دور القصة في تنشئة الطفل ومعالجة الظواهر النفسية التي تنتابه (القاص طالل حسن أنموذجاً)
م .م .رائدة عباس علي السراج
دور القصة يف تنشئة الطفل ومعبجلة الظىاهر النفسية التي تنتببه
ً
(القبص طالل حسن أمنىذجب)

م .م .رائدة عباس علي السراج
كلية التربية األساسية  /قسم اللغة العربية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ممخص البحث
تلغػػبلاصة ػػرلدمرال ف ػػنلئػػالتفلػػنرلاصط ػػؿل ػػفلفنئػػرلاص مافػػب لئ ػػفل ػػىؿلرراتت ػ لل

صفنليتحمؿل فلفننفل غيرلإصىلئردلا ت نعالصػ لل

ػيت لانفنػنفيرلاو ت نعيػرلاصتػالصفػنل

نتفنلاو ت نعيرلمصفنلاصةدرةلعلىلاصت نعؿلئال حيطفنلاو ت ػنعالاصػذيليحتميفػن لمعلػىل
اصتفيػػؼل ػػظلاصظػػرمؼلاصتػػالتنػػمدلاص ت ػػظلماصتػػاليفتنػػبل ػػفل ىصفػػنلاصط ػػؿلاصةػػيـلماصتةنصيػػدل
او ت نعيرلمأف نطلمأننصيبلاصنلمؾلاص رغمبلئي لئالاص ت ظ .ل
املقدمة:
اصح دلهلللربلاصغنص يفلماص ىةلماصنىـلعلىلالرؼلاص رنليفلفبيفنل ح دلبػفلعبػدل
اهللل" لىلاهلللعلي لمنلـ"لمعلىلآصػ لم ػحب لاصطيبػيفلاصطػن،ريف لم ػفلتػبغفـلبإحنػنفلإصػىل
يمـلاصديف .ل
مبغد.ل ل
يغ ػػدلأدبلالط ػػنؿلع م ػػنلمر ػػصلالط ػػنؿل

م ػػنل ػػفلأ ،ػػـلاص م ػػمعنتل

اصحديثػػرلئػػالاصتربيػػرلمذصػػؾلل ،يػػرل،ػػذالاصلػػمفلئػػال ػػةؿلمتف يػػرلاص مافػػبلاص تل ػػرلصل

ػػيرل

اصط ؿ لمرغـلأفل"او،ت نـلبنصط مصرلرديـ لصففلاصدرانرلاصغل يػرلصفػنلحديثػرلاصغفػد.لئةػدلفنفػتل

اصد ارنػػنتلالمصػػىلفل ػ يرلمم ػ ير لئ ػػثىلفػػنفلاو،ت ػػنـل ف ػػبنلعلػػىل ارحػػؿلف ػػملاصط ػػؿل
م ػ نتلفػػؿل رحلػػرل ػػفل،ػػذ لاص ارحػػؿ.لمصف ػػفلاصد ارنػػنتلاصتػػالتلػػتلذصػػؾلت ػػنمزتل رحلػػرل
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اصفلؼلماص ؼلإصػىلاصبحػثلئػالاصغىرػنتلاصنػببير لمظفػرتلإصػىل نفػبل،ػذالفلػ لاصد ارنػنتل
اص يدافي ػػرلاصت ػػالاعت ػػدتلأن ػػنصيبلأ ػػرسلبنن ػػنئرلإص ػػىلأن ػػلمبلاص ىحظ ػػر لئة ػػدلاعت ػػدتل

اصد ارنػػنتلاص يدافيػػرلطررػػنلرػػندتلإصػػىلاص م ػػمعيرلماصػػىلإي ػػندلبغػػضلاص ةػػنييسلاصتػػالمئػػرتل
غرئػػرلعل يػػرل م ػػمعيرلعػػفلاصط مصػػرلف ػػنلتفنمصػػتلد ارنػػنتلاصط مصػػرلبنصبحػػثلماصت حػػيصل
ػػيرلاصط ػػؿلماص نفػػبلاصػػذيليتغلػػؽلببفػػنتلاص ت ػػظ)1(".لإذل

اص نفػػبلاصف نػػالاصػػذيليتغلػػؽلبل

"تغتبػػرلد ارنػػرلاصط مصػػرل ػػفلاص غػػنييرلاصفن ػػرلاصتػػاليةػػنسلبفػػنلتةػػدـلاص ت ػػظلمتطػػمر .لئد ارنػػرل
اصط مصرلتننعدلاص ربيفل ثىلئالاصغما ؿلاصتالتدئظلاصف ملأملتغية لف نلأففػنلتنػنعدلئػالئفػـل
ننصلفؿل رحلرل نلينفؿلع ليرلت نيرلنلمؾلالط نؿ )2(".ل

لللللللمرػػدلتػػـلتةنػػيـلاصبحػػثلإصػػىل ةد ػػرلمت فيػػدلم حػػمريفلم نت ػػر لت ػ فلاصت فيػػدلنػػيرةل
ذاتيػػرلعػػفلاصةػػنصلطػػىؿلحنػػف لم
الط نؿلا ت نعين ئالحيفل

ػػصلاص حػػمرلالمؿلصد ارنػػرلدمرلاصة ػػرلئػػالتفلػػنرل

صلاص حػمرلاصثػنفالصد ارنػرلدمرلاصة ػرلئػالتفلػنرلالط ػنؿل

ف نينلم غنص رلاصظما،رلاصف نيرلاصتالتفتنبفـ لمافتفىلاصبحثلبغدلذصؾلإصىل لػرلانػتفتن نتل
غتلئيفنلردرلان فنفل تفنثرلعبرل حنمرلاصبحث.ل ل
التمهيد:
سيرة ذاتية لمقاص طالل حسن.
فنتػػبلع اررػػالمصػػدلئػػال ديفػػرلاص م ػػؿلعػػنـل 1939لأففػػىلد ارنػػت لاوبتدانيػػرلبػػيفل
د،ػػمؾلماص م ػػؿ لمأففػػىلد ارنػػت لاص تمنػػطرلمانعداديػػرلئػػالاص م ػػؿ لت ػػرجل ػػفلانعداديػػرل
معيفل غل نل نت د نلعػنـل 1958لمع ػؿلئػال ػنؿلاصتغلػيـل28لعن ػنلمأُحيػؿلصلتةنعػدلعػنـل
ُ
 1986لمردلت رغلصلفتنبرل فذلذصؾلاصمرت .ل
للللللأمؿل ةنصرلفلرتلصلةنصلطػىؿلحنػفلعػنـل 1964لمفنفػتلعػفل نػرحيرل"ئلنػطيف" ل
مفتبلصلفبنرلم نزاؿليفتبلصفـ لفتبلاصة رلاصة يرةلف ػنلفتػبل نػرحينتلعديػدةللتػـلفلػرل
علرةل نرحينتل ففنلئال لرلاصفبراسلماص ن غرلمالرىـ .ل
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م .م .رائدة عباس علي السراج
لللللل ب ػػدأليفت ػػبلصمط ػػنؿل ف ػػذلبداي ػػرلاصن ػػبغيفنت لمفنف ػػتل ن ػػرحيرل"الط ػػنؿلي ثل ػػمف"لأمؿل
نرحيرليفتبفن لمردل ثلفنلتى يذل درنػرلأـلاص غمفػرلعػنـل 1971لأ ػنلأمؿلر ػرلصمط ػنؿ ل

ئةػػدلفلػػر،نلعػػنـل 1975لمفنفػػتلحػػمؿلاصة ػػيرلاص لنػػطيفيرلاصتػػالفلػػرلحمصفػػنلئي ػػنلبغػػدلأفثػػرل
فل"66ل"لر رل فلبيففنلثىثرلفتب .ل


درلصلةنصلطىؿلحنفل""17لفتنبنلصمط نؿلئالاصغراؽلمنمرينلمالردف .ل

 فلرلأفثرل فل"886ل"لر رلمنيفنريملم نرحير .ل
 فلرتلص لأفثرل فل"126ل"ل نرحيرلصمط نؿ .ل
 فلرتلأع نص لئالاصغراؽلمنمرينلمالردفلماصنغمديرلمصبفنفلماصفميتلمأبملظبا .ل
مردلع ؿلاصةنصلطىؿلحنفلئال فن بلإداريرلعديدةل ففن:ػ ل
 .1ع ملانتحندلاصغنـلصمدبنتلئالاصغراؽ .ل
 .2ع ملإتحندلالدبنتلاصغرب.
 .3ع ملفةنبرلاص ح ييفلئالاصغراؽ.
 .4ع مل لسلأمؿلرابطرللدبنتلالط نؿلئالاصغراؽ.
أ نلأ،ـلاصفتبلاصتال درتلصل ؤصؼلئفا:ػ
 .1اصح ن ر لبغدادل .1976ل
 .2اصبحر ل طبغرلاص فمرلػلاص م ؿل.1978
 .3صيثلم لؾلاصريح لدارلثةنئرلالط نؿلػلبغدادل.1986
 .4حفنينتلريسلمزيفب لفتنبلأنن رلاصلفريلػلد لؽل.1982
 .5اص رات لدارلثةنئرلالط نؿلػلبغدادل.1984
 .6فداتلاصبراري لدارلثةنئرلالط نؿلػلبغدادل.1985
 .7عشلوثفيف لإتحندلاصفتنبلاصغربلػلد لؽل.1986
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 .8اصغش لدارلثةنئرلالط نؿلػلبغدادل.1989
.9

فليمرظلاصل س لإتحندلاصفتنبلاصغربلػلد لؽل.1993

 .16غن راتلنف مب لدارلثةنئرلالط نؿلػلبغدادل.1995
 .11درمسلاصغ رلدبر لدارلثةنئرلالط نؿلػلبغدادل.1997
 .12حفنينتلصيث لدارلففد لػلع نفلػلالردفل.1998
 .13اففيدم لإتحندلاصفتنبلاصغربلػلد لؽل.1999
 .14دا نفالماصمحش لدارلاصتمحيديلػلح صل.2661
 .15ز،رةلبنبفجلصلغ

مرة لإتحندلاصفتنبلاصغربلػلد لؽل.2662ل

ً
احملىر األول  :دور القصة يف تنشئة األطفبل اجتمبعيب.
لللللل ػػفدل ،ػػذالاصة ػػرفلا،ت ن ػػنلئننة ػػنلبنصط ػػؿلمون ػػي نل ػػفلرب ػػؿلاص ت ػػيفلميغ ػػزسل ،ػػذال
او،ت ػػنـلإصػػىلأفل"اصط مصػػرلتغتبػػرل ػػفلأ،ػػـلاص ارحػػؿلئػػالحيػػنةلاص ػػرد لئفػػمليفتنػػبلئيفػػنلفثي ػ ارل
ػفل غلم نتػ لم فن ارتػ لمري ػ لمات ن،نتػ لم،ػػال رحلػػرلصفػنلأ ،يتفػػنل ػفلاصفنحيػػرلاو ت نعيػػرل

حيثليةدـلاص ت ظلئيفنلاصتغليـلاوبتدانالم،ػالالنػنسلئػالع ليػرلاصبفػنتلاو ت ػنعالمذصػؾل

ػنصحرلمرعنيتف ػػن)3(".مالط ػػنؿل ػ ػرآةلاص ت ػػظل"ئ ػػيفـل
ل
لفػ ػ ليف ػػدؼلإص ػػىلغ ػػرسلاص ماطف ػػرلاص ػ

ينتطيظلاص ت ظلأفليرسلفيؼلي ففلأفلتفمفلعلي ل مرت ل نتةبى)4(".لللل ل

إفلتفلنرلاصط ؿلتغفالاصغ ليرلاصتاليفتةؿلعفلطريةفنلاصط ؿل فلفننفل ػغيرلإصػىل
ئردلا ت نعالص لل

ػدرةلعلػىل
يت لانفننفيرلاو ت نعيرلاصتال ػ نتفنلاو ت نعيػرلمصفػنلاصة ل

اصت نعػػؿلئػػال حيطفػػنلاو ت ػػنعالاصػػذيليحتميفػػن لمعلػػىلاصتفيػػؼل ػػظلاصظػػرمؼلاصتػػالتنػػمدل

اص ت ظلماصتاليفتنبل فل ىصفنلاصط ؿلاصةيـلماصتةنصيدلاو ت نعيرلمأف نطلمأنػنصيبلاصنػلمؾل

اص رغمبلئي لئالاص ت ظ.لللللللللللل ل
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م .م .رائدة عباس علي السراج
للللللللمتن ىلع ليػرلتفلػنرلاصط ػؿلبنصتفلػنرلاو ت نعيػر:لم،ػال"اصغ ليػرلاصتػالعػفلطريةفػنل
تنػػغىلاص ؤننػػنتلاو ت نعيػػرلإصػػىلإحػػىؿلعػػنداتلمدمائػػظلا ت نعيػػرل حػػؿلعػػنداتلمدمائػػظل

فنفلاصط ؿلردلفمففنلبطريةرلأمصيرلئالاص رحلرلاصننبةر".

( )5ل

للللللللميلػػنرؾلئػػالع ليػػرلاصتفلػػنرلاو ت نعيػػرلاصغديػػدل ػػفل ؤننػػنتلاص ت ػػظلت ػ تالئػػال
ةد تفن :ل
 .1النرة:لمت ثؿلاصمنطلالمؿلاصذيليت نعؿل غػ لاصط ػؿ لئ ػال،ػذ لاص رحلػرليغتبػرل"البػمافل
مالرراف(ان مةلمال ػمات)ل،ػـلاصغفن ػرلاللػدلتػ ثي ارلئػالف ػملاصط ػؿلا ت نعيػن لميػتـلتػ ثيرل
النػرةلئػػالتلػػفيؿلاصنػػلمؾلاو ت ػػنعالصلط ػػؿل ػػفل ػػىؿلع ليػػرلاصتفلػػنرلاو ت نعيػػر لئغػػفل
طريةفنليفتنبلاصط ؿلاصنلمؾلماصغنداتلاو ت نعيرلاصتالت صلأنرت  .ل
ئنصتربيرلاصتاليةد فنلاص ت ظلإصىلأط نص لتتمرؼلفي يتفنلعلىلطبيغرلذصؾلاص ت ػظ لماصط ػؿل
صػػفلي ػػبحلإفنػػنفنلبػػنص غفىلاص ػػحيحلإول ػػفل ػػىؿلاصحيػػنةلاو ت نعيػػرلم ػػفل ػػىؿلافتنػػنب ل
اصةيـلمالف ػنطلاو ت نعيػرلاصتػالتفػمفلص نعتػ لاصح ػنرير)6(.مرػدلبػدألبنصلػيمعلص ػمتلبغػضل

ال فػػنتلإصػػىلارتفػػنتلر ػػصلالط ػػنؿللبفػػننفف لمأ ػػبحتلر ػراتةلر ػػرلاصفػػمـلفلػػنطنل ف ػػنل
بنصفنبرلصلط ؿلمصمـلنمانير .ل

.2اص درنر:ل مت ثؿلاصمنطلاصثنفالاصذيليت نعؿل غ لاصط ؿلميفتنػبل ػفل ػىؿلت نعلػ ل غػ ل
فثيػ ارل ػفل غنرئػ لم فن ارتػ لمات ن،نتػ لئغفػد نليبػػدألاصط ػؿلئػالاصػػذ،نبلإصػىلاص درنػرلي ػػبحل
لمؿل ػ ػرةلتح ػػتلإلػ ػراؼلأئػ ػرادالصينػ ػمال ػػفلأرنربػ ػ لمبنصت ػػنصالئف ػػمليتح ػػرؾل ػػفلمن ػػطلتن ػػمد ل

اصػػرمابطلاصل

ػػيرلإص ػػىلمن ػػطلآ ػػرلغي ػػرلل

ػػا لمبنحتف ػػنؾلاصط ػػؿل ػػظلاص درن ػػيفلئ ػػال

اص ػػؼ لم ػػظلز ىنػ لاصتى يػػذلئػػالاص درنػػر يةؿلاعت ػػند لعلػػىلأنػرت لميبػػدألبنوعت ػػندلعلػػىل

ف ن لليننلئلينن .ل

للللللمتلغػػبلاص درنػػرلاصػػدمرلالفبػػرلئػػالتغلػػيـلاصط ػػؿلاصغػػنداتلماصةػػيـلمتم يفػ لفحػػملاصفظػػنـل
او ت ػػنعالاصةػػننـلمتغ ػػيدلاحت ار ػ لص ػ ل،ػػملاحػػدلاصطػػرؽلاصتػػالتغ ػػؿلئيفػػنلاص درنػػرلفمفنصػػرل
حنئظػػرلصلتفلػػنرلاو ت نعيػػرلم،ػػال"تط ػػحلأفلتم ػػؿلإصػػىلاصط ػػؿلاص غلم ػػنتلماصةػػيـلاصتػػال

ُبفيتلعلىل دسلاصتنريخل تر رلاف لعفلطريػؽلذصػؾلت ػد ُلبنص
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صت ديرلأدمارُلاصتالتُطلبل ف لعفد نليفبر)7(".لمعلي لئنص درنػرلتغػدل" ؤننػرلتربميػرلتنػت دـل
اصة ػػرلفمنػػيلرلتغلي يػػر إولأفلاصة ػػرل،فػػنلتنػػت دـلبلػػفؿل م ػ لم ػػفظـلم بػػر ج لما فنفيػػرل
اصتحميرلماصتغييرلماصحذؼلمان نئرلمانػغرلم ن ػغرلص لػينرلاص ػدرسلاصمنػيطلاصػذيليتػد ؿل
نبيفل فتجلاصة ر(اص ؤصؼ)لم فمر،نلاص نتفلؾل(الط نؿ) )8(".ل

لللللل مف دلاصةػنصلطػىؿلحنػفلئػال

معتػ (حفنينتلرػيسلمزيفػب)لرػدلنػغىلئػالبغػضل

اصة ػػصلإصػػىلتل ػ يظللط ػػنؿلإصػػىلإتبػػنعلأف ػػنطلنػػلمفيرل غيفػػر بيف نلنػػغىلإصػػىلتحػػذير،ـل

بنوبتغندلعفلأف نطلنلمفيرلأ ػرسلئػالبغ ػفنلا ،ػر لئ ػفل ػىؿلر ػرل(اصنػنحرة)لتت ػحل
اصةي رلاو ت نعيرلاصتػالع ػدلاصةػنصلإصػىلتم ػيلفنلصلط ػؿلم،ػالم ػمبلأفلتفػمفلاصغىرػنتل

بػػيفلالط ػػنؿلرنن ػػرلعلػػىلالص ػػرلماص حبػػر لمفػػذصؾلتغن ػػؿلالط ػػنؿل ػػظلاصحيمافػػنتلي ػػبلأفل
ػيرلزيفػبلاصػماردةلئػالاصة ػر لئفػالل

يفمفلرنن نلعلىلاصغطؼلعلػىلاصحيػمافلفل

ػيرل

حفمفػػرلمرحي ػػرلبنصحيمافػػنتلتحػػبفـلمتغطػػؼلعلػػيفـ لئغفػػد نلاحتن ػػتلص نػػنعدتفـلئػػال لػػبل
فرتفنلاصتالنةطتلئالاصففر لصـلتت رلانمزةلمولاصفلبلعفل لبفنلصفنلعلىلاص ػمر.لمحػنمؿل
اصةنصل فل ػىؿلل

ػيرلرػيسلم،ػملالخلال ػغرلصزيفػبلاصػذيلا تػنزلبػنصتفبرلمانػتغ نؿل

اصةنػ ػػمةل ػ ػػظلاصحيمافنت تحػ ػػذيرلاصط ػ ػػؿل ػ ػػفلإتبػ ػػنعل،ػ ػػذالاصنػ ػػلمؾ لئػ ػػنص رمضلأفل"انطػ ػػنرل

او ت ػنعالصمط ػنؿلبةي ػ لم غػنيير ليػفغفسلئػالاصة ػصلاصتػالتةػدـلصمط ػنؿ لحتػىلتنػػفـل
ئالتفلنتفـلا ت نعينلبحيثلتت

ؿلئالف منفـلاصةيـلاص رغمبلئيفن )9(".ل
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م .م .رائدة عباس علي السراج
احملىر الثبني :دور القصة يف تعديل سلىك األطفبل ومعبجلة الظوىاهر النفسوية
التي تنتببهم.

للللللللا،تـلاص ىن رلماص فرمفل فذلرديـلاصز نفلب ن صرلاصط مصػر لم ػففـلان ػنـلأبػالحن ػدل
بفل ح دلاصغزاصالئالرننصت لاصة يرةل"لأيفنلاصمصدل"لاصتالفتبفنلئالأما رلحينت ل بيفػنلئيفػنل"ل

أفلث ػرةلاص غرئػػرللتظفػػرلئػػالنػػلمؾلانفنػػنفلئػػالحينت ػ "()16ف ػػنلئػػالاصػػفصلاوتػػا-:ل"أيفػػنل
اصمصد:لاعلـلأففنليفبغالصلننصؾلليخل رلدل ػربلصي ػرجلال ػىؽلاصنػينرل فػ لصتربيتػ لمي غػؿل
فنففػػنلل لةػػنلحنػػفنلم غفػػىلاصتربيػػرليلػػب لئغػػؿلاص ػػىحلاصػػذيليةلػػظلاصلػػمؾلمي ػػرجلاصفبنتػػنتل

ال فبيػػرل ػػفلبػػيفلاصػػزرعلصيحنػػفلفبنت ػ لميف ػػؿللريغ ػ "()11ئ ػػىلعػػفلاصغى ػػرلابػػفل لػػدمفل
ئا( ةد ت ػ )لاصلػػفيرةل( ةد ػػرلابػػفل لػػدمف)لاصتػػالأم ػػحلئيفػػنل ػػفلاصةػػمؿلئػػالرداتةلطريةػػرل
تغليـلالط نؿلبنصلدةلماصغفػؼلمئنػندلت ثير،ػنلئػالاصغةػمؿ".إفلإر،ػنؼلاصحػدلئػالاصتغلػيـل

ػرل

بنص تغلـلني نلئالأ نغرلاصمصد للف ل فلنمتلاص لفر.لم فلفنفل ربن لبنصغنػؼلماصةفػرل ػفل
اص تغل ػػيفلأملاص نصيػػؾلأملاص ػػدـلنػػطنلب ػ لاصةفػػرلماص ػػيؽلعلػػىلاصػػف سلافبنػػنطفن لمذ ،ػػبل
بفلنطفن لمدعن لإصىلاصفؿ لمح ؿلعلػىلاصفػذبلماصغػش لم،ػملاصتظػن،رلبغيػرل ػنلئػال ػ ير ل
مئنل فلافبننطلاليديلبنصةفرلعلي لمعل لاص فرلماص ديغػر لم ػنرتلصػ ل،ػذ لعػندةلمحةػنل
مئن ػػدتل غ ػػنفالانفن ػػنفيرلاصت ػػالصػ ػ ل ػػفلاو ت ػػنعلماصت ػػدف لمفن ػػلتلاص ػػف سلع ػػفلافتن ػػنبل

اص

ػ ػػننؿلماص ل ػ ػػؽلاص ي ػ ػػؿلئنفةب ػ ػػتلع ػ ػػفلغنيتف ػ ػػنلم ػ ػػدسلإفن ػ ػػنفيتفن ،)12(".ػ ػػـلاص يلن ػ ػػمؼل

اصبريطنفا( مفلصمؾ)لئال ةنصػرلصػ لبغفػمافل(بغػضلالئفػنرلاصتربميػر)لفتبفػنلئػالففنيػرلاصةػرفل

اصنػػنبظلعلػػرلرػػننىلئيفػػن":إفلت ربػػرلاصط مصػػرلمطػػرؽلاصتربيػػرل،ػػالأبػػرزلاصغما ػػؿلئػػالاصتفػػميفل
اصف نػػالصلط ػػؿ لمأم ػػحلأفلالط ػػنؿلي تلفػػمفلعةػػمولألػػب لبنص ػ حرلاصبي ػػنت(اص نرغر) لصػػذال

ئإففـليتنل مفلفؿلأفماعلاصتغلـ )13(".ل

لللللللمات فػػتلر ػػصلالط ػػنؿلئػػالاص م ػػؿلعفػػدلبغػػضلاصةن ػػيفل"فحػػملاصتحليػػؿلاصف نػػال
ن ػػتفديفلئيف ػػنلإص ػػىل غن ػ ػرةلمد ارن ػػرلصغل ػػـلاص ػػف سلب رمعػ ػ لاص تفمع ػػرلص غرئ ػػرل بني ػػنلاص ػػف سل

انفننفيرلمدمائظلاصنلمؾلماصغرانزلمافغفنسلاصبينرلاص نر يرلعلىلاصبينرلاصف نير )14(".ل
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لللللللميغدلعلـلاصف سلئال ةد رلاصغلمـلاصتػالا،ت ػتلبد ارنػرلاصط مصػر لمائػردلصفػنلئرعػنل ػفل
لم،ػػملعلػػـلف ػػسلاصط ػػؿللاصػػذيل غػػؿل حػػمرلد ارنػػت ل،ػػملاصط ػػؿلفنفنػػنف إذل"لأ ػػبحل
ئرمع ػ ل
عل ػ ػػنلت ريبيػ ػػنلئػ ػػالبدايػ ػػرلاصةػ ػػرفلاصغل ػ ػريف يفتـلبد ارنػ ػػرلف ػ ػماحالاصف ػ ػػملاص ن ػ ػ الماصغةلػ ػػال

ماوف غنصالماصف نالمفؿل نليػؤثرلئػالتلػؾلاصفػماحالنػلبينلأملإي نبيػن)15(".لمظفػرلإصػىل نفبػ ل
علػػـلآ ػػرلتفػػنمؿلد ارنػػرلاصط ػػؿلف نػػينلئػػالاص مارػػؼلاو ت نعيػػرلاص تل ػػرلعػػرؼلبننػػـ(علـل

اصف سلاو ت نعا) .ل

لللللللما،ػػتـلعلػػـلاصػػف سلبد ارنػػرلنػػلمؾلاصط ػػؿلبنعتبػػنر ل"ئغػػىلرػػنبىلصل ىحظػػرلماصم ػػؼلل
ماصةي ػػنسلاصثنبػ ػػت".لف ػ ػػنليفح ػػرلا،ت ن ػ ػ لبنصنػ ػػلمؾلاصظػ ػػن،ري لئغل ػػىلأننن ػ ػ لت نػ ػػرلفنئػػػرل

اصظ ػما،رلاصف نػػيرلصلط ػػؿ للف ػ ليػػدرسل" ارحػػؿلاصف ػػملاص تل ػػرلاصتػػالي تنز،ػػنلاصط ػػؿلمتبػػيفل
اص ننصلصفؿل رحلرل نليغيفلعلىلئفـلطبيغرلاصط ؿلمدمائغػ لم فطةػ ا لاص ػنصلمفظرتػ ل
إص ػ ػػىلاص ػ ػػدفين ل ػ ػػنلين ػ ػػنعدلعل ػ ػػىلتم يػ ػ ػ لن ػ ػػلمف لمح ػ ػػؿل ل ػ ػػنفل لما تي ػ ػػنرلأفن ػ ػػبلاصط ػ ػػرؽل

صتغلي )16(".ل ل

ػيرةلإذال ػنلحػػنمؿلأفلي فػـلدمائػػظل
لللللللمعلػىلاصةػنصلأفليفػػمفلدريػؽلاص ىحظػرلثنرػػبلاصب ل
اصط ػػؿلمح ػمائز لمأئفػػنر لم مار ػ لمع ػػؿلعلػػىلإلػػبنعل،ػػذ لاصػػدمائظ للفل"اص ىحظػػرلاص بنل ػرةل

صلط ؿلئالظرمئ لاص تل رلتغطال غلم نتلث يفرلعف لولتغطيفنلأيرلطريةرلأ رس )17(".ل

للللللل ميغدلانت داـلأنػلمبلر ػرلاصط ػؿل ػفلأئ ػؿلاصط ارنػؽلماصنػبؿلغيػرلاص بنلػرةلمذاتل
الثػػرلاص غػػنؿلئػػالتفلػػنرلاصط ػػؿلف نػػين لئ ػػفل ىصفػػنليغ ػػدلاصةػػنصلإصػػىل"زرعلاص غػػنييرلعلػػىل
لفؿلر ػرلتةػرألأملتنػردلأملت ثػؿلأ ػنـلاصط ػؿلاصػذيلبػدمر لينتلػربلبغ ػفنلبلػفؿللػغمريل

أملوللػػغمري)18(".لإ ػػنئرل إصػػىلفمففػػن"لفػػمعل ػػفلالدبلص ػ ل ػػنؿلمئي ػ ل تغػػرلميلػػغؼلب ػ ل
اص غنرلإذالأ يدلإفلنؤ لمأ يدتلمننطت لمأ يدلتلةي  )19(".ل

لللللللمصيسل فلاصنػفؿلتحديػدلاصغف ػرلاصف نػالئػالاصة ػر لمصفػفلبنن فػنفلاصتغػرؼلعليػ ل
فل ىؿلعف رل"اصتلميؽلاصذيليلدلافتبن لاصط ؿلمي ػذبلا،ت ن ػ لمي غػؿلاصة ػرلتغػيشل

ئػػالفينف ػ للففػػنلتلتةػػالئػػالفةطػػرل ػػنلبت نمب ػ ل ػػظلأحػػداثفنلئتُ ػػير لرػػند ارلعلػػىلئفػػـلاص ب ػراتل
اص تزصرلئالأع نر لماصتغرؼلعلىلظػما،رلال ػمرلئػالاصة ػر)26(".لفة ػر(آ ل ػفلبنبػن)()21ل
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م .م .رائدة عباس علي السراج
اصت ػػالي ػػدرؾلاصط ػػؿلعف ػػدلرراتتػ ػ لصف ػ ه
ػؿلأفلاص ػػدلي ػػؿلإص ػػىلاصف ػػدؼلبنص ث ػػنبرةلميت ػػمؽلعل ػػىل
اص تفنمف .ل
لللللللل متف ػػفلأ ،ي ػػرلاصة ػػرلئ ػػالأففػػنلتن ػػنعدلاصط ػػؿلعلػػىلاصتغل ػػبلعلػػىلبغ ػػضلاصظػ ػما،رل
اصف نػ ػػيرلاصتػ ػػاليغػ ػػنفال ففػ ػػنلماص ت ثلػ ػػرلئا(اصغبػ ػػث غريزةلاصت ريب اصتفرب اصة ػ ػػمرلاصػ ػػذاتا)ل

مت فح ػ لاصثةػػرلاصفن لػػرلوفلي ػػدل غفػػىلم،ػػدئنلئػػالاصحيػػنةل"ئنصط ػػؿلحيف ػػنلينػػت ظلإصػػىلحفنيػػرل
غيف ػػر لي ػػمغل ػػفلاص

ػ ػ مفلئنفتنزي ػػنلماعي ػػر لم ،ػػذ لتتمغ ػػؿلئ ػػالاف غنوتػ ػ لم ل ػػنفل لم ،ػػال

بنصتػ ػػنصالتحػ ػػدلمبف ػ ػػنحل ػ ػػفلإ فنفيػ ػػرلحػ ػػدمثلأيلفػ ػػمعل ػ ػػفلأف ػ ػماعلاو ػ ػػطفندلئػ ػػالاصغة ػ ػػؿل

اصبنطفا )22(".ل

لللللللميغػػدلاوف غػػنؿلحنصػػرلف نػػيرلت ػػيبلاصط ػػؿلمتت يػػزلب ففػػنلر ػػيرةلاص ػػدسلأيلأففػػنلتبػػدأل
بنػػرعرلمتفتفػػالبنػػرعر لمتفػػمفلغيػػرل نػػتةرةلئنصط ػؿلولينػػتةرلعلػػىلاف غػػنؿلماحػػدلأيلاف ػ ل
ي حؾلثـليبفالثـلي حؾ لميفمفلحندالأيلأفلاصط ػؿلي ػرحلبا الػدة لمي ػحؾلبةػمة لميبفػال
باحػػدة.لمف ػػدلاوف غػػنؿليظفػػرلبلػػفؿلما ػػحلئػػالر ػػرل"لاصفػػنبمسل"ل ػػفل ػػىؿلزيفػػبلاصتػػال
تف غؿلفثيرالعفػد نلتغلػـلبػنفلأ ن،ػنلرػيسلرػدلا ػذلد يتفػنلدمفلإ بنر،ػنلبػذصؾلميلػتدلاوف غػنؿل

صديفنلإصىلدر رلدعننفنلعلي لبنص مت لمبغدلذصػؾلبلحظػنتليفتفػالاوف غػنؿلعفػدلإدراؾلزيفػبل
أفلأ ن،نل ريضلم،ملبحن رلإصىلاصرعنيرلماصحفنف .ل

" دخمت غرفتي ،وفتحت الدوالب :يا اليي...
أين دميتي؟ البد أن قيسا ...آه ...الخبيث..
يدعي المرض ...سأريو..
ّ
فصحت بو:

ـ أعطيني دميتي.
ىتف قيس بأمي مستنجدا:
ـ ماما.
عت دميتي منو،
وقبل أن تنجده أمي ،انتز ُ
يا لميول ،أين يداىا ،وبدون وعي ،صحت:
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ـ ليت الموت يخطف...
صاحت أمي بي:
ـ زينب!
ارتميت عمى السرير
وسالت دموع الندم
من عيني
مضيت إلى قيس ،دون أن ألتفت إلى أمي

وضممتو بذراعي )32(".ل

ومن حاالت االنفعال التي تصيب األطفال ىي :ـ
 .1حالة الخوف.
ػالي ػػنبلبف ػػنلالط ػػنؿلإص ػػىلت ػػمرغفـلصح ػػدمثل ط ػػرلأمل
يغ ػػمدلن ػػببلاص ػػنمؼلاصت ػ ُ
صحدثلغيرلنػنر لئنلط ػنؿلعػندةلي ػنئمفل ػفلاصحيمافػنتلاص تمحلػرلفنصػدبلمالنػدلماصف ػر ل
أملاصحيمافػػنتلاصتػػالي فلػػمفلحةيةتفػػنلاصتػػاليلػػن،دمففنلئػػالاصتل ػػنزلأملعفػػدلزيػػنرتفـلصحديةػػرل
اصحيمافػػنتلأملال ػػنففلاصنػػينحيرلاصتػػاليةم ػػمفلبزينرتفػػنل ػػظلذميفػػـ لئػػنص مؼل،ػػملعبػػنرةلعػػفل

انػػت نبرلص طػػرلحةيةػػالفحي ػمافل تػػرسلأملغيػػر لميبػػرزل،فػػنلدمرلاصة ػػرلئػػالاصتةليػػؿل ػػفل
ظػػن،رةلاص ػػمؼلماصػػت لصل ف ػ لعػػفلطريػػؽلتغ ػريضلاصط ػػؿلص ثيػػرلاف غػػنؿلاص ػػمؼلم،ػػملأ ػػفل
صففلب لرعنتلرليلر.ل ل
مرػػدلبػػدأتلأمؿل حنمصػػرل فظ ػػرلونػػت داـل،ػػذالاص بػػدألعلػػىليػػدل" ػػنريلفػػمئرل ػػمفزل
تل ي ػ ػػذةلمان ػ ػػطفلص ن ػ ػػنعدةلط ػ ػػؿلي ػ ػػدعىلبيت ػ ػػرلصل ػ ػػت لصل ػ ػػفل نمئػ ػ ػ لاصل ػ ػػديدةلاص تغلة ػ ػػرل
بنصحيماف ػػنت لإذلت فف ػػتل ػػمفزل ػػفلإ ازص ػػرل ػػنمؼل ،ػػذالاصط ػػؿ لمذص ػػؾلبتغري ػ ػ لص

ػػدرل

اص ػػمؼلت ػػدري ين لبإظف ػػنرلاصحي ػمافلعل ػػىل ن ػػنئرلبغيػػدةلث ػػـلتةريبػ ػ لتػػدري ينل ػػفلاصط ػػؿ"()24ل
فة ر(اصفل رلاصنحرير)لاصتالتتحدثلعفلئتنةل غيفرلفنفتلتت لىلعلػىلاصلػنطمل ػظلأ فػن ل
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مئ ػ ػ ةللرأتلحيمافػ ػنُلت فلػ ػ لئ نئ ػػتلمان ػػتف دتلبن ف ػػنلمصف ػػفلالـل

ػػتل ػػفل ػػمؼلابفتف ػػنل

مأئف تفنلحةيةرل،ذالاصحيماف لمبذصؾلزاؿلاص مؼلعفل،ذ لاصط لر .ل
"وما إن رأتني أخطر بدرعي المفصص
أماميا ،حتى جمدت ،وصاحت :ماما.
وأسرعت أميا إلييا ،وىي تيتف :ال تخافي،
يا بنيتي ،إنني قادمة
وأخذتيا بين يدييا ،وتساءلت :ما األمر يا
بنيتي؟.
وأشارت الفتاة إلي ،فضحكت األم ،وقالت:
ىذه سمحفاة ،سمحفاة صغيرة.
ونزلت الفتاة ،واقتربت مني مترددة ،وقالت:
ماما ،لنأخذىا معنا)32(".ل

مي ففلاصةمؿلأفلافتلنؼلاصط ؿلص لنفؿلاصحينةلم دسلرنمتفنلعػفلطريػؽلاصة ػصل

نيننعد ل فلاصفنحيػرلاصف نػيرلعلػىلرؤيػرل"رلةػ لم نمئػ ل نػدةلئػالألػفنؿلأدبيػرلولت ػر ل

بةػػدرل ػػنلتف غ ػ للففػػنلتحػػرر لأملتطفػػر لبػػنص غفىلاصػػذيلفنفػػتلاص نػػنةلانغريةيػػرلتطفػػرلب ػ ل
اص ت رج".

()26

 .3حالة الغضب.
للللللليت حلدمرلأدبلالط ػنؿلئػالذصػؾلفغن ػؿل ػم اازلصلتربيػرلمذصػؾلوعت ارئػ لبحػؽلاصط ػؿل
ئػػالاصغ ػػب لمطبيغيػػرل،ػػذالاصفػػمعل ػػفلاوف غػػنؿ لمئػػالأفل"لولينػػت يبلصفػػذالاصغ ػػبلأمل
يت نلىل ظلرغبنتلاصط ؿل نلي غل لينيطرلعلىلا ،ريفللفلاصط ػؿلعفدنػذلنينػت رلئػال
انػػت داـل،ػػذ لاصفمبػػنتلفػػف طلنػػلمفا)27(".لئىبػػدلصفػػذالالدبل ػػفلأفلينػػنعدلاصط ػػؿلعلػػىل

اصنيطرةلعلىلغ ب لبف ن لعفلطريػؽلتغذيػرلاص نفػبلاص غرئػالصديػ لعػفلنػلبينتلاصغ ػبل
مفتنن ػ ػ لاصن ػػينر لول ػػفل ػػىؿلاص ػػمعظلمانرل ػػند لب ػػؿل ػػفل ػػىؿلاصح ػػدثلمتف يتػ ػ لفة ػػرل

"ال ػماتلاصثىثػػر"لاصتػػالنػػغىلئيفػػنلاصةػػنصلإصبػػنسلاصظػما،رلاصطبيغيػػرلاصتػػالتحػػدثلئػػالاص ػػمل
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أدما ارلبل ػ ػرير لئنصريػ ػػنحلماصغما ػ ػػؼلماصفنػ ػػيـلتةػ ػػمـلب ئغػ ػػنؿلإفنػ ػػنفيرلمتت ػ ػػرؼلفنصبلػ ػػر ئفال
تتحدثلمتف غؿلمتغ بلثـلتغترؼلب طنفػنلمتغلػرلبنصفػدـلعلػىلت ػرئفنلاصطػننش.لم،ػذال ػنل

ف ػػدعم لئ ػػالالدبلاصغرب ػػالاصح ػػديثلبػ ػػل(الفن ػػفر)لم،ا :غ ػػؿلاصظػ ػما،رلاصطبيغي ػػرل"بلػ ػ ارلئ ػػال
اصنلمؾ لمئالاص غؿ لمئالاصفطؽ لمأفلفزجلبفنلإصىلعنصـلاصحينةلاصيم يرلصهفننف"()28ل ل
"مرت أنسام في البستان بنحمة تختبىء بين
أوراق زىرة قرنفل ،ولم تنطق النحمة بكممة،
وعرفت أنسام سبب اختبائيا ،فقد رأت عدداً من

الزنابير تحوم في الجوار ،فيتفت بيم" :أرجوكم،
دعوا النحل وشأنو".
فرد عمييا زنبور" :امضي ،ىذا ليس شأنك".
ومضــت أنســام عائــدة إلــى البيــت ،ولمــا عممــت أختاىــا بمــا حــدث ،غضــبتا أشــد
الغضب .وصاحت
ريح":إنيم سيقضون عمى النحل ،ويمحقون الضرر
بالبستان ،سأذىب إلييم ،وأنذرىم ،و…".
وانتفضت عاصفة ،وزأرت غاضبة ":كال ،لن
يفيم الزنابير إال لغتي".
وعبثاً حاولت أختاىا تيدئتيا ،فقد انطمقت

بسرعة جنونية ،تطيح بكل ما حوليا وىي تزأر:

"أييا الزنابير ،سأحطمكم ،وأخمص البستان من
شروركم".
وحين ىدأت عاصفة ،أدرت أنيا حطمت
بغضبيا المجنون ،الكثير من األغصان..
واألعشاش ..وخاليا النحل..و..و ..ومع الفجر
عادت إلى البيت ،ووقفت مطرقة أمام أختييا
وقالت :سامحاني ،يبدو أنني أخطأت".

()32
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 .2حالة القمق النفسي.
للللللليتمصػػدلاصةلػػؽلاصف نػػالعفػػدلالط ػػنؿلعفػػدلابتغػػندللػ صلعزيػػزلعلػػيفـلعػػففـلصنػػببل ػػنل
ف ػ فليفػػمفلمئػػنةلأحػػدلاصماصػػديفلفة ػػر(ئالافتظػػنرل ن ػػن)لاصتػػاليغ ػػدلاصةػػنصلئيفػػنلإصػػىل ػػفحل

اصط ؿلأ ىلئالاصحينةل فل ىؿلاعتةند لب فلأ لنتغمدليم ػنل ػنلئػال حنمصػرلصت لي ػ ل ػفل
اصحزفلاصذيليغتري  .ل
"رأيت زىرة الشمس تطرق برأسيا
حزينة حينما غربت الشمس فأطرقت
أنا أيضاً .وقد غشيني الحزن لكني سرعان ما
رفعت رأسي ..فالشمس ستشرق ثانية في

الغد ..وترفع زىرة الشمس رأسيا ومن
ل

يدري .فقد تعود ماما غداً ..مع الشمس".

()23

 .4حالة الغيرة.
لللللللاصغيرةل بغثفنللغمرلاصط ؿلب فػ ل فػدد لمذصػؾلعفػد نلي ػذلفػننفلفػننفلآ ػرل ػفلأبيػ ل
مأ لافتبن ،نلف فليفمفلأ نلص لأملأ تن لمصػذصؾليغبػرلاصط ػؿلعػفلغيرتػ لبنصغػدمافلعلػىل ػفل
نػػببلص ػ لإ ،ػػنؿلماصدي ػ لأملأحػػد ،نلص ػ لئنصط ػػؿلبحن ػػرلإصػػىلاصحػػبلماص حبػػرلم،ػػال" ػػفلأ،ػػـل
اصحن نتلاوف غنصيػرلاصتػالينػغىلاصط ػؿلإصػىلإلػبنعفن لئفػمليحتػنجلإصػىلأفليلػغرلافػ ل حػبل
حبمب.ماصحبلاص تبندؿلبيف لمبيفلماصدي لما مت لحن رلوز رلص حت لاصف نػير لم،ػمليحتػنجل

إصىلاص داررلماصحفنف.لأ نلاصط ؿلاصذيلوليلبظل،ذ لاصحن رلإصىلاصحػبلماص حبػرلئنفػ ليغػنفال
ػ ػػفلاص ػ ػػمعلاصغػ ػػنط الميلػ ػػغرلاف ػ ػ لغيػ ػػرل رغػ ػػمبلئي ػ ػ لمي ػ ػػبحلنػ ػػاتلاصتمائػ ػػؽل

ف نين )31(".ل

ػ ػػطربنل

ػيؿلاصدرنػالأمل
لا
للللل معفد نليفبرلاصط ؿلتظفػرلغيرتػ ل ػفلأط ػنؿليت مرػمفلعليػ لئػالاصتح
ئػػالاصلغػػب لميتطػػمرلاصتغبيػػرلعػػفلاصغيػرةل ػػفلاوف غػػنؿلإصػػىلاوعتػػداتلعلػػىلاللػ نصلاصػػذيفل
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يغنرل ففـلاصط ؿل"ئنصغيرةل،ػالانػت نبرلنػميرلص ةػدافلاصحػبلعلػىلفحػملمارغػالأملعلػىلفحػمل
تػػرض)32(".لف ػػنلئػػالر ػػرل(نػػن حيفا)لاصتػػالم ػػؼلئيفػػنلاصةػػنصلصلةػػنرئل لػػنعرلاصغي ػرةل

صدسلاصط ؿلريسل ػفلأ تػ لزيفػبلمذصػؾلصت

ػيؿلماصديػ لصفػنلمارتفنعف ػنلب ففػنلأحنػفلمأئ ػؿل

ف ػ لئػػالفثيػػرل ػػفلال ػػمرل ػػنلمصػػدلعفػػد للػػغمرلبػػنصغيرةل ففػػنلم حنمصػػرلإبغند،ػػنلعػػفلاصبيػػتل
بطريةرل نلفالينتحمذلعلىلا،ت نـلاصماصديفلبغدلغينبلأ ت  .ل
"طالما تمنيت أن أكون وحيداً ،وىا أني اليوم
وحيد ،فقد مضت زينب إلى جدتي ،وستبقى

عندىا أسبوعاً أو أكثر .أخرجت لعبي ،ورحت

العب دون رقيب.
سألتني أمي:

ـ ىل أنجزت واجبك؟
أجبت وأنا اكظم غيظي:
ـ كال.
فقالت أمي:
ـ لو أن زينب ىنا لساعدتك.
ارتجفت شفتاي بانفعال وأنا اردد:
ل

ـ ال أريد أن يساعدني أحد".

()22
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اخلبمتة واالستنتبجبت
صفؿلع ؿل نت ر إذلافتفىلاصبحثلإصىل لرلانتفتن نتل غتلئيفػنلرػدرلان فػنفل ػنلتفػنثرل
عبرل حنمرلاصبحث .ل

 .1صمن ػرةلدمرلفبيػػرلئػػالتفػػميفلاصنػػلمؾلاو ت ػػنعالصلط ػػؿل ػػفل ػػىؿلتفلػػنت لا ت نعيػػنل
م نػػنعدت لعلػػىلافتنػػنبلاصغػػنداتلماصتةنصيػػدلاو ت نعيػػرلاصنػػمير.لئننطػػنرلاو ت ػػنعال
صمط ػ ػػنؿلبةي ػ ػ ليػ ػػفغ فسلئػ ػػالاصة ػ ػػصلاصتػ ػػالتةػ ػػدـلصلط ػ ػػؿلماصتػ ػػالتنػ ػػفـلئػ ػػالتفلػ ػػنتفـل

ا ت نعين .ل

 .2تغػدلاص درنػػرلاص ؤننػػرلاصتربميػرلاصتػػالتنػػت دـلاصة ػػرلفمنػيلرلتغلي يػػرلصتلػ يظلالط ػػنؿل
علػػىلإتبػػنعلأف ػػنطلنػػلمفيرل غيفػػر لمئػػالاصمرػػتلذات ػ لتةػػمـلبتحػػذير،ـل ػػفلأف ػػنطلنػػلمفيرل

أ رس.

 .3إفلاصغنيرل فلانت داـلاصبغػدلاصف نػالئػالاصة ػرلينػنعدلاصط ػؿلئػالاصتغلػبلعلػىلبغػضل
اصظػما،رلأملاصحػػنوتلاصف نػػيرلاصتػػاليغػػنفال ففػػن لمت فحػ لاصثةػػرلاصفن لػػرلصفػػالي ػػدل غفػػىل
م،دئنلئالاصحينة.للل
ل
اهلىامش:
 .1طػػرؽلد ارنػػرلاصط ػػؿ لفني ػػرلرطػػن الم ح ػػدلبر،ػػمـ لدارلاصلػػرمؽلصلفلػػرلماصتمزيػػظ ل
ط 1لالردفل(ع نفل)1989لص18ػ .19ل
 .2اص

درلف ن لص .18ل

 .3اص

درلف ن .

 .4الط ػػنؿل ػ ػرآةلاص ت ػػظل(اصف ػػملاصف ن ػػالاو ت ػػنعالصلط ػػؿ)ل ح ػػدلع ػػندلاص ػػديفل
إن نعيؿ لعنصـلاص غرئرل(اصفميتل)1986لص.5

 .5اص

درلف ن لص.276

 .6علـلاصف سلاصتربمي لئن رلعنرؿ لصل.489
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 .7اصط ؿلماص ت ظ لئريدريؾلاصفيفلم يراصدل،نفدؿ لصل117ػ.146
 .8اصط ؿلاصغربالمثةنئرلاص ت ظ لذفنتلاصحر لص.45

 .9الط نؿليةرأمف ل،دسلبرادسلماصنيدلاصغزامي لص.196
 .16أيفنلاصمصد لأبالحن دلبفل ح دلاصغزاصا.
 .11اص

درلف ن ل لص37

 .12آدابلاص غل يف ل ح دلبفلنحفمف لصل52ػ.53
 .13اصف ػملاصف نػالصلط ػػؿ لإبػرا،يـلفػػنظـلاصغظ ػنمي صل68لميفظػر:لد ارنػػنتلئػالعلػػـل
اصػ ػػف س ه
لدحػ ػػنـلاصفيػ ػػنؿ لفلػ ػػرلمتمزيػ ػػظل ؤننػ ػػرلالف ػ ػمار لط1ل(اصريػ ػػنضل)1976ل
ص.26
 .14اصة رلاصة يرةلئالاصغراؽ لئنط رلعينىل ننـ ل 1984لص .142ل
 .15دراننتلئالعلـلاصف س ه
لدحنـلاصفينؿ لصل.26

 .16أ مؿلعلـلاصف س لاح دلعزتل ار ح لصل.34
 .17علـلاصف سلاصتربمي لئن رلعنرؿ لصل.344
 .18اص

ػننصلاصػف س لػلا ت نعيػرلصة ػصلالط ػنؿلاصغربيػر لاح ػدلاص ػ ندي ل لػرل

أبحنثلاصير مؾ لاصغددلاصرابظلصنفرل 1991لص.87

 .19اصة ػػرلئػػالاصتربيػػر لعبػػدلاصغزيػػزلعبػػدلاص يػػد لدارلاص غػػنرؼ لط(1

ػػر)1994ل

صل.12
 .26أدبلاصط مصر ل ح دلاص تنرل فنت لص.41
 .21آ ل فلبنبن لطىؿلحنف ل ريدةلاصحدبنت لاصغددل538لصنفرل 1992لص.3
 .22إ ػػدارل طب ػػمعلصمط ػػنؿ لفتبػ ػ لبنلص نفي ػػرل ف ػػمرلاصبف ػػري لتر تػ ػ :لبدمي ػػرل
عبػػنس ل لػػرلثةنئػػرلالط ػػنؿ لد ارنػػنتلمأئفػػنر لفتػػنبلعػػددل2لصنػػفرل 1992ل

ص.12
 .23حفنينتلريسلمزيفب لطىؿلحنفل(د لؽل)1983لص4لػل.8
 .24اصغىجلاصنلمفالصلط ؿ لص61لػ.62
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دور القصة في تنشئة الطفل ومعالجة الظواهر النفسية التي تنتابه (القاص طالل حسن أنموذجاً)
م .م .رائدة عباس علي السراج
 .25ز،ػ ػرةلب ػػنبفجلصلغ ػ ػ مرة لر ػػصلصمط ػػنؿ لط ػػىؿلحن ػػف ل طبغ ػػرلإتح ػػندلاص ُفت ػػنبل
اصغرب لط(1د لؽل)2662لص81لػ.82للللللللللللللللل

 .26اصط ؿلماص ينؿ لنن يرلاح دلنغد ل لرلالرىـ لاصغدد3لصنفرل 1979لصل.35
 .27علـلاصف سلاصتربػمي ل ػنبرلعبػدلاصح يػدل ػنبر دارلاصفف ػرلاص

ػرير لط1ل(اصةػن،رةل

)1983لصل.113

 .28أدماتلاصم ػػمؿلإص ػػىلالط ػػنؿ لع ػػندؿلأب ػػملل ػػفب ل ل ػػرلاص غرئ ػػرلاصن ػػمرير لاصغ ػػددل
214لػل215لصنفرل 1989لص.27

 .29ز،رةلبنبفجلصلغ

مرة صل.68

 .36ئالافتظنرل ن ن لطىؿلحنف لاصحدبنت لاصغدد566لصنفرل 1993لص.3
 .31علػػـلف ػػسلاصف ػػم لحن ػػدلعبػػدلاصنػػىـلز ،ػراف لدارلاصغػػمدة لػلبيػػرمت لعػػنصـلاصفتػػبل
اصةن،رة لط 5ل 1981لص.267

 .32علـلاصف سلاصتربمي ل نبرلعبدلاصح يدل نبر لص.124
 .33نػن حيفا لطػىؿلحنػف ل لػرلأنػن رلاصنػمرير لاصغػدد 397لػل398لصنػفرل 1985ل
ص.4
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