
 
 

   

 

ى
ىوسائطىأدبىاألطفال

ىهدىىنعمةىحمدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.ىمى.ىمى
  2012حزورانىىىىىىىى(11)العـــددىىىى

  272 

 

 جملة آداب الفراهيدي

وسائط أدب األطفال 
 (مستل  )

ىهدىىنعمةىحمدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.ىمى.ىمى
ىن

ىقسمىاللغةىالعربوة/ىكلوةىالتربوةىللبناتى/ىجامعةىتكروت

املستخلص 
استعرض البحث وسائط أدب األطفال بنوعييا الورقي الذي شمل الكتب 

والدوريات ، وغير الورقي الذي شمل اإلذاعة والتمفزيون والسينما وغيرىا وصواًل إلى 
. الكتاب االلكتروني 

ييدف البحث إلى بيان الدور الذي يؤديو كل وسيط في تمبية حاجات األطفال 
. إذا ما أردنا معرفة واختيار بعضيا أو كميا وتأثير ذلك عمييم الحقًا 

اعتمد البحث عمى المصادر األدبية في جمع المادة وكانت نتيجتو أن لكل 
وسيط أو مادة ثقافية دورا وأىمية في حياة أي طفل وكمما ازداد التنوع ازدادت ثقافة 

. الطفل وثراؤه من الخبرة والمتعة في آن واحد 
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عندما ُيعد أي كاتب عماًل ادبيًا فانو يفكر بالوسيمة التي سوف توصل ىذا 

ولكل وسيمة طريقة خاصة بيا لتقديم أي عمل - األطفال - العمل إلى المتمقي وىم
. أدبي ، وليذا فإن لموسيط دورًا فعااًل وحيويا في إيصال األدب إلى جميوره 

واإلنسان ىو الوسيط األول عندما يحكي لطفل أو مجموعة أطفال حكاية 
بسيطة كأن تكون األم أو الجدة أو األب أو المعمم أو أمين المكتبة ولكن ىذا الوسيط 

ليس لو التأثير نفسو كما في الوسائط األخرى التي يكون أثرىا كبيرا وواضحا عمى 
. عدد كبير من األطفال وبدون أي حدود

ونتيجة لمتطور العممي والتكنولوجي الكبير في عالم الحاسوب فقد أمكن من 
إدخال المواد المطبوعة إلى الحاسوب بشكل الكتروني ومنيا كتب األطفال وأصبح 

. باإلمكان استرجاعيا عن طريق الحاسوب وأصبح للطفال وسيطا أخر لكنو الكترونياً 
ولكل وسيط إمكانياتو الخاصة وطاقتو المحدودة وعمى الكاتب إدراك ىذا 

األمر الن كل وسيط يكون موصاًل جيدًا لنوع أدبي معين وليذا فان معرفة أسرار كل 
مكانياتو جانب ميم جدا يعين الكاتب عمى استغالل ىذه  وسيط وخصائصو وا 

. اإلمكانيات إلبراز عممو في أبيى صورة واالبتعاد عن كل ما يؤثر سمبا عمى العمل 
يتناول البحث وسائط أدب األطفال المختمفة بأنواعيا في مبحثين ، تضمن 
المبحث األول الوسائط الورقية أو المطبوعة ، ويشمل الكتب بأنواعيا وأغراضيا 

. والمجالت والصحف بأنواعيا وأغراضيا أيضًا 
أما المبحث الثاني فتضمن الوسائط السمعية والبصرية ، والسمع بصرية ، 
وقد أضفت إلييا الوسيط االلكتروني مع انو يعتبر نوع جديد مختمف عن السابقة أو 

. شكل جديد إال إنني لم أتناولو بتفصيل كبير حيث يحتاج وحده إلى بحث مستقل 
: أهداف انبحث 

. استعراض وسائط أدب االطفال الورقية وغير الورقية -1
 .بيان دور كل وسيط عن طريق توضيح مزاياه وعيوبو -2

. وسيمة لالختيار والتفضيل لتوفيرىا في مكتبات االطفال -3
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ادلبحث األول 
انوسائم ادلطبوعت 

 Children s Bookكتة األطفال  :  -1
يمتاز الكتاب بميزات تجعمو يتفوق عمى وسائط األدب األخرى فالمعمومات 
التي يقدميا الكتاب يمكن الرجوع إلييا في أي وقت إلعادة قراءتيا عمى العكس من 
بقية الوسائط كالتمفزيون والمسرح، وكذلك فان الكتاب سيل الحمل والتداول كما انو 

رخيص الثمن ويتيح لمقاريء فرصة كبيرة لمتخيل والتأمل، وال تحتاج الكتب إلى أجيزة 
لتشغيميا كما انو قريب في متناول اليد وليس لو مواعيد كما ىو الحال في الوسائط 

. المسموعة والمرئية 
إن أول لقاء بين الطفل والكتاب ىو الذي يحدد خطواتو عمى طريق حب 
القراءة والمعرفة ، وىذا يعني أن الكتاب المدرسي ال يثير عند األطفال عادة حب 

. القراءة ألسموبو الجاف وقمة رسوماتو 
وال يزال الكتاب من أىم الوسائل كونو مصدرًا جيدا لممعرفة عمى الرغم من 

منافسة الوسائل األخرى لو ، ويرى بعض الخبراء أن الكتاب يقدم الحقائق والمعمومات 
والمفاىيم واألفكار إلى الطفل مثبتو عمى الورق األمر الذي يجعل الطفل يتعامل معيا 

. ()وقتا طويال وبأناة تامة ويمكن العودة عمى ىذه الحقائق وقت ما يشاء 
: تنقسم كتب األطفال من حيث المضمون إلى األنواع اآلتية

.  الكتب القصصية – 1/1
.  الكتب المصورة – 1/2
.   كتب الشعر واألغاني واألناشيد – 1/3
.  الكتب المرجعية – 1/4
.  الكتب الدينية – 1/5
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.  الكتب التاريخية – 1/6
.  كتب الرحالت والجغرافيا - 1/7
.  كتب اليوايات والتسمية – 1/8
.  كتب النوادر والفكاىة – 1/9
 : Fiction انكتة انقصصٍت – 1/1

     القصة فن من فنون األدب وشكل من اشكالو وأكثر ما يتعمق بو األطفال 
وتستعين القصة بالكممة في التجسيد الفني وتتشكل من عناصر رئيسة ىي الفكرة 
والحدث والحبكة واألسموب والشخصيات والبيئة ىدفيا إثارة العواطف واالنفعاالت 

: ،وتكون عمى أنواع وىي ()والتفكير والتخيل لدى األطفال 
  Folktales احلكاٌاث انشعبٍت – 1/1/1

الحكاية الشعبية ىي قصة مجيولة المؤلف عمى األغمب يتناقميا الناس من 
جيل إلى جيل مع إضافة سمات جديدة ليا في كل مرة ، تتسم ببساطة األسموب والمغة 
وىدفيا اإلمتاع مع تأكيد قيم وعادات وأفكار اجتماعية ايجابية فيي نوعًا ممتزمًا من 

األدب، وتعد الحكايات الشعبية األساس في نشأة أدب األطفال الحديث ، ومن 
 . (توبة الثعمب  )وحكاية  (حميد البالم  )الحكايات الشعبية في العراق حكاية 

  Myths & Legends قصص اخلرافاث واألساطري - 1/1/2

قصة يتضح فييا دور البطل الذي يجاىد بقيامو بسمسمة من المخاطرات من 
ولمخرافة . اجل تحقيق ىدف أسمى ، وتدخل في الخرافة قوى خارقة كالجان والعفاريت 

ىدف اخالقًي عادل فيي تكافئ الخير وتقتص من األشرار وتنتيي عادة نياية سعيدة، 
عالء  )مثال ذلك قصة . ( )ومن سمات الخرافة إنيا ال تتقيد بزمان ومكان معينين

( . الشاطر حسن ) و  (الدين والمصباح السحري 
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 Animal Fair  قصص احلٍوان - 1/1/3
ىي القصص التي تقوم فييا الحيوانات المختمفة بأداء االدوار وىي أكثر 

 سنوات الن 5-3األنواع المفضمة لدى األطفال السيما في مدة الطفولة المبكرة من 
ىذا النوع من القصص تكون بسيطة وسيمة التذكر فيي عادة تضم قميال من 

الشخصيات ال تتجاوز الثالثة حادثًا واحدًا ، وألنيا حقيقة لإلنسانية فيي تتكمم وتفكر 
الثعمب  )و  (قصة ذكاء قرد  )ومثال ذلك . وتعمل وتصور حاالت مختمفة لإلنسان 

 . (الطيب 
   Science Fiction  قصص اخلٍال انعهمً - 1/1/4

وىي قصص تتعامل مع التطورات العممية والتغيرات التي تحدث في المجتمع 
وتقوم . عمى أساس فروض واقعية وتصورات عن مستقبل البشر عمى سطح األرض 

عمى التنبؤ إلى حّد بعيد وتسمى أحيانا بقصص التنبؤ أو قصص المستقبل وىدف ىذا 
نما أيضا إشباع  النوع من القصص ىو ليس فقط إيصال المعمومات إلى األطفال وا 

. ()مخيالتيم ودفع عقوليم إلى التفكير في آفاق أكثرسعة 
الذرة في  )التي كتبيا فاروق سموم وقصة  (فتاة األخطار  )ومثال ذلك قصة 

. التي تروي اكتشاف القنبمة الذرية  (العائمة 
  قصص انبطونت وادلغامرة  - 1/1/5

تدخل القصص البوليسية والمالحم وقصص الخوارق والمغامرات ضمن 
قصص البطولة والمغامرة وسبب اىتمام األطفال بيذا النوع من قصص يعزى إلى إن 
بعضيم يخمع البطولة عمى نفسو أو يعوض جزءًا من الحرمان أو القصور الذي يشعر 

بو في حياتو الواقعية وألن أبطال ىذه القصة يؤدون نوعًا من األعمال التي تمتاز 
إذ يندمجون مع أبطال ، بالحركة القوية والسريعة تخرج األطفال من ركود الحياة 

القصة ويتقمصون بعض أدوارىا وليذا وجب رسم شخصيات القصة بطريقة تحبب 
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األطفال بالصفات الطيبة والعادات والتقاليد الحميدة واالبتعاد عن الشخصيات الطائشة 
مثل .( )المنحرفة وبذلك نحقق ىدف أدب األطفال من بناء شخصية سميمة لمطفل

 . (مغامرات احمد وطالل )قصة 
 Historical Fiction  انقصص انتارخيٍت - 1/1/6

وتسمى أحيانًا بقصص الخيال التاريخي وىو تسجيل لحياة اإلنسان وعواطفو 
في مجال تاريخي معين بقصد فيم الشخصية اإلنسانية إذ تدور القصة حول حدث 

تاريخي معين مع االلتزام بمقومات العمل القصصي ، وعمى ىذا فانو ال يستيدف نقل 
الحقائق إلى األطفال بل ييدف إلى مساعدتيم عمى تخيل الماضي واإلحساس بأفراح  
األجيال السابقة وأحزانيم مع إعطاء فرصة لمطفل بأن يعيش أجواء الماضي بوصفو 

. (زنوبيا ممكة تدمر)وقصة  (زرقاء اليمامة)مثال ذلك قصة . امتدادا لذلك المجتمع 
 Religious tales  انقصص اندٌنٍت - 1/1/7

تتناول موضوعات دينية تشمل العبادات والعقائد وسير األنبياء والرسل 
وقصص القرآن الكريم ، وما أعده اهلل تعالى لعباده من ثواب أو عقاب وغزوات 

وأميات المؤمنين ونساء خالدات وكل ذلك يدعو إلى  (صمى اهلل عميو وسمم)الرسول 
الفضائل وينفر من الرذائل ، وتجمع المتعة والتشويق والمغزى الخمقي والمواقف 

 (اإلسراء والمعراج  )مثال ذلك قصة  . ()النبيمة، وفييا من المواقف لمعظة واالعتبار
. وقصص األنبياء المختمفة 

  Realisties Fictions:  انقصص انواقعٍت - 1/1/8

في بداية المرحمة العمرية الثانية يتجو األطفال إلى التحرر من الخيال ويزداد 
اتصاليم بالمجتمع وتقوى رغبتيم الستطالع الحياة الحقيقية المحيطة بيم ، وىذا النوع 

من القصص يتناول الموضوعات المختمفة التي تصور واقع األطفال كالطبيعة 
والحيوانات والرحالت والطائرات وحقائق العموم المختمفة ونظم الحياة المختمفة بآدابيا 
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نما . وتقاليدىا ومؤسساتيا  وىذا ال يعني أنيا تخمو من الخيال لتصبح جافة ومممة وا 
تائو في  )مثال ذلك قصة . ىي مزيج من الواقع والخيال بصورة ذكية ولبقة 

( . بائعة الكبريت  ) و قصة  (الصحراء
  Humor Fictions:  انقصص انفكاهٍت - 1/1/9

يسعد األطفال بسماع قصص الفكاىة بما تشيعو من فرح وبيجة وسرور 
باإلضافة إلى أنيا تحقق أىداف في تحبيب القراءة إلى األطفال وتنمية ميوليم األدبية 

وتحقق راحة نفسية ليم ، وتنشط عقوليم وفييا مجال لنقد العادات السيئة والتقاليد 
ومنيا القصص والطرائف التي تروييا الشخصية . الضارة ومحاولة التخمص منيا 

 . (جحا)المشيورة 
  Picture Books انكتة ادلصورة - 1/2

ما قبل  )يميل الطفل إلى الكتب المصورة سيما في سني عمره األولى 
ألن الصورة تغني عن الكثير من الكممات خاصة إذا كانت الصورة معبرة  (المدرسة

وفييا الكثير من التفاصيل إذ إن الطفل يربط بين األشياء التي في الصورة وبين الواقع 
، ومن أجل ىذا كانت الصورة وسيمة مفيدة لتنمية ميول الطفل لمقراءة وإلثارة خيالو 

 . ()عمى اإلدراك والتفكير وتمييز األشياء وأسمائيا
 Poetry & Songs كتة انشعر واألناشٍد واألغانً – 1/3

الشعر ذلك الكالم الموزون ذو اإليقاع الجميل والموسيقى المؤثرة يبيج النفس 
ويؤثر فييا سواء كانت لشخص بالغ أو لطفل ، وفي كل المجتمعات يسمع األطفال 

الشعر منذ والدتيم حيث تيدىدىم أمياتيم ببضع أبيات منغومة عمى األغمب 
ويستجيب الطفل لتمك الكممات الموزونة ذات اإليقاع اليادئ فييدأ وينعس ثم ينام أو 

. ينصت مركزا عمى ىذا الكالم الجميل الذي يحمل إليو صوت األم الدافئ 
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ولكي تضمن استمرار األطفال بحبيم لمشعر وتذوقيم إياه يجب تقديم النماذج 
الشعرية الجيدة لتنمي لدييم ممكتيم الفنية واألدبية كما أن إتاحة الفرصة ليم ليختاروا 

كتب الشعر بأنفسيم تساعدىم في االستمرار بحب الشعر وأيضا ترك المجال ليم 
 .()ليحاولوا كتابة الشعر كاألغاني وتوجيييم في ىذا المجال 

 : ()ومن شروط شعر األطفال
. أن يتوافق المفظ مع المعنى فال يزيد عميو وال ينقص منو - 1
.  التمتع بصدق  العاطفة وعمق اإلحساس – 2
.   أن يتسع قاموس الطفل المغوي لمكممات المستخدمة– 3
. أن يكون غنيا بالوزن واإليقاع ومن البحور الخفيفة والسريعة في إيقاعيا  -  4
. أن ينقل األطفال إلى عوالم رحبة عن طريق إشاعة الخيال  -  5
. أن يكون متسمًا بالخفة والبيجة والمرح وخاليًا من الحزن واليأس والقمق  -  6
.  أن يتالئم مع مراحل الطفولة كل حسب مرحمتو – 7

: ()أما أنواع شعر األطفال فهي
 الشعر الممحمي – 1
 الشعر الدرامي – 2
الشعر الغنائي  -  3
الشعر التعميمي  -  4
 الشعر الوصفي – 5
 الشعر القصصي – 6
 الشعر الحماسي – 7
 () شعر األلعاب واأللغاز– 8
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ومن  مميزات شعر األطفال أنو يستخدم تكرار الكممات أو العبارات بطريقة 
. لطيفة لكي ترسخ في ذىن الطفل تمك الكممات 

كذلك ىناك ميزة أخرى ىي اقترانو بالحركة واإليقاع وىذا الشيء محبب إلى 
. نفوس األطفال ويعد جزءًا من لعبيم 

أهمٍت شعر األطفال  
 يعد من أنجح أساليب التربية المغوية خاصة في مراحل التعميم األولى إذ يتعود – 1

خراجيا ويألف المغة الفصحى وألفاظيا  . الطفل نطق الكممات وا 
 يبعث في األطفال حب الصفات الطيبة والقيم النبيمة وييذب ذوقيم الحسي – 2

. وييذب عواطفيم ويبعدىم عن األناشيد واألغاني المبتذلة والكممات السوقية 
يبعث السرور والمرح كنوع من أنواع المعب خصوصًا إذا كان الشعر مصحوبًا  -  3

ببعض الكممات الدالة عمى الحركة أو الصوت إذ يتجدد نشاط األطفال وتبعث 
  . ()فييم روح البيجة 

زالة أي تردد أو خجل ينتابو   -  4 الشعر واألناشيد وسيمة ميمة لتشجيع الطفل وا 
. وتشجيعو عمى االندماج مع المجموعة وتكوين الصداقات 

تكوين التصورات العقائدية والمبادئ اإليمانية لمطفل عن طريق تنمية المدارك  – 5
: ()وتكوين العقائد الدينية الراسخة مثال ذلك قول الشاعر عمي العقيمي 

                 رب إياك عبدنا       وسمعنا واطعنا 
                 وبنجواك هتفنا       واستعذنا واستعنا 

تصحيح المفاىيم الخاطئة وتكوين اآلراء السميمة حول أمور عديدة مثل العالقات  – 6
. االجتماعية ومشكالت العرف والمون وبعض العادات والتقاليد 

نجد إن الطفل الموىوب بإمكانو أن ينظم شعرًا وقد يتمكن ىذا الطفل من تكوين - 7
. نظرة نافذة من خالل قراءتو المتعددة لمشعر 
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  References books:  انكتة ادلرجعٍت – 1/4

 دوائر المعارف والمعاجم واألدلة واالطالس ومن صفات ىذه الكتب أنيا تشمل
نما يرجع إلييا عند الحاجة لمعرفة معمومة معينة  ال تقرأ من األول إلى األخير وا 
وينجذب إلييا األطفال خاصة لتمك التي تحمل في طياتيا صورا ورسومات عن 
الموضوعات التي تتكمم عنيا ، وتكتب من قبل متخصصين ومنيا ما يختص 

. بموضوع معين ومنيا ماىو شامل 
وىناك  كتب مرجعية مبسطة لمغاية إذ يستخدميا تمميذ االبتدائية ومنيا ما ىو 

 . ()أكثر تعقيدًا إذ تتجو لمخاطبت الناشئة والفتيان 
  Scientific books: انكتة انعهمٍت - 1/5

يتخذ أغمبيا شكال أدبيًا اقرب إلى األعمال القصصية تيدف الى تقديم 
االنجازات العممية بصورة مبسطة للطفال باإلضافة إلى المعمومات العممية المختمفة 

– رياضيات – طب– فمك – كيمياء –فيزياء : في مجاالت الحياة المختمفة 
. ()وغيرىا

كما أن ىذه الكتب تقدم كثيرا من التوضيحات واإلجابات عمى أسئمة األطفال 
. العممية

 لونظرًا لطبيعة المعمومات العممية تحتم عمى مؤلفي الكتب العممية للطفا
اختيار طريقة تقديم سيمة وشيقة مصحوبة بالصور والرسوم والمخططات التوضيحية 

. ما أمكن ذلك لتحبيبيا إلى نفوس األطفال وتشجيعيم عمى قراءتيا 
   Religions books: انكتة اندٌنٍت– 1/6

صمى اهلل  )وتعنى بتقديم المعمومات الدينية كاألحكام والفرائض وسيرة الرسول 
وأصحابو وسير من سبقو من األنبياء وما رافق ىذه السيرة من حوادث   (عميو وسمم 
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وردت عن األوائل بطريقة مبسطة ولطيفة ككتب تعميم الصالة للطفال والناشئة وكتب 
. األخالق الحميدة وكتب عبارة عن أسئمة مع أجوبتيا 

وتحتل الكتب الدينية مكان الصدارة من ناحية كمية اإلنتاج في وطننا العربي 
. ويالحظ أنو من األفضل تقديم الكتب الدينية للطفال في مراحل عمرية متوسطة ، 
   Historical books: انكتة انتارخيٍت- 1/7

تقدم المعمومات التاريخية بأسموب قصصي أو بإطار المعمومات وتتناول 
معمومات عن الحوادث التاريخية وحياة األبطال والمشاىير والقادة والزعماء عمى 

 .مستوى محمي وعالمي
  Geographic & travels: كتة انرحالث واجلغرافٍا- 1/8

يحتاج الطفل إلى استكشاف األرض التي يعيش عمييا ومعرفة الحقائق عنيا 
وما تحتويو وما يعيش عمييا من إنسان وحيوان ونبات ونجد األطفال دائمي السؤال 

. عن الظواىر األرضية
إذ يشدىم أسموب الرحالت " أما كتب الرحالت فإنيا للطفال األكبر سنا

. واالستكشاف
 & Enterlainment: كتة اذلواٌاث وانتسهٍت- 1/9

hobby books  

ومنيا التكوين والحيمة ىدفيا تعميم األطفال بعض اليوايات المفيدة والبسيطة 
 . ()إلشغال وقت فراغيم بشئ مفيد  

  Rarity & humor books: كتة اننوادر وانفكاهت- 1/10

تحتوي عمى الطرائف واألحاجي والحزورات وبالطبع األطفال يحبون الضحك 
" . بيذه الطريقة مع بعضيم بعضا
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ويالحظ أن كل مرحمة عمرية تفرض عمى األطفال محبة وتفضيل نوع معين 
من الكتب حسب ما يمكنيم فيو نموىم المغوي والعقمي وىذه مسألة مختمفة بين 

األطفال كما أن ىنالك عوامل أخرى تتدخل في اختيارىم لمكتب منيا توفر ىذه الكتب 
مكانية الحصول عمييا وعوامل إجتماعية وعائمية أحيانا " . وا 

  Children periodicals:دورٌاث األطفال:  -2

التي صدرت في  (صديق األطفال)إن أول صحيفة للطفال كانت بعنوان 
نما إتخذ 1791 – 1747فرنسا بين عامي   أصدرىا أديب لم يفصح عن أسمو وا 

وقد كانت ىذه الصحيفة تتميز بسيولة . ىو عنوان الصحيفة نفسو " مستعارا" إسما
األسموب ورشاقتو مبتعدة عن أسموب جان جاك في إعطاء التعاليم والنصائح 
واإلرشادات ، أما في عالمنا العربي فإن أول مجمة عربية للطفال كانت مجمة 

 صدرت عن دار المعارف وقد اتسمت بالجدية واإلتقان والمادة 1952عام  (ســـــندباد)
وقد سبق ىذا النوع من الصحف صدور . المكتوبة كانت عمى مستوى من الجودة 

الصحف والمجالت الخاصة بتالميذ المدارس تصدرىا الييئات التربوية والمدارس 
كما ، ىدفيا غرس المعمومات العممية واألدبية والقيم األخالقية في أذىان التالميذ 
 . 1تستيدف تطوير الحياة المدرسية ونقل األخبار التي تيم الطالب والمعممين 
ولمصحافة أىمية كبيرة في تنمية قابميات األطفال العقمية والعاطفية 

عالم وثقافة وتربية وتنمية لمذوق الرفيع والعادات  واإلجتماعية ألنيا أداة توجيو وا 
. السميمة كما أنيا تجيب عن أسئمة األطفال وتشبع خياليم وميوليم 

ألنيا تعتمد الكممة المطبوعة والصورة " بصريا" وتعد صحف األطفال فنا
والمون وىذه العناصر تجعل الطفل يثبت في  قراءة الصحف ومتابعتيا ويستمتع في 

. قراءتيا بأي وقت يشاء وحسب ذوقو ىو 
: وتنقسم دوريات األطفال عمى 

: من حيث الشكل  -  2/1
  يومية أو أسبوعية : دوريات. 
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  أسبوعية أو نصف شيرية : دوريات. 

: من حيث المضمون  - 2/2
  جامعة أو منوعة. 

  لمبنات ، لممعرفة ، ىزلية ، رياضية : متخصصة. 

 :أما أنواعها فهي 

  صحف ومجالت المسمسالت المصورةComics.  

  صحف ومجالت األطفال اإلخبارية. 

  الصحف والمجالت الصادرة عن األحزاب والمنظمات. 

  الصحف والمجالت التجارية. 

  الصحف والمجالت الصادرة وفق أطوار الطفولة. 

ويذكر ىنا بعض المشاكل التي تواجييا دوريات األطفال في الوطن العربي 
، عمى قدرة الطفل الشرائية " منيا ارتفاع أسعارىا في كثير من البمدان العربية قياسا

 . 1والمستوى الفني المتدني وقمة المحررين األكفاء ، وضعف التوزيع 
العراقية فيي  (مجمتي)ومالحظة الباحثة عمى ىذا الرأي أن ىناك مجمة 

أنموذج لممجمة الرائدة والتي وفرتيا دار ثُقافة األطفال بسعر يناسب جميع األطفال 
وىي متوافرة وجيدة التوزيع في كل أنحاء العراق كما أنيا تضم مجموعة كفوءة من 

. المحررين وىي بمستوى فني جيد 
 . 2وفي مسح أجراه المجمس العربي لمطفولة والتنمية 

عن المجالت اإلسبوعية والشيرية الصادرة في الوطن العربي لممدة من عام 
منيا  (10)، مجمة إسبوعية تصدر بانتظام  (35) وجد أن ىناك 1999 – 1989

 3 – 1في السودان والبقية موزعة عمى بقية األقطار بواقع  (6)تصدر في لبنان وحده 
. مجمة 

مجمة تصدر في األردن  (19) مجمة منيا 52أما المجالت الشيرية فكانت 
 ().مجمة (3 -1)منيا في السودان والبقية موزعة عمى بقية األقطار بواقع  (7)وحده 
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ادلبحث انثانً 
انوسائط انسمعٍت وانبصرٌت 

  Broad casting:اإلذاعت -1

 برامج االذاعة جزءا من أدب األطفال لكنو يختمف لكونو وسيطًا تؤلف
مسموعًا وليس مقروءًا فاعتماده أوال وأخيرا عمى حاسة السمع ولذا فيو يتيح للطفال 

مجااًل واسعًا لمتخيل ورسم الصور الذىنية وىذه الميزة تعطي لمسامع مزيدًا من 
. االستمتاع والتذوق 

وبما أن البرنامج اإلذاعي يفتخر إلى األضواء والديكور وحركات الممثمين 
فميذا فان الصوت اإلذاعي يتحمل أعباء كثيرة في نقل النص المكتوب إلى الطفل 

بصورة جذابة لكي يشد بإذن الطفل إلى المذياع بمساعدة األصوات البشرية والحيوانية 
. والمؤثرات الصوتية 

وتظل القدرة األدبية ىي المحدد لصيغ مخاطبة الطفل من خالل اإلذاعة 
ويمكن القول إن القصة ىي أكثر األشكال األدبية المرغوبة استماعا سواء كانت ممثمة 

. ()أم مروية أم مقروءة ومعيا يأتي الشعر والمسرحية 
وبرامج األطفال شانيا شأن ألوان األدب المقدم للطفال تكون محددة وفقا 

وتيدف إلى الترفيو عن الطفل وتسميتو وتغذية ميولو ، لمراحل العمر شكاًل ومضمونا 
شباع رغباتو في االستماع إلى الموسيقى والكممة الحموة والمعمومة المفيدة  . الفنية وا 

كما أنيا تشغل تفكيره من خالل المسابقات واألسئمة التي يطرحيا البرنامج 
عمى األطفال ويطمب منيم اإلجابة عمييا وىو أيضا يساعد المؤسسة التعميمية في 

. غرس الثقافة والقيم وتنمية محصولو من العمم والمعرفة
ومن شروط البرامج اإلذاعية أن تكون سريعة وسيمة وموجزة وواضحة 

. األطفال والمعاني لكي تحقق أىدافيا المذكورة أنفاً 
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  Television:انتهفزٌون -2

التمفزيون ىذا الصندوق يتيح للطفال فرصة مشاىدة العالم  بأسره من خالل 
الصور التي ينقميا عبر برامجو المختمفة فيو بالنسبة لمطفل العصا السحرية التي 

تعطيو كل ما يرغب مشاىدتو لكنو يختمف عن اإلذاعة في أمور كثيرة أىميا أنو ال 
لكن يمكن لو أن يؤثر " يعطي لمطفل فرصة التخيل ألنو يعتمد الصوت والصورة معا

من خالل المشاىد التي يجسدىا الممثمون وتعبيرات وجوىم وحركات " عمى الطفل كثيرا
" أيدييم وأصواتيم والديكور واإلنارة واأللوان كل ذلك يجعل التمفزيون وسيمة أكثر تعبيرا

. من المذياع 
ويحرص كاتب التمفزيون عمى ما يقدمو ألنو يعرف أنو يستخدم حاستي السمع 

باإلمكانيات التي يتيحيا التمفزيون ويكون " لذلك فعميو أن يكون ممما" والبصر معا
. بالقيود التي تفرضيا عميو طبيعة العمل في ىذا المجال " ممتزما

وبرامج التمفزيون وأفالمو ومواده األخرى تشبع رغبات األطفال وتزودىم 
بالخبرة الواقعية وتساىم في تشكيل معمومات وأفكار وقيم األطفال ويصل حد التأثير 
إلى أن يغير التمفزيون من طبيعة عالقاتيم بأسرىم ومجتمعيم ويغير من سموكيم 

وبسبب كل ذلك وجب الحذر فيما يقدم للطفال عبر  ، ()اإلجتماعي سمبًا أو إيجاباً 
شاشة التمفزيون عن طريق موازنة األفكار واختيار أحسنيا وتقدير مدى جاذبيتيا 

. تقديميا بطريقة ذكية ومشوقة 
ورأي الباحثة أن التمفزيون أصبح خطره أكبر عمى األطفال بعد دخول القنوات 

الفضائية المختمفة إلى المنازل وخاصة األطفال في مراحل الطفولة المتأخرة ، وىنا 
. يأتي دور األىل والمسؤولين عمى حد سواء في تحديد األفضل لما يشاىده الطفل 
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  Children theater:مسرح األطفال -3

  ادلسرح انبشري- 3/1

مسرحية الطفل ىي تمك القصة الممسرحة التي كتبت لتخاطب عقول األطفال 
مع مراعاة قدرات الطفل النفسية والعقمية والثقافية واإلجتماعية من خالل مشاىد 

الحركة والصوت وما يضفي الممثمون إلييا من إنفعاالت ولمسات فنية مع األضواء 
والديكورات كل ذلك يجعل ىذه القصة المكتوبة تنبض بالحيوية والقوة وسط أجواء من 

  . ()فالمسرح يجمع بين األدب والفن " إذا، الفن الجميل 
: ()وهناك جممة أهداف يرمي إليها مسرح األطفال هي 

 .تنمية حب العمل لدى األطفال  - أ

 .وسيمة إلطالق طاقات األطفال اإلبداعية  - ب

 .تحسين أذواق األطفال الفنية واألدبية  - ت

 .خمق جميور مسرحي ناضج من األطفال يتذوق الفن الرفيع ويرفض الرديء  - ث

 .استثمار وقت األطفال فيما يمتعيم ويفيدىم  - ج

غرس األفكار والعادات الجيدة والقيم النبيمة وتحريك ضمائر األطفال نحو  - ح
 .الخير 

 .تزويد األطفال بالخبرات الجديدة والتجارب الواقعية  - خ

ويمكن القول إن أقوى تأثير لممسرح عمى األطفال يأتي من خالل جعميم 
يكونون آراء وتصورات صحيحة عن قضايا تيم مستقبميم ومستقبل بالدىم اإلجتماعي 

والسياسي وليذا يجب أن ينظر لممسرح عمى أنو وسيمة ميمة في تعبئة آراء تجاه 
" . ومستقبال" قضايا األمة العربية آنيا
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 جملة آداب الفراهيدي

  مسرح انعرائس أو اندمى- 3/2

يبدأ مسرح العرائس من حيث إنتيى المسرح البشري حيث ممثميو من 
المخموقات الخيالية المحببة للطفال التي تجعميم يندمجون في عالم الخيال 

والمغامرات وتدخميم إلى عالم األساطير والجان والحيوانات الناطقة إذ ال يمكن أن 
. يقوم المسرح البشري بتوفير ىذه األشياء 

ومن الميم أن يقوم األطفال بتصنيع الدمى بأنفسيم لكي يتعايشوا مع طبيعة 
تمك الدمى ىذا إذا كان األطفال ىم من سيقوم بتحريكيا وبالتأكيد فإن مثل ىذا األمر 

 . ()تحت إشراف متخصصين " سيتطمب تدريبا
: وينقسم مسرح العرائس الى قسمين 

  .(تحرك بواسطة الكف)عرائس جوانتي 

 .(تحك بواسطة الخيوط)عرائس ماريونيت 

. (األولى والثانية)للطفال في مدة الطفولة المبكرة " ومسرح العرائس مؤثر جدا
" أوال" وفي كال المسرحين البشري والدمى عمى كاتب المسرح أن يحيط عمما

" بمستوى جميور األطفال ومراحل أعمارىم وثالثا" بإمكانيات كل مسرح وثانيا
بإمكانيات الممثمين الذين سيقومون باألدوار ىل ىم من الكبار المحترفين أو الياوين 

. أو من الصغار أنفسيم 
   Cinema tapes:األشرطت انسٍنمائٍت -4

إن األشرطة ىي وسيط ميم ذو إمكانيات أوسع من المسرح والتمفزيون وىي 
" عمى الصوت والصورة والحركة فيقدم لكل من الكبار والصغار عالما" تعتمد أيضا

من الترفيو والثقافة والعمم ويحتاج متخصصين في مجال التمثيل " رحيبا" واسعا
باىض الثمن والتكاليف " واإلخراج والتصوير والطبع والتحميض وليذا فيو يعد وسيطا
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 جملة آداب الفراهيدي

وقد بدأت الدول المتقدمة توجيو سينما األطفال منذ زمن . إذا ما قورن ببقية الوسائط 
. ليس بالقصير حتى وصمت إلى مستوى عال من اإلبداع 

وتتنوع أشرطة السينما بين الترفييي والتسجيمي والروائي وفي كل ذلك يمكن 
. استخدام البشر الكبار أو الصغار أو الرسوم المتحركة أو الدمى في التمثيل 

 الواجب توفيرىا في الشريط السينمائي ىو أن يعكس صورة ()واىم الشروط 
الحياة  بجوانبيا كميا عمى أن يكون عنصر التفاؤل ىو السائد لكي يتعمم الطفل 
مواجية الواقع بروح واعية قوية ، وينصح الخبراء بإبعاد الطفل عن أفالم الرعب 

والجريمة والمغامرات العنيفة ، ومن الميم أن يكون شريط األطفال يعتمد عمى الحركة 
وكذلك . السريعة أكثر من اعتماده عمى الحوار الطويل لئال يصاب األطفال بالممل

. رسم الشخصيات بصورة واضحة بسيطة وغير متكمفة
وكبقية الوسائط يجب أن يراعى أعمار األطفال ومراحل نموىم ودرجة تعميميم 

. ومستوياتيم االجتماعية 
    Audio tape & Discs: واألشرطت انصوتٍتثاالسطوانا -5

يعتمد الطفل في التعميم أحيانا عمى وسائط سمعية وبصرية أخرى 
كاالسطوانات  واألشرطة الصوتية ، إذ تسيم في تقديم األناشيد واألغاني والقصص 

. والموسيقى بطريقة مشوقة باستغالل المؤثرات الصوتية 
وتستعمل مع األطفال في سن ما قبل المدرسة ، وقد يرافق االسطوانة أو 
الشريط كتابًا مصورًا ليتمكن الطفل من متابعتو أثناء سماعو لالسطوانة ، وتحتاج 
األشرطة واالسطوانات إلى أجيزة وأشخاص لتشغيميا وىي باىضة الثمن نوعًا ما 

وليذا فيي محدودة االستعمال واكثر استعماليا يتوافر في رياض األطفال والمدارس 
. االبتدائية 
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 جملة آداب الفراهيدي

  Electronic book:انكتاب االنكرتونً 

مصطمح يستخدم لوصف نص متناظر أو مشابو لكتاب " الكتاب االلكتروني 
 . ()"  ليعرض عمى شاشة الكومبيوتر Digitalولكنو شكل رقمي 

إذ يمكن لمحاسوب استخدام االقراص الميزرية وقواعد البيانات واختزان 
معمومات نصية ىائمة مع صور رقمية ورسوم متحركة وصوت وموسيقى بما يعرف 

، والمصادر االلكترونية ىي في األصل نصوص ورقية خزنت  ( D.V.D )االن 
. عمى وسائط ممغنطة بشكل مضغوط ومكثف 

مزاٌا انوسٍط االنكرتونً  
 قابمية خزن كبيرة جدا ، إذ يمكن أن يخزن أعمال كبيرة مثل الموسوعات – 1

واألعمال الشاممة تصل إلى مئات االالف من الصفحات النصية عمى قرص 
واحد وبكمفة بسيطة واسترجاع سريع ، وىناك نماذج من الموسوعات الخاصة 

باألطفال مخزنة عمى االقراص وبالمغة العربية من امثمتيا موسوعة التاريخ 
 وقاموس ابجد ىوز وكتب مثل ةاالسالمي وموسوعة الرياضيات لممرحمة االبتدائي

كتاب صورة اإلسالم وكتاب قواعد المغة العربية وغيرىا مصحوبة بالصوت 
. ()والرسوم المتحركة 

 إمكانية نقل تمك الكميات اليائمة من المعمومات إلى أماكن بعيدة وفي المحظة – 2
 . (حسب نوع الشبكة التي يرتبط فييا الحاسوب  )التي تطمب فييا 

 تساعد األطفال المعوقين في الحصول عمى المعمومات التي يحتاجونيا كوسيمة – 3
. بديمة عن الذىاب إلى المكتبة 

 إمكانات كبيرة في البحث ومعمومات أكثر حداثة مما تقدمو المطبوعات الورقية – 4
. وبقية الوسائط 
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 جملة آداب الفراهيدي

 إمكانية توافر ىذه المعمومات بصورة مجانية في بعض األحيان إذ يستطيع – 5
الوصول إلييا والحصول عمييا من دون أن يتكمف عناء الخروج من المنزل 

 . ()وعناء اقتناء ىذه المجموعة الكبيرة من المعمومات
 الكتاب االلكتروني عن نظيره الورقي بكونو معدًا في األصل ليقرأ ويختمف

بوساطة الحاسوب إذ يتكون من ممف أو عدة ممفات نصية يمكن قراءتيا بمساعده 
برامج معالجة النصوص ومن الميم أن نذكر إن شبكة االنترنت تحتوي عمى العديد 

: من المواقع المخصصة للطفال منيا مواقع عالمية 
1- http/www.dig.talforg.com/products/forg.html . 

2- http/www.softseek.com /games just for kids.   
وقع األول ىو برنامج عممي والموقع الثاني ىي برنامج ترفييي يحتوي عمى مال

. الرسوم المتحركة واأللعاب 
: ومن المواقع العربية عمى االنترنيت 

WWW.Hiurs./CS.Org.eg 

وىي مجمة عربية (ينابيع المعرفة)والموقع الثاني ىو  (حورس الصغير  )
للطفال عمى االنترنت تضم  أبواب عدة منيا قصة العدد ولكل مشكمة حل ومعارف 

. ()الخ.....وعموم واختبر معموماتك
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 جملة آداب الفراهيدي

: اننتائج واخلامتت
إن الوسيط االلكتروني بأي شكل من أشكالو ىو اآلن من الوسائل التي ال يمكن - 1

توفيرىا لكل األطفال وأن العدد األكبر منيم سيمضي وقتًا طويال قبل أن يتمكن 
. من الحصول عمى جياز الحاسوب أو حتى عمى جياز العاب الكتروني 

إن التفاوت كبير بين الدول النامية من حيث استخدام التقنيات إذ أن الكتب - 2
تاحتيا  المتاحة عمى الوسائط االلكترونية تحتاج إلى مؤسسات تتبنى إنتاجيا وا 
. عمى الحاسوب سواء كان عن طريق األقراص أم قواعد البيانات أم االنترنت 

كما أن الوسيط ىذا بحاجة إلى أجيزة تساعد عمى استخدامو مع وسائل اتصال - 3
وباإلضافة إلى كل ذلك فيو يحتاج إلى التدريب عمى ، مما يجعمو وسيطا مكمفا

االستخدام إلى الصيانة ويستمزم وجود الفرد في مكان وجود الجياز ساعة 
. تشغيمو

وبعد ىذا االستعراض لوسائط أدب األطفال من الممكن القول انو من 
المستحسن مزج أكبر قدر من الوسائط وتقديميا إلى األطفال لكي ال يصابوا بالممل 

إن المالحظ من ىذا العرض أن الوسائط ، أوال ولكي يستفيدوا من إمكانيات كل وسيط 
المطبوعة الورقية ىي أنسب وأسيل وأرخص ثمنًا من بقية الوسائط و لمراحل األطفال 

. كافة ولمطبقات االجتماعية المختمفة
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 جملة آداب الفراهيدي

: اذلوامش
                                                   

(1)  Barbara Seuling  . How to write a children s book ._ New 
York : Charles Scribner s sons , 1984 , p.10. 

المجنة الوطنية لمسنة : بغداد _ .ىيفاء عبدالكريم ، تأثير القصة عمى الطفل  ()
  .10 ، ص1979األولى لمطفل ، 

بحث غير ) 2000بين األدب القصصي الشعبي وأدب األطفال، . ماجد الحيدر ()
 9،11،14ص  (منشور

مبررات االىتمام بأدب الخيال العممي للطفال عربيا ، في . طالب عمران   ()
  .57-56، ص  (عمان  : 1992: الثامن عشر )مؤتمر أدب الطفل العربي  

المداخل التربوية ومرتكزات التجانس المعرفي في ثقافة . فاضل عباس الكعبي  ()
  .2005-200 ، ص1999دار الشؤون الثقافية العامة ، : بغداد _ .األطفال 

 . 200المصدر السابق ، ص   ()
،  2000الدار المصرية المبنانية ، : القاىرة_.قراءات األطفال. حسن شحاتو  ()

  .125ص
 ، 3 ع26رسالة المكتبة ، مج _ .الشعر : أدب األطفال . امنو ايوب خميل  ()

 . 28، ص (1991)
، مصدر سابق ، .... أدب األطفال لمصف الخامس . ىادي نعمان الييتي  ()

  .62ص
، 1998دار الكتاب العربي ، :القاىرة_.فن الكتابة للطفال. احمد نجيب  ()

 . 81ص
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حزيران / آفاق عربية ، ع أيار_ .الشعر في أدب األطفال . كاظم سعد الدين ()
  .52، ص  (2000)

  .48كاظم سعد الدين ،  المصدر السابق ، ص  ()
الوظائف التربوية والعممية لشعر األطفال في ندوة أدب . احمد عثمان التويحري  ()

 . 156-155، ص ( ، الدوحة 1989)الطفل 
،   ( ن الدوحة 1989)وسائط أدب األطفال في ندوة أدب الطفل . نبيمة راشد  ()

 . 82ص 
الدار : القاىرة_.مقدمة في ثقافة وأدب األطفال. مفتاح محمد دياب ()

 .71،ص1995الدولية،
مجمة _ .خصائص وسمات كتب األطفال في الدول المتقدمة . احمد نجيب  ()

  .120، ص  (1984) 1المكتبات والمعمومات العربية ، ع
الحمقة . مجالت االطفاال في مص والعالم العربي . ليمى عبدالمجيد  -1 (17)

. (القاىرة:1990)الدراسية حول مجالت االطفال 
التقرير االحصائي :واقع الطفل العربي .المجمس العربي لمطفولة والتنمية  -2

. 219 ص2001، (المجمس ):القاىرة _.السنوي 
وزارة اإلعالم : بغداد_.أدب األطفال فمسفتو ،فنونو،وسائطو. ىادي نعمان الييتي ()

 . 238 ص1977،
دار : القاىرة_ .عالقة الطفل بالوسائل المطبوعة وااللكترونية . انشراح الشال   ()

 . 36 – 35 ص 1987الفكر العربي  
القيم الفكرية والفنية  في مسرح الطفل في ندوة أدب الطفل . عصام البيي   ()

 . 25ص  (الدوحة  : 1989 )لدول الخميج العربية 
  .34-33فاضل عباس الكعبي ، مصدر سابق ، ص  ()



 
 

   

 

ى
ىوسائطىأدبىاألطفال

ىهدىىنعمةىحمدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.ىمى.ىمى
  2012حزورانىىىىىىىى(11)العـــددىىىى

  295 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                 

 شركة الربيعان ،: الكويت_ .األطفال وقراءاتيم. محمد  بن السيد فراج  ()
 88، ص 1979

 .88مفتاح محمد ذياب ، مقدمة في ثقافة وادب االطفال ، مصدر سابق ، ص ()
الدار المصرية المبنانية، : القاىرة _ .المكتبة والطفل . محمد فتحي عبداليادي  ()

 .61 ، ص 2001
  .60المصدر السابق ، ص  ()
المعرفة ، _ .مستقبل كتب االطفال وكتباتيم االلكترونية . احمد فضل شبمول  ()

 . 139ص  (ىـ1419 ) 34ع 
 (ن.د) ،(م.د)_.البرامج االلكترونية في مكتبات األطفال . سيير أحمد محفوظ  ()

  .506 ، 499، ص (ت.د)
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 جملة آداب الفراهيدي
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