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ملخص البحث

ييدف البحث الى معرفة عمى القيم السائدة في قصص االطفال الكردية  ،والفروق ذات الداللة

االحصائية بين المجموعات القيمية .وفي االطار النظري استعرضت تعريفات لمقيمة  ،كما عرضت
لدرسات السابقة واىم النتائج التي توصمت الييا.
مجموعة من ا ا
جرء تحميل لمحتوى  41قصة من قصص االطفال الكردية
ولتحقيق اىداف البحث تطمب ا ا

والمترجمة الى المغة العربية وفق تصنيف وايت .وبعد التاكد من ثبات ىذه االداة توصل الباحث الى
النتائج التالية :

حصمت مجموعة القيم المعرفية والقيم الجسمانية عمى اعمى النسب  ،بينما حصمت مجموعة القيم

االخالقية والعممية والوطنية والقومية عمى ادنى النسب .كما وجد ان ىناك فروق ذات داللة احصائية بين
لتكرارت المتوقعة في مجاميع القيم الجسمانية والترويحية.
لتكرارت المالحظة وبين ا ا
ا ا

ويعتقد الباحثون ان ىذه النتيجة جاءت متفقة مع حقيقة ان المعرفة ىي االساس في سمم مستويات

البناء المعرفي  ،وان كتاب القصص اعطوا اىمية ليذا الجانب .كما ان ورود القيم الجسمانية بيذه المرتبة
العالية ينسجم مع طبيعة مرحمة الطفولة التي تمتاز بالنشاط والحوية  ،فضالً عن حقيقة اخرى تتعمق
لجغرفية لممنطقة الكردية التي تتميز بوعورة جباليا وكثرة وديانيا والتي تتطمب طاقة جسمية
بالطبيعة ا ا
عالية لمن بعيش فييا.

اىمية البحث والحاجة اليو -:

دابت المجتمعات عبر الزمن ان تكون ليا قيما او تعيش في اطار قيمي خاص بكل منيا حسب

مرحل تطورىا  ,وليس معنى ىذا ان ابناء المجتمع صور متشابية بل ان لكل فرد اطاره القيمي الخاص
ا

فرد المجتمع الواحد من القيم المشتركة ما يشعرىم با النتماء لبعضيم
الذي يميزه عن غيره  ,وان بين ا ا
البعض رغم االختالفات الموجودة بينيم (كاظم ص ) 41ذلك الن القيم ت ّعد من المفاىيم النسبية غير
المطمقة  ,والمنبع الرئيس ليا ىي الحوافز الفسيولوجية لالنسان  .والمجتمعات تحرص عمى نقل تمك القيم
فردىا والتي
البنائيا عبر قنوات عديدة ايمانا منيا بان تمك القيم ىي الدافع المحرك االساس لسموك ا ا
تيدف الى توحيد الحياة االجتماعية وجعميا ان تكون ذا طابع خاص او شخصية تمتمك خصائصيا

نرىا تنتقل قيميا الى اجياليا  ،وان المعمومات او
ستمررية بقاءىا ا
المعينة  ,والمجتمعات حفاظا عمى ا ا

المياارت والقيم المكتسبة ال تنتقل عن طريق ارث بايولوجي بل عن طريق التنشئة االجتماعية والتي تعني
اعداد الفرد الخذ دوره في المجتمع  ,حيث تكتسب بواسطتيا سموكا مقبوال وفق معايير الجماعة (العجيمي
 . ) 4891 ،وتنقل المجتمعات قيميا الى اطفاليا بواسطة االحتكاك المباشر او التوجو المباشر او عن
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طريق االيحاء والتقميد  .وتعبر القيم عن نفسيا في مستيل حياة الطفل في الرغبة في الطعام وفي الدفء

 .وحينما ينمو قميال فانيا تعبر عن نفسيا في الرغبة في النشاط الجسمي.

وىذه القيم التي تتكون لمطعام بدفء والنشاط الجسمي بالوانو المختمفة تعتبر المبنة االولى في قيم

االطفال التي يبنى عمييا فيما بعد القيم االخرى االكثر تعقيدا عن طريق تفاعل الفرد مع االخرين فتتشكل
وتتفرع وتظير في صور متعددة باختالف البيئات الثقافية  .ان االم او من يحل محميا تمثل المنزلة
االولى في تكوين تمك القيم فيتعمم الطفل عن طريق رغبتو في الطعام ورغبتو في الدفء ان يحب امو وان
يثير انتباىيا وبعد ذلك فانو يتخذ من االمور التي تجمب لو حب امو صورة القيم في ذاتيا  .كالنظافة

مثال  ,واليكتفي الطفل في كسب حب امو ورضاىا بل يسعى الى نيل حب االب ورضاه  ,كذلك يحاول

نيل حب الكبار الميمين بالنسبو لو .

وبالتالي فيو يتعمم تكوين القيم اازء الموضوعات التي تجمب لو حب االخرين ورضاىم (زكي ،
 . ) 4891فالمجتمعات تتخذ من القصص التي تنقل شفاىا والمكتوبو متضمنة قيميا التي تؤمن بيا

وتحرص عمى وجودىا والتي تساعد عمى ديمومتيا ذلك لكون االطفال ىم الجيل الذي سيقود ذلك المجتمع

في المستقبل  ،ومن ناحية اخرى فان االطفال لكونيم ال يعرفون قيم المجتمع فان تمك القيم تساعدىم في

فرد اسوياء فتحدد نمط شخصيتيم في المجتمع اذ ان نمط الشخصية في
االنسجام مع المجتمع فتجعميم ا ا
لخبرت المشتركة  ،حيث يرتبط نوع الشخصية
اي مجتمع ليس اال نظام القيم واالتجاىات الناجمة من ا ا
ونوع النظام االجتماعي ببعضيا ارتباطا وثيقا وىذا ما يفسر لنا اختالف نمط الشخصية في مجتمع ما مع

مجتمع اخر  ،وىذا يدل ايضا عمى التوافق والتفاعل بين الشخصية والنظام االجتماعي كما انو دليل
لمرد غرسيا في اعضائو ( فينكس . )4891 ،
وضوح قيم المجتمع ا ا
ويحدث بين اونة واخرى تغير في النظام القيمي كنتيجة لمتطور االجتماعي اذ يتم استبعاد بعض
لثورت
القيم وتبنى قيم جديدة  ،ويعتبرىذا التغير في القيم اساسا في اية محاولة ناجحة لمتطور  ,وت ّعد ا ا
الثقافية في مقدمة الوسائل المستخدمة في التعبير اذ انيا تسعى الى خمق مجتمع جديد تتكون فيو قيم
جديدة تعبر عن طبيعتو وتنسجم مع اىدافو وفمسفتو .
وتحتاج المجتمعات وفق سياق تطورىا ونموىا عبر التاريخ الى مجموعة واضحة من القيم

االيجابية  ,فالجماعات في المجتمع ليا تنظيماتيا التي تتضمن اسباب حياتيا ونشاطيا  ,ويقتضي تقدم
طرد نموىا وجود مجموعة قيم مشتركة معقولة تعمل عمى تحديد طبيعة العالقات بين الناس
الجماعة وا ا
ستمرر في اداء
فيي معايير واىداف البد من وجودىا في كل مجتمع يريد لتنظيماتو االجتماعية اال ا

لعرقي لكونو يتكون من قوميات وانواع متعددة فان تضامن
وظائفيا لتحقيق اىداف الجماعة  .ومجتمعنا ا ا
لصرعات والمشكالت
ىذه القوميات واالنواع ووحدتيما ىو االساس لتكوين مجتمع متماسك خالي من ا ا

عنصر جوىريا لوحدة نمط شخصية
ا
التي تيدد تماسكو ووحدتو وان نمط شخصيو الطفل الكردي يشكل
لعرقي اذ كمما اتفق اعضاء المجتمع عمى االطار القيمي السائد في حياتيم اازداد مجتميم وحدة
الطفل ا ا
وتماسكا وتشتد ىذه الوحدة وتقوى كمما اتسع مدى القيم المشتركة بين اعضاء المجتمع وتضعف كمما

تقمصت مديات تمك القيم بينيم فالقيم ليا دور فاعل في تكامل شخصية المجتمع  ،ذلك التكامل الذي
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لصرع بين
يعتمد عمى اتساق نظام القيم لديو  .وان التنافر واالختالف الشديد في القيم يؤدي الى ا ا

اعضاء المجتمع وفئاتو مما يؤدي بدوره الى تفككو وصعوبو الوصول الى اتفاق حول ما يخص ذلك
فرده
ضطربات عصفوية ال ا
ا
لصرعات في نظامو القيمي قد تؤدي الى ا
المجتمع من امور  .كما ان ا ا
(  . ) Cronbach , 1963وبناء عمى ما سبق فيمكن تمخيص اىمية البحث في النقاط التالية :
 -4اىمية الطفولة في كسب القيم وتشكيل نمط الشخصية
 -1اىمية قصص االطفال كوسيمة فعالة لنشر وتعميق القيم بين االطفال.

لعرقي فنظامو القيمي امر ميم
 -1اىمية النظام القيمي لمشعب الكردي باعتباره جزء من الشعب ا ا
لعرقي .
بالنسبة لوحدة الشعب ا ا

ىدف البحث:

ييدف البحث الى االجابة عمى السؤالين االتين :

 -4ماىي القيم السائده في قصص االطفال الكردية ؟
-1ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية بين المجموعات القيمية الرئيسية في ىذه القصص .؟

حدود البحث :

يتناول البحث تحميل عينة من قصص االطفال الكردية المترجمة الى المغة العربية والمنشورة في

لعرقية بين سنة 4881 - 4891
الصحف والمجالت ا ا

تعريف المصطمحات :

ىناك مصطمح واحد في ىذا البحث نجد ضرورة تعريفو وىو :

القيمة .عمى الرغم من تعدد التعاريف التي تناولت ىذا المصطمح اال اننا سنقتصر عمى بعض منيا :

 -4عرف ارلف وايت ( ) Ralph whiteالقيمة بانيا ( ىدف او معيار حكم يكون بالنسبة لثقافة معينة مرغوبا
()White , 1961
 -1وعرفيا اسكندر واخرون ( بانيا لفظ نطمقو ليدل عمى عممية تقويم يقوم بيا االنسان وتنتيي ىذه العممية
برىيم . ) 4891 ،
باصدار حكم عمى شئ او موضوع ما  ,او موقف ما ) (ا ا

 -1وعرف كمو كيوين () Kluckhohnالقيمة بانيا ( مفيوم صريح او ضمني يميز الفرد او الجماعة لممرغوب
فيو وتؤثر في عممية االختيار مما ىو متاح من اشكال و وسائل لمعمل وغاياتو )

(

. ) Kluckhohn , 1967
 -1وعرف جابمن ( ) Chaplinالقيمة بانيا ( غاية او ىدف اجتماعي يكون تحصيمو مرغوبا فيو )
( .) Chaplin , 1977
ىرن القيم (عبارة عن تنظيمات الحكام عقمية انفعالية معممة نحو المعاني واالشياء واوجو النشاط )
 -1وعرف ز ا
ىرن . ) 4811 ،
(ز ا
جرئيا ليذا البحث
ستعرض ىذه التعاريف تبنى الباحثون تعريف وايت ( ) Whiteلمقيمة تعريف ا ا
وبعد ا ا

لدرسة .
النو ينسجم مع التصنيف الذي اعتمدتو ىذه ا ا
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لدرسات السابقة :
ا ا

لدرسات العربية واالجنبية التي امكن الحصول عمييا وليا
تستعرض في ىذه الفقرة عددا من ا ا

عالقة في البحث الحالي وىي :
درسة الييتي . 4811 /
 -4ا

لعرقية وكيفية ترتييبيا
لدرسة التعرف عمى القيم السائدة في صحافة االطفال ا ا
ىدف ىذه ا ا

طرت عمى عمى تمك الصحافة خالل سنوات اصدارىا  .وقد تناول البحث تحميل
لتغيرت القيمية التي ا
وا ا
محتوى عينة من مجمة مجمتي وجريدة المزمار اختيرت بشكل عشوائي وبنسة  . %11واستثنى الباحث

من التحميل الموضوعات التي تعتمد عمى الصور فقط والموضوعات الفكاىية والشعر  .واستخدمت بعد
جرء بعض التعديالت عميو  ,وتاكد الباحث من ثبات التحميل وذلك بحساب نسبة االتفاق عمى تسمية
ا ا
الفكر وتصنيفيا وبنوعين من الثبات  ,ثبات عبر الزمن  ,وثبات عبر الباحث ومحممين اخرين  ,اما
الوسائل االحصائية المستخدمة فكانت  ،مربع كاي  ،تحميل التباين لمرتب  ،معامل ارتباط سبيرمان لمرتب
 ,والنسبة الثانية ( لكاندل ) .

لخبرت
ومن نتائج البحث ظير ان قيم المعرفة تحتل المرتبة االولى وتمييا الناس  ,الجمال  ,ا ا
خير التصميم  .اما اقل
الجديدة  ,حرية الوطن  ,العمل  ,الوحدة العربية  ,االندماج بالجماعة  ,الذكاء  ,وا ا
تكرر فكانت الالسيطرة  ,المطافة  ,الالاقتصادية  ,التسامح  ,الالعدوان  ,اما المجاميع القيمية فقد
القيم ا
ترتبت كاالتي  :المعرفية  ,الترويجية  ,االجتماعية  ,القومية  ,تكامل الشخصية  ,العممية االقتصادية ,

الجسمانية  ,االخالقية (الييتي .)4811 ،

درسة الفمفمي  ,ىناء حسين .4891 /
 -1ا

لعرق وتحقيق مجموعة من االىداف منيا
لدرسة الى تحميل محتوى ادب االطفال في ا ا
ىدف ىذه ا ا

ودرسة التغير في النظم
لعرق ا
التعرف عمى النظم القيمية المتضمنة في قصص االطفال  .المنشورة في ا ا
القيمية لمفترة من  4891 -4811وتحميل النظم القيمية النماط القصص التاريخية والخيالية والكالسكية
المترجمة لمفترة من  . 4891 – 4818واتبعت طريقة تحميل المحتوى لتحقيق اىداف البحث من خالل
اداة لمتحميل اعدتيا الباحثين وتاكدت من ثباتيا وصدقيا وبمغت مجموع عينة القصص المحممة  11قصة
 ,عدد صفحاتيا (  . )4111واستخدمت معادلة ىمستي ومربع كاي ومعامل سبيرمان لمرتب كوسائل

احصائية  .وتوصمت الباحثة الى مجموعة من النتائج كان من اىميا  .انو لم تظير فروق ذات داللة
لفترت المختمفة وان ىناك ترتيب لمسمم القيمي الذي بث في قصص
احصائية في النظام القيمي بين ا ا
لعرق ()Al Filfili , 1983
االطفال في ا ا
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درسة كاست : ) Gast( 4891 /
 -1ا

لدرسة معرفة عمى الصفات التي تسبغ عمى شخصيات االقميات االمريكية كما تظير
ىدفت ىذه ا ا

لدرسة اسموب تحميل المحتوى  ,وحممت بموجبة عينة تكونت
في االدب المخصص لالطفال  .واتبعت ا ا

من  11قصة اختيرت من بين كتاب المطالعة االبتدائية التي كانت مستخدمة خالل الفترة من -4811

, 4891

وقد وضع معياارن الختبار القصة ىما  :وجود موقف يمثل الحياة االمريكية وظيور شخصيات

من االقميات االمريكية تقوم بادوار في القصة
واعتمد الباحث تصنيفين ىما (بيرلسون وسالتر ) وقائمة ( كاتز وبرولي ) الذي استفاد الباحث منو في

تحديد نمط الشخصية  .واظيرت نتائج التحميل ان االقميات االمريكية ال ازلت تصور في القصص عمى
انيا تنتمي الى طبقات اجتماعية اقتصادية دنيا  .كما ظير بان ىناك اختالفا بين االمريكان البيض في
درجة تقبل ىذه االقميات  ,وان كتب المطالعة قد وصفت المنتمين الى ىذه االقميات بانيم سعداء بمكانتيم

االجتماعية عدا الزنوج الذين يتطمعون الى مكانة اجتماعية عميا . ) Gast , 1964( .
درسة وود تيري لي ) woodterrylee( 4819/
 -1ا

لدرسة الى الكشف عن النظام القيمي في قصص االطفال المصورة لمرحمتي ما قبل
ىدفت ىذه ا ا

لتغيرت التي
المدرسة والمدرسة االبتدائية  ,ومقارنتيا مع النظام القيمي الذي يحممو االشدون  .وتقويم ا ا
طرت عمى النظام القيمي واختيرت ليذه الغرض عينة عشوائية من قصص االطفال المصورة لمرحمتي ما
ا

قبل المدرسة والمدرسة االبتدائية والتي نشرت في كل من االعوام  4891 , 4891و. 4899

لدرسة عمى المسح القيمي لروكش  Rikeach value surveyاداة لمعرفة القيم لدى
واعتمدت ا ا

لرشدين االمريكين التي تضمنت ( ) 49قيمة رئيسة  ،واختيرت ( )11قصة من قصص االطفال
عينة ا ا
لدرسة .
المصورة وبمعدل ( )41قصة لكل عام من االعوام المشمولة با ا

لدرسة ما يمي :
بينت نتائج ىذه ا ا

 -4ان القيم السائدة في قصص االطفال االكثر شيوعا ىي  :المحبة – الخيال – االستقالل – السعادة –
المقدرة –الطموح ,

 -1ان القيم السائدة في قصص االطفال االقل شيوعا ىي  :سعة االفق – الشرف – الذكاء – المنطق –
التسامح –النظافة .
لرشدين .
 -1اليوجد ىناك ارتباط بين النظام القيمي في محتوى قصص االطفال والنظام القيمي لدى ا ا
تغير يذكر عمى القيم السائدة االكثر واالقل شيوعا في قصص االطفال عبر السنين Wood , (ً .
يطر ا
 -1لم ا
) 1977
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جرت البحث :
ا ا
-4اختيار العينة :

ان طبيعة البحث تتطمب جمع قصص االطفال الكردية التي ترجمت ونشرت في الصحف
والمجالت بالمغة العربية خالل الفترة الزمنية المحددة في حدود ىذه البحث  ,وعميو فقد امكن الحصول

عمى ( )41قصة اخضعت جميعيا لمتحميل .

-1طريقة البحث :

استخدمت طريقة تحميل المحتوى في ىذا البحث النيا الطريقة المالئمة لتحقيق اىدافو وىو اسموب

شائع االستخدام في تحميل محتوى االتصال والخطب السياسية والمقاالت والدعاية  .ومن المتطمبات

غرض البحث ومتطمباتو وبعد االطالع عمى مجموعة
االساسية ليذه الطريقة اختيار تصنيف لمقيم يالئم ا ا

من التصانيف التي استخدمت في بحوث مشابية  ,ثم اختيار تصنيف وايت لتحميل قصص االطفال

ودرسة القيم  .كما انو
لدرسات التي تتناول تحميل المحتوى ا
الكردية وىو تصنيف مالئم لالستخدام في ا ا
لدرسة
لعرق  .ان ا ا
درسات اجريت في ا ا
يحتوي عمى مجموعة كبيرة من القيم اضافة الى استخدامو في ا
الحالية اعتمدت الصورة المعدلة لتصنيف وايت *" وتحتوي عمى ثمانية مجاميع قيمية وتحتوي كل
مجموعة قيمية عمى عدد من القيم الفرعية  .واستخدمت الفكرة كوحدة تحميل بحثا عن القيم  ،الن الفكرة

لدرسة وطبيعة المحتوى المحمل بحثا عن القيم التي يحتوييا  .كما استخدم
من اكثر الوحدات مالئمة ليذه ا ا

لتكرر .
لتكرر وحدة لتعداد ظيور كل قيمة من القيم الن قوة ظيور القيمة تحسب بشكل اساسي بواسطة ا ا
ا ا
وقد حرص المحممون اتباع القواعد الضرورية في عرض التحميل لغرض الوصول الى مستوى موضوعي
مقبول تستند عمية نتائج البحث .

الثبات :

من الضروري التاكد من اتصاف طريقة التحميل التي استخدميا الباحثون في ىذا البحث بالثبات ,

وعادة تستخدم في مثل ىذه البحوث

(درسة مقارنة لمقيم في
درسة شذى عبد الباقي الموسومة ا
* تتم اعداد صورة معدلة لتصنيف وايت في ا

دكتوره غير منشورة الى مجمس كمية
ا
تركيب المطالعة لممرحمة الثانوية في الوطن العربي ) وىي رسالة
التربية  /جامعة بغداد 4891/

نوعان من الثبات ىما  :االتفاق بين محممين مختمفين والثاني ىو االتفاق بين المحمل ونفسو عبر الزمن .

وحسب معامل االتفاق لكل نوع عمى تحديدالفكر التي تتضمن فييا وتصنيف تمك الفكر وقد اخضع
المحمالن خمسة قصص لحساب معامالت االتفاق لكل نوع من االنواع الموصوفة سابقا وتم التوصل الى
النتائج وكما في جدول ( )4الذي يشير الى

الحصول عمى معامالت االتفاق بمستوى جيد باستخدام معادلة سكوت لمثبات *(.) Scott , 1967
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جدول ( )4جدول معامالت االتفاق في التحميل
انواع الثبات
 99ر1

تسمية القيمة

تحديد الفكر

بين الباحث االول

% 81

ونفسو
والباحث الثاني

بين الباحث االول
 91ر1

 19ر1

الوسائل االحصائية :
استخدمت الوسائل االحصائية االتية لمعالجة البيانات وصوال الى اىداف البحث :

 -4النسبة المئوية  :لتحديد القيم اكثر شيوعا في قصص االطفال الكردية .

تكرارت المجاميع القيمية مع بعضيا .
 -1مربع كاي  :لمتعرف عمى معنوية الفروق بين ا

*معادلة سكوت لمثبات scott"s cowfficient of agree
R =po-

نتائج البحث :
تعرض نتائج البحث التي تم الوصول الييا وفقا الىداف البحث وىي :

-4اليدف االول :

جرء تحميل محتوى ىذه
من اجل التعرف عمى القيم السائدة في قصص االطفال الكردية وبعد ا ا

القصص وفق الطريقة التي تم وصفيا وبموجب تصنيف وايت اتضح ان ىذه القصص تحتوي عمى
وتروحت النسب المئوية ليذه المجموعات بين
( ) 919فكرة قيمية توزعت عمى ثمان مجموعات قيمية  ,ا
( )% 18- % 4وكما في جدول (. )1
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ت

المجموعات القيمية

لتكرر
ا ا

النسب المئوية

4

القيم المعرفية

111

%18

1

القيم الجسمانية

119

%11

1

القيم الترويحية

419

%49

1

القيم الذاتية

411

%41

1

القيم االجتماعية

91

%8

9

القيم االخالقية

11

%1

1

القيم الوطنية القومية

41

%4

9

القيم العممية

9

%4

تكرر وىو ( )111وبنسبة مئوية
عن طريق الجدول ( )1نالت مجموعة القيم المعرفية عمى اعمى ا

مقدرىا ( ) % 18من بين المجاميع القيمية  .ولكون المعرفة في سمم مستويات المعرفة العممية تاتي
ا
بالمرتبة االولى او االساس وتكون في الوقت نفسو وحدة البناء المعرفي لذا فان كتاب القصص قد اكدوا
عمى ىذا الجانب واعطوه االىمية التي يستحقيا  ,وعميو جاءت ىذه المجموعة القيمية بالمرتبة االولى ,

فاذا رجعنا الى كيفية تكوين المفاىيم لدى الطفل فان ىذه المفاىيم تعتمد بالدرجة االساس عمى المعمومات

مرت عديدة ونطق بيا وارتبطت تمك المعمومات بمدلوالتيا الحسية حينئذ اكتسبت
التي سمعيا الطفل ا
المفيوم الخاص بيا  ،ىذا من ناحية ومن الناحية االخرى فان النمو العقمي لمطفل في ىذه المرحمة لم
مرحل النضج النيائية ليذا فيو بحاجة الى معمومات ومعارف بسيطة وكثيرة تشكل المبنات
يصل الى ا
لمرحل الالحقة من عمره كنتيجة
االولى لتكوين المستويات المعرفية العميا والتي يصميا االنسان في ا ا
طبيعية لمنضج العقمي  .لذا يعتقد الباحثون ان كتاب ىذه القصص قد نجحوا في تجسيد ىذا االساس

النفسي لمنمو في ىذه المرحمة اليامة من حياة االنسان في قصصيم.

تكرار بنسبة مئوية
وجاءت مجموعة القيم الجسمانية بالمرتبة الثانية حيث نالت عمى (  ) 199ا

ونظر الن مرحمة الطفولة ىي مرحمة تتميز بالنشاط والحركة الجسمية وىي ايضا مرحمة نمو
ا
( ) %11

جسمي سريعة وتحتاج الى التعبير عن ىذه الطاقة والنشاط بشكل حركات متنوعة فان كتاب القصص لم

ييمموا ىذا الجانب الحيوي من نمو الطفل  ,ويعتقد الباحثون ان ىناك سبب اخر ميم في تصدر ىذه
لجغرفية لممنطقة الكردية التي تتميز بوعورة جباليا ووجود
المجموعة القيمية يتجمى في كون الطبيعة ا ا
الوديان فييا وىذا ما يتطمب ممن يعيش في مثل ىذه البيئة ان يكون عمى استعداد لمتكيف معيا  ,ومن
ابسط مستمزمات ىذا التكيف ان يكون الشخص ذو نشاط جسمي وقدرة عمى تحمل الصعاب  ,ويبدو ان

ىذا قد انعكس عمى مضامين قصص االطفال الكردية عمى شكل قيم جسمانية تنمي ىذه القدرة لدى

درسة
االطفال الكردي ومما يعزز ىذا االعتقاد ان ىذه المجموعة القيمية لم تتصدر المجاميع القيمية في ا
لعرق .
(الييتي ) لقصص االطفال العربية والتي تخص شريحة االطفال في سيول ا ا
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لتكرارت فيي القيم االخالقية والقيم الوطنية والقومية والقيم
اما المجاميع القيمية التي نالت اوطا ا ا

العممية ) .ولو تفحصنا محتويات ىذه المجاميع القيمية بما تحتوييا من قيم ومفاىيم واىداف نجدىا اقرب
الى التجريد منيا الى مرحمة االشياء المحسوسة  ,وىذا ال ينسجم مع طبيعة ىذه المرحمة العمرية التي
تعتمد عمى الجانب التجريدي  ,ومن الناحية النفسية فان تكوين المفاىيم والقيم واالىداف المجردة تحتاج

لمرىقة  ،وترجع بدايات
الى مرحمة نضج اعمى وعادة تكتمل ىذه القيم واالىداف والمفاىيم في مرحمة ا ا
تكوينيا الى مرحمة الطفولة وبصور مبسطة مرتبطة بجانب الحرية ومنسجمة مع تطور نمو الطفل في
مرعاة كتاب القصص ىذا الجانب اال انو كان االجدر ان
ىذه المرحمة  .ويعتقد الباحثون عمى الرغم من ا

وتكرار مما وردت في ىذه القصص .
ا
تكون تمك القيم اكثر وضوحا

تكرار ىي
ورجوعا الى المجاميع القيمية الرئيسية وما احتوتو من قيم فرعية نجد ان اكثر ىذه القيم ا

لخبرت الجديدة  ,االثارة  ,التحصيل  ,والتكيف  ،واالمن االنفعالي  ,وحدة
 :المعرفو  ,النشاط الجسمي ,ا ا
درسة (الييتي )4811 ،
الجماعة  ,السموك الحسن ,الجمال ,االخالق ,وجاءت بعض ىذه القيم متفقة مع ا
.

اليدف الثاني :

لتكرارت المالحظة
تحقيقا لميدف الثاني وىو (ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية بين ا ا

لتكرارت المتوقعة لكل مجموعة قيمية في قصص االطفال الكردية ) استخدم مربع كاي كوسيمة
وا ا

احصائية وكانت النتائج كما في جدول رقم (.)1
جدول رقم ( )1نتائج استخدام مربع كاي
ت

المجاميع القيمية

لتكرر
ا ا

لتكرر المتوقع
ا ا

المالحظ

القيمة

القيمة النظرية

المحسوبة

4

القيم المعرفية

111

411

489,11

القيمة النظرية

1

القيم الجسمانية

119

411

419,91

ك اي

1

القيم الترويجية

419

411

1,99

1

القيم الذاتية

411

411

1,19

1

القيم االجتماعية

9

411

9,9

9

القيم االخالقية

11

411

14,81

1

القيم الوطنية والقومية

41

411

91,11

9

القيم العممية

9

411

81,11

لمربع

بدرجة
() 4

حرية
ومستوى

داللة 1,114
= 141,91

لتكرارت المتوقعة لست مجاميع قيمية .
حيث اتضح ان ىناك فروق ذات داللة احصائية بين ا ا
تكرارت ىذه المجاميع القيمية وجد ان ىذه الفروق لصالح ثالثة منيا وىي  :القيم
وبعد الرجوع الى ا
تكررتيا .
تكرارت المالحظة عمى ا
المعرفية و الجسمانية ,القيم الترويحية  .حيث تفوقت ا
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Research summary
The goal of the research is to identify prevailing values in Kurdish children’s stories,
and statistically significant differences between groups. In the theoretical framework,
the definitions of values are reviewed. Furthermore, a range of previous studies were
offered,

with

the

most

important

findings.

To achieve the goals of this research, an amount of 14 Kurdish children’s must be
analyzed. The selected Kurdish children’s stories must be translated to Arabic
conform the classification ’White’. After confirming the stability of this tool, the
researcher reached the following results:
The cognitive and physical values received the highest ratios, while the moral,
practical, patriotic and nationalistic values received the lowest. The researcher also
found that there are statistically significant differences between repeating the note
and expected frequencies in the totals for physical and recreational values.
The researchers believe that this result was consistent with the fact that knowledge is
the basis of building cognitive levels, and that the writers gave importance to that
aspect. Also, physical values at such a high rank are in harmony with the nature of
childhood, characterized by activity and vitality. As a addition to another fact, related
to the geographical nature of the Kurdish region, which is characterized by the
mountains and the valleys, which require high physical energy to survive it.
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