة

  6 نظام العملة وأوراق النقد
  7 احترام العمل اليدوي

  8 التجارة والتبادل التجاري
  9 املُلكية

  10 احملافظة على األموال العامة
  11 العمل املنظم

  12 االهتمام باألرض والثروات األخرى
 القيـــم القوميــة والوطنيــة

  1 )األردن(االنتماء للوطن
  2 احترام الدستور
  3 حرية الفرد
  4 الدميقراطية

  5 االنتماء لألمة العربية واإلسالمية
  6 املناسبات الوطنية

  7 ر أصحاب السلطةاختيا
  8 حرية اجلماعة
  9 حب امللك
  10 التخطيط

  11 وحدة األمة
  12 التعاون بني الدول
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