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امللّخص
ــل  ــّذاٌب یعم ــٌل وج ــنٌّ أصی ــه ف ــن؛ ألّن ــئة اإلیرانی ــم الناش ــبًة لتعلی ــي" أداًة مناس ــال القص ــّد "أدب األطف ُیع
عــى تنمیــة مهاراهتــم اللغویــة والتعبرییــة، ویزّودهــم بالّصــور املمتعــة، وألنــه یّتســم بصفــات متّیــزه عــن ســائر 
األجنــاس األدبیــة )الّشــعر، والّروایــة، واملرسحّیــة( ممــا جيلعــه أکثــر مالءمــًة لصفــوف تعلیــم اللغــات األجنبیــة. 
ولکــن تقــف مشــکلُة اختیــار املحتــوی التعلیمــي، وانتقــاء النّصــوص القصصیــة اهلادفــة واملناســبة خلصائــص 
املتعّلمــن عائقــًا أمــام  حتقیــق هــذا اهلــدف، ألهنــا عملیــٌة حتتــاج إىل الّدقــة وُحســن االختیار  نظــرًا  إىل مــا یکتنفها 
مــن عوامــل ومعایــری تتعّلــق باملتعلمــن وبیئتهــم، وبطرائــق التعلیــم احلدیثــة. ثــّم إّن الربنامــج التعلیمــي للغــة 
العربیــة يف املرحلــة املتوســطة يف إیــران، مل یعــن باختیــار نصــوص قصصیــة أصلیــة مــن أدب االطفــال القصــي 
العــريب فأصبــح توظیــف أدب األطفــال القصــي يف تعلیــم اللغــة العربیــة لألطفــال والناشــئة يف إیــران مســألًة 
جدیــرًة باالهتــام للحصــول علــی املعایــری العلمیــة النتقــاء النصــوص املناســبة لتعلیــم اللغــة العربیــة يف املرحلــة 
املتوســطة. فتــأيت هــذه الدراســة لتقــّدم حــاًل هلــذه املشــکلة معتمــدًة علــی املنهــج الوصفــي -التحلیــي القائــم 
ــوی  ــار املحت ــة الختی ــری اهلام ــة إىل أّن املعای ــج الّدراس ــت نتائ ــث توصل ــه؛ حی ــوی ومقوالت ــل املحت ــی حتلی عل
التعلیمــي املناســب لتوظیــف قصــة االطفــال تتلخــص يف االهتــام بســالمة اللغــة و التوظیــف الثقــايف الصحیــح 
هلــا و االشــراك الثقــايف يف القیــم الدینیــة والبعــد عــن الرتابــة واجلفــاف اللغــوي لتزیــد مــن الکفــاءة اللغویــة، 
وتنمــي املقــدرة عــى فهــم النــص القصــي والتلــذذ بــه، وبذلــك تکــون نقطــة انطــالٍق يف بنــاء منهــٍج جدیــٍد 

مناســب لألطفــال والناشــئة اإلیرانیــن يف العــر احلــايل.
الكلامت الدليلية: املحتوى التعلیمي، قصة األطفال، تعلیم اللغة العربیة، األطفال والناشئة اإلیرانین.
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التمهيد

إن اجلانــب املعــريف والتعلیمــي للقصــص فضــال عــن اجلانــب الفنــي هلــا، ینمــي کفــاءة القــارئ 
و املتعلــم االجتاعیــة والعاطفیــة فلأجــل هــذا اهتــم العلــاء الربویــون باســتخدام القصــص 
ــي  ــة الت ــال الرائع ــص األطف ــة کقص ــیة املختلف ــواد الدراس ــس امل ــع لتدری ــتوی الرفی ذات املس
ــة لــکل مــن متعلمیهــا مــن الناطقــن هبــا  تعتــرب مــن النصــوص املناســبة لتعلیــم اللغــة العربی
ــم،  ــن حوهل ــامل م ــور الع ــن وتص ــة اآلخری ــم ثقاف ــى فه ــاعدهم ع ــا تس ــن بغریها،ک والناطق
ــارف،  ــاب املع ــارات واکتس ــم امله ــى تعل ــرد ع ــاعد الف ــص تس ــك أن القص ــن ذل ــم م واأله
وتنمــي مهــارات التفکــری، ومهــارات اللغــة، واملهــارات االجتاعیــة واملهــارات الفنیــة لــکل 

مــن املعلمــن واملتعلمــن.

لعّلــه مــن فضلــة القــول؛ التأکیــد عــى أمهّیــة النــّص األديب بشــکل عــام يف تنمیــة مهــارات 
ــة للناطقــن بغریهــا، الســّیا قصــة األطفــال بوصفهــا  ــدى متعلمــي اللغــة العربی االتصــال ل
ــردات  ــة واملف ــب اللغوی ــوار والراکی ــى احل ــوم ع ــئة یق ــال والناش ــبًا لألطف ــًا ومناس ــًا أدبی نص
ــر  ــم العن ــري لدهي ــم ؛ فیث ــام املتعل ــى اهت ــتحوذ ع ــریة تس ــداث مث ــة أح ــة، يف سلس املتداول
اللغــوي واألديب؛ لیکــون يف حمصلــة األمــر ســهولة تعّلــم اللغــة العربیــة بشــکل میــرّس يف 
ظــّل إدراك املــدرس متامــًا کیفیــة اختیــار النــّص القائــم عــى أمــور عدیــدة مــن أبرزهــا: تنــّوع 
ــتدعي  ــا یس ــة؛ م ــل اللغ ــری أه ــن غ ــیها م ــه لدارس ــي تّوج ــوص الت ــذه النّص ــات ه موضوع

ــة. ــة والثقافی ــم اللغوی ــاة لُعجمته ــهیل مراع ــیط والتس ــل التبس ــن قبی ــّرف م الت

ــي تصــور أفــکارا واحساســات  ــة الت ــار الفنی ــوان تلك"اآلث ــون مــن أل وقصــة األطفــال ل
ــار يف  و أخیلــة تتفــق و مــدارك األطفــال" )اهلیتــي، 1988:  72 ( و ختتلــف عــن قصــة الکب
النــوع والکــم واألســلوب وطریقــة التقدیــم ، ألهنــا تعــد لونــا مــن "ألــوان اللعــب اإلهيامــي 
الــذي حيتــاج الیــه األطفــال احتیاجــا شــدیدا نظــرا لتشــبع األطفــال بعنــر اخلیــال وقدرهتــم 
ــات  ــع  ذو مقوم ــن أديب رائ ــال إذن ف ــة األطف ــه: 133( فقص ــدر نفس ــید") املص ــی التجس عل
فنیــة  و" جنــس أديب نثــري قصــي، موّجــه إلــی الطفــل، مالئــم لعاملــه، یضــّم حکایــة شــائقة، 
ــتمدة  ــا مس ــال، لغته ــة األفع ــخصیاهتا واضح ــن، ش ــول مع ــدد أو ط ــوع حم ــا موض ــس هل لی
مــن معجــم الطفــل، تطــرح قیمــة ضمنیــة، وتعــرب عــن مغــزی ذي أســاس تربــوي، مســتمد 
ة.«  ــب أن تکــون خــریِّ ــل قیــًا إنســانیة شــتى، تفــي لنهایــة یتوجَّ مــن علــم نفــس الطفــل ومتثِّ
)الشــلیل، 2017: اإلنرنــت( فمــن هــذا املنطلــق تعتــرب قصــة األطفــال أمــرا تربویــا هتــدف 

إلــی حتبیــب القیــم الســامیة إلــی نفــوس األطفــال .
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 یمکننــا أن نعــّرف قصــة األطفــال بأهنــا نــوع مــن األنــواع األدبیــة ، أکثــر قربــا إلــی نفــس 
األطفــال، فهــی حتقــق لــه اإلحســاس باجلــال و املتعــة، کــا أهنــا وســیلة لنقــل املعــارف وإلــی 
جانــب ذلــك کلــه تنمــي فیــه حــب املطالعــة و تثــري رصیــده اللغــوي ، بحیــث یملــك ناصیــة 
اللغــة و بیــان األســلوب، کــا أهنــا تســاهم يف إشــباع بعــض احلاجــات النفســیة للطفل.)عطــا، 

1994، ص 77و78(

 والکــم اهلائــل مــن النصــوص القصصیــة ألدب األطفــال وضیق الوقــت لتدریــس العربیة 
يف املرحلــة املتوســطة واألهــداف املنشــودة لتعلیــم اللغــة العربیــة يف املــدارس، وهــذا ممــا جيعــل 
البحــث لتحدیــد املعایــری املناســبة. لذلــك اخرنــا يف هــذه الدراســة قصــة االطفــال کمحتــوی 
لتعلیــم العربیــة لألطفــال والناشــئة يف املرحلتــن املتوســطة والثانویــة يف إیــران؛ لقــد تبلــورت 
ــة  ــة العربی ــي اللغ ــه متعلم ــي تواج ــات الت ــالل التحدی ــن خ ــة م ــة العربی ــم اللغ ــکلة تعل مش
ــبة  ــة مناس ــوص أصلی ــى نص ــاد ع ــدم االعت ــا ع ــن أبرزه ــي کان م ــیة والت ــن بالفارس للناطق
ــا أدب  ــة، ومنه ــطة أو الثانوی ــة املتوس ــا يف إیــران يف املرحل ــة ملتعلمیه ــة العربی ــم اللغ يف تعلی
األطفــال القصــي الــذي خيتلــف عــن قصــة الکبــار فــی أســالیبه ومضامینــه وصــوره وبنائــه 
ــدا و  ــریة ج ــال کث ــة لألطف ــات القصصی ــن الجمموع ــة، ولک ــًة وهادف ــادًة غنّی ــر م ــّي، یوّف الفن
ألواهنــا متنوعــة، لــذا جعــل اختیــار النصــوص التعلیمیــة املقتبســة مــن أدب االطفــال القصي 
غــری ســهلة فاالختیــار األحســن ملــا یتناســب مــع األهــداف التعلیمیــة، وخصائــص املتعّلمــن، 
البــد وأن یقــوم هــذا االختیــار عــى أســس علمیــٍة ومعایــری أکادیمیــة تشــکل اهلــدف الرئیــس 

للدراســة احلالّیــة.

حسب ما تقّدم ذکره یسعی هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التالیة:

1ـ ما معایری املحتوی التعلیمي املناسب لتعلیم اللغة العربیة إلی األطفال اإلیرانین؟

2ـ مــا میــزات قصــة االطفــال التــي جتعلهــا مناســبًة لتعلیــم اللغــة العربیــة لألطفــال 
اإلیرانیــن؟

ــي تواجــه متعلمــي  ــة الت ــة التعلیمی ــات التعلمی ــة البحــث يف مواجهــة التحدی تکمــن أمهی
اللغــة العربیــة اإلیرانیــن يف مرحلــة الطفولــة واملراهقــة، والنهــوض هبــا وتطویــر أســالیبها مــن 
خــالل تقدیــم مــواد تعلیمیــة متجــددة ضمــن اســراتیجیات تعلیمیــة میــرسة وبســیطة يف ظــّل 
اإلمکانیــات املوجــودة. ومعرفــة قصــة األطفــال کأداة مناســبة لتعلیــم اللغــة العربیــة لألطفــال 

والناشــئة اإلیرانیــن. 
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هيــدف البحــث إلــی معرفــة معایــری قصــة األطفــال املناســبة يف تعلیــم اللغــة العربیــة 

للناطقــن بغریهــا مــن األطفــال والناشــئة اإلیرانیــن بشــکل أســاس. 

الّدراسات الّسابقة

ــل  ــن قب ــا م ــن بغریه ــة للناطق ــة العربی ــم اللغ ــال تعلی ــریة يف جم ــٌة کث ــارٌب عملی ــاك جت هن
ــل  ــارج أم يف الداخ ــواء يف اخل ــة س ــرات متنوع ــت مؤمت ــا أقیم ــد. ک ــة واملعاه ــز اجلامعی املراک
منــذ عقــود عــّدة، والتــزال تلــك التجــارب تتقــدم نحــو التکامــل. وثمــة دراســات کثــریة عــن 
تعلیــم اللغــة العربیــة خــارج إیــران، نکتفــي بذکــر أمههــا بنــاًء عــى صلتهــا بموضوع االدراســة: 

کتــاب لعطــا )1994م( تنــاول فیــه عوامــل جــذب القصــة القصــریة لألطفــال والقــراءة 
يف املرحلــة االبتدائیــة.

رســالة ألمحــد )2017م( یناقــش فیهــا الباحــث توظیــف أدب األطفــال يف تعلیــم اللغــة 
العربیــة للناطقــن بغریهــا، ویعــدد میــزات کل نــوٍع مــن أنــواع أدب األطفــال املناســب لتعلیــم 
ــل  ــالة يف تفصی ــذه الرس ــن ه ــف ع ــذا خيتل ــايل، ه ــث احل ــوع البح ــا ملوض ــًة. ووفق ــة عام اللغ

اختیــار املحتــوی التعلیمــي ومیزاهتــا للمتعلمــن اإلیرانیــن.

بومنجــل )2013( یتنــاول أدب األطفــال کســبیٍل لتعلیــم وتنمیــة اللغــة ومهاراهتــا 
األربــع، ولکــن ال یتناولــه بشــکل مفصــل وممیــز. 

ومقالــة للبطــوش واآلخریــن )2020( قــام فیهــا الباحثــون بتقدیــم رؤیــة منهجیــة تبــّن 
مــن خالهلــا الــدور الفاعــل للقصــة القصــریة يف جمــال تعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغریهــا 

عامــًة، وقّدمــت تطبیقــًا نظریــًا وتطبیقــًا عملیــًا يف اجلامعــة األردنیــة. 

ــة  ــة العربی ــم اللغ ــطة لتعلی ــرق املبس ــة الط ــول معرف ــل 2020م( ح ــد )أبری ــة ألمح ومقال
لألطفــال الناطقــن بغــری العربیــة. وُتعــّد القصــة اســراتیجیة قدیمــة مــن اســراتیجیات 

تدریــس اللغــات ومــن املمکــن االســتفادة منهــا يف تدریــس اللغــة العربیــة. 

ومقالــة ألبوعمشــة )2018م( تناولــت الصعوبــات والتحدیــات املرتبطــة يف تعلیــم اللغــة 
العربیــة لألطفــال الناطقــن بغریهــا وســبل معاجلتهــا. وهــذا خيتلــف عــن البحــث احلــارض.

ــم  ــريب يف تعلی ــاألدب الع ــتعانة ب ــة االس ــى أمهی ــت ع ــاين )2019م( تطّرق ــة للدج ومقال
للثقافــة والِفکــر.  للناطقــن بغریهــا وتعّلمهــا، هبــدف اســتیعاب أشــمل  العربیــة  اللغــة 
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واألســالیب املنهجیــة التــي تســَعى لتحقیــق الکفایــة اللغویــة بإتقــان املهــارات اللغویــة األربــع 
ــل  ــق التواص ــد طری ــراٍت يف متهی ــّدم نظ ــة. وُیق ــة متنوع ــة عربی ــال أدبی ــع أع ــالل تتب ــن خ م

ــل. ــارف والتفاع ــعیهم للتع ــة يف س ــات املختلف ــاء اللغ ــن أبن ــاء ب ــايف البنّ الثق

ــة  العنــايت )2009م( عــرض تصــورًا عامــًا لألثــر األلســني يف تدریــس النصــوص األدبی
وفــق تطبیــق أســلويب لســاين اجتاعــي.

ومن أهم الدراسات فی إيران:

ــة  ــة العربی ــم اللغ ــة لتعلی ــج املختلف ــد املناه ــل ونق ــعت حتلی ــند )1388ش( س ــام بس إهل
ــط.  ــا فق ــن وتبیینه ــال اإلیرانی لألطف

دراســة متقــي زاده )1390ش( حتلــل معایــرًیا خمتلفــة لتقدیــم املحتــوی التعلیمي املناســب 
ملتعلمــي العربیــة الناطقــن بغریهــا حســب احلاجــات اللغویــة هلــم. ولکــن هنــاك فــوارق بینهــا 

وبــن هــذا البحــث احلــايل.

رســالة جالئــی )1391ش( وهــي دراســة جتریبیــة عــى عینــة مــن الطــالب اإلیرانــن يف 
ــارات  ــن امله ــط م ــکالم فق ــارة ال ــن مه ــي يف حتس ــل التواص ــق املدخ ــان لتطبی ــة إصفه جامع

ــة. األربع

جالئــي واآلخــرون )1391 ش(، درســوا توظیــف القصــة يف العملیــة التعلیمیــة. يف 
ــن دور  ــات إىل تبی ــك الدراس ــرض تل ــه مل تتع ــح أن ــبق یتض ــا س ــايل ومم ــل االتص ــوء املدخ ض
ــف  ــتقلة، والتعری ــة مس ــة بصف ــن بالعربی ــری الناطق ــة لغ ــة التعلیمی ــارص يف العملی ــعر املع الش
ــری الشــعریة. کــا مل تتطــّرق إلــی الشــعر املعــارص بوصفــه مصــدرًا  بنــّص غنــي یســتويف املعای

ــا. ــن بغریه ــة للناطق ــة العربی ــم اللغ ــًا لتعلی غنّی

ــف  ــی توظی ــی عل ــج التوصیف ــا املنه ــالزاده )1396ش(، رکزت ــککی وم ــان کوش رمحانی
الشــعر املعــارص لنــزار قبانــی فــی تعلیــم اللغــة العربیــة لغــری الناطقــن هبــا، ودورهــا املؤثــر يف 

تطویــر إســراتیجیة التعلــم والتعلیــم. 

ــن  ــة م ــات األجنبی ــم اللغ ــف األدب يف تعلی ــا توظی ــي )1393ش( تناولت ــي وکنج جالئ
ــة  ــة العربی ــم اللغ ــه يف تعلی ــارص وتوظیف ــريب املع ــة و األدب الع ــانیات التطبیقی ــور اللس منظ

ــا.  ــن بغریه للناطق

إذن بــات التأکیــد علــی أن الدراســات الســابقة، وإن اقــرب بعضهــا مــن جزئیــة البحــث 
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احلــارض، لکنهــا ملتتنــاول مــؤدي بحثنــا يف جمملــه. ویتضــح أهنــا ملتتعــرض لتلــك الدراســات 
التــي تبــن املعایــری الالزمــة الختیــار نصــوص قصصیــة مــن أدب األطفــال يف العملیــة 
التعلیمیــة للناطقــن بغریالعربیــة مــن األطفــال والناشــئة اإلیرانیــن بصفــة مســتقلة والتعریــف 
بنــّص غنــي یســتويف املعایــری القصصیــة. کــا أهنــا ملرّکــز علــی قصــة األطفــال بوصفهــا مصدرًا 

ــًا لتعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغریهــا. غنّی

مراجعة األدب النظری
األدب وتعليم اللغة العربية:

ــاع  ــوب واألس ــل القل ــي تدخ ــارة الت ــة والعب ــّن الکلم ــه« ف ــة ألن ــرف اللغ ــع األدب يف ظ یق
 To'aima & Manna', 2001:(»دون اســتئذاٍن، وهــو الصــورة الصادقــة واحلیــة للمجتمعــات
ــروع  ــإن الف ــايل، »ف ــة، وبالت ــة الفنی ــعر البهج ــي لیش ــری املتلق ــة تث ــکارا مجلی ــل أف 19(  وحيم

الرئیســة الثالثــة لــألدب وهــي النثــر )الروایــات ، والروایــات أو القصــص القصــریة(، 
والشــعر والدرامــا)األدب الــذي یمثلــه األداء( غالبــًا مــا متثــل االجتاهــات الفکریــة والثقافیــة 
للمجتمــع«. )Al-Dajani, 2019: p 281( فکــون األدب مــرآًة للمجتمــع ونصوصــًا تتســم 
ببالغــة العبــارة ومجــال الفکــرة؛ جعلــه أداة صاحلــة لتعلیــم اللغــة، ومــادًة غنیــًة ملارســة 
املهــارات اللغویــة. والیتــم إتقــان املهــارات األربــع اللغویــة يف تعلــم اللغــة دون التعلــم عــن 
ــة، ألّن املتعلــم یفهــم بدقــٍة طبیعــة املتحدثــن باللغــة، وشــخصیتهم  طریــق النصــوص األدبی
النفســیة؛ ویســتوعب تقالیدهــم االجتاعیــة. )نقــال عــن: املصــدر نفســه: 282( فاإلملــام 
ــو  ــن: الزار، 1380: 11( و ه ــال ع ــة يف العامل)نق ــة لغ ــم أی ــن تعّل ــّزأ م ــزٌء الیتج ــاألدب ج ب
مــادٌة أصلیــٌة ذات أمهّیــٍة بالغــٍة عــى »تنمیــة مهــارات الطلبــة لغویــًا وتعبرییــًا وذوقیــًا«، 
)Collie & Slater, 1988: 3, Ghosn, 2002: p173(  ألنــه »یرکــز علــی اللغــة  کــادة 

ــه  ــرف فی ــیاق »ُتع ــا يف س ــککي، 1396: 34(، ویعرضه ــتها")رمحانییان کوش ــة لدراس أولی
ــا أن األدب  ــکالم، ک ــزاء ال ــن أج ــات ب ــری العالق ــه تأث ــح مع ــوي ویتض ــع اللغ ــامل الوض مع
ــوي« )Mckay, 1987: pp 191-192(. اذن  ــتخدام اللغ ــي باالس ــن الوع ــة لتحس أداة مثالی
لــألدب قابلیــة کبــریة للمســامهة يف تزویــد الدارســن بقوانــن االســتخدام اللغــوي واســتخدام 
تلــك القوانــن بشــکل فّعــال. ویعــد تدریــس اللغــة العربیــة مــن خــالل التواصــل األديب جتربــًة 
ممتعــًة؛ فمــن املمتــع مناقشــة القضایــا االجتاعیــة والسیاســیة واالقتصادیــة والتارخيیــة والدینیــة 
واإلنســانیة مــن خــالل األعــال األدبیــة الفنیــة؛ کالروایــات، والقصــص القصــریة، والشــعر، 
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ــات. ــاين، واملرسحی واألغ

و أمــا املحتــوى التعلیمــي فهــو مصطلــٌح عــاٌم یشــری إىل مضمــون الــيء، ولــه تعاریــف 
ــاب مــن معلومــاٍت  ــا الکت ــه دّفت ــدة أمههــا تعریــف طعیمــة)1983، 37( »کلُّ ماتتضمنّ عدی
ــق  ــل حتقی ــن أج ــّنٌ م ــاٌم مع ــا نظ ــة، حيکمه ــوٌز لغوی ــا رم ــم، حتمله ــکار ومفاهی ــق وأف وحقائ
ــارات  ــارف وامله ــة واملع ــم الثابت ــری والقی ــق واملعای ــن احلقائ ــة م ــو »منظوم ــا«، أوه ــدٍف م ه
واخلــربات املتغــریة بتغیــری الزمــان واملــکان وحاجــات النــاس التــي حيتــّك هبــا املتعلــم، 
ــق األهــداف املنشــودة« تعریــف )مدکــور،2006، 339(.  ویتفاعــل معهــا، مــن أجــل حتقی
فکــون نظــام یشــمل جمموعــة مــن القیــم  واملعــارف یتعامــل معهــا املتعلــم واملعلــم،  یعــد أهــم 

ــي .  ــوی التعلیم ــة للمحت خصیص

فالبــد مــن حمتــوی منهــج تعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغریهــا أن یتضمــن : 1ـ  حقائــق 
ومعایــری وقیــًا ثابتــة تتمثــل  يف املحتــوی الثقــايف للمنهــج، الحتوائــه آیــات قرآنیــة، وأحادیــث 
رشیفــة، وقیــًا إســالمیًة وحقائــق علمیــة. 2ـ خــربات ومهــارات متغــریة، يف تقدیــم املحتــوی 
اللغــوي لبعــض مهــارات اللغــة العربیــة. 3ـ مراعــاة حاجــات الدارســن وخصائصهــم 
وطبیعتهــم بشــّقیه:اللغوي والثقــايف. وذلــك لتغیــری هــذه احلاجــات مــن فئــة ألخــری. ومــع 
أّن خصائــص األطفــال تتشــابه يف کثــری مــن اجلوانــب، إاّل أهّنــم ینتمــون إىل ثقافــاٍت خمتلفــة، 
وهــذا مایؤثــر يف شــخصیاهتم وبالتــايل يف نموهــم اللغــوي والثقــايف. 4ـ مراعــاة التکامــل بــن 
اجلانــب اللغــوي وبــن اجلانــب الثقــايف. 5ـ تنــاول اجلانبــن )النظــري والتطبیقــي( مرکــزا علی 
ــذ  ــة واقعــة یســتخدمها التلمی ــف اللغــة يف مواقــف حیاتی ــل يف توظی ــب التطبیقــي املتمث اجلان
األجنبــي، نظــرًا ألهنــا تلبــي حاجاتــه االتصالیــة. 6ـ االعتــاد علــی تقدیــم األنشــطة املناســبة 
ــري  ــي عن ــو یراع ــارشة. وه ــری مب ــارشة أم غ ــطة مب ــت أنش ــواءًا کان ــب س ــذ األجان للتالمی
التغیــری يف الزمــان واملــکان، ویراعــي طبیعــة املتعلــم بوصفــه إنســانًا لــه فطرتــه التــي فطــره اهلل 
ــذ الناطقــن بغریهــا  ــة للتالمی ــم اللغــة العربی ــاط هــذا املحتــوی بأهــداف تعلی علیهــا. 7ـ ارتب
ارتباطــًا وثیقًا)مدکــور وهریــدي، 2007: 101 ـ 100 و)نــور اهلدایــة، 2014: 19 ـ 18(.  

ــايف  ــب الثق ــن اجلان ــق ب ــری إىل  التناس ــي یش ــوى التعلیم ــتنتج ممــا ســبق ذکــره أّن املحت نس
للغــة و املهــارات اللغویــة  و ذلــك باختیــار املضمــون الــذي تتجــى فیــه األهــداف التعلیمیــة 
ویتــم اختیــاره يف ضوئهــا مــن خــالل عــدة معایــری منهــا فلســفة املجتمــع. فلذلــك تعــد عملیــة 
ــی  ــاج إل ــة حتت ــمة وصعب ــة حاس ــیة مرحل ــج الدراس ــة والربام ــج الربوی ــوى املناه ــار حمت اختی
االســتعانة بخــرباء املــادة التعلیمیــة. فعلــی هــذا تعــد النصــوص األدبیــة رکیــزة هامــة لتصمیــم 
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ــة   املحتــوی التعلیمــي ألهنــا اســتخدام مجــايل وممتــع للغــة و مــرآة للمجتمــع و قیمهــا األصلی

ومرتبــط متــام االرتبــاط بأهــداف تعلیــم اللغــة العربیــة لغویــا و ثقافیــا  تربویــا .  

عملية اختيار املحتوی التعليمي و سامته 
ــم  ــا، ألّن تعلی ــال فیه ــزات األطف ــرة ومی ــة املتأخ ــة الطفول ــی مرحل ــارة أوالً إل ــدر اإلش وجت
ــی؛  ــة األول ــة الثانوی ــابع يف املرحل ــف الس ــن الص ــدأ م ــن یب ــال اإلیرانی ــة لألطف ــة العربی اللغ
وُیطلق«علــی هــذه املرحلــة مــن )10 ـ12 سنــة( مرحلــة مــا قبــل البلــوغ وتتبلــور فیهــا 
خــربات النمــو، التــي هبــا یتهیــأ الطفــل الســتقبال مرحلــة املراهقــة. وتتمیــز مرحلــة الطفولــة 
املتأخــرة بأهنــا مرحلــة کمــون نســبي حیــث یمیــل معــدل النمــو اجلســمي إلــی التباطــؤ. ومــن 
الناحیــة العقلیــة املعرفیــة، فهــي مرحلــة العملیــات احلســیة، مــع بدایــة العملیــات الصوریــة، 
ــة مــن انفعــاالت  ــًا، بأهنــا فــرة انتقالی ــة انفعالی ــز هــذه املرحل ــدي، کــا تتمی والتفکــری التجری
الطفولــة إلــی االنفعــاالت املتمیــزة للمراهقــة، ومــن الناحیــة االجتاعیــة تعــد هــذه املرحلــة 
مثالیــًة للتعلــم، والنمــو االجتاعي«)عطــا، 1994: 82 ـ 81(. ولــدى األطفــال يف هــذه 
املرحلــة العمریــة خصائــص يف التفکــری یتمیــز  باملرونــة ألهنــم »یتجــاوزون حمدودیــة الزمــان 
واملــکان املبارشیــن. ويف مقدورهــم إرجــاء اســتجاباهتم يف الوقــت الــذي یأخــذون اجلوانــب 
األخــری بعــن االعتبــار، وتنشــط أفکارهــم يف خمتلــف االجتاهــات، وتتنــاول أکثــر مــن إدراٍك 
واحــٍد يف وقــت واحــد، ویســتطیعون املقارنــة بــن العنــارص املختلفــة، واحلکــم علیهــا، 
انطالقــًا مــن خرباهتــم الســابقة  التــي تصبــح أکثــر حیویــة، وفائــدة يف تقییــم املواقــف احلارضة، 
وتفســریها«)الفقي، 1990: 235(. فالطفــل یقــوم يف هــذه املرحلــة بالعملیــات االســتنباطیة 
واالســتداللیة تدرجيیــًا ، وهــو مــزود بقــدرة هائلــة علــی احلفــظ والتعلم)نقــال عــن: بومنجــل، 
ــة،  ــو عمش ــن: أب ــال ع ــة )نق ــم اللغ ــریة يف تعلی ــة کب ــة وطاق ــة عالی ــه دافعی ــا: 3( ولدی دون ت
2018: 67(. ونســتنتج ممــا مــر أّن هــذه املرحلــة العمریــة هــي مرحلــٌة انتقالّیــٌة بــن الطفولــة 
ــاج املتعلــم فیهــا  ــر عــى املراحــل الالحقــة، وحيت واملراهقــة، تتســم باحلساســیة والّدقــة، وتؤث
إلــی الوعــي والتفکــری يف حقائــق األشــیاء، وتکویــن وجهــات النظــر واالســتنتاجات بنفســه.
لذلــك هــي املرحلــة املثلــی للتعلیــم والطفــل الصغــری حيتــاج فیهــا إىل مــواد تعلیمیــة تعــزز هــذه 

ــه. احلاجــات، وتنمــي عقلــه، وتؤثــر يف وجدان

ــری  ــی معای ــاج إل ــٌة حتت ــة دقیق ــة عملی ــم اللغ ــبة لتعلی ــة املناس ــوص األدبی ــار النص إّن اختی
مناســبة عــى رأســها أن یعکــس النــص املختــار املحتــوى الثقــايف للغــة؛  فالنــص األديب بشــکل 
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ــف  ــي ختتل ــة الت ــه اخلاص ــی ثقافت ــالوة عل ــه ع ــدع وقیم ــع املب ــر املجتم ــس مظاه ــام »یعک ع
ــة  ــم اللغ ــن تعلی ــرون، 2020: 139(.فالیمک ــوش وآخ ــة املتعلم«)البط ــن ثقاف ــد ع بالتأکی
العربیــة  دون مرجعیتهــا الثقافیــة »فاخللفیــة الثقافیــة اإلســالمیة تیــرس ملعــّدي املــواد التعلیمیــة 
ــن  ــرکة ب ــة املش ــب اللغوی ــردات والراکی ــم املف ــة، وتقدی ــم الثقافی ــاط واملفاهی ــم األن تقدی
ــة ولغــات املتعلمــن الذیــن یدینــون باإلســالم«)متقي زاده، 1390: 6(. وهــذا مهــم  العربی

ــن.   ــوی التعلیمــي ملتعلمــي الصغــار اإلیرانی ــار املحت ــدا يف اختی ج

فــال تتــم عملیــة اختیاراملحتــوى التعلیمــي بصــورٍة عشــوائیة بــل ختضــع ملعایــری تتضمــن 
األهــداف وحاجــات املتعلمــن وبیئتهــم،  فیخضــع إعــداد  املحتــوی التعلیمــي  وتألیــف املواد 
التعلیمیــة يف جمــال تعلیــم العربیــة لألطفــال اإلیرانیــن ألســٍس و معایــری و املواصفــات التــي 
ــری  ــام هبــذه املعای ــة، ســتتناول هــذه الدراســة أمههــا، ألن االهت ــح مــن دوهنــا غــری علمی تصب

عنــد اختیــار املحتــوی التعلیمــي لألطفــال وللناشــئة اإلیرانیــن، أمــر يف غایــة األمهیــة. 

لیــس کّل مــادة دراســیة مناســبة لتعلیــم اللغــات األجنبیــة؛ ألّنــه ختضــع لــروٍط عدیــدٍة 
ترتبــط باللغــة اهلــدف وطبیعــة املتعلمن؛«النســتطیع أخــذ کّل مــا مجعنــاه مــن املــواد التعلیمیة، 
وعرِضهــا أمــام الطالــب مبــارشًة دون التفکــری بمــدی صحتها، وســالمتها اللغویة، ومناســبتها 
لألهــداف التعلیمیــة، وطبیعــة املجتمــع، والعقائــد الســائدة فیــه، وأنــاط التفکــری وغریهــا، بــل 

جيــب أن تتطابــق هــذه املــادة التعلیمیــة مــع عــدة معایری«)البوظــة، 1397: 54 ـ 53(. 

ــم،  ــات املتعل ــة حاج ــة، وتلبی ــدق، والّدالل ــي: الص ــوى التعلیم ــات املحت ــم س ــن أه وم
ویعتــرب املحتــوى صادقــًا »إذا کان حيقــق األهــداف التــي قصــد أن حيققها«)دراجــي،2013، 
25(. فیجــب أن یکــون املحتــوی »واقعیــًا وأصیــاًل، وصحیحــًا علمیــًا، فضــاًل عــن متاشــیه مع 
ــة.« )طعیمــة،1989: 66(  و أن یتضمــن  يف املجــال املعــريف والداللــة  األهــداف املوضوعی
»معلومــات أساســیة ورضوریــة يف احلیــاة الیومیــة للمتعلــم ويف بیئته.«)دراجــي،2013: 

.)26

فیضیــف  أمحــد طعیمــة علــی هــذه املعایــری الختیــار املحتــوى التعلیمــي، معایــری أخــری 
مهمــة کاألمهیــة، واملیــول و االهتامــات ، وقابلیــة التعلــم، والعاملیــة »)طعیمــة، 1989: 
ــب املختلفــة مــن  ــاة الطالــب مــن اجلوان ــوی قیمــة يف حی ــة کــون املحت 66(، ویقصــد باألمهی
میادیــن املعرفــة والقیــم واملهــارات؛ وباملیــول واالهتامــات، متاشــى املحتــوی مــع اهتامــات 
ــل  ــوی قاب ــون املحت ــم ک ــة التعلُّ ــار قابلی ــة، وبمعی ــة دون التضحی ــا األولوی ــالب لیعطیه الط
ــم مــع مراعــاة قــدرات الطــالب متاشــیًا مــع الفــروق الفردیــة بینهــم، وبمعیــار العاملیــة  للتعلُّ
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کــون املحتــوی ممتــازا لیشــمل أناطــًا مــن التعلیــم التعــرف باحلــدود اجلغرافیــة بــن البــر، 
ــامل  ــب بالع ــط الطال ــي أن یرب ــع ینبغ ــة للمجتم ــة املحلی ــوی الصیغ ــس املحت ــا یعک ــدر م وبق
املعــارص مــن حولــه. فاملحتــوى الیکــون جامــدًا أو حمــدودًا عــى القاعــات الدرســیة بــل جيــب 

ــه وجمتمعــه. ــم يف حیات ــه املتعل أن یســتفید من

ــری  ــزم باملعای ــذي  یلت ــوى ال ــو املحت ــب ه ــوى املناس ــد أن املحت ــن یعتق ــن م ــن الباحث  وم
اآلتیــة: »کونــه مرتبطــا بأهــداف الکتــاب ووحداتــه، وشــامال للجوانــب املعرفیــة والوجدانیــة 
واجلســمیة الالزمــة لتنمیــة الشــخصیة، وذا معنــى مرتبــط بحاجــات املتعلمــن ومیوهلــم، وذا 
صلــة بالبنــى املعرفیــة والقیمیــة لــدى املتعلمــن مرتبــط بخرباهتــم الســابقة، وأن یکــون مالئــا 
ملســتوى املتعلمــن وقدرهتــم، وأن یتســم باحلداثــة مســایرًا ملــا حيصــل مــن تطــورات أن یعالــج 
مواقــف ومشــکالت ذات صلــة بحیــاة املتعلمــن« )اهلاشــمي،2011: 90(. فاملحتــوي 
التعلیمــي کّلــا التــزم  هبــذه املعایــری، کان أقــرب إلــی حتقیــق األهــداف الربویــة لتهذیــب نفــس 

املتعلــم وتصقیــل شــخصیته.

ــي  ــة وه ــة الثانی ــدأ املرحل ــابقًا، تب ــورة س ــری املذک ــى املعای ــاء ع ــوى بن ــار املحت ــد اختی فبع
تنظیــم املحتــوى و ترتیبــه؛ وهنــاك طریقتــان لتنظیــم املحتــوى ومهــا: »التنظیــم املنطقــي 
ــم الســیکولوجي حســب قــدرات وحاجــات وخصائــص  ــة، والتنظی حســب تسلســل املعرف
املتعلم«)النمــر، 2010: 80(. ونقصــد بالتنظیــم املعــريف التــدّرج باملعلومــات مــن األســهل 
لألصعــب والتسلســل يف عــرض املــادة الواحــدة، أمــا التنظیــم الســیکولوجي فهــو  التعّرف إىل 
خصائــص املتعّلمــن، ونقصــد باملتعلمــن يف الدراســة احلالیــة، األطفــال والناشــئة اإلیرانیــن 
ــٌع  وجــذاب  الذیــن یدرســون اللغــة العربیــة، ومــع أّن تعلیــم اللغــة الثانیــة لألطفــال أمــر ممت
ــة  ــه االجتاعی ــه، وبیئت ــه، وقدرات ــنّه، ومیول ــب س ــي تناس ــج الت ــداد الربام ــب إع ــه یتطل إال أّن
والثقافیــة؛ ألّن األطفــال خيتلفــون باختــالف البیئــة االجتاعیــة والثقافیــة التــي ینتمــون إلیهــا، 
ــم  ــا لثقافته ــًا وفًق ــن مصم ــئة اإلیرانی ــال والناش ــي لألطف ــوى التعلیم ــون املحت ــك یک وبذل

وبیئتهــم. 

الطريقة
ــوی  ــة للمحت ــری العلمی ــد املعای ــري لتحدی ــب النظ ــی اجلان ــد عل ــة  تؤک ــذه الدراس ــا أن ه ب
ــي  ــج الوصف ــی املنه ــدت عل ــي فاعتم ــال القص ــف أدب األطف ــب لتوظی ــي املناس التعلیم
ــادر  ــن املص ــع م ــث جتم ــة بالبح ــة املرتبط ــواد العلمی ــل فامل ــتنباط والتحلی ــى االس ــم ع القائ
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الثانویــة کالکتــب واملقــاالت املنشــورة يف املجــالت املحکمــة وأدوات البحــث هــي التحلیــل 
واالســتنباط لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة لینتــج البحــث عــن املعایــری العلمیــة املناســبة 
الختیــار املحتــوی التعلیمــي لتوظیــف أدب االطفــال القصــي يف تعلیــم اللغــة العربیــة 

لألطفــال والناشــئة الناطقــن بالفارســیة.

معايري قصة األطفال العربية املناسبة لتعليم اللغة العربية لألطفال و الناشئة اإليرانينی
تعريف أدب األطفال:

یعــد أدب األطفــال يف األدب العــريب حدیثــا ترجــع بوادره إلــی ثالثینیات  القــرن العرین 
متمثــال  يف مبــادرات شــخصیة، حیــث« ظهــر هــذا الفــن األديب يف منتصــف القــرن العریــن 
لیکــون أداًة تعلیمیــًة تغــرس بعــض املفاهیــم والقیــم بأســلوٍب وعظــي مبارش«)اهلیتــي، 
1988: 235(. وعــّرف أدب االطفــال بأنــه : »جنــٌس أديٌب موّجــٌه إلــی عقــول األطفــال 
ــن  ــٌف ع ــه خمتل ــة ب ــات خاص ــه س ــرة ول ــة املتأخ ــی الطفول ــرة إل ــة املبک ــل الطفول ــن مراح م
ســات أدب الکبــار مدعــًا للمفاهیــم الربویــة التــي تغــرس قیــًا أخالقیــة وســلوکیة وفکریــة، 
ــات،  ــي، وروای ــج، وأحاج ــص، وبرام ــر، وقص ــعر، ونث ــن ش ــددة م ــائط متع ــتخدم وس ویس
ــة،  ــع إلکرونی ــری ومواق ــالت، وکاریکات ــید، وجم ــة، وأناش ــالت تلفزیونی ــرسح، ومسلس وم
وألعــاب لغویــة وتربویــة فتســاعد الطفــل علــی ارتقــاء لغتــه ومعارفــه، وترتقــي باحلــس الفنــي 
ــون)Anderson,2001: 13( ؛  ــه أندرس ــد، 2017:  19- 20(. وعرف ــه« )أمح واألديب ل
بأنــه »تصویــر للحیــاة والفکــر باســتخدام اللغــة، علــی أن یکــون ذلــك بــا یناســب مســتوی 
ــا ُیکتــب لألطفــال يف خمتلــف املجــاالت«. یتبــن مــن  ــع م األطفــال، وهــو بذلــك یضــم مجی
هــذه التعاریــف  أن اجلانــب الربــوي والثقــايف مهــم جــدا يف أدب األطفــال لذلــك یعــد مــادًة 
مالئمــًة لتعلیــم اللغــة العربیــة للناشــئن اإلیرانیــن ألنــه یتضمــن األهــداف الربویــة لتعلیــم 
اللغــة التــي تؤکــد علیهــا وزارة  التعلیــم والربیــة  يف عملیــة اختیــار املحتــوی التعلیمــي للغــة 

العربیــة.

أهداف أدب األطفال ووظائفه
ــة والنفســیة  ــٌة ومتنوعــٌة تشــمل اجلوانــب التعلیمی وأمــا أهــداف أدب األطفــال فهــي غنی
ــة،  ــًا، فتوظیــف أدب األطفــال يف مراحــل العمــر األولی ــه ذهنی ــًا، وصقل ــراء الطفــل لغوی کإث
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ــًا  ــه حتقیق ــة قدرات ــی تنمی ــری الذهني،ویســاعده »عل ــة التغی ــع مســتوی عملی ــی رف ســیؤدي إل
للتــالزم االجتاعــي، وتنمیــة الــذوق األديب، والرقــي باملواهــب األدبیــة، وإشــباع املیــل 
ــار نظــرًا إىل  اختــالف  ــی املتعــة الفنیة«)القدیــري، 1999: 18(. وخيتلــف عــن أدب الکب إل
ــي  ــا الت ــدًا مــن القضای ــه یمکــن أن یعالــج عدی املخاطبــن والوظیفــة واألهــداف »لذلــك فإن
ــًا  ــاك حــدود أو رشوط ســوی أن یکــون هــذا األدب مالئ ــار ولیســت هن یعاجلهــا أدب الکب
ملســتوی األطفــال« )Bergeart, 2000: 17(.  فاملعایــری التــي تســتطیع أن تنقــد وحتکــم علــی 
أدب األطفــال ختتلــف عــن املعایــری بالنســبة ألدب الکبــار )أمحــد ، 2017: 21(.فمــن هــذا 
نجــد أن أدب األطفــال یتســم بخصوصیــات تضبــط املبدعــن بخــالف أدب الکبــار؛ فــأدب 
ــالیب  ــاء بأس ــی االرتق ــدف إل ــه هي ــًا؛ ألن ــًا وتعلیمی ــب تربوی ــا ُیکت ــي م ــّد أن یراع ــل الب الطف

ــری النحــوي املناســب. ــق اســتخدام شــتی أســالیب التعب ــری لألطفــال عــن طری التعب

ــد  ــة، وتزوی ــة للغ ــارات األربع ــة امله ــل يف تنمی ــال یتمث ــي ألدب األطف ــدف التعلیم واهل
ــٍة فصیحــٍة تزیــد مــن ثروهتــم وخرباهتــم اخلاصــة، ألن األدیــب البــارع  األطفــال بثــروٍة لغوی
الــذي یکتــب لألطفــال یســتخدم القامــوس اللغــوي املالئــم  هلــم يف کل مرحلــة مــن مراحلهــم 

العمریــة؛ يف أســلوب فنــي ممتــع  شــیق ُیعجــب األطفــال و الناشــئة . 

لغة قصة األطفال واملراحل العمرية

ــر  ــك عن ــا متتل ــری، ألهن ــام الکث ــال باالهت ــواع أدب األطف ــائر أن ــن س ــة ب ــى القص حتظ
ــخصیاهتا،  ــوات ش ــي إىل أص ــل لیصغ ــذب الطف ــل، فتج ــدة واحل ــارة، والعق ــویق واإلث التش
ویتعــّرف إىل عــوامل جدیــدة، فتنّمــي خیالــه وتفکــریه، وتنّبهــه إىل القیــم اهلادفــة والنبیلــة بطریقة 
ــداين  ــي والوج ــو العق ــاالً يف النم ــرًا فع ــون عن ــن أن تک ــث »یمک ــن؛ حی ــن التلق ــدٍة ع بعی
للطفل«)عویــس، 1985: 33(، کــا أن القصــة أقــرب الفنــون األدبیــة إلــی التعبــری عــن 
احلیــاة واإلنســان؛ إذ إهنــا »ختتــار جوانــب مــن احلیــاة وحتــاول معاجلتهــا بتنســیق بــن العنــارص 
املختلفــة التــی یــؤدي عرضهــا إلــی إثــارة اهتــام الُقــّراء ومتعتهــم. هــذا مــا جعــل القصــة مــادة 
ــن  ــرون، 1393: 162(. م ــي وآخ ــل االتصايل«)کنج ــب املدخ ــها بموج ــة يف تدریس مرغوب
ــرب القصــة الفــن املناســب لألطفــال، ألهنــا تتکــئ عــى الــراث الشــعبي  اجلانــب الثقــايف تعت
والدینــي أول األمــر؛  و تســتمد مادهتــا مــن الــراث الشــعبي أو الــراث الدینــي والتارخيــي، 
»بالرغــم مــن احتوائهــا علــی مواقــف قاســیة فــوق مســتوی إدراك األطفال«)عامــر، 2007: 

90(.  ولکنــه صالــح ألن یعرضهــا علــی األطفــال بلغــة ســهلة قابلــة للفهــم واإلدراك.
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ــال، و توّســع إدراك الطفــل ألهنــا تعرضــه ملواقــَف  ــروح، وتنمــي اخلی فالقصــة هتــذب ال
ــع مراحــل نمــّوه، إالّ أّن  ــم إىل القصــة يف مجی ــاج املتعل وشــخصیاٍت وأحــداث متنوعــة. وحيت

ــٍة عمریــة میوهلــا اخلاصــة إىل نــوٍع معــّن مــن القصــص، وهــي: لــکل فئ

ــة  ــن الثانی ــی س ــًا، حت ــعة تقریب ــة أو التاس ــن الثامن ــن س ــة: م ــرة والبطول ــور املغام 1ـ »ط
ــه  ــة الواقعــة؛ فبعــد أن کان میل ــام باحلقیق ــدأ الطفــل يف االهت ــة عــرة. فیب عــرة، أو الثالث
إلــی مــاوراء بیئتــه، بــدأ یتجــه نحــو التعــرف يف عمــق علــی املظاهــر الواقعیــة املحیطــة بــه، یریــد 
أن یعــرب عــن نفســه، ویلفــت األنظــار إلیــه، ولذلــك تــراه یمیــل إلــی تســلق األشــجار، وللقفــز 
ــا إعجــاب بقصــص املغامــرات واحلدیــث عــن األبطــال،  ــة ویعجــب أی مــن األماکــن العالی

ــی ذلك«)جمــاور، 1976: 346(. ــا إل وم

2 ـ »یمیــل طفــل العــارشة واحلادیــة عــرة إلــی الکتــب التــي تتصــل باملوضوعــات املهمــة 
عنــده کاخلیــل أو الزواحــف، أو العربــات أو القصــص العلمیــة الغامضــة. وفــوق ذلــك فهــو 
ــذات مــع  ــات ال ــی إثب ــة وإل ــی املناقشــات اجلاعی ــه، وحترکــه إل يف حاجــة إلــی کتــب تدفــع ب
ــه  ــدأ إحساس ــايض(، ویب ــداث امل ــة )أو أح ــداث املاضی ــل األح ــم بتسلس ــا هيت ــن، ک اآلخری
بمکانــه مــن الزمــن، ویقــدر رؤیــة کثــری مــن األبعــاد ملشــکلة مــن املشــکالت، وهــو يف حاجــة 
إلــی أدب یعالــج األحــداث واملشــکالت مــن وجهــة نظــر خمتلفــة. ویبــدأ طفــل هــذه املرحلــة 
يف اختــاذ القــدوة واملثــل األعلــی مــن أشــخاص آخریــن غــری الوالدیــن. ولذلــك فهــو يف حاجــة 
ــه  ــزداد إحساس ــن ی ــذا الس ــی. ويف ه ــل األعل ــدوة واملث ــار الق ــی اختی ــاعده عل ــی أدٍب یس إل
بذاتــه، ویمعــن يف طلــب إثباهتــا، وهيتــم بعواطفــه اخلاصــة بــه، وبغــریه، ویبحــث عــن القیــم، 
وینفتــح علــی العــامل فیهتــم بمشــکالته، ولذلــك فهــو يف حاجــة إلــی أدٍب یســاعده علــی عقــد 

صلــٍة بــن القــراءة واألحــداث اجلاریــة« )احلدیــدي، 1988: 102 ـ 101(.

ــة  ــص البطول ــة، وقص ــة الواقعی ــی القص ــنة إل ــن 8 ـ 12 س ــن س ــال م ــل األطف 3ـ و«یمی
ــز.  ــة تتای ــول القرائی ــدأ املی ــة تب ــة هــذه املرحل والشــجاعة، والرحــالت واملغامــرات. ويف هنای
فالذکــور یمیلــون إلــی قصــص املغامــرات واجلاسوســیة، أمــا البنــات فیملــن إلــی القصــص 

 .)346  :1976 العائلیة«)جمــاور، 

ــب  ــع اجلوان ــم م ــب أن تتالئ ــا جي ــل، لكنّه ــرة للطف ــة ومؤث ــادة جذاب ــة م ــٌح أّن القص صحي
التعليميــة النفســية، والثقافيــة،  واللغويــة عنــد املتعلــم؛ والتــي تشــمل »املیــول والدافعیــة 
والرغبــات، واملوقــف جتــاه اللغــة اهلــدف، وغریهــا مــن العوامــل النفســیة التــي تقــوم بــدوٍر 
ــن  ــد م ــرادي، 2017: 109(. فالب ــواد التعلیمیة«)م ــف امل ــار وتصنی ــداد واختی ــرٍی يف إع کب
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مســایرة مــواد التعلــم ملســتویات النمــو وملیــول الناشــئن ورغباهتم يف مجیــع املراحــل التعلیمیة، 
خاصــة يف مرحلتــي الطفولــة واملراهقــة ألهنــا تعــّدان مــن أهــم املراحــل التأسیســیة يف تعّلــم 
ــذب  ــي جت ــادة الت ــار امل ــة يف اختی ــي الدق ــة توخ ــواد التعلیمی ــّدي امل ــي ملع ــك ینبغ ــة، لذل اللغ
ــه إىل التعلــم، وتضعــه عــى الطریــق الصحیــح ملتابعــة دراســته يف  ــد مــن دافعیت املتعلــم، وتزی

ــتقبل. املس

والقصــة کــادٍة تعلیمیــٍة تســتطیع النهــوض باجلانــب النفــي عنــد متعّلــم اللغــة لقدرهتــا 
ــة و النفســیة  ــق رغباهتــا العقلی ــاء جوانــب شــخصیة الطفــل وحتقی ــری النفــي و إن علــی التاث
واالجتاعیــة هلــذا »اعتربهــا النقــاد أشــهر أجنــاس أدب األطفــال لتحقیــق األهــداف الربویــة 
ــزءا  ــد ج ــي تع ــة الت ــة اللغ ــم إن ثقاف ــر، 2007: 179 ـ 178(. ث ــر: عام ــة » )أنظ والتعلیمی
ــة  ــة اللغــة تشــمل معرف ــة ألّن معرف ــم اللغــة، تتجلــی يف النصــوص القصصی أساســیا يف تعلی
ــة وأبنائهــا  ــن الثقاف ــط ب ــدٌة ألهنــا ترب ــٌة وطی ــة عالق ــن اللغــة والثقاف ــة املرتبطــة هبــا. فب الثقاف
أّوالً، وتنقــل الثقافــة ألبنائهــا مــن شــعب إلــی شــعب ومــن جیــل إلــی آخــر ثانیــًا؛  وهــذا یعنــي 
ــر،  ــن ینجح«)جوه ــا، وإاّل فل ــار ثقافته ــّم يف إط ــد أن »یت ــا الب ــة وتعلمه ــة اللغ ــم أی أن تعلی
ــرآن  ــالم، والق ــة اإلس ــي أوال: »ثقاف ــة ه ــذه الدراس ــتهدفة  يف ه ــة املس 2008: 91( والثقاف
الکریــم، وثقافــة أهــل العربیــة، وعاداهتــم، وقیمهــم، وأنــاط التفکــری، واملعتقــدات الســائدة؛ 
والثقافــة التــي تشــری إىل اجلوانب املشــرکة بــن املجتمعــات اإلســالمیة«)الناقة، 2002: 17( 
؛ ثــم  الثقافــة اإلنســانیة عامــًة  ثانیــا ، کــي ینشــأ الطفــل وهــو منفتــٌح عــى الثقافــات املختلفــة 
ــرى  ــا ی ــا ک ــاء إلیه ــه واالنت ــزازه بثقافت ــع اعت ــري م ــايف و الفک ــالق الثق ــن االنغ ــد ع ویبتع
ــاًل موضوعــًا إنســانیًا عامــًا ال خيــص  العنــايت)2009- 85( »إّن موضــوع القصــة یکــون ممثِّ
الثقافــة العربیــة اإلســالمیة وحــده، وإنــا یعــرض يف مجیــع الثقافــات واحلضــارات األخــری«. 
ــز علیهــا  ــم اللغــة ؛ والرکی ــة يف کتــب تعلی لذلــك فمــن الــروري اندمــاج العنــارص الثقافی
ــاب قصــة األطفــال يف البلــدان العربیــة نــاذج  يف قاعــات التدریــس؛ ومــن حســن احلــظ لُکّت
رائعــة تتناســب  وتعلیــم اللغــة لألطفــال و الناشــئة الناطقــن بغــری العربیــة. منهــم مــن ُعنــي 
عنایــة بالغــة بالثقافــة االســالمیة والدینیــة وعرضهــا يف قصصهــم الرائعــة کأمثــال أمحــد شــفیق 
ــن  ــتلهمة م ــص مس ــف.فلهم قص ــواب یوس ــحار، وعبدالت ــودة الس ــد ج ــت، وعبداحلمی هبج
تاریــخ االســالم وثقافتــه القرآنیــة  والتــي تتالئــم مــع املــواد التعلیمــة للغــة العربیــة لألطفــال 

و الناشــئین . 
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ومــن الناحيــة الرتبويــة؛ تتخلــص  املبــادئ الربویــة يف عــدة جمــاالت هــي مبــادئ تنظیــم 
املفیــد  املحتــوى  تقــّدم  وأن  والتکامــل.  واالســتمرار  التتابــع  »وهــي  التعلیمیــة؛  املــادة 
ــد معاجلــة اجلوانــب املختلفــة  ــة عن ــط الربوی ــاك الضواب والنافع«)الناقــة،2002: 20(، وهن
ــة هتــدف عــادًة إىل »وضــع املــادة يف صــورة تتعــدد فیهــا مســتویات الســهولة  للــادة التعلیمی
والصعوبــة والتــدرج، کــا أهنــا هتــدف إىل وضــع املــادة يف صــورة منظمــة حتقــق أهــداف تعلیــم 
ــادئ  ــمل املب ــك تش ــرادي، 2017: 114(، وکذل ــة، 2002: 25 وم ــا« )الناق ــة وتعّلمه اللغ
تتصــل بوضــوح املــادة التعلیمیــة وانقرائیتهــا، ونقصــد بالوضــوح هنــا الســهولة والفاعلیــة يف 

ــم.  ــد رسعــة التعّل ــادة املتعّلمــة، ومهــا أمــران مهــان يف حتدی امل

والوضــوح يف املــواد املطبوعــة حيــدد بعــدة عوامــل مــن أمّههــا: حجــم حــروف الطباعــة، 
ــون  ــل أن یک ــط، ویفض ــوع اخل ــًا، ون ــریًا وواضح ــا کب ــد م ــی ح ــون إل ــادًة  أن یک ــل ع ویفّض
خــط النســخ املســتخدم يف الکلمــة العربیــة املطبوعــة، واملســافات بــن األســطر، ویستحســن 
أن تکــون املســافات واســعة ومرحيــًة، وطــول الســطر املطبــوع، وعــادًة مــا خيضــع هــذا ألعــار 
الدارســن ومســتویاهتم، وانعــکاس الضــوء عــن طریــق الصفحــة املطبوعــة، ویستحســن يف 
هــذه احلالــة أن یکــون الــورق قلیــل اللمعــان. أّمــا االنقرائیــة فتتحــدد بأشــیاء کثــریة تتضمــن 
نــوع املفــردات والراکیــب، وطــول اجلمــل وقرهــا، وطــول الفقــرات وتنظیمهــا، ونوعیــة 
ــلوب  ــوار واألس ــرسد واحل ــاول کال ــة التن ــة، وطریق ــوم التوضیحی ــور والرس ــرة، والص الفک
القصــي. وکذلــك املبــادئ  التــي تتصــل بمحتــوی املــادة التعلیمیــة: جيــب أن یکــون املحتــوی 
ــول واالحتفــاظ هبــا  ــة املی املعــريف متصــاًل بخــربات املتعّلمــن وأغراضهــم، وذلــك ألّن تنمی
یتطلــب أن یکــون املحتــوی ذا داللــة ومعنــی بالنســبة إلــی املتعّلمــن، وأن یتحــرك مــن 
املألــوف لدهيــم، وأن یتصــل بــا یعرفــون أو یــودون معرفتــه حتــی یمکنهــم فهمــه وتصدیقــه 
ــم  ــي ک ــا تعن ــة هن ــتخدام، والکفای ــة لالس ــارف کافی ــون املع ــي أن تک ــا ینبغ ــتخدامه. ک واس
املحتــوی وفائدتــه للدارســن ومناســبته خللفیاهتــم العلمیــة والثقافیة)أنظــر: الناقــة، 2002: 

26 ـ 25(. 

وأّمــا املبــادئ التــي تتصــل بمناســبة املــادة وإمکانیــة تدریســها، فنقصــد هبــا مناســبة املــادة 
لتحقیــق األهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا، ومناســبتها لتحقیــق تعّلم فعــال ملهــارات اللغة، 
وأن تتاشــى مــع األغــراض واألهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا؛ »أمــا القابلیــة للتدریــس 
فتعنــي مــدی اتفــاق املــادة مــع مبــادئ التدریــس اجلیــد، ومــدی مــا تؤدیــه مــن االســتمرار يف 
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تنمیــة املهــارات، وتزویــد املتعلــم بثــروٍة لفظیــٍة غنیــٍة، ومــدی متکینهــا للــدارس مــن التعامــل 
ــات  ــارات واحلاج ــدرات وامله ــة يف الق ــروق الفردی ــا للف ــًا، ومقابلته ــفویًا وحتریری ــة ش باللغ
واملیــول، کــا یدخــل يف هــذا الســیاق مــدی تنوعهــا وثــراء مــا تقدمــه للمعلــم مــن اقراحــات 
تعینــه علــی التدریــس« )املصــدر نفســه: 26 ومــرادي، 2017: 115(. ومراعــاة هــذه املبادئ 
أمــر مهــم للغایــة يف تعلیــم املبتدئــن،  ألن تقدیــم املــادة التعلیمیــة بطریقــة حمببــة جتــذب املتعلــم 
وتشــعره بالراحــة، ومراعــاة الفواصــل بــن الســطور، وتشــکیل احلــروف، وحجــم املفــردات، 
ــي لــدي الطفــل،  ــا تؤثــر عــى اجلانــب النف وعالمــات الرقیــم، والصــور امللونــة وغریه
ویزیــد رغبتــه يف التعلــم، لذلــك جتــب مراعــاة هــذه األمــور عنــد اختیــار القصــص التعلیمیــة. 

أمــا مــن الناحيــة اللغويــة؛ فتتألــف املــادة التعلیمیــة مــن العنــارص اللغویــة املختلفــة 
کاحلــروف، واألصــوات، واملفــردات، والراکیــب، والُبنــى املتعددة،وجيــب عــى معــّد املــواد 
التعلیمیــة معرفتهــا ، وحتلیلهــا، وانتقــاء مایتناســب منهــا مــع مســتوى املتعلمــن، وحاجاهتــم. 
»ُتعــّد املــادة التعلیمیــة أساســًا لتعلیــم اللغــة، واللغــة نظــاٌم، بــل عندمــا نحللهــا ســنجد أهنــا 
ــذي  ــوات، ال ــام األص ــد نظ ــن أوالً نج ــم، فنح ــام النظ ــة نظ ــا يف احلقیق ــام، إهّن ــن نظ ــر م أکث
ــب.  ــة أو الرکی ــدوره إىل نظــام البنی ــؤدي ب ــذي ی ــه نظــام األشــکال )الکلمــة(، ال یتمکــن من
وهــذه األنظمــة الثالثــة تــؤدي إىل نظــاٍم رابــع هــو نظــام املعنــى. لذلــك فنحــن عندمــا نــرع 
ــة  ــذه األنظم ــٍل هل ــٍل کام ــاج إىل حتلی ــة نحت ــادة التعلیمی ــه امل ــار من ــوّد أن نخت ــا ن ــد م يف حتدی

 .)116  :2017 املتعددة«)مــرادي، 

وإّن االهتــام بســّن املتعلمــن أمــٌر يف غایــة األمهیــة فایصلــح للصغار مــن املــواد التعلیمیة، 
الیصلــح للکبــار مــن ناحیــة اختیــار املفــردات والراکیــب والعبــارات،و األمثلــة مــن حیــث 
ــة  ــة إىل ثــالث مراحــل؛ »املرحل ــة اللغوی ــد ُقّســمت املراحــل التعلیمی املســتوی اللغــوي . وق
اإلبتدائیــة، واملرحلــة املتوســطة، واملرحلــة املتقدمــة. إن املســتوی اإلبتدائــي یعــرّب عــن مرحلــة 
ــه مــن أن یألــف أصواهتــا وتراکیبهــا.  ــة املهــارات األساســیة للغــة عنــد الطالــب، ومتکین تنمی
ــا  ــع نطاقه ــیة وتوس ــارات األساس ــذه امله ــت ه ــة تثبی ــن مرحل ــرب ع ــط یع ــتوی املتوس واملس
وزیــادة الثــروة اللغویــة عنــد الطالــب، أمــا املســتوی املتقــدم فیعــرب عــن مرحلــة االنطــالق يف 
االســتخدام اللغــوي« )طعیمــة، 1989: 47(. وهــذا األمــر الیقتــر عــى اجلانــب اللغــوي 
فقــط، بــل ینطبــق عــى اجلوانــب األخــرى النفســیة والربویــة واالجتاعیــة، ألننــا نقــدم مــادًة 
ــم،  ــم، وأعاره ــع طبیعته ــادة م ــذه امل ــب ه ــي أن تتناس ــئة، وینبغ ــال والناش ــة لألطف تعلیمی

ومســتوى تفکریهــم. 
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ــم بالقصــص القصــریة واألناشــید مــع مراعــاة  ــال هيت فمســتوى املبتدئــن عــى ســبیل املث
الفــارق بــن أهــل اللغــة والناطقــن بغریهــا، کــا یقــول الدجاين؛«مســتوى املبتدئــن القصــص 
ــة  ــة العربی ــن باللغ ــج الناطق ــن مناه ــالف ب ــد اخت ــاك بالتأکی ــون هن ــب أن یک ــاين جي واألغ
ــن  ــة، لک ــتوى اجلامع ــى مس ــة ع ــة العربی ــن باللغ ــری الناطق ــن غ ــن م ــباب واملتعلم ــن الش م
ــدة بأســلوب لطیــف وســهل. إن  ــر بعــض املفــردات الشــائعة املفی ــد توف قصــص األطفــال ق
ــز قصــص األطفــال القصــریة  تشــجیع متعلمــي اللغــة عــى ممارســة القــراءة مــن خــالل حتفی
للواجبــات املنزلیــة واإلجابــة عــن أســئلة الفهــم ملارســة التحــدث والکتابــة هــو دور املعلــم« 
)Al-dajani, 2019: pp 288 – 289(. کــا ُیعــّد الوضــوح مــن مقومــات القصــة التعلیمیــة؛ 

»مــن املهــم أن یکــون النــص األديب واضًحــا يف بیانــه، مــن الســهل تکوینــه ودون املبالغــة يف 

اخلیــال« )الشــیخ، 1997: 115 ـ 114(، وإّن حجــم القصــة یلعــب دورًا بــارزًا يف تفضیلهــا 
عــى ســائر الفنــون األدبیــة؛ و«جتعــل القصــة مهمــة القــراءة عنــد الدارســن أمــرًا ســهاًل وذلــك 
بســبب کوهنــا بســیطة وقصــریة إذا قارّناهــا باألجنــاس األدبیــة األخــری« )جالئــی 1391: 
96(، وتعــد القصــة مــن الوســائل التعلیمّیــة الشــّیقة وال ســّیا للتالمیــذ يف املرحلــة االساســیة. 

ــر يف  ــال تؤث ــة لألطف ــدة املوجه ــة اجلّی ــان ) 1978: 115( رشوط القص ــر رمض ــد ذک وق
تعلیــم اللغــة هلــم، ومــن أمههــا مــا یــي: »1ـ البدایــة املشــوقة التــي جتــذب الطفــل.2ـ احلــرکات 
الرسیعــة، واالهتــام بتطــور موضــوع القصــة.3ـ األحــداث املنطقیــة التــي توصــل إلــی هنایــة 
ــد  ــه.4ـ التحدی ــدق وأمان ــج بص ــي تعال ــر، والت ــی ال ــری عل ــا اخل ــر فیه ــة، ینت ــة مقنع طبیعی
الواضــح ملــکان األحــداث، وزماهنــا.5ـ احلــوار الطبیعــي بــن الشــخصیات.6ـ الکلــات 
ــم  ــی فه ــل عل ــدرة الطف ــول.7. ق ــدود املعق ــه يف ح ــراء لغت ــام بإث ــع االهت ــل م ــبة للطف املناس
ــی یتمکــن الطفــل مــن إدراکهــا.9ـ وضــوح  ــة، حت االنفعــاالت.8ـ عــدم االغــراق يف الرمزی
املغــزی، وجــدة الفکــر.10ـ مناســبتها لقیــم املجتمــع الدینیــة، واخللقیــة والربویــة.11ـ مراعاة 
الطــول املناســب.12ـ االهتــام بالصــور، کعنــر موضــح لألحــداث، ومبســط هلــا، ومشــوق 
لقرائتهــا.13ـ خماطبــة الطفــل، وعــدم االکتفــاء باحلدیــث عنــه.14ـ غلبــة الطابــع املــرح علــی 

جــو القصــة، والدعــوة إلــی الســعادة واخلــری واألمــل.« 

ــق واملراجعــة؛، واحلــرص  ــة »التدقی ــارة کــادة تعلیمی ینبغــي أن یضــاف للقصــص  املخت
علــی جتنــب اخلطــأ، أو اإلســاءة غــری املتعمــدة، ألننــا نقــدم هــذه املــادة إلــی عنــارص )األطفال( 
غــری قــادرة علــی محایــة نفســها، وال متتلــك وســائل التمییــز أو النقــد، بــل تتقبــل کل مــا یقــدم 
هلا«)عطــا، 1994: 77(.  هکــذا فــإن قصــة األطفــال أداة تربویــة و تعلیمــة صاحلــة جلعلهــا 
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کــادة تعلیمــة لتعلیــم اللغــة العربیــة ألهنــا تغــرس القیــم الربویــة يف نفــوس األطفــال و 

تزیدهــم ثــروة لغویــة تســاعدهم علــی خمزوهنــم الثقــايف املنفتــح. 

أسباب مالءمة قصة األطفال للمحتوی التعليمي  

إّن الفــن القصــي عمومــًا مــن أکثــر األجنــاس األدبیــة مناســبًة لصفــوف تعلیــم اللغــة الثانیــة. 
ومرجــع ذلــك إلــی أن هــذا اجلنــس األديب یتصــل اتصــاالً مبــارشًا بحیــاة الدارســن، حیــث 
ــا  ــة وجتارهب ــاة الیومی ــن احلی ــانیة م ــخصیات إنس ــداث وش ــف وأح ــی مواق ــوء عل ــي الض یلق
وعالقاهتــا وتعقیداهتــا. ویشــری الباحثــون إلــی أن القصــة ومنهــا قصــة األطفــال بصــورة خاصة 

تعــد أکثــر الفنــون القصصیــة مالءمــة وفائــدة يف هــذا املجــال، وذلــك لألســباب اآلتیــة:

1ـ قصــة األطفــال نــص لــه طــول حمــدود، ممــا جيعلــه مناســبًا لصفــوف تعلیــم اللغــة الثانیــة. 
فیمکــن دجمهــا يف اخلطــة الدراســیة متناســبا مــع الوقــت الــدرايس املحــدود للصــف، ویســهل 

علــی الطالــب التعامــل معهــا فــال یشــعر باخلــوف لطــول النــص. 

ــف  ــع خمتل ــبة م ــا متناس ــا جيعله ــریًا، مم ــًا کب ــال تنوع ــة األطف ــات قص ــوع موضوع 2ـ تتن
العمریــة.  والفئــات  واألذواق  االهتامــات 

3ـ تتعــدد أســالیبها وتتفــاوت بشــکل کبــری، ممــا جيعلهــا مناســبة لــکل املســتویات اللغویــة 
مــن املبتــدئ إلــی املتقــدم، ولــکل الفئــات العمریــة للصغــار والکبــار.

ــداث  ــن األح ــددًا م ــددًا حم ــاول ع ــدة، وتتن ــرة واح ــول فک ــال ح ــة األطف ــدور قص 4ـ ت
ــم يف  ــتت انتباهه ــال یتش ــز، ف ــی الرکی ــة عل ــة الثانی ــاعد داريس اللغ ــا یس ــخصیات، مم والش
حماولــة الربــط بــن الشــخصیات واألحــداث املتعــددة. وهــذا مــا تؤکــده الدراســة التــي 
ــة  ــو اللغ ــل دارس ــذي یفض ــص األديب ال ــة الن ــول نوعی ــکان)Arikan, 2005( ح ــا أری أجراه
ــة  ــدون أن قص ــة جي ــة الثانی ــی أن داريس اللغ ــج إل ــارت النتائ ــد أش ــه. فق ــل مع ــة التعام الثانی

ــدًا.  ــا تعقی ــاوالً وأقله ــة تن ــوص األدبی ــهل النص ــال أس األطف

ــا  ــدودًا إلیه ــارئ مش ــاه الق ــی انتب ــال یبق ــة األطف ــداث قص ــع يف األح ــد الرسی 5ـ التصاع
ــدة. ــة وفائ ــر متع ــة أکث ــة التعلیمی ــن العملی ــل م ــم جيع ــر مه ــذا عن ــا، وه ــًا ألحداثه ومتابع

ــة،  ــالت املختلف ــعًا للتأوی ــاالً واس ــال جم ــة األطف ــا قص ــریة ومنه ــة القص ــي القص 6ـ تعط
وقــراءة مــا بــن الســطور؛ ألن أســلوهبا املختــر یعتمــد علــی تــرك بعــض اجلوانــب الفکــرة 
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املعروضــة مفتوحــًا الســتنتاج القــارئ )أنظــر: الکحــالين، 2014: 600 ـ 599(.  هــذا هــو 
اجلانــب األهــم لقصــة األطفــال  والــذي یتیــح للمعلــم واملتعلــم جمــاال واســعا ملناقشــة القضایــا 
االجتاعیــة والفکریــة يف قاعــات تدریــس اللغــة العربیــة لألطفــال والناشــئن لتنمیــة مهــارات 
ــع املراحــل العمریــة رشط أن تتناســب القصــة مــع ســّن  التفکــری الناقــد  لدهيــم ویشــمل مجی

ووعــي املســتمعن إلیهــا. 

ــي  ــب الت ــا، واجلوان ــي حتققه ــداف الت ــالل األه ــن خ ــة م ــة القص ــّرف إىل أمهی یمکــن التع
ــد الطفــل، ومــن أمههــا: تنمیهــا عن

1ـ دعــم اجلانــب األخالقــي لــدی الطفــل، بــا تتضمنــه القصــة مــن معــاٍن وقیــٍم مفیــدٍة. 2ـ 
تکویــن املیــل للقــراءة، واخلــروج هبــا عــن دائــرة الکتــاب الــدريس إلــی القــراءة احلــرة.3ـ زیادة 
ــدة.4ـ مســاعدة الطفــل  ــب اجلدی ــارات والراکی ــاظ والعب ــة، مــن خــالل األلف ــروة اللغوی الث
ــتخدامًا  ــة اس ــتخدام اللغ ــن اس ــالمة.5ـ متکــن الطفــل م ــرة بانطــالق وس ــن فک ــری ع يف التعب
ســلیًا. 6ـ تنمیــة اإلحســاس باجلانــب اجلــايل للغــة.7ـ إدخــال املتعــة والســعادة علــی الطفــل 
مــن خــالل کشــف لغــز، أو اســتغالل ذکاء، أو تنمیــة معلومــة قیمــة مثالیــة. 8-تنمیــة املواهــب 
الفنیــة لــدي الطفــل، عــن طریــق النشــاط التمثیــي ألحــداث القصــة، أو عــن طریــق التصویــر 
علــی الــورق لبعــض الشــخصیات، أو أحــداث القصــة.9ـ تنمیة اجلانــب الثقــايف واملعريف.10ـ 
اشــباع املیــل للعــب عنــد األطفــال، إذ قــد تعکــس القصــة اجلانــب املــرح مــن احلیــاة، کــا تــربز 
ــر:  ــیس )أنظ ــة واألحاس ــف األمزج ــك خمتل ــّبع بذل ــری، فتتش ــل املث ــواع العم ــن أن ــری م الکث

املصــدر نفســه: 78 ـ 77(.

ویمکــن القــول إن اهلــدف مــن قصــص األطفــال إکســاهبم قــوة املالحظــة، وزیــادة 
ــة،  ــتویاهتم العقلی ــًا ملس ــطور تبع ــن الس ــا ب ــراءة م ــی ق ــدرة عل ــال والق ــل اخلی ــز، وصق الرکی
واخلربیــة والتحلیــل مــن خــالل احلــوار وأحــداث القصــة. وفضــاًل عــن ذلــك،  تســاعد 
ــة نحــو القــراءة واالطــالع، واأللفــة بالکتــاب )أنظــر:  القصــة علــی تکویــن اجتاهــات إجيابی
اللغویــة،  تعلمــه  مراحــل  يف  الطفــل  یــزود  300(.ألنــه   :1984 والببــالوي،  رمضــان 
ــي،  ــي، التقن ــور العلم ــع، والتط ــروف املجتم ــة، وظ ــاس، والطبیع ــن الن ــتی ع ــات ش بمعلوم
کــا تــزوده بمعلومــات عامــة مــن األدب والدیــن والتاریــخ واجلغرافیــا والسیاســة واالقتصــاد 
ــر  ــم يف أم ــذا مه ــي و ه ــي و االجتاع ــل العاطف ــي ذکاء الطف ــب  ینم ــذا اجلان ــاع. فه واالجت

ــال. ــة لألطف ــة العربی ــم اللغ تعلی

املصمــم  التعلیمــي  للمحتــوی  أخــری  میــزات  نضیــف  أن  یمکننــا  ســبق  مــا  وفــق 
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ــد  ــه خال ــا رصح ب ــب م ــا حس ــن بغریه ــة للناطق ــة العربی ــم اللغ ــال ملتعل ــة األطف ــی قص عل
أمحــد)2017: 110- 111( مثــل: إمــداد املتعلــم بالتشــویق املطلــوب إلکــال العلمیــة 
ــة  ــروة اللغوی ــده بالث ــد؛ وتزوی ــة؛ و التدریــب علــی حســن اإلصغــاء واالســتاع اجلی التعلیمی
ــداد  ــب؛ واإلع ــکاره باألســلوب املناس ــری عــن أف ــلیمة والتعب ــح واللغــة الس والنطــق الصحی
اجلیــد ملتعلــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغریهــا لکیفیــة القــراءة و  نمــو الــذوق واحلــس الفنــي؛ 
ــة  ــم اللغــة بشــکل عــام لتنمی ــة، وهــذا أمــر مطلــوب يف متعل ــم التخیلی ــة قــدرت املتعل وتنمی
ــي  ــوی التعلیم ــی املحت ــد، 2017: 111 ـ 110(. حيظ ــکالت » )أمح ــل املش ــی ح ــه عل قدرت
هبــذه املیــزات اذا کانــت القصــص املختــارة مــن أدب األطفــال  تقــدم خــربًة ذات داللــة 
للطفل،منســجمة  مــع املعایــری الربویــة واالجتاعیــة للطفــل، متناولــة مفاهیــم احلــق، واخلــری، 
واجلــال، لتقــدم القصــة يف قالــب یغلــب علیــه اجلانــب اخلیــايل، أو البطــويل، أو التهذیبــي، أو 
التارخيــي، أو الفکاهــي، أو جانــب األحاجــي واأللغــاز، وأن تنمــي اجلانــب املعــريف والثقــايف، 
وتتضمــن بعــض الکلــات، والراکیــب اجلدیــدة، وأن یکــون اجلانــب الرمــزي يف القصــة يف 
ــد  ــي ق ــب الت ــاظ والراکی ــن األلف ــو م ــم واإلدراك، وأن ختل ــث الفه ــن حی ــل م ــاول الطف متن
جتــرح رشحيــة مــا مــن األطفال)املصــدر نفســه: 84(. لذلــك االختیــار املناســب للقصــة عامــٌل 

ــة.  ــم اللغــة الثانی ــًة يف صفــوف تعلی ــًة فعال ــٌس جلعلهــا وســیلًة تعلیمی رئی

  العوامل املؤثرة يف حتديدمعايري املحتوی التعليمي املناسب للناطقنی بغري العربية   

ــًا  ــن وموافق ــوي للدارس ــتوی اللغ ــبًا للمس ــار مناس ــص األديب املخت ــون الن ــّد أن یک والب
الهتاماهتــم، وأن یولــد دافعــًا قویــًا للتعّلــم والــدرس. فتتلخــص أهــم معایــری اختیــار 
املحتــوی القصصــی لتعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغریهــا، يف کــون القصــة  موجهــًة إلــی 
متعلمــي العربیــة بشــکل عــام؛ وکوهنــا مناســبًة لتنمیــة الکفایــة اللغویــة والکفایــة التواصلیــة؛ 
وکوهنــا قصــریًة وســهلًة نســبیًا يف بســاطة األحــداث، وســهولة العقــدة، واالعتــاد علــی الــرسد 
املبــارش، وقلــة التقنیــات الفنیــة القصصیــة املســتعملة؛ وکــون لغتهــا ســهلًة، مقربــة مــن اللغــة 
الواقعیــة، وبعیــدة عــن اإلغــراق يف األدبیــة؛ لئالیتعــرض الطلبــة لصعوبــات لغویــة معقــدة؛ 

ــايت،2009، 85(. ــة املعقــدة )العن ــة مــن التوجهــات السیاســیة واإلیدیولوجی وکوهنــا خالی

وهناك عوامل تؤثر يف جذب األطفال لتعّلم اللغة األجنبیة، وهذه العوامل هي: 

ــة الوجــدان لــدي الطفــل،  1ـ عوامــل تتعلــق باهلــدف واملضمــون، ونقصــد هبــا:1ـ خماطب
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وتضمــن القصــة مــا یدخــل البهجــة واملتعــة للطفل،واجلانــب اخلیــايل، والبطــويل، واحتوائهــا 
علــی خــربة ذات داللــة للطفــل، وعلــی مــا یثــری الرغبــة يف املعرفــة، وحتمیــل القصــة بعضــًا مــن 
حضــارة أمتــه واحتــواء القصــة علــی مواقــف حیاتیــة تســاعده يف االتصــال بغــریه، وتضمینهــا 
ــری  ــق واخل ــم احل ــا ملفاهی ــع، وتناوهل ــة املجتم ــة بثقاف ــال القص ــاع، واتص ــالیب اإلقن بعــض أس

واجلــال، ومراعــاة حــارض الطفــل ومســتقبله، واحتــواء القصــة علــی فکــرة مفیــدة.

2ـ عوامــل تتعلــق باإلطــار الفنــي للقصــة، ونقصــد هبــا:1ـ تتابــع األحــداث بشــکل یفهــم 
الطفــل.2ـ ســهولة الــرسد يف القصــة.3ـ تلقائیــة احلــوار.4ـ رمزیــة القصــة ـ إن وجــدت ـ تکــون 
يف متنــاول فهــم الطفــل. 5ـ إمــکان الطفــل اســتنتاج مــا تســتهدفه القصــة. 6ـ إمــکان تقدیــم 

حــل بدیــل، أو أکثــر مــن الطفــل. 

ــة  3ـ عوامــل تتعلــق بلغــة القصــة وأســلوهبا؛ 1ـ کســهولة اللغــة: ألفاظــًا وتراکیــب وغلب
الصــور املحسوســة. 3ـ صحــة اللغــة نحویــًا. 4ـ اإلیقــاع املوســیقي ـ إن أمکــن ـ لبعــض 
الراکیــب اللغویــة. 5ـ االقتبــاس ـ ولــو باملعنــی ـ مــن القــرآن الکریــم. 6ـ التکــرار. 7ـ زیــادة 

ــه( ــدر نفس ــر: املص ــوم.) )أنظ ــیاق مفه ــة يف س ــروة اللغوی الث

ینبغــي للمحتــوی التعلیمــي لألطفــال والناشــئة اإلیرانیــن مــن حیــث مقروئیتــه أن یکــون 
املحتــوی الــذي یقــرؤه الطفــل حمتــوی قرائــي خــاٍل مــن الصعوبــة النســبیة، وحيقــق النجــاح 
يف القــراءة الرسیعــة وفهمهــا والتمتــع هبــا، ألن هــذا املحتــوی لیــس مســتودعًا للمعرفــة 
فقــط، وإنــا هــو وســیلة لتعلیــم اللغــة، وهــذا مــا یؤکــد أن یکــون املحتــوی التعلیمــي لتعلیــم 
ــًا وإخراجــًا، بحیــث  ــة: لغــة ومضمون ــة لعوامــل اإلنقرائی األطفــال ترمجــة صحیحــة وصادق
ــن  ــه وشــکله. وم ــع بمضمون ــل الطفــل منشــدًا إلیــه راغبــًا يف قراءتــه ومتابعتــه والتمت جتع
ــة  ــول قص ــرت ح ــي ُذِک ــری الت ــذه املعای ــون أن کل ه ــری الباحث ــتعراضه، ی ــم اس ــا ت ــالل م خ
األطفــال لتعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغــری العربیــة بشــکل عــام، هــي تصلــح أن تکــون 
ــال  ــة لألطف ــة العربی ــم اللغ ــم وتعل ــج تعلی ــال يف برام ــة األطف ــار قص ــبًا الختی ــارًا مناس معی

ــن.  ــئة اإلیرانی والناش

االستنتاج و املناقشة

توصلــت الدراســة احلالیــة يف حتدیــد أهــم معایریاملحتــوى التعلیمــي املناســب لتعلیــم 
ــي: ــا ی ــص فی ــج تتلخ ــی نتائ ــران، إل ــال يف إی ــة لألطف ــة العربی اللغ
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جيــب أن یکــون املحتــوی التعلیمــي مناســبًا للمــزاج النفــي والثقــايف واالجتاعــي - 

والدینــي لألطفــال اإلیرانیــن، ولقصــة األطفــال خصائــص جتعلهــا صاحلــة ملــادة تعلیــمية 
لتعلیــم اللغــة العربیــة ألهنــا تتصــل اتصــاالً مبــارشًا بحیــاة األطفــال املتعلمــن، وتغــرس القیــم 

الربویــة يف نفوســهم وتزیدهــم ثــروة لغویــة .

إن جانــب األهــم لقصــة األطفــال أســلوبه املختــر الــذي یعتمــد علــی تــرك بعــض - 
اجلوانــب الفکــرة املعروضــة مفتوحــًا الســتنتاج القــارئ والــذي یتیــح للمعلــم واملتعلــم جمــاال 
ــال  ــة لألطف ــس اللغــة العربی ــة يف قاعــات تدری ــة والفکری ــا االجتاعی واســعا ملناقشــة القضای
والناشــئن لتنمیــة مهــارات التفکــری الناقــد لدهيــم ویشــمل مجیــع املراحــل العمریــة رشط أن 

تتناســب القصــة مــع ســّن ووعــي املســتمعن إلیهــا. 

تشــریمعایری اختیــار القصــص املناســبة لتعلیــم العربیــة لألطفــال والناشــئة اإلیرانین - 
للمحتــوى التعلیمــي  إىل  التناســق بــن اجلانــب الثقــايف للغــة و املهــارات اللغویــة ، أي کــون 
نظــام للمحتــوی التعلیمــي یشــمل قصصــا خمتــارة  هتتــم بفلســفة املجتمــع وباســتخدام مجــايل 

وممتــع للغــة یتعامــل معهــا املتعلــم واملعلــم؛ یعــد أهــم خصیصــة للمحتــوی التعلیمــي. 

إیــران بلــٌد إســالمٌي، وعلینــا النظــر إلــی هــذه املیــزة عنــد اختیــار املحتــوی التعلیمي. - 
ــن  ــدًة ع ــراين؛ وبعی ــالمي اإلی ــج اإلس ــة للمنه ــارة  موافق ــة املخت ــوص القصصی ــون النص فک
االنحرافــات العقائدیــة التــي تشــوش فکــر األطفــال املتعلمــن؛ وکوهنــا قریبــة مــن العــادات 
ــال يف  ــة األطف ــاب قص ــة. ولُکّت ــم للغای ــر مه ــوی؛ أم ــث املحت ــن حی ــة م ــة اإلیرانی االجتاعی
البلــدان العربیــة نــاذج رائعــة مســتلهمة مــن تاریــخ االســالم وثقافتــه القرآنیــة  والتــي تالئــم 

تعلیــم اللغــة العربیــة لألطفــال والناشــئة الناطقــن بالفارســیة. 

ــة اختیاراملحتــوى التعلیمــي وتألیــف املــواد التعلیمیــة يف جمــال تعلیــم -  ختضــع عملی
العربیــة لألطفــال اإلیرانیــن ملعایــری تتضمــن األهــداف وحاجــات املتعلمــن وبیئتهــم، ومــن 
أمههــا : الصــدق، والّداللــة، وتلبیــة حاجــات املتعلــم يف احلیــاة الیومیــة واألمهیــة، واملیــول و 

االهتامــات ، وقابلیــة التعلــم، والعاملیــة.

البــد مــن مســایرة املــواد التعلیمیــة ملیــول الناشــئن ورغباهتــم، خاصــة يف مرحلتــي - 
الطفولــة واملراهقــة، ألهنــا تعــّدان مــن أهــم املراحــل التأسیســیة يف تعّلــم اللغــة، لذلــك 
ینبغــي ملعــّدي املــواد التعلیمیــة تقدیــم املــادة التعلیمیــة بطریقــة حمببــة جتــذب املتعلــم وتشــعره 
املفــردات،  وحجــم  احلــروف،  وتشــکیل  الســطور،  بــن  الفواصــل  کمراعــاة  بالراحــة، 
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ــي لــدي الطفــل،  ــا تؤثــر عــى اجلانــب النف وعالمــات الرقیــم، والصــور امللونــة وغریه
ــة  ــة املختلف ــارص اللغوی ــة العن ــة معرف ــواد التعلیمی ــّدي امل ــى مع ــم، فع ــه يف التعل ــد رغبت ویزی
کاحلــروف، واألصــوات، واملفــردات، والراکیــب، والُبنــى املتعــددة، وانتقــاء مایتناســب منهــا 

ــم. ــن، وحاجاهت ــتوى املتعلم ــع مس م
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چكيده
ــی  ــان ایران ــودکان و نوجوان ــه ک ــان ب ــوزش زب ــرای آم ــزاری مناســب ب ــودک، اب ــتانی ک ــات داس ادبی
ــا و  ــی آن ه ــای زبان ــت مهارت ه ــد و تقوی ــرای رش ــع و جــذاب اســت و ب ــری بدی ــرا هن اســت؛ زی
ــایر  ــه آن را از س ــی دارد ک ــتان ویژگی های ــن رو، داس ــت. ازای ــر اس ــیار مؤث ــان بس ــوۀ تخیلش ــی ق حت
ــتفاده از  ــه اس ــر موجــب می شــود ک ــن ام ــد و همی ــز می کن ــان و درام( متمای ــی )شــعر، رم ــواع ادب ان
آن در کالس هــای آمــوزش زبــان موردعنایــت قــرار گیــرد. با وجودایــن، انتخــاب محتــوای آموزشــی 
ــاب  ــد انتخ ــرا فرآین ــود؛ زی ــتانی می ش ــر داس ــتفادۀ ه ــع از اس ــب، مان ــادار و متناس ــای معن و متن ه
ــان و  ــن زب ــوزش نوی ــتانداردهای آم ــل و اس ــه عوام ــه ب ــا توج ــد ب ــب، بای ــی مناس ــوای آموزش محت
ــرد. در ایــن پژوهــش  ــا دقــت و ظرافــت دوچنــدان انجــام پذی خلقیــات زبان آمــوزان و محیطشــان، ب
ــِن  ــاب مت ــرای انتخ ــی ب ــای علم ــن معیاره ــی در تعیی ــی تحلیل ــا روش توصیف ــود ب ــش می ش کوش
مناســب بــرای آمــوزش زبــان عربــی بــه کــودکان و نوجوانــان فارســی زبان، گامــی بــه جلــو برداشــت 
ــه در  ــرار داد ک ــه ق ــان را موردتوج ــودکان و نوجوان ــی ک ــل عرب ــتان اصی ــتفاده از داس ــکل اس و مش
محتــوای آموزشــی زبــان عربــی بــه کــودکان و نوجوانــان ایرانــی به نــدرت اســتفاده می شــود. نتایــج 
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ازجملــه معیارهــای مهــم بــرای انتخــاب محتــوای آموزشــی مناســب 
بــرای به کارگیــری داســتان کــودکان: توجــه بــه فرهنــگ ایرانــی اســالمی و اشــتراکات فرهنگــی بیــن 
ایــران و عــرب؛ ایجــاد انگیــزه و تقویــت بیشــتر مهــارت زبانــی؛ جذابیــت متــن و لــذت بــردن از آن؛ 

ــاال رفتــن ســطح درک متــن و مهــارت زبانــی اســت. و در کنــارش ب
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Abstract

“Children’s fictional literature” is a suitable tool for educating Iranian young 
people for two reasons: it is an original and attractive art that works to develop 
their linguistic and expressive skills, and provides them with interesting 
images; also it has qualities that distinguish it from other literary genres 
)poetry, novels, and drama(, which makes it more suitable for foreign language 
classes. However, the problem of choosing educational content, and selecting 
meaningful and appropriate story texts based on the features of learners, 
stands in the way of achieving this goal, because it is a process that needs 
accuracy and good choice in view of the factors and standards surrounding the 
learners and their environment, and modern methods of education. Moreover, 
the educational program for Arabic language in the middle stage in Iran was 
not intended to choose original fictional texts from Arabic children’s fictional 
literature, so employing children’s fictional literature in teaching Arabic to 
children and adolescents in Iran has become a matter worthy of attention 
to obtain the scientific criteria for the selection of appropriate texts to teach 
Arabic in Middle school. So this study suggests a solution to this problem 
based on the descriptive-analytical approach. Whereas the results of the study 
concluded that the important criteria for choosing the appropriate educational 
content for employing the children’s story are summarized for the safety of the 
language and the correct cultural use of it, cultural sharing in religious values 
and the distance from monotony and linguistic dryness in order to increase 
linguistic competence, and develop the ability to understand and enjoy the 
fictional text. Thus, it would be a starting point in building a new curriculum 
suitable for Iranian children and young people in the current era.
Keywords: Educational content, children’s story, teaching Arabic, Iranian 
children and adolescents.
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