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يٕاقغ األطفبل ػرب انقصص املقذيخ انشخصٛخ انرتاصٛخ فٗ 
 "دساسخ حتهٛهٛخ": انؼشثٛخنكرتَٔٛخ اإل

 
 رضوانمحمد السباعى إسالم  د/*                              

 ** د/ سموى عمى إبراىيم الجيار                                  

 يهخص انجحش
التراثية في عينة الشخصيات عف  الكشؼتيدؼ الدراسة الحالية إلى * 

 فضبًل عفالعربية االلكترونية  األطفاؿمواقع المقدمة عبر قصص المف 
التعرؼ عمى حجـ اىتماـ مواقع األطفاؿ االلكترونية العربية بتقديـ 

 مدى قرب تحديدو  ،التراثشخصيات مف القصص التى تتناوؿ 
 ،    ركاتو اليوميةالطفؿ ومد مفاىيـ تمؾ القصص مفب الشخصيات التراثية

تمثؿ ذلؾ في مسح و  ،تـ استخداـ منيج المسح اإلعبلمى التحميميقد و 
بكؿ مف  قصة، 11 عددىا بمغ قصص المضموف عينة عمدية مف 

 سبتمبر 1مف فى الفترة وذلؾ  ،يف وبنات(نب -موقعى )عصافير
فكانت الدراسة الحالية مف قبؿ مقاربات  ديسمبر، 31وحتى2018

أىم ما توصمت الدراسة ومف ئط واتجاىاتيا التحميمية، خطابات الوسا
 :أن إليو

                                                           
جامعة  –كمية التربية لمطفولة المبكرة  -قسم العموم األساسية -*مدرس أدب الطفل 

 دمنيور.
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 في الترتيب األوؿ جاءتوالديني التراث العربى ف المستمدة مالقصص  -
مواقع األطفاؿ االلكترونية العربية عينة عبر لمصادر القصص المقدمة 

لثاني يمييا القصص المستمدة مف األدب العالمى في الترتيب ا، الدراسة
حصؿ القصص المترجمة تفى حيف لـ ، در القصص عينة الدراسةلمصا
 االلكترونية األطفاؿ مواقعمة عبر المقد قصصال مفى تكرار أ عمى

  عينة الدراسة.
معظـ القصص التي خضعت لمدراسة والتحميؿ تـ كتابتيا عمى النحو  -

الطريقة المباشرة في السرد القصصي، جاء فى الترتيب األوؿ -التالى:
 ا طريقة السرد الذاتي، وأخيرا طريقة الوثائؽ.تميي

دور  المسػاىمة فػي تطػوير فػي لحػاليلبحػث ااونأمؿ أف تسػيـ نتػائج 
وتفعيمو بشكؿ مواقع األطفاؿ االلكترونية كوسيط لنقؿ األدب لمطفؿ، 

أفضؿ؛ لتوصػيؿ الموضػوعات الميمػة لمطفػؿ، وتطػويرا لػدور األدبػاء 
عػػػف لؤلطفػػػاؿ لمكتابػػػة وظيفػػػو نحػػػو التػػػراث السػػػتميامو وتفػػػي التوجػػػو 

وتربطػو بماضػيو، موضوعات عصرية تيـ الطفؿ وتواكب متطمباتو، 
 وتوجيو لمستقبؿ أفضؿ. 

 

The heritage character in stories presented via 

children's Arabic electronic websites: an 

analytic study. 
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Abstract  

The current study aims at disclosing the heritage 

characters in a sample of stories presented via 

children's Arabic websites as well as knowing the 

interest of children's Arabic electronic websites to 

present the stories that introduce heritage characters 

and decide on the child's daily concepts and 

perceptions. The media analytical survey approach has 

been used and this was represented in the content of 

intentionally chosen sample of eleven stories in both 

(Birds – Boys and Girls) websites at the period from 

September 2018 to 31
st
 of December 2018. The most 

important results of the study are:                                    

-The stories extracted from Arabic and religious 

heritage came first as resources for the stories 

presented in children's electronic websites, the sample 

of the study. The stories extracted from international 

literature came second in order. Whereas translated 

stories didn't take and place in the order of stories 

presented via children's Arabic websites, the sample of 

the study                                                                           

- Most stories that were studied and analyzed were 

written as follows In the first order came the direct-
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narrated stories method, followed by self-narrated and 

finally the documented.                                                                  

We hope that the results of the current research give a 

share in developing the role of children's electronic 

websites as a medium to transmit literature to the 

child and to activate it in a better form to transmit the 

important topics to the child and to develop the role 

of men of letters in directing to the heritage to use it 

in writing contemporary topics for the child that meet 

his needs and relate him to the past and direct him to 

a better future.                                                                        
 KEY WORDS  انكهًبد املفزبحٛخ

 Heritage character                     :انشخصٛخ انرتاصٛخ -

                                                    Storytelling :انقصص -
 children's electronic          :يٕاقغ األطفبل االنكرتَٔٛخ -

websites                                                                                 
 

 انذساسخ:  ذيخــيق
 

ستخداماتو فى االتصاؿ ؾ فيو أف تأثير اإلنترنت فى ضوء امما الش
يجعؿ كؿ أفراد المجمتع بدءًا مف األطفاؿ  ،ونى المتبادؿلكتر اإل

ا مطالبوف باالستفادة مف ىذا التدفؽ اليائؿ لممعمومات الذى سرعاف م
وبالرجوع إلى (، 2005/107: أحمد أبو زيد) معرفيةيتحوؿ إلى ثورة 

ؿ كارولينا حوؿ بجامعة شما أجريتاألرقاـ التى أوضحتيا دراسة  بعض
مميوف طفؿ تتراوح  20أف أكثر مف وجد  نترنت،ستخداـ األطفاؿ لئلا
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وف وأنيـ يقض ،سنة يستخدموف شبكة االنترنت 12-2عمارىـ ما بيف أ
)أحمد فؤاد بكرى: .ستخداموفى ا أسبوعيا ساعاتعشر حوالى 
 .(50ـ/ 2004

ما يتعرض لو الطفؿ عبر مواقع األطفاؿ أف مف المؤكد و 
 اآفاق ؿفتح لمطفمما ي ،ثر فيو وفى سموكياتو إلى حد كبيركترونية يؤ لاال

وال تقتصر أىداؼ تمؾ  ،يتخطاىا بكؿ حرية ومتعة بعاداً أو  ،جديدة
 ،بؿ تعمؿ عمى تنمية مياراتو ،و فقطمى تعميمع الموجية لمطفؿ عالمواق
) عمى يونس: .والمفيدة مف المواقع الجذابة يكوف الطفؿ أماـ كنز وىكذا
2001/12-15).  

 في واضحة بعناية يـقصصو  األطفاؿ أدب حظي ومف جانب آخر
وبشكؿ خاص  نقؿ األدب لؤلطفاؿ وتعددت وسائط العربي وطننا

 مضامينيا، وتنوعت مطبوعة، ة،مسموع ئية،مر  مفقصص األطفاؿ: 
 تنشئتيـ في تحققو الذي وزاد دورىا ،قراءتيا عمى األطفاؿ وازداد إقباؿ

 يخضع لمتبايف بيا األطفاؿ اىتماـ وألف شخصياتيـ، بناء وفي
مجرد  ة، ليستكثير  ونماذج أشكاالً  تفضيبلتيـ تأخذ وقد واالختبلؼ،

أمؿ ) القصة مف شودةالمن الغاية تحقؽ وال لطاقاتيـ واستيبلؾ ليو  
 دور تجاىؿ يمكف ال أنو ذلؾ إلى يضاؼ ، (2012/16: حمدى دكاؾ

 فتزيد العالـ دوؿ مختمؼ بيف أطفاؿ المسافات تقريب في القصة
 قد وىذا العالـ بيف شعوب التفاىـ في تسيـ بذلؾ وىي بينيـ، التعارؼ
  .والسبلـ والطمأنينة المحبة تسوده عالماً  يخمؽ
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 في األساسية العمرية المرحمة ىذه القصة في أىمية مف الرغـ وعمى
 القيـ تنمية تمعبو في أف يمكف الذي الفاعؿ والدور اإلنساف حياة

 ال محدودة زالت فما العصر، ىذا طبيعة مع تنسجـ التي اإليجابية
 ذلؾ عمى ونوعًا، والدليؿ وكمًا، شكبًل، المطموب المستوى تصؿ إلى

 يعثر عينيات لـالسب في يتضح الذي بدأ ؿاألطفا أدب نقد أف في ماثؿ
 لمقيـ، عربية أية منظومة القيمي عمى المحتوى تحميؿ إلى يتجو وىو

 لتبلئـ الثقافة يطوعيا وراح ة،بيغر  منظومات اصطناع إلى فاضطر
  .(15/ 1998روحى الفيصؿ:  سمر) .العربية

يـ نتشار شبكة االنترنت ووسائؿ االتصاؿ االلكترونية فى تقدا معو 
مف خبلؿ زيادة مطالعة الحالية  تكمف أىمية الدراسة، ألطفالنا قصص

مف الضرورى  أصبح ،ةاألطفاؿ وتعرضيـ لمواقع األطفاؿ االلكتروني
ما تقدمو تمؾ المواقع مف أدب ألطفالنا، ومع أىمية ربط الطفؿ  دراسة

و ألف مف ليس لو ؛ لتنشئة متوازنو ألطفالنا، بجذوره وتراثو )األدبي خاصة(
ومع أىمية تعرض الطفؿ لمقدوة  ماض ليس لو حاضر وال مستقبؿ،

الشخصية التراثية فى  برزت أىمية دراسةوالمثؿ مف خبلؿ األدب، 
 مواقع األطفاؿ االلكترونية العربية.القصص التى تقدميا 

  :انجحضٛخ يشكهخ انذساسخ:أٔالا 

ت شكالية ىذا البحث في مظاىر استمياـ واستدعاء الشخصياإتتضح 
التراثية مف األصؿ التراثي، وتوظيفيا في مؤلفات أدبية موجية لؤلطفاؿ، 
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سياما في تكويف مجتمع متوازف إطويعيا لتتناسب وثقافة العصر؛ وت
، وكذلؾ اجتماعيا ونفسيا، وذلؾ عف طريؽ النص األدبي الموجو لمطفؿ

العرب عف تراثيـ وما فيو  مؾ االشكالية في تخمي بعض األدباءتتضح ت
تصمح لتوظيفيا في أدب الطفؿ المعاصر، والمجوء أفكار وموضوعات  مف

لآلداب الغربية وترجمتيا أو االستقاء منيا؛ رغـ ما في تراثنا )األدبي 
ولعؿ رث ضخـ، كاف مرجعا ومنيبل ألدباء الغرب وال زاؿ، إخاصة( مف 

حب الطفؿ لمحكي عف شخصيات ال يعرفيا، أو الحكي عمي لسانيا لو 
معرفتو لممجيوؿ واستطبلعو، فاف لمحكي لمطفؿ باستخداـ  دعما لحب

 شخصيات تراثية أىمية كبيرة.

ذا كاف في ربط الطفؿ بتراثو دعما لمقومية العربية ولممواطنة، فمف إو
باب أولي ألدبائنا التصدي لموضوع استدعاء التراث وتوظيفو أدبيا وبصورة 

ئير عمي ذلؾ الموضوع، عصرية ألطفالنا، وكذا يظير دور النقاد في التب
 وتقويـ تمؾ الكتابات لبلتجاه بيا نحو األفضؿ.

 كوسيمة ،خاص الطفؿ تشغمو قصة ماكذلؾ  تافالحظت الباحثوقد 
ؿ بشك منيا المبكرة المرحمة في توتشكيؿ شخصي عمى تساعد ىامة تربوية
 في بالكممة التى تستعيف األطفاؿ، أدب أنواع أبرز فيى تعد مف خاص،
 مف التجسيد ة ذلؾقو  مف تزيد عناصر فييا كما تتشكؿ الفني، التجسيد
 لؾبذ وىي والحوادث، والمواقؼ وتكويف األجواء الشخصيات خمؽ خبلؿ

 وانفعاالت عواطؼ إثارة تقود إلى بؿ فحسب؛ كاراً وأف معاني تعرض ال
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 والتخيؿ المعرفية كاإلدراؾ العقمية معممياتل إثارتيا إلى إضافة الطفؿ لدى
 (. 1998/123: يتىالي عمافىادى ). ريوالتفك

مؤكد أف ما جعؿ مف ال ،ر الواسع الستخداـ شبكة االنترنتاالنتشا ولعؿ
ـ وفي سموكياتيـ إلى يتعرض لو األطفاؿ عمى شبكة االنترنت يؤثر فيي

متعددة لكترونية إقدـ االنترنت لؤلطفاؿ بشكؿ خاص مواقع و حد كبير، 
بيف توياتيا واختمفت توجياتيا ما وقد تعددت مح ،تزداد بشكؿ ممحوظ

 .تسمية وترفيو وتثقيؼ وتعميـ

 تافقامت الباحث ،ة البحثية تحديدًا عمميًا دقيقاً لتحديد أعمؽ لممشكمو 
وقد  ،الدراسة موضوعأوضح لستكشاؼ ا تستيدؼة بدارسة استطبلعي

مواقع  ستةجريت عمى بلعية التى أستطأوضحت نتائج الدراسة اال
 اقصصأفضؿ تمؾ المواقع التى تتناوؿ  لتحديد ؛اؿطفلؤل لكترونيةإ

 -بين مايمى:ت ،لؤلطفاؿ تحمؿ شخصيات تراثية

 ،اهوتنوع محتو جاء موقع عصافير فى المرتبة األولى مف حيث تقديـ -
 بنسبة بمغت لو فى مقدمة المواقع فضبًل عف التحديث المستمر

ى وفحص المحتو  ،%33.4يف وبنات بنسبة ن%، يميو موقع ب16.7
لمقصص التى تحمؿ  أكثر المواقع تقديماً  اتبيف أنيممف خبللو المقدـ 

  .وتتناوؿ شخصيات تراثية مضمونا مف التراث
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ىى ما  :يمي مافي البحث مشكمة تتحدد سبق مما وانطالقاً 
األطفال مواقع  عبر المقدمةقصص الالشخصيات التراثية فى 

 ؟لكترونية العربيةإل ا

وذلؾ عمى النحو  فرعية  أسئمةرئيسي عدة ال سؤالوينبثق من ىذا ال
  -التالي:

 عبر ص المقدمةقصتتناوليا الالتراثية التي  لشخصيات ما أىـ ا -1
 عينة الدراسة بالعرض والتحميؿ؟ العربيةكترونية االل األطفاؿمواقع 

مواقع عبر ما أنواع الشخصيات التراثية فى القصص المقدمة  -2
 ؟عينة الدراسة ةالعربي األطفاؿ االلكترونية

 رتباطيا ببيئة الطفؿاو التراثية ومبلءمتيا  شخصياتما مدى ارتباط ال -3
 مواقع األطفاؿ االلكترونيةب الموجودةالقصص  فيالمقدمة لو و العربى 
 عينة الدراسة؟ العربية

عبر المقدمة القصص  في ومينتيا التراثية الشخصية مبلمح ما أىـ -4
 العربية عينة الدراسة؟ مواقع األطفاؿ االلكترونية

 ،االلكترونية العربية؟األطفاؿ  مواقع عبرما أشكاؿ القصص المقدمة  -5
  وما مصادرىا؟

 مواقع عبرتمؾ القصص المقدمة ب الشخصيات التراثية ما مدى قرب -6
 طريقة ؟ وماومف مدركاتو اليومية ،االلكترونية العربية مف الطفؿاألطفاؿ 
 ؟شخصياتال تمؾ عرض
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 واقع األطفاؿ االلكترونيةتقدمو القصص عبر م مدى توافؽ ما ما -7
مف شخصيات تراثية تتناسب مع المجتمع العربى والمصرى بوجو العربية 
 خاص؟

  ؟ترونية العربيةالمواقع االلكعبر المقدمة القصص  أىداؼ ما أىـ  -8
الشخصيات التراثية عرض  في ما المستوى المغوى المستخدـ -9

 ؟المواقع االلكترونية العربية عبرمة المقد بالقصص
التى يشجع عمييا األطفاؿ فى تمؾ اإليجابية ما األنماط السموكية -10

 المواقع االلكترونية العربية؟  عبرالقصص المقدمة 
تحقيؽ مة الشكؿ الفنى المصاحب لمقصص فى مدى مبلء ما-11

عمى تدعيـ وقدرتيا  ،التعبير عف محتواىاو التفاعؿ بيف الشكؿ والمضموف 
  ؟جاء بالقصص مف شخصيات تراثية ما
لي أي مدي نجح األديب في توظيؼ الشخصية التراثية، وتحميميا إ -12

 بقيـ مضمونية معاصرة لؤلطفاؿ؟

  صبَٛب : أًْٛخ انذساسخ 

 -وفيما يمي بعض النقاط الدالة عمى أىمية الدراسة الحالية:
ؿ لـ تتطرؽ إلى دراسة  أف الدراسات العربية التي تناولت قصص األطفا -1

عبر مواقع األطفاؿ المقدمة  القصص فى تمؾ الشخصيات التراثية
ومبلءمتيا  الشخصياتموضحًا مدى ارتباط ىذه  ،العربية االلكترونية 
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 -لو في محاولة إلثراء قصة الطفؿ العربيببيئة الطفؿ العربى المقدمة 
   .تيفحد عمـ الباحث عمي

ص المقدمة عبر يا مف أىمية دور القصالدراسة أىميتىذه تستمد    -2
 ،التثقيؼ في الفعالة األساليب كأحد مواقع األطفاؿ االلكترونية العربية

 المرحمة والتى تعد الطفولة، مرحمة االجتماعية في التنشئة وفي
ونظرًا لما ليا مف  ،اإلنسانية نمو الشخصية مراحؿ مف يامةال التكوينية

 .تو وسموكياتوفاىيـ الطفؿ ومعرفتأثير عمى م
لبلستمياـ والتنقيب الواعي تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا كمحاولة ىادفة  -3

 تقديميا، و بطوف التراث العربي الغزير، بعضا مف ىذا القصص في
بحيث نصدر قيمنا ومثمنا العميا  ،ألطفالنا بمفاىيـ عصرية جديدة
  .ألطفالنا في قصصيـ الخاصة بيـ

 قصص المقدمة لؤلطفاؿ عبرالة محتوى توجيو االىتماـ لضرورة مراجع -4
محاولة فى  ،اً ومضمون شكبلً يا قويموتتمؾ المواقع االلكترونية العربية 

نكار وتعزيزه، القصص تمؾ مف الجيد إلى النظر إلى لفت  السمبي وا 
 سموكو وتيذيب الطفؿ فكر حماية أجؿ بإبعاده مف والمطالبة منيا

  .الجميمة العربية بمغتو صمتو وتقوية
 مواقع األطفاؿ االلكترونيةمف أىمية تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا  -5

لما يمكف أف تحققو مف تأثير عمى و  ووسيط ثقافي لمطفؿ، كوسيمة
 ؛اتؿ عمى تطويرىا بكافة اإلمكانوبما يؤكد عمى ضرورة العم ،الطفؿ

بلستحواذ لتبث المعرفة لؤلطفاؿ فى محاولة  مما يزيد الوسائؿ التى
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فضبًل عف الوقوؼ عمى حجـ  ،مف خبلؿ ما تقدمو لو ى عقؿ الطفؿعم
 رىا.يدورىا فى تشكيؿ شخصيتو وتطو 

، تتناوليا التي العمرية المرحمة خصوصية مف أىميتيا الدراسة تكتسب -6
 األولى المرحمة التكوينية رىااعتبا عمى المبكرة مرحمة الطفولة وىي

 مف العالـ عمى االنفتاح ومرحمة لمطفؿ، الثقافي المعرفي لممخزوف
 الثقافة يخص فيما ليا المناسبتماـ الكافى ىباال تحظ لـ ، والتىحولو

 .والمرئية المقروءة والمسموعة
أنيا تتفؽ مع متطمبات المجتمع إلى ترجع أىمية الدراسة الحالية  كما -7

العربى خاصة فى ظؿ تمؾ الظروؼ االتصالية المتطورة التي تمر بيا 
طفاؿ ذات لؤل الفرصة إلنتاج قصص ةتاحإو، مصر والعالـ العربى
تناسب مع وت، ىذا التطور اليائؿلتواكب  ًا،مضمونو  مستوى رفيع شكبلً 
حاولة منيا إلثراء التراث م ؛الطفؿ العربى ةحيا مففكر ىذه المرحمة 

 ثقافي لمطفؿ، وربطو بتراثع العربي األصيؿ.ال
 

:أْذاف انذساسخ     :صبنضبا
التراثية في عينة مف لشخصيات اتيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف   
وذلك من  ،العربيةااللكترونية  األطفاؿمواقع  عبرالمقدمة قصص ال

 -خالل ما يمى:
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  التعرؼ عمى حجـ اىتماـ مواقع األطفاؿ االلكترونية بتقديـ القصص التى
تتفؽ مع  وما تحممو مف موروثات ثقافية ،وشخصياتو تتناوؿ التراث

 .منظومة المجتمع العربى

 عبرص المقدمة قصتتناوليا الالتراثية التي  لشخصياتأىـ ا رؼ عمىالتع 
 .عينة الدراسة بالعرض والتحميؿ العربيةااللكترونية  األطفاؿمواقع 

 مواقع  عبرأنواع الشخصيات التراثية فى القصص المقدمة  تحديد
 عينة الدراسة. العربية األطفاؿ االلكترونية

 رتباطيا ببيئة الطفؿ او ية ومبلءمتيا التراث شخصياتمدى ارتباط ال تحديد
العربية  عبر مواقع األطفاؿ االلكترونيةالعربى المقدمة لو ىذه القصص 

 .عينة الدراسة
 المقدمة القصص  في ومينتيا التراثية الشخصية مبلمح لقاء الضوء عمىإ

 .العربية عينة الدراسة مواقع األطفاؿ االلكترونية عبر
 مواقع عبرتمؾ القصص المقدمة ب تراثيةالشخصيات ال مدى قرب تحديد 

 .الطفؿ ومدركاتو اليومية مفاىيـ االلكترونية العربية مفاألطفاؿ 
 ات استخداـ الوسائط المتعددة التى تتيحيا مواقع التعرؼ عمى إمكان

  ، وفي نقؿ األدب لؤلطفاؿ.القصص تمؾ األطفاؿ االلكترونية البراز
 ومدى مساىمتو فى  ،راسةلشكؿ المصاحب لمقصص عينة الدا ديدتح

تعزيز وترسيخ السموكيات التى تدعميا الشخصيات التراثية فى القصص 
 .ونبذ المرفوض منيا
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:يصطهحبد   : انذساسخساثؼبا

 -:انرتاصٛخ شخصٛخان
جاءت كممة )التراث( في المعاجـ العربية تحت مادة  :ٔٚقصذ ثبنرتاس

، والَوْرث  واإلرث )ورث( وىو فعؿ ثبلثي، ففي لساف العرب: الِوْرث  
والِوَراث  واإلَراث  والتُّراث  واحد، وفي حديث الدعاء: "إليؾ مآبي ولؾ 

أبو  ).والتراث ما يخمفو الرجؿ لورثتو، والتاء فيو بدؿ مف الواو ،ت راثي"
 . (200/ :الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر

فى ىذه الدراسة ما تتضمنو قصص  انرتاصٛخ شخصٛخٔثقصذ ثبن
تراثية  شخصياتمف  مة عبر مواقع األطفاؿ االلكترونية العربيةالمقد

، والتي يةمدركاتو اليوممف  قريبة و لو و مرتبطة ببيئة الطفؿ المقدم
 .، ويؤدييا ىو أو مف حولو بشكؿ مستمر ودائـيقمدىايراىا و 

 -انقصص: 
 ومتعة جماؿ فييا الشيؽ، األدب أشكاؿ مف شكؿأنيا  :ثبنقصخٚقصذ  ٔ

 الفكرة المقومات ىذه أىـ ومف فنية، مقومات عمؿ فني لكؿ كما وليا
 المناسب، المغوي السميمة، واألسموب والحبكة والبناء، الجيدة،

 (.1994/76:جيبأحمد ن).والشخصيات الحية

 لطفؿ ماؾ الدراسة ىى تمؾ القصص المقدمة فى تم ٔٚقصذ ثٓب إعشائٛب 
 شخصيات وتحمؿ لعربيةااللكترونية اقبؿ المدرسة عبر مواقع األطفاؿ 

 .تراثية
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 : انؼشثٛخ يٕاقغ األطفبل االنكرتَٔٛخ

ببعضيا  مرتبطة HTMLىى مجموعة مف الصفحات المعدة بتقنية اؿ و 
 وتكوف ىناؾ جية أو ،مرتبطة بمواقع أخرى عمى اإلنترنتوربما  ،البعض

 ،خاص بيا SERVERؽ جياز يشركة مستضفية ليذا الموقع عف طر 
بواب متنوعة مف أللطفؿ فى شكؿ تفاعمى، وتقسـ ـ اوتقدـ مواد تي

تستفيد مف خصائص و  ،خرى ترفيييةأ لعاب وموادأناشيد و أقصص و 
الوسائط المتعددة بيدؼ زيادة الحصيمة المعرفية لمطفؿ وتوسيع 

 (.ـ2013: منو اهلل محمد شرقاوى)مداركو.

ىى تمؾ المواقع عمى  أنيا: ٔٚقصذ ثٓب إعشائٛب ثزهك انذساسخ
وذلؾ مف  ،لمخاطبة األطفاؿ بالمغة العربية موجيةالاإلنترنت شبكة 

تضمف يمف القصص  اوتحمؿ مضمون ،أجؿ تعميميـ وترفيييـ
  .(ي آخرهإل – بيف وبنات -عصافير) يكموقع التراث شخصيات مف 

:  -اإلطبس انُظشٖ نهذساسخ:خبيسبا

 Narratology  )أ(يٕضٕع انذساسخ فٗ ضٕء َظشٚخ انسشد

، ويعتبر (Narratologyالدراسة عمى نظرية السرد )اعتمدت ىذه 
( مصطمحا حديثا Narratologyمصطمح عمـ السرد أو السردية )

نسبًيا دخؿ دائرة االستخداـ والتوظيؼ في فرنسا تحت تأثير البنيوية، 
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ليشير إلى الدراسة النظرية وتحميؿ السرد في المغة ووسائؿ اإلعبلـ، 
 الحالي.وىو ما يتفؽ مع أىداؼ البحث 

ىو أوؿ مف صاغ مصطمح عمـ "السرد" عاـ  تزفيتان تودوروفويعد 
في كتابو )قواعد الديكاميروف( وعرفو ب)عمـ القصة(، ويشير  1969

ابف منظور في "لساف العرب" لممفيـو المغوي لمعنى "السرد" أف السرد 
ىو تقدمة شيء إلى شيء، تأتي بو متسًقا بعضو في أثر بعض متتابًعا 

اية الجودة في السياؽ الذي يحتويو.) ابف منظور: لساف العرب/ مع رع
175). 

" كمصطمح نقدي، نجد أنو يتخذ شكبًل "السردوحيف نتعرض لمفيـو 
مغايرا مف حيث التوصيؼ باعتبار أف المنظور المغوي يقـو بوصفو مف 
الخارج، أما المنظور النقدي فيصفو مف الداخؿ والسرد طبًقا لممنظور 

ىو المادة المحكية بمكوناتيا الداخمية مف الحدث والشخوص األخير، 
والزماف والمكاف، وىي مكونات أنتجتيا المغة بكؿ طاقاتيا الواصفة 

(، فالسرد 16/ 1999والمحاورة والشارحة والمعمقة )يوريس لوسينكي: 
أخيرا ىو طريقة الحكي واالخبار ويسمي الخطاب، وأصبح السرد الزمة 

مف الفف القصصي والروائي، فبيف القصة والرواية  أساسية في فيـ كؿ
مف ناحية والقاري مف ناحية أخرى يوجد دائًما "السارد" ذلؾ الشخص 
الذي يسيطر عمى ما يروي، بؿ وعمى كيفية رؤيتو.) انترنت: عز الديف 

 .بوبيش(، )انترنت: عثماف مشاورة(
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حث وقد وصفت السردية بأنيا نظاـ نظري عددى، غذي وخصب، بالب
التجريبي، وىذا ىو مجاؿ البحث الحالي، وتبحث السردية في مكونات 
البنية السردية لمخطاب مف راو  ومروي ومروي لو، ولما كانت بنية 
الخطاب السردي نسيجيا قوامو تفاعؿ تمؾ المكونات أمكف التأكيد عمى 
أف السردية، ىي البحث النقدي الذي يعنى بمظاىر الخطاب السردي 

دراسة ناء وداللة. ليشمؿ الجوانب النظرية والتطبيقية في أسموبا وب
 (،1989/16عبد اهلل إبراىيـ وآخروف: النصوص السردية وبنيتيا. )

 .)انترنت: عثماف مشاورة. في مفيـو السردية ومكوناتيا(
إذا تتشكؿ البنية السردية لمخطاب مف تضافر ثبلثة مكونات: الراوي 

اوي، بأنو ذلؾ الشخص الذي يروي والمروي والمروي لو، يعرؼ الر 
الحكاية، أو يخبر عنيا، سواء كانت حقيقية أـ متخيمة وال يشترط أف 

بصوت أو بضمير ما، يستعيف أف ، يكتفي بعينويكوف الراوي اسما 
المروي، وىنا يظير دور السارد في ىذا البحث وىو  مف خبللويصوغ 

 أو غير مباشر. الشخصية التراثية التي تحرؾ المروي بطريؽ مباشر

السردية ليست أداة مفروضة عمي النصوص، إنما وسيمة الستكشافيا و 
بالقدرات التحميمية لمناقد، ومدى استجابة النصوص لوسائمو الوصفية، 

، فالتحميؿ الذي يقضي إلي ية، والتأويمية، ولرؤيتو النقديةوالتحميم
مكانات و في التصنيؼ والوصؼ، متصبل برؤية الناقد، وأدواتو، وا 

 األدبية. السمات الفنية الكامنة في النصوصاستخبلص القيـ و 
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وقد الحظ الشكبلنيوف منذ بدأوا ييتموف بالبحث في أدبية األدب، أنو 
عمى اإليقاع، فاف  في األساسإذا كانت األشكاؿ واألنواع الشعرية تقـو 

السرد يعد أىـ مبدأ أو خاصية تقـو عمييا نظرية النثر، وبذلؾ أصبح 
سرد في منظورىـ نقطة انطبلؽ لتحميؿ كؿ أنماط النثر األدبي. ال

 .(1999/4،67)الطاىر روايتية: 
 

 دٔافغ اخزٛبس انُظشٚخ انسشدٚخ:

تتفق وأىداف البحث تستند ىذه الدراسة عمى نظرية السرد، والتي 
 الحالي في اآلتي:

لي كشؼ العبلقات داخؿ النص والربط إأف النظرية السردية تسعي  -1
ليو البحث الحالي مف إف الراوي والمروي والمروي لو، وذلؾ ما يدعو بي

تحميؿ لمشخصية التراثية وكيفية توظيفيا في نصوص أدبية حديثة 
 لؤلطفاؿ؛ لخدمة أغراض تثقيفية وتربوية وتعميمية.

التي يقؼ )كمقـو مف مقومات بناء العمؿ األدبي(، و  أف الشخصية  -2
 مكونات البنية السردية.البحث الحالي عمييا ىي أحد 

أف السردية تقـو عمي التحميؿ الذي يمجأ أو يعتمد عمي التصنيؼ  -3
مكاناتو في استخبلص القيـ والسمات ا  والوصؼ متصبل برؤية الناقد و 

 الفنية الكامنة في النصوص األدبية، وىذا ىو مجاؿ البحث الحالي.
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فيما يروي؛ بؿ أف السارد في النظرية السردية يمعب دورا أساسيا  -4
، وىنا تمعب الشخصية التراثية دور السارد سواء روايتووفي كيفية 

 بطريؽ مباشر أو غير مباشر.

أف النظرية السردية اتفقت مع فكرة البحث الحالي مف أف السارد  -5
يجابية وغرسيا في الطفؿ وتنفيره مف قيـ إيمعب دورا في تعزيز قيـ 

 أدوار الشخصية التراثية ىنا. أىـوىذا ىو أحد  ،وسموكيات سمبية

أف النظرية السردية تيتـ بدراسة بناء النص األدبي وشكؿ تقديمو  -6
لي دراسة أحد عناصر بناء النص األدبي إلممتمقي، وىذا البحث يدعو 

وشكؿ تقديـ الشخصية التراثية في قصص األطفاؿ  ،وىو الشخصية
اللكترونية العربية عبلمي ىو ىنا المواقع اا  أدبي و المقدمة عبر وسيط 

فيي  ،لؤلطفاؿ، ومف ىنا اتفقت تمؾ النظرية مع أىداؼ البحث الحالي
 لي الدراسة النظرية وتحميؿ السرد في المغة ووسائؿ االعبلـ.إتشير 

اتفؽ العديد مف الدارسيف والنقاد أف السرد يعد أىـ مبدأ أو  - 7
ماط النثر طة انطبلؽ كؿ أنخاصية تقـو عمييا نظرية النثر، وىو نق

عمي رأس الفنوف األدبية النثرية، وىي ىنا مجاؿ ىذا  األدبي، والقصة
 البحث.

منذ  النظرية السردية قامت عمي البحث في جذور وأصوؿ اآلداب -8
لمورفولوجية  (1930أغسطس 29 -1895) فالديمير بروب تحميؿ

 ، وىذا البحث قائـ عمي كيفية توظيؼ أدباءالحكاية الخرافية الروسية
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األطفاؿ لشخصيات تراثية في نصوص عصرية لؤلطفاؿ، فيو ينحو 
 كذلؾ نحو الجذور )التراث(.

ذا كاف السرد ىو طريقة الحكي، فالشخصية التراثية تمعب دورا ا  و  -9
والمواقع االلكترونية، فيي راو جديد عمي الطفؿ، حيويا في الحكي، 

وقد حاولت لمطفؿ،  دورا ىاما في الحكي كذلؾتمعب المقدمة لؤلدب 
 الباحثتاف بالجمع بيف ىذيف السبيميف أف تقفا عمي ما يميز بحثيما.

ضٕاثط –انؼشثٛخ" إَٔاػٓب  يٕاقغ األطفبل االنكرتَٔٛخ)ة( 
 : انؼًم ثٓب

التطور التقني، امتزجت فييا نتائج  مفعالـ اليـو مرحمة جديدة يعيش ال
 ؿ في الكـ اليائؿثورة المعمومات التي أحدثت انفجارا معرفًيا ضخًما تمث

نا السيطرة نؿ تخصصات ولغات عديدة، والذي أمكشكاأمف المعرفة في 
لمعمومات وثورة وسائؿ تكنولوجيا امنيا بواسطة  عميو واالستفادة

 .هولعؿ شبكة اإلنترنت العالمية تمثؿ ذلؾ في أوضح صور  ،االتصاؿ
 .(ـ2003 /سعيد الغريب النجار)

نتبو ليا في نالمتوقعة، ومف الواجب أف  تغيراتوتشير إلى الكثير مف الم
حيـ بالمعرفة يسمتضع أطفالنا عمى الطريؽ الجديدة و عالمنا العربي لو 

والتي تتبلءـ مع معطيات القرف الجديد، ومنيا منجز التنقية،  ،المناسبة
ومف خبلؿ ىذا المعطي البارز في القرف الجديد: التقنية الرقمية 

ثقافة العممية، نتوقؼ مع صورة الطفؿ ومنجزاتيا، ثـ أىمية شيوع ال
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روني يوجد مبعثًرا عمى العربي. نبلحط أف الطفؿ في تقنية النشر اإللكت
انترنت: )شكاؿ داخؿ المواقع المختمفة عمى شبكة اإلنترنت.عدد مف األ
 (السيد نجـ

أىـ سنوات عمر اإلنساف والتي  فمرغـ أىمية مرحمة الطفولة، فيي 
و، وفي سياؽ متصؿ وبنظرة سريعة إذا نظرنا تشكؿ مف خبلليا شخصيت
وىي المواقع الموجية لؤلطفاؿ والتي مف  ،لمواقع األطفاؿ اإلليكترونية

 نري ضرورة الوقوؼ عمي ضوابطيا. ىتمامًا لمطفؿاأنيا تولى المفترض 
 ضٕاثط املٕاقغ االنكرتَٔٛخ املقذيخ نهطفم:

 

فاؿ مف استخداـ لتمكيف األط Wire Kidsإنشاء رابطة مثؿ رابطة  -
 وطرؽ مناسبة ألعمارىـ ومراعاة ميوؿ األطفاؿ. اإلنترنت بأماف،

 إشراؼ اآلباء والمعمميف عمى األطفاؿ أثناء تصفح اإلنترنت. -
والموسيقي  Animationتنمية القدرة عمى القراءة باستخداـ الحركة  -

 لتحقيؽ رسالتيـ في مساعدة األطفاؿ في تعمـ القراءة.
 ،كة اإلنترنت بأنيا تجعؿ مف األطفاؿ متعمميف فاعميفتتميز شب  -

  .وتدعـ الميارات في مواد متعددة
متنوعة  عمي شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(إقامة أنشطة   -

لؤلطفاؿ، مثؿ التواصؿ الفردي، مشروعات يقترحيا األطفاؿ أو منتديات 
 ومنتديات نقاش تدور حوؿ موضوعات معينة. ،األطفاؿ

 User.وفير مصادر إليكترونية تتناسب مع عمر األطفاؿ وتكوف ت -

Family 
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تتناسب مع كؿ  عمي شبكة المعمومات الدوليةاستخداـ طرؽ ومواد  -
 األعمار. 

استخداـ اإلنترنت في تدريس ميارات االستماع والمحادثة والقراءة  -
 فاؿ.تنمية النمو المغوي لدي األط عميمواقع تساعد  والكتابة، وتصميـ

متعمـ تتناسب مع مرحمة نموىـ: جمع لزود اإلنترنت األطفاؿ بفرص ي -
المعمومات ورحبلت ميدانية افتراضية وتواصؿ مع اآلخريف، النشر، 

 .(2011 /محمد رمضاف الحنيني)تفاعمية.مواقع و 
 -:َٛخ املقذيخ نهطفم إىلكرتٔٔرُقسى إَٔاع املٕاقغ اإلن

 

 إلنترنت. كترونية عمى اشبكات األطفاؿ اإلل -
  .مواقع تيتـ بالكارتوفالمواقع اإللكترونية التي تيتـ بالقصص  -
 .كترونية تيتـ باألناشيد المكتوبة" والمسموعةمواقع إل  -
 .مواقع تيتـ بالعاب األطفاؿ -

 

 :ني ٔثُبد كًُٕرط نهذساسخُيٕقؼٗ ػصبفري ٔث
 http://3asafeer.com :يٕقغ ػصبفري)أ(

حدي إا، وىو عربي المكتب تصنيف يعتمد عصافير في تصنيفو
تصنيؼ ، يرّتب مؤّسسة الفكر العربيالصادر عف ( 21وعشروف )
ترتيب "أبجد ىوز حطي فقًا لصعوبة قراءتيا، باستخداـ القصص و 

ؼ معني بمستوى صنيكممف سعفص قرشت ثخذ ضظغ". ىذا الت
التربوييف قراءة القصص يمكف لؤلىؿ و ة، الصعوبة في القراء

http://3asafeer.com/
http://arabthought.org/
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لمعرفة ،  ستمتعوف بيا بغض النظر عف التصنيلؤلطفاؿ ما داموا ي
رمز المزيد عف كؿ مستوى في التصنيؼ يمكنؾ الضغط عمى 

 .كؿ قّصةبالمستوى الموجود 

 ،تحتوي عمى عدد قميؿ مف الكمماتقصص بسيطة  
 .مفردات بسيطة مبلئمة لمقارئ المبتديءتحتوي و 

قصص متوّسطة تحتوي عمى عدد متوّسط مف الكممات، قد  
 .مبلئمة لمقارئ المتوّسط ،تحتوي مفردات تحتاج لمشرح

الكممات، تحتوي  قصص تحتوي عمى عدد كبير مف 
 .أخرى تحتاج لمشرح مبلئمة لمقارئ المتقّدـمفردات عممّية و 

كبير مف الكممات، ال تحتوي قصص تحتوي عمى عدد  
عمى صور، تحتوي عمى مفردات تحتاج لمشرح مبلئمة لمقارئ 

 .المتقف

فاىيـ األساسية لمطفؿ قصص ترّكز عمى شرح الم 
 .لي آخرهإ.. األرقاـ والحروؼ كاأللواف واألشكاؿ و 
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قصص ترّكز عمى تنمية الذكاء العاطفي لمطفؿ،   
 .التواصؿ مع اآلخريفقّية و ف فيـ الذات، القيـ األخبلتتحّدث ع

قصص تتناوؿ مفاىيـ عممّية، تشرح مفاىيـ أساسّية  
، التكنولوجيا، اليندسة و  في  .الرياضّياتالعمـو

أخبلقية عالمية، يتفؽ عمييا جميع  اقصص تتناوؿ قيم 
 بعينيا.ة مباشرة بأي ديف أو حضارة البشر وليس ليا عبلق

 

  https://kids.islamweb.net :ني ٔثُبدُيٕقغ ث)ة(

طفاؿ مقدـ مف مؤسسة متخصص لؤلموقع ''بنيف وبنات'' وىو موقع 
إسبلـ ويب، ويتمتع الموقع بواجية جذابة تأخذؾ إلى أقساـ الموقع 

، واألغانى واألناشيد ”بيت المرح“المختمفة، والتي تشمؿ األلعاب 
، وقسـ لتعميـ القرآف، وقسـ لمقصص، وقسـ لآلداب ”ستمتعاسمع وا“

، إضافة إلى  واألخبلؽ، وقسـ لمشخصيات والعظماء، وقسـ لمعمـو
شارة ىنا إلى أف موقع بنيف وبنات وتجدر اإل .أقساـ أخرى متعددة

لمجتمع المعمومات التابعة لؤلمـ المتحدة فاز بجائزة القمة العالمية 
 .WSA, 2007مى لؤلطفاؿ ف موقع ترفييي تفاعسحأك

https://kids.islamweb.net/


 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (297)                             1029يو يون -ينايرعشر ( رابع العدد ) ال

 قٕيبدي -ثبنُسجخ نهطفم أًْٛزٓب–" رؼشٚفٓب  قصص األطفبل )ط(
 -:ٓب انفُٙئثُب

 يبْٛخ قصخ انطفم: -
القصة العمود الفقري لموضوعات أدب األطفاؿ وأشكالو، حيث  تشكؿ   
لي نفسو، فيو مستمع جيد لمحكايات إلي الطفؿ، ومحببة إنيا أقرب إ

انا في المرحمة التي يبدأ فييا الكبلـ عف نفسو، والقصص، وراو جيد أحي
ويعبر عما يجوؿ في خاطره وما حولو مف مجريات وأحداث. )عبد الفتاح 

 .(45ـ/2008شحدة أبو معاؿ: 

فف قولي وكتابي، يعده الكبار خصيصًا  بأنيا قصة األطفاؿوتعرؼ 
ف لمصغار واألطفاؿ. والكاتب والمؤلؼ المبدع يكتب قصة األطفاؿ بعد أ

ينقؿ عف الواقع ومنو، بعد إجراء عممية تسوية وموازنة بالحذؼ واإلضافة 
بلؿ خمف الواقع المصور واليدؼ المتوقع مف القصة، وىو ينتقؿ مف 

القصة مما وقع بالفعؿ في المجتمع إلى ما يحتمؿ أف يقع، مع االحتفاظ 
الطرؼ  بالقيـ الجمالية والفنية التي تتضمف التشويؽ والقبوؿ مف األطفاؿ،

المتمقي ليذه القصص، ألف القصص التي تعجز عف إثارة قرائيا 
ر عف أداء ميمتيا ووظيفتيا،  والمتمقيف ليا وجذب اىتماميـ تفشؿ وتقصَّ

 (عيسى حسف الجراجرة)انترنت: التي أوجدىا اإلنساف مف أجميا.

أنماط متنوعة مف األدب القصصي الشفيي ”وتعرؼ كذلؾ بأنيا 
الحواديت" والحكايات بأنواعيا، والقصص بأنواعيا،  والمكتوب، وتشمؿ:

فيي فنوف قد تروييا الجدات واألميات أو يكتبيا قاصوف، بالتأليؼ 
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المناسب لمراحؿ الطفولة المتدرجة، أو يتـ استفرادىا مف الموروث األدبي 
مثؿ ألؼ ليمة  –عمي لساف الحيواف تارة، وميذبة عف حكايات تراثية 

 (34ـ/2012 :) موفؽ مقدادي ‟تارة أخري. –وليمة
 

 :ثبنُسجخ نألطفبل أًْٛخ ٔفٕائذ قصص األطفبل -
 

االستماع إلى  لمقصة أىمية عظيمة في حياة األطفاؿ حيث يعشقوف
حيث تكوف  يا؛القصص المختمفة كما يحبوف التعرؼ عمى شخصيات

ىذه الشخصيات بمثابة المثؿ األعمى والقدوة ليـ كما يقـو األطفاؿ 
ه الشخصيات في كؿ ما تقـو بو ويتعمـ الطفؿ مف بمحاكاة ىذ

القصص مجموعة مف القيـ والمبادئ واألخبلؽ والصفات الحميدة مثؿ 
فوائد وأىمية )انترنت:.الشجاعة والصدؽ والحكمة وذلؾ في عمر مبكر

 (قراءة القصص لؤلطفاؿ

 طمبة: )ٔركًٍ أًْٛخ انقصخ ٔفٕائذْب انزٙ رؼٕد ػهٙ األطفبل يف
 -:)انترنت: دعاء بنت نافذ البشيتي(،( 15/ ـ2012 وسيمة

، فيي تعطي الطفؿ فرصة لتحويؿ تحسيف قدرة الطفؿ عمى االستماع -
 الكبلـ المنقوؿ إلى صور ذىنية خيالية.

 .يدرؾ األطفاؿ عادات وتقاليد مجتمعيـ -

 تنمي خياؿ الطفؿ.، و تساعد عمى توسيع أفؽ وتقوية ذاكرة الطفؿ -
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 بسيولة ويسر.عمـ تشجع الطفؿ عمى الت -

 .تنمي قدرة الطفؿ عمى التواصؿ مع اآلخريف -

أنيا خبرة مباشرة يتعمـ الطفؿ مف خبلليا ما في الحياة مف خير وشر  -
 .تساعد األطفاؿ عمى حؿ المشكبلتوتمييز بيف الصواب والخطأ، فيي 

 تساعد في تقريب المفاىيـ المجردة إلى ذىف الطفؿ مف خبلؿ الصور. -

 في بناء شخصية الطفؿ، فميا دور ثقافي كبير في حياة الطفؿ.تساعد  -

وأخيرا الطفؿ يتفاعؿ مع القصة ويتوحد مع شخصياتيا فمف خبلؿ  -
تفاعمو يكتسب العديد مف الخبرات والقيـ واالتجاىات وتنمي الجوانب 
المختمفة لديو، وىذا ما استيدفو البحث الحالي مف الوقوؼ عمي تمؾ 

والقائميف عمي واالعبلمييف وجميع بيو أدباء األطفاؿ السمة؛ مف أجؿ تن
يا الطفؿ في حياتو ويتعمـ الطفولة مف توظيؼ شخصيات يقتدي ب مراحؿ

منيا، وأف نربطو بتراثو، وجذوره، فتراثتنا األدبي ممئ بالعديد مف 
الشخصيات التراثية، والتي باستدعائيا واستخداميا في الحكي لمطفؿ أو في 

 طفؿ فوائد كثيرة.الحكي عنيا لم

 املقٕيبد انفُٛخ نجُبء قصص األطفبل: -
طمبات الفنية، ومف البد ألي قصة أف تراعي في كتابتيا مجموعة مف المت

 –األسموب  –الشخصيات  –الحبكة  –الحدث  –)الفكرة بينيا ما يمي: 
  .بيئة القص والتي ىي زمان ومكان وقوع القصة( –السرد  –الحوار 
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 رسـ في الكاتب براعة وتتجمي اط ىذا البحث،والشخصية ىي من
 .ووجدانوطفؿ ال ذىف في ترسخ بصورة بالحياة تنبض واضحة شخصيات

لي نوعيف: إوتنقسـ شخصيات قصص األطفاؿ مف حيث دورىا 
 في البطؿ أو الرئيسة شخصيات رئيسة وشخصيات ثانوية والشخصية

 أو الزماف، وفيك إنساناً، فقد يكوف أف يشترط ال الرواية أو القصة
 فإذا يستصغرىا اإلنساف، التي المخموقات أحد أو الطبيعة، أو المكاف،

الخالؽ.  ممكوت والتأمؿ في الحيرة عمى تبعث خارقة بأعماؿ تقـو ىي
 .(130ـ/2012براىيـ شياب أحمد: إ)

 :ليإأما من حيث تطورىا، فيي تنقسم 

 )متطورة(: تتطور مع األحداث شخصٛبد َبيٛخ -أ

)ثابتة(: ال يحدث في تكوينيا أي تغيير،  ٛبد يسطحخشخص -ة
 وتبقي ذات طابع واحد ال يتغير.

 :ليإوتنقسم من حيث حجم دورىا 

 : تمعب األدوار ذات األىمية الكبرى في القصة.خشخصٛبد سئٛس -
: دورىا مقتصػر عمػى مسػاعدة الشخصػيات الرئيسػة شخصٛبد صبَٕٚخ -

 أو ربط األحداث.
مبٕاقغ األطفبل  خٛخ فٗ انقصص املقذيانشخصٛخ انرتاص)د( 

 االنكرتَٔٛخ انؼشثٛخ:
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شكؿ التراث مادة خصبة ألمـ األرض شرقا وغربا، وفي تراثنا العربي   
كثير مما يصمح لؤلطفاؿ، وكثير مف ىذا الصالح مف التراث في حاجة 

ذف اختيار حكايات إلي تغيير وتعديؿ؛ ليكوف أكثر مبلءمة، فالمراد إ
عماؿ مشرط األديب الخبير فييا ثانيا، وبذلؾ إاؿ أوال، ثـ مناسبة لؤلطف

تصير مناسبة لؤلطفاؿ عامة، أو لمرحمة عمرية محددة، وموافقة 
ليو خبرة وحكمة بأسموب جاذب، إألىداؼ قصة الطفؿ التي تنقؿ 

 (2011/2،1وتعرض نماذج ومواقؼ يتعمـ منيا.)أحمد صواف:

ي ( ف13،12/ 2012تعرض )سمية بف عيجة: : انرتاس يفھٕو
 دراستيا أف ىناؾ العديد مف التعاريؼ الخاصة بالتراث، نوجزىا في أنو

 نوأو واألجداد،  اآلباء قبؿ مف والمتوارث والمتنوع الثقافي المخزوف ذلؾ
ا يحي الذي لئلنساف بالنسبة المستقبؿ وروح الحاضر وروح الماضيح رو 
 ،وعن وتخؿ عدابت وى إذا تموتو ويتىو و شخصيت فإ حيث ،وب ويعيش 

 أبناء ثمرة التراث ذاى إف حيث البمد ذاى حضارة حوصمة التراث ويعتبر
 .الماضي

لي تعريؼ الشخصية التراثية مناط ىذا إومف مفيـو التراث نخرج 
 :البحث وىدفو األوؿ

 :انرتاصیخ انشخصیخ رؼشٚف -

التراثية  الشخصية ( أف تعريفات2016/19توضح )سمية بف عيجة:
 جميع نيابأ عرفو مف فمنيـ والمفكريف األدباء بتعدد تعددت
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مف  هاوغير األدباء اتشخصي مثؿ وجودا حقيقيا، ليا التي الشخصيات
الشخصيات  تعني البعض عند نياوأ يالتاريخ الوجود ذات الشخصيات

 أعبلـ أدبية، شخصيات تكوف أف إّما والتاريخ، المستنبطة مف الواقع
 الشخصية هذه تكوف وقد الديف، مثؿ رجاؿ دينية تكوف أو أدباء،
 تراثيا، حيث إنيا شخصيات أبدعيا المؤلؼ مف خيالو. نموذجا

 نشخصٛخ انرتاصٛخ يف أدة انطفم:يل انرتاس ٔاإأسجبة انؼٕدح 

تتفق تمك األسباب مع األسباب التي ذكرىا )انترنت: عدنان الغزال( 
شعر في دراستو حول أسباب خمف استدعاء الشخصية التراثية في ال

 الحديث، والتي أىميا:

 .تثري األعماؿ األدبية .1

 دباءامتبلكيا لخصائص تمكنيا مف التعبير عما يدور في نفوس األ .2
 .ويختمج في وجدانيـ

 توظيؼ القصص والحكايات والمواقؼ والتجارب السابقة عند السمؼ. .3

 ، وخمؽ ارتباط بو.قبوؿ التراث لدى المتمقيف .4

 .والمتمقي تكويف عبلقة تفاعمية بيف األديب .5

 رسوخ العمؿ في أذىاف األطفاؿ. .6
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 :  انذساسبد انسبثقخ

تستيدؼ عممية مراجعة التراث العممي بشكؿ أساسي استجبلء المفاىيـ 
النظرية والمنيجية المتعمقة بالمتغيرات محؿ الدراسة والعبلقات القائمة فيما 

 ،سةـ المنيجي لمدرابينيا بما يسيـ إيجابا فى البناء النظري والتصمي
وبعد المسح  ،اث العممي الخاص بموضػوع الدراسةوباالطبلع عمى التر 

 دراسات مماثمة في الـ تجد ،تافربية واألجنبية في حد عمـ الباحثلمدراسات الع
رغـ ندرة الدراسات العربية التى تناولت معالجة  صميـ موضوع الدراسة،

 أنوال إإللكترونية ا مواقع األطفاؿعبر شخيصات التراثية بالقصص المقدمة ال
مواقع  :كبل مفىناؾ العديد مف الدراسات العربية واألجنبية التى تناولت 

ومدى مساىمتيا فى غرس القيـ لدى والشخصية التراثية، قصص األطفاؿ و 
 فيما يمي: اؿ، ويمكف استعراض تمؾ الدراساتاألطف

 -خ:حمبٔس سئٛس خْزِ انذساسخ إىل صالصمت رقسٛى قذ ٔ 

وما  مواقع األطفاؿ االلكترونية تالدراسات التى تناول: ٔلاحملٕس األ
  .عمى تصفحيا واستخداميااألطفاؿ  ومدى إقباؿ تتضمنو،

الدراسات التي تناولت مضاميف قصص األطفاؿ  كفف : احملٕس انضبَٗ
 األطفاؿ بيا.  أدبى ومدى تأثر

أدب التراثية فى  ةالدراسات التى تناولت الشخصي: احملٕس انضبنش
 قصص األطفاؿ.و 
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ٔيب  انذساسبد انىت رُبٔل يٕاقغ األطفبل االنكرتَٔٛخاحملٕس األٔل:
 .ػهٗ رصفحٓب ٔاسزخذايٓباألطفبل  ٔيذٖ إقجبل رزضًُّ،

مواقع األطفال "( بعنوان 2002ىانى محى الدين عطية ) :دراسة -1
مية مقارنة لممواقع اإلنجميزية دراسة إحصائية تحمي عمى اإلنترنت،

عمى االتجاىات الموضوعية والعمرية  التعرؼلي إوقد ىدفت  "العربيةو 
 وذلؾ ،والجغرافية التي تناولتيا مجموعة مف مواقع األطفاؿ اإلليكتروتية

ومف خبلؿ  ،ف القوة والضعؼ فى ىذه االتجاىاتلتعرؼ عمى مواطا بغية
نترنت لتحميؿ محتوى عشريف موقعًا لؤلطفاؿ عمى اإلل الدراسة التحميمية

ت األطفاؿ المواقع العربية بفئا ىتماـاأسفرت الدراسة عف ، مواقعىذه ال
لياء األمور و ىتمت المواقع االنجميزية بالمدرسيف وأاوأولياء األمور بينما 
لتى تقدميا ركزت المواقع االنجميزية فى المواد اكما  ،ومسئولى المكتبات

بيف  ادىا ما، بينما تباينت المواقع العربية فى مو عمى المغة اإلنجميزية
المواقع العربية عمى  ركزت، كما المغات العربية والفرنسية واالنجميزية

بينما المواقع اإلنجميزية ركزت عمى المواد ، لعاب والتسميةالفنوف واأل
 .التربوية كمصادر لتعمـ األطفاؿ

قع االليكترونية ابعنوان المو "( 2005)سيي عبد الرحمن :دراسة -2
العربية ترنت، دراسة مقارنة بين المواقع لمطفل عمى االن المقدمة

ىدفت الدراسة إلى توصيؼ المواقع االليكترونية المقدمة  جنبية"،واأل
منيج  خدمتعد مف الدراسات الوصفية التي استلمطفؿ عمى االنترنت، وت

المسح االعبلمي والمنيج المقارف لممقارنة بيف عدد مف مواقع األطفاؿ 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (101)                             1029يو يون -ينايرعشر ( رابع العدد ) ال

 ،ى أف مواقع األطفاؿ عينة الدراسةالنتائج إل وأشارت العربية واألجنبية،
اىتمت بشكؿ واضح بعرض الرسـو واألصوات المختمفة مف خبلؿ 

في حيف يقؿ استخداـ تقنية الفيديو، ويأتي استخداـ األلواف  صفحاتيا
بالوصبلت ثـ النصوص في مقدمة استخدامات األدوات في مواقع 

فحات الموقع الواحد، وتتفوؽ اإلبحار داخؿ ص تيتـ بسيولةاألطفاؿ، كما 
مواقع النسخ االليكترونية لمجبلت األطفاؿ عمى مواقع األطفاؿ العادية 
في ذلؾ، في حيف تتفوؽ المواقع العادية عمى مواقع النسخ االليكترونية 

 لـومف ناحية أخرى  ،ي استخداـ تقنية عرض النص الفائؽلممجبلت ف
بقة لجميور الموقع المستيدؼ اتيتـ أي مف مواقع األطفاؿ بعمؿ دراسة س
 لمعرفة احتياجاتو ورغباتو مف خبلؿ الموقع.

  Jakop Nielsen  فى حين آخر تناولت دراسة جاكوب نيمسون -3

 ،"بعنوان:"الموضوعات المستخدمة في تصميم مواقع األطفال (،2010)
الموضوعات التي تستخدـ في تصميـ مواقع  الدراسة تمؾ وتستيدؼ

ونية عف طريؽ استخداـ المنيج التجريبي، ومبلحظة األطفاؿ اإلليكتر 
مجموعة مف األطفاؿ ومجموعة متنوعة مف مواقع األطفاؿ اإلليكترونية، 

طفبًل في الفئة العمرية مف  35وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف 
موقًعا مقدمة لؤلطفاؿ، وكبلىما في الواليات  29سنة، وعمى 12: 3

 لعاب والتعميمية.ف المواقع المفضمة ليـ مواقع األأوتوصمت إلى  ،المتحدة
مواقع " بعنوان( 2011يتى)ندراسة محمد رمضان محمد الخبينما  -4

دراسة تطبيقية عمى القائم  ،طفال العربية عمى شبكة اإلنترنتاأل
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بحث العوامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ فى  توقد تناول باالتصال،
مف خبلؿ نظرة شاممة  ،شبكة اإلنترنتطفاؿ العربية عمى مواقع األ

لمختمؼ األبعاد المينية والمتغيرات المؤثرة فى مستوى األداء لدييـ وفى 
 31عمى منيج المسح اإلعبلمي لعينة قواميا  اعتمدت الدراسةو كفاءاتيـ 

 اعتمدت عمى أداة االستبياف.قد مفردة مف القائميف باالتصاؿ فييا، و 
عدد القائميف باالتصاؿ في مواقع األطفاؿ  شارت النتائج إلى انخفاضأو 

العربية عمى شبكة اإلنترنت، سواء في العدد اإلجمالي داخؿ الموقع أو 
مف المتخصصيف في عمـو ودراسات اإلعبلـ أو الطفولة، أما بالنسبة 
لمسمات وحوؿ المصادر التي يعتمد عمييا القائموف باالتصاؿ داخؿ 

فقد جاءت شبكة اإلنترنت في  ،تيـمواقع األطفاؿ العربية لجمع ماد
 المركز األوؿ. 

بعنوان "تأثير  (2012راسة منة اهلل محمد شرقاوي )بينما جاءت د -5
 قيم  الشخصيات المحورية في مواقع األطفال االلكترونية عمى

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الشخصيات  ،"واتجاىات الطفل المصري
ي تشكيؿ اتجاىات الطفؿ في مرحمة وكيات فبما تحممو مف سم الكارتونية 

ؼ الدراسة ضمف الدراسات التجريبية حيث نتصو  ،الطفولة المتأخرة
اعتمدت عمى المنيج التجريبي، أما عف منيج الدراسة فيو لتبلميذ 

 100 ديـ األساسي، وتتكوف العينة مف عدالمرحمة االبتدائية مف التعم
د مفردات كؿ دع ،بيةومجموعة تجري ةمقسمة إلى مجموعة ضابط ،مفردة
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واعتمدت الدراسة عمى استمارة استبياف كأداة لجمع  ،مفردة 50منيما 
 البيانات.

وكانت أىـ النتائج أف كافة القيـ لدى أطفاؿ المجموعة التجريبية بعد 
 .يا تغير فيما عدا القيـ الدينيةالتعرض لمكارتوف حدث ب

ألساليب بعنوان "ا (2013دراسة حسن فراج حسن ) وتناولت -6
اإلخراجية المستخدمة في مواقع األطفال اإلليكترونية وعالقتيا 

تيدؼ إلى التعرؼ عمى األساليب اإلخراجية ، و باستخدام األطفال ليا"
المستخدمة في مواقع األطفاؿ اإلليكترونية والوقوؼ عمي عناصر بناء 

استخدمت منيج المسح بالعينة بشقيو التحميمي والميداني و صفحاتيا، 
عدد مف مواقع األطفاؿ اإلليكترونية وىي بنيف وبنات وكيدز دوت جو ل

مف مفردة مف األطفاؿ  200والعبقري الصغير، وعينة بشرية مكونة مف 
( مقدمة alhorالدراسة إلى احتبلؿ خط )توصمت و  ،سنوات12: 9سف 

الخطوط المستخدمة في كتابة العناويف في مواقع األطفاؿ محؿ الدراسة 
ؾ متارتفاع نسبة استخداـ و  ،الخطيبلت األطفاؿ لنوع ومقدمة تفض

ستخداـ يؿ األطفاؿ الضوكذلؾ تف لمعناويف واألرضيات الممونة،مواقع ال
 .األلواف في ىذه العناويف

القيم "، بعنوان(2014)دراسة أمل السيد عبد الحكم صقركذلك -7
عمى  التعرؼإلى  تىدفوالتى  ،"الدينية فى مواقع األطفال االلكترونية

ستخداـ ت اامكانإو ،القيـ الدينيةب ةمواقع األطفاؿ االليكترونيحجـ اىتماـ 
وتممث مواقع األطفاؿ فى  ،تيجيا مواقع األطفاؿتالوسائط المتعددة التي 
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يف وبنات" وتوصمت إلى أف نب -كيدز دوت جو –الفاتح "ثبلثة مواقع 
ع األطفاؿ بنسبة القيـ الدينية جاءت فى الترتيب األوؿ التى قدمتيا مواق

 %(.52.5يمييا القيـ االجتماعية بنسبة)، %(59.16بمغت )

احملٕس انضبَٗ : انذساسبد انزٙ رُبٔنذ يضبيني قصص األطفبل  كفٍ 
 األطفبل ثٓب.  أدثٗ ٔيذٖ رأصش

 النفس، بعنوان:" الخصائص ،م1991 الصمادي أحمد دراسة جاءت-1
 بعض تحديد إلى تىدف والتى، العربية" األطفال لقصص اجتماعية
 القيـ حيث مف العربية األطفاؿ لقصص النفس اجتماعية الخصائص
 المتغيرات ببعض وربطيا ىذه القصص في وتوزيعيا واألدوار واالتجاىات

 ولتحديد ىذه القصص، أحداث فيو تجري الذي والمكاف المؤلؼ كجنس
 تحميؿ وتـ التحميؿ، في استخدمت خاصة أداة بتطوير الباحث قاـ فقد ذلؾ
 عمى التركيز فأ أظيرتو  ،سنة 12-4العمرية  لمفئة كتبت قصة( 252)

 المؤلؼ كجنس المتغيرات ببعض وعبلقتيا واالتجاىات واألدوار القيـ
 العربية. األطفاؿ لقصص اجتماعية النفس، القصة والخصائص ومكاف

 القصة "تنمية حول ،مBritisch  1992 برتش  دراسة  ثم تناولت -2
 إلى الدراسة وتيدؼ ،المدرسة" قبل ما طفل لدى الثقافة صرعنا كأحد
 قبؿ المدرسة ما طفؿ لدى ةالثقاف عناصر كأحد القصصي اطالنشتنمية 

 ،الروضة داخؿ اجتماعية كأحداث لمقصص تمثيؿ األطفاؿ طريؽ فع
 الباحث اعتمدوقد ، أحداث القصة مع الطفؿ يتعايش أف أجؿ مف وذلؾ
 نتائج وأثبتتسنوات  4-3بيف  ما أعمارىـ فاؿأط 3 مف مكونة عينة عمى
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 المفاىيـ تنمية عمى يساعد القصة تمثيؿ األطفاؿ ألحداث أف الدراسة
 .االجتماعية المفاىيـ وخاصة الطفؿ لدى بالقصة الخاصة

بعنوان قصص الخيال  ،(1998راسة أحمد عمران محمود السيد )دو -3
 لي إ وقد ىدفت الدراسة ،مميةمفاىيم العالالعممى فى مجالت األطفال ونمو 

التعرؼ عمى دور قصص الخياؿ العممى التى تقدميا مجمة عبلء الديف فى 
ستيدفت دراسة كتاب افاىيـ العممية لدى األطفاؿ، كما المو زيادة الحصيمة 

وقد قامت  ،صص لمتعرؼ عمى طبيعتيـورسامى ىذه النوعية مف الق
ا تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية كم ،قصة 48 مكونة مف تحميؿ عينةبالدراسة 

 12-9( طفؿ وطفمة فى المرحمة العمرية مف 406عمى عينة قواميا )
وتوصمت إلى أىمية  سنة، كذلؾ عينة مف كتاب ورسامى الخياؿ العممى،

قصص الخياؿ العممى ومدى إسياميا فى تنمية المفاىيـ العممية عند 
ائية بيف الذكور صحإلة ذات دال ااألطفاؿ، كما أثبتت أف ىناؾ فروق

 .ماميـ بمتابعة قصص الخياؿ العممىىتاواإلناث فى مدى 
 تحميمية دراسة م( بعنوان:"2003) صوالحة محمد دراسة كما تناولت -4

 مدى تعرؼ إلى الدراسة ىدفت األطفال"، قصص من في عينة القيم لواقع
 ةقصصي مجموعة ، وىي"الصغير السندباد رحبلت" ةسمسم في القيـ انتشار
 سنة عماف البيرؽ في دار قبؿ مف المنشورة زكي عماد الدكتور تأليؼ مف

 المواقع األثرية، تناولت قصة، 14 مف الدراسة عينة تكونت وقد ـ،1987
الباحث  استخدـ وقد الياشمية، األردنية المممكة في والمدف السياحية والمواقع
 -النتائج: أظيرت حيث ،دراستو في المحتوى تحميؿ أسموب
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 القيـ مجموعة عمى تشتمؿ قيمة، 1503تضمنت  القصص أف -
 ىذه توزيع وأف والوطنية، والقومية، واالقتصادية، واالجتماعية، الدينية،
 .وأخرى قصة بيف متفاوتاً  كاف القيـ

: "تحميل عن م(2006اسة  منى بنت أحمد بن محمد الراسبى)در -5
لمغوية محتوى قصص أطفال الروضة في ضوء معايير التنمية ا

إلى تحميؿ محتوى القصص المقدمة وقد ىدفت الدراسة  "،الالزمة بيم
ألطفاؿ مرحمة الروضة بسمطنة عماف في ضوء معايير التنمية المغوية. 

شتمؿ عمى معايير ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بإعداد قائمة ت
، ة بطاقة تحميؿ لممحتوى المستيدؼر ووضعت في صو  ،التنمية المغوية

، وىو يمثؿ درجة معقولة مف الثبات ،0,72غ معامؿ ثبات التحميؿ وبم
قصة  64، حيث بمغ عددىا % مف القصص50نسبتو  وتـ تحميؿ ما

وقد كشفت الدراسة عن ، في المنيج المقرر لمرحمة الروضة مضمنة
  -النتائج اآلتية :

توافرت معايير الفكرة في القصص المقدمة ألطفاؿ الروضة أنو قد  -
كبيرة وأما بالنسبة لمعايير الكممة ومعايير المضموف فقد  بدرجة

، وأما معايير الجممة فقد وافرت بدرجة متوسطة في ىذه القصصت
ف مما يشير إلى أىمية التأكيد عمى مزيد م ؛توافرت بدرجة ضعيفة

 .االىتماـ بتوافر معايير الجممة

، م(2005عمى حسن عبد الرحمن موسى) دراسة نجوىبينما  -6
وتمثمت  "تقويم قصص األطفال في الجميورية اليمنية "، نوان:بع
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مشكمة البحث في تحديد نواحي القوة والضعؼ في قصص األطفاؿ 
، وتحديد مجتمع سنة 12-9لممرحمة الع مرية مف سف  المتاحة

 ( قصة،141البحث واختيار عينتو بطريقة عشوائية حيث بمغت )
قائمة بالمعايير  لي وضعإأنيا توصمت  -ومن أبرز نتائج الدراسة:

 .سنة 12-9البلـز توافرىا في قصص األطفاؿ مف سف 

 العربية األطفال "قصص عن م2007صفية إسماعيل عرفات  :دراسة -7
تيتـ  التي المختمفة تناولت الدراسة المضاميفالمجتمع"،  بثقافة وعالقتيا

 ىؿو  الطفولة المتوسطة، لمرحمة المقدمة العربية األطفاؿ قصص بيا
 تمؾ فييا تصدر التي العربية الدوؿ باختبلؼ المضاميف ىذه تختمؼ

كما  الدوؿ، ىذه في المجتمع وارتباطيا بثقافة تصويرىا وكيفية القصص،
إلى  الدراسة ىذه وتنتمي المضموف، تحميؿ استمارة الباحثة استخدمت
 فأ إلي الدراسة توصمت وقدالتاريخي،  المنيج وتستخدـ الوصفية الدراسات
 االقتصادي التخمؼ مشكبلت مف يعاني القصص في جاء البطؿ

 نمطيف عمى القصص ليذه الفني مجتمعو وجاء الشكؿ في واالجتماعي
 .حديث ونمط التقميدي، النمط

انرتاصٛخ فٗ قصص  خانذساسبد انىت رُبٔنذ انشخصٛ :احملٕس انضبنش
 األطفبل.

 شخصيات" بعنوان: م(2001السيد عبد الحكيم ) دراسة نجالء-1
 خالل من طفل الروضة لدى األخالقية القيم بعض تنمية في القصة
برنامج  بناءلي إالدراسة  ىذه ىدفتقد و مقترح"،  قصصي برنامج
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 الطفؿ، كما تكونت لدى األخبلقية القيـ بعض لتنمية مقترح قصصي
 تقسيـ وتـ عمدية بصورة اختيارىـ تـ وطفمة طفبلً  50 مف الدراسة عينة

 ضابطة، ومجموعة تجريبيتيف مجموعتيف مجموعات، ثبلث يإل األطفاؿ
 القيـ مقياس الباحثة واستخدمت سنوات،) 5: 4بيف ) ما أعمارىـ وتتراوح

الباحثة"،  مقترح" مف إعداد قصصي برنامج لؤلطفاؿ، األخبلقية المصور
عف  سواء المقترح القصصي البرنامج تقديـ نأ النتائج وقد أوضحت
 لو الروضة ألطفاؿ الحيوانية الشخصيات عف أو البشرية الشخصيات

 التأثير ف كافإو لدييـ األخبلقية القيـ بعض تنمية في يجابيإ تأثير
 عبلقة وجود عدـ مع البشرية، الشخصيات ذي القصصي لمبرنامج األكبر
 القيـ األخبلقية. واكتساب الطفؿ جنس بيف

ات التراث :"تجميم(،بعنوان 2006سة حسين عبد اهلل المسمم)درا-2
ا الباحث المنيج الوصفي استخدـ فيي ،الشعبي في قصص األطفال"

، اـ بالتراث الشعبي وجمعو وتدوينو، حيث تطرؽ إلى بداية االىتمالتاريخي
 ، مما اللدقيؽ دوف تمحيص أو تعديؿ فيووطرؽ التعامؿ معو بالنقؿ ا

الطفؿ بسبب صعوبة المغة  يساعد عمى إيصاؿ اليدؼ المنشود إلى
وأضاؼ في  ،لتي بدأت تختفي مف الحديث اليومي، والمفاىيـ اقديمةال

بتطويع ذلؾ التراث بمادتو دراستو إلى أنو ينبغي عمى الكاتب أف يقـو 
 . يعبر عف أحبلمو وىواجسو، حتى يفصح عف تجربة الطفؿ و القيمة

"مؤسساتنا  بعنوان: م(، 2008) عبداهلل صالح السويجي: راسةد -3
ميما مف  طرح فييا جانبا . من خالل رؤية تربوية "،اثالثقافية والتر 
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براز أىميتو جوانب العممية التربوية، وىو جانب تعزيز مفيـو التراث، و  ا 
، انطبلقا مف رؤية الدراسة باعتبار التراث ركنا ظ عميواوضرورة الحف

تد جذورىا بعيدا في تاريخ أساسيا مف أركاف بناء الثقافة األصيمة التي تم
وعرضت  ،، ومكونا جوىريا مف مكونات الشخصية اإلماراتيةالدولة

ة واألسرة في ترسيخ مفيـو التراث، وتعزيز الدراسة دور كؿ مف المدرس
، وبينت أثر ذلؾ في تحقيؽ اليوية الوطنية وتميزىا حضوره الثقافي

 الثقافي.   

، بعنوان:"الموقف االنتقائي م(2009طاىرة داخل طاىر ) :دراسة -4
ج تحميؿ حيث استخدمت الباحثة مني في توظيف التراث لمطفل"، وأىميتو

يجاد العبلقة بينو وبيف األدب الموجو لمطفؿ،المضموف لمتعريؼ بالتراث  ، وا 
 راث وطبيعة توظيفيا فيتكممت عف أشكاؿ مصادر التفقسمت بحثيا  وقد

، كما أدب الطفؿ، وكذلؾ في السيرة النبوية، واألخبار والسير الشعبية
الشعبية والخرافية وفي األساطير،  أشكاؿ التراث في الحكايات ترصد

، وقد بينت مف خبلؿ بحثيا مشكبلت توظيؼ قصص الحيواف وكذلؾ في
 وتوظيفلسبؿ الكفيمة ، وكذلؾ الء بخصوصياوأىـ اآلرا التراث لمطفؿ

در االنتقاء مف مصا كما بينت في ختاـ بحثيا دور األميات فيلمطفؿ، 
 .ا في قصة الطفؿالتراث وتوظيفي

لتراث االستفادة من فنون ا" :م( بعنوان 2009ة التايجر )دراس-5
جية مراحؿ حيث قاـ الباحث بطرح سيكمو  ،لتصميم أغمفة قصص األطفال"

النفسية األساسية   ، مستخدما السمات والخصائصالطفولة في بداية بحثو
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 ،ات الطفؿقصة في تنمية قدرات وممك، ثـ تحدث عف دور اللتمؾ المراحؿ
، واألسس لمعمومات وأثرىما عمى كتاب الطفؿالتقنيات وثورة ا تناوؿ دورو 

شرح ثـ تناوؿ بال ،عمى أساسيا اختيار القصص لؤلطفاؿالعامة التي يتـ 
، متناوال الفف بكؿ أبعاده، وعناصره والتفصيؿ خصائص رسـو األطفاؿ

 .طفاؿوعبلقتو بأغمفة كتب األ، ، وتطورهوسماتو في معظـ العصور

التراث الحكائي وقصص " :بعنوان م(،2011)أحمد صواندراسة  -6
ىذه الدراسة  وقفت، "األطفال المعاصرة )كتاب أخبار األذكياء أنموذجا(

ليو أدبيا لـ يبمغ الغاية إاـ بالتراث، وأف دراستو والرجوع عمي أىمية االىتم
لؤلطفاؿ، المنشودة، ففي التراث الكثير مف النصوص الصالحة لمتوظيؼ 

الدراسة، وذلؾ مثؿ الكتاب عينة ىذه الدراسة وىو ىذه وىذا ما نادت بو 
 البف الجوزي. "أخبار األذكياء"

سيميولوجية الشخصية  بعنوان"، م(2015دراسة حميدة سميوة )  -7
نحت ىذه  ،"التراثية عند كاتب ياسين دراسة في مسرحية مسحوق الذكاء

تتبعت الباحثة حضور الشخصية التراثية الدراسة منحييف: منحي نظري فيو 
في المسرح الجزائري، ثـ جانب تطبيقي تناولت فيو دراسة سيميائية 

، وىذا وفؽ منيج سيميائي "مسحوؽ الذكاء"لمشخصية التراثية في مسرحية 
 يبحث في العبلمة وعبلقة الداؿ بالمدلوؿ فييا.

تقنيات  ":بعنوان م(،2016سماعيل سعدي، جمال مجناح )إدراسة  -8
 ،"توظيف التراث في قصص األطفال )سمسمة كان يا ما كان أنموذجا(
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عالجت ىذه الدراسة كيفية توظيؼ واستخداـ الحكاية الشعبية في قصص 
 األطفاؿ في الجزائر، مف نواحي ثبلث، ىي:

 الجانب االبداعي والفني في توظيؼ التراث نصا ونصا موازيا. -

رساء الخصوصيات الثقافية الجزائرية إؿ خبلتعزيز اليوية الوطنية مف  -
 وتعزيز القيـ.

شباعا لرغباتو إلجدات لمناحية الوجدانية لمطفؿ ومدي موافقة حكايات ا -
 وتقديرا الحتياجاتو.

استميام التراث " بعنوان: (، م(2017دراسة راندا حممي السعيد ) -9
دور النص  ت ىذه الدراسةتناول، "في مسرح الطفل بين التحميل والتفكيك

ودعت ة تتناسب مع مفردات العصر، المسرحي في استمياـ التراث، بصور 
التراث مف األفكار اليدامة، وتقويـ ىذا التراث، وتوظيفو  لتنقية الدراسة

لخدمة قضية معاصرة؛ ليتحقؽ التوازف عند األطفاؿ، وخمقا لمجتمع متوازف 
 في الحاضر والمستقبؿ.

م(: العناصر 2017من العوضي )دراسة حصة يوسف عبد الرح -10
التراثية في قصص األطفال المقدمة لمطفل في الوطن العربي جميورية 

لي تحميؿ مضموف إاتجيت ىذه الدراسة  ،مصر العربية وقطر نموذجا
البيئية بعض قصص األطفاؿ في مصر وقطر لموقوؼ عمي العناصر 

، التراثي العربيلمواقع البيئي و  العناصر ؾتم ومدى مبلءمة ،التراثية بيا
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والتي ال  ،الذي تعاني منو قصص األطفاؿ العربية وذلؾ نتيجة لبلغتراب
يمكف االستدالؿ منيا عمى اليوية العربية واإلسبلمية لكاتبييا ومبدعييا، 

 ، وكانت ىذه الدراسة دراسة تحميمية.وكذلؾ األطفاؿ الموجية إلييـ

 نذساسخثب د انصهخأٔعّ االسزفبدح يٍ يشاعؼخ انذساسبد انسبثقخ را
  :ٔإطبسْب انُظش٘

قة في عمى الدراسات الساب تانتمثمت االستفادة من اطالع الباحث 
البحثية وأىميتيا باإلضافة إلى ما  المساىمة فى تحديد المشكمة

 -يمى:

ضافة أبعاد جديدة مما يسا .1 عد عمى وضوح تعميؽ مشكمة البحث وا 
ضبًل عف التركيز عمى ف مف كافة جوانبيا، تافالمشكمة أماـ الباحث

دراسة القصص المقدمة عبر مواقع األطفاؿ االكترونية والتى تحمؿ 
 .مضمونا يتناوؿ الشخصيات التراثية

 البحث، وتحديد أىدافو تحديدًا دقيقًا. أسئمةالمساىمة في صياغة  .2
مف خبلؿ تحديد منيج  اختيار المنيج المناسب لتناوؿ موضوع الدراسة، .3

باره أنسب المناىج لمحصوؿ عمى معمومات كافية المسح اإلعبلمى بإعت
 حوؿ موضوع الدراسة. 

كما ساىمت الدراسات السابقة في مساعدة الباحثتاف فيما يتعمؽ بتحديد  .4
الشروط البلزمة الختيار العينة التحميمية الوثائقية، كما ساعدت  في 
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ت والتى تعد مف األدوا تصميـ أداة الدراسة الحالية "تحميؿ المضموف"،
 اإلعبلـ.األدب و شائعة االستخداـ فى مجاؿ بحوث 

كما رصدت ندرة الدراسات العربية التى تعرضت لدراسة الشخصيات  .5
 .ة عبر مواقع األطفاؿ اإللكترونيةالتراثية فى القصص المقدم

التعميؽ عمى النتائج التى أفادت نتائج الدراسة السابقة بشكؿ واضح في  .6
راسة التحميمية ليذا البحث، وتفسيرىا في لييا الباحثتاف في الدإتوصمت 

 . إليو الدراسات السابقة مف نتائج ضوء ما توصمت
 

 :  :اإلعشاءاد املُٓغٛخ نهذساسخصبيُبا

 -َٕع انذساسخ ٔيُٓغٓب:-أ

 تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التى تستيدؼ تقرير خصائص    

مع  ،المحيطة بيا المشكمة البحثية التى سبؽ تحديدىا ودراسة الظروؼ
تسجيؿ دالالتيا وخصائصيا وتصنيفاتيا وكشؼ ارتباطاتيا بمتغيرات 

 وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات كافية ودقيقة عنيا. أخرى،

عتباره جيدًا عمميًا اب كما تـ استخداـ منيج المسح اإلعبلمى التحميمي،
 منظمًا يساعد فى الحصوؿ عمى البيانات الخاصة بالظاىرة موضع

ة المناىج الرئيسويعد أحد ، (192ـ/2007)عبد العزيز السيد:  لدراسةا
، وذلؾ لوصؼ واستخراج الشخصية التى تستخدـ فى البحوث الوصفية

، ومعرفة العربية المقدمة بمواقع األطفاؿ االلكترونية التراثية مف القصص
 الدراسةفي ىذه  تافوتعتمد الباحث ،يا لممجتمع الذي كتبت لومدى مبلءمت
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ويتمثؿ ذلؾ في مسح مضموف عينة عمدية  ،عمى منيج المسح  بالعينة
التى تحمؿ  العربية المقدمة بمواقع األطفاؿ االلكترونية قصصالمف 

مما يساعد عمى اإلجابة عمى  ،التراث تتناوؿ شخصيات مفمضاميف 
 البحث وأىدافو. أسئمة

 جمزًغ ٔػُٛخ انذساسخ: -ة

مواقع عبر بالنسبة لمقصص المقدمة لتحميمية مجتمع الدراسة ا يتمثؿ
 ،التي ليا عبلقة وارتباط بمضموف الدراسةالعربية  األطفاؿ االلكترونية 

وقد  ،ـ2018ديسمبر  31 وحتى 2018 سبتمبر 1مف فى الفترة وذلؾ 
   -:لألسباب اآلتيةتـ اختيار ىذه القصص  تحديدًا 

  ىا ة النتشار نتيج)عصافير و بنيف وبنات(  فعيالموقيف ختيار ىذاتـ
وىذا  ،افضبًل عف التحديث المستمر ليم ،ماالواسع وتنوع محتوياتي

اف ثتة االستطبلعية التى أجرتيا الباحأسفرت عنو نتائج الدراس ما
ستمراريتيا وفحص المتأكد مف  ،لعدد مف مواقع األطفاؿ االلكترونية

 أكثر المواقع تقديماً  االمحتوى المقدـ وتبيف مف خبلؿ ذلؾ أنيم
 لمقصص التى تحمؿ مضمونا مف التراث.

  انطبلقًا مف تأثير قصص األطفاؿ عمى الطفؿ ومدى مناسبة القصة
عبلمي في نقؿ  ،الِقَيـ وغرسيا في نفوس األطفاؿ كوسيط ثقافي وا 

 في التثقيؼ في الفعالة األساليب ألىمية دور القصة كأحد ونظراً 
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 مراحؿ مف الميمة التكوينية المرحمة ىذه ،المبكرة الطفولة مرحمة
مفاىيـ  ونظرًا لما ليا مف تأثير عمى اإلنسانية، نمو الشخصية

الدراسة عمى إيجاد  ىذهحرصت  ، فقدالطفؿ وسموكياتو ومعرفتو
مواقع المقدمة عبر  قصصالا التي تحويي الشخصيات التراثية
والتبئير عمي دورىا في ربط الطفؿ بالتراث،  ،األطفاؿ اإللكترونية

، العربية واألجنبيةاألطفاؿ  فضائيات نتشارابعد  وبصفة خاصة
  الثقافية. تراثنا وىويتناعف  الخارجةالغريبة  أفكارىاوالتي تبث 

 -:: ػُٛخ انذساسخعـ

المقدمة عبر  قصصالتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عمدية مف  
 ،التراثشخصيات مف التي تقدـ  االلكترونية العربية األطفاؿمواقع 
موقعى بكؿ مف  قصة، (11حدي عشرة )إ ىاعدد بمغ وقد

 -كما ىو موضحًا فى الجدول التالي: ،يف وبنات(نب -)عصافير

(1) عذٔل  

ػُٛخ انذساسخ .انقصص  مبٕاقغ األطفبل االنكرتَٔٛخ انؼشثٛخ رٕصٛف   

 التوصيف

 

ع  الموق  

عنوان  عنوان الموقع

 القصة

تاريخ النشر  المؤلف

 عمى الموقع
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 عصافير

 

http://3asafeer.com 

 

2018يناير عزة أنور حكاية عبقر  

2018مارس عفت بركات أجنحة كريم  

حياة بدون 

 مشاكل !

أحمد عبد 

 الرحيم

2018مارس  

سندباد 
وتنين 
جزيرة 
 الجبناء

محسن عبد 

 الحفيظ

2018أغسطس  

رحمة إلي 

مركز 

  األرض

2018أغسطس طارق مراد  

الشاطر 

حسن في 

العصر 

 الحديث

محمد 

 البغدادي

2018سبتمبر   

http://3asafeer.com/
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ين نب

توبنا  

 

http://kids.islamweb. 
net 

 

زينب  فيل أبرىة
 عامر

2018يناير  

أمانى  حسان

 العشماوى

2018يناير   

حمد اهلل  رؤيا الممك

 الصفتي

2018مارس   

حكاية كيف 

 سقطت

 السماء

يعقوب 

 الشارونى

2018مارس  

براىيمإر طي 2018مارس أحمد بيجت   

قصة 11 اإلجمـــــــــــــــــــــــــالى  

 من بيانات الجدول السابق ما يمي تضحي:-  
 ين وبنات"نب -المقدمة بموقعى "عصافير قصص البمغ إجمالي عدد 

 الدراسة فترةالتي خضعت لمدراسة والتحميل، والتي تم تحميميا خالل 
 -:قصة  ةعشر  يحدإ

http://kids.islamweb/
http://kids.islamweb/
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يف نتفوؽ موقع عصافير عمى موقع ب يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ -
وبنات مف حيث عدد القصص التى قدمت مف خبللو بنسبة 

بينما بمغت عدد القصص التى قدمت  (،6بواقع تكرار) %(54.5بمغت)
 %(.45.5( قصص بنسبة بمغت)  5يف وبنات )نمف خبلؿ موقع ب

  -دٔاد ٔأسهٕة مجغ انجٛبَبد:أ  -عـ
 تصميـ تـ وقد المضموف، تحميؿ عمى أسموب الدراسة ىذه تعتمد
 وىي محؿ الدراسة، القصص عمى وتطبيقيا المضموف تحميؿ استمارة
 .التراث تتناوؿ شخصيات مفمضاميف  تحمؿ التي األطفاؿ قصص

عممية بالمراحؿ ال تحميل المضمون" استمارة"وقد مر إعداد ىذه األداة  
عدادىا  المتعارؼ عمييا مف تحديد اليدؼ والبيانات المطموب جمعيا وا 
في صورتيا األولية ومراجعتيا منيجيا وعمميا مف خبلؿ مجموعة مف 
الخبراء والمحكميف في مجاالت اإلعبلـ وأدب األطفاؿ وعمـ النفس  

 عمى حدة. ةومناىج البحث والتربية وكذلؾ التأكد مف ثبات تمؾ األدا

في ىذا الجزء األداة التى اعتمدت عمييا  تافؼ تتناوؿ الباحثوسو 
  -الدراسة في تحقيؽ أىدافيا واإلجابة عمى تساؤالتيا وىى:

قذيخ مبٕاقغ املقصص يٍ اناسزًبسح حتهٛم املضًٌٕ نؼُٛخ 
  -:األطفبل االنكرتَٔٛخ
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 اهلذف يٍ حتهٛم املضًٌٕ: )أ(   
 

المقدمة عبر  قصصالف لعينة مف أداة تحميؿ المضمو  تافاستخدمت الباحث
مضموف يتناوؿ شخصيات مف التى تحمؿ  مواقع األطفاؿ االلكترونية

أىـ  بيدؼ التعرؼ عمى مجموعة مف البيانات مثؿ تحديد التراث
 موقع معرفةو  ،عينة الدراسة قصصال تتضمنيا التي التراثية الشخصيات

لقالب الفني ا المقدمة لمطفؿ، واإلطار أو القصص مف الشخصياتتمؾ 
عينة الدراسة وأسموب  بالقصص الشخصياتالذى قدمت مف خبللو ىذه 

التراثية ومبلءمتيا لمبيئة الثقافية  الشخصياتمعرفة مدى ارتباط و  ،تيامعالج
 العربى المقدمة لو ىذه القصص عينة الدراسة.لمطفؿ 

 استمارةلقد مرت  حتهٛم املضًٌٕ: اسزًبسحخطٕاد إػذاد  )ة(
موف بمجموعة مف الخطوات والمراحؿ العممية التى تحميؿ المض

  -تتمثل في الجوانب اآلتية:

  مدخؿوال أسئمتيا،تحديد البيانات المطموبة في ضوء أىداؼ الدراسة و 
 .النظرى ليا

 باالطبلع عمى مجموعة مف الكتب والدراسات  تافثـ قامت الباحث
المتخصصة في تحميؿ المضموف لتكويف معرفة نظرية أساسية 

لئلفادة  ؛وتفصيمية بمنيجية البحث العممي وتحميؿ المضموف خاصة
 تحميؿ المضموف لمدراسة الحالية. استمارةمنيا في تصميـ وصياغة 
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  تـ التوصؿ إلى الصياغة األولية لتصميـ استمارة تحميؿ المضموف
المتخصصيف في مجاؿ  عمى عدد مف الخبراء والمحكميف يارضوع

بإجراء التعديبلت التى طالبوا بيا بحيث  تافالدراسة، وقامت الباحث
أصبحت استمارة تحميؿ المضموف في الصورة النيائية كما طبقت 

 عمى عينة الدراسة التحميمية.
 أٔال حتذٚذ ٔحذاد انزحهٛم:

: جوانب االتصاؿ التى سيتـ إخضاعيا لمتحميؿ المقصود بالوحدات
 حسف محمود) يتـ عمييا القياس أو العد مباشرةوالتى س
، ومف المتفؽ عميو أف ىناؾ خمس (188-187ـ/2010:إسماعيؿ

 ة في تحميؿ المضموف.وحدات رئيس

وتتحدد وحدة التحميؿ وفقًا لطبيعة المضموف وكميتو وأىداؼ التحميؿ 
وتستخدـ وحدات التحميؿ مف أجؿ تقسيـ مضموف المادة الدراسية إلى 

مضموف وحدات أو عناصر تسيؿ الوصوؿ إلى تحميؿ كمي ونوعى لم
ة لتحميؿ سويتفؽ الخبراء والباحثوف عمى وجود خمس وحدات رئي

رة، الشخصية، الوحدة الطبيعية قضموف ىى: الكممة، الموضوع أو الفالم
اإلعبلمية أو الموضوع أو الفكرة، الشخصية، مقياس األدبية لممادة 

ويمكف استخداـ أكثر مف وحدة مف ىذه الوحدات  ،المساحة أو الزمف
 سة الحالية وىى:في الدرا
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التى وىى الوحدة  :املفشدح(حذح انطجٛؼٛخ نهًبدح اإلػاليٛخ )انٕ.1
عاطؼ عدلى ) .يستخدميا منتج المادة اإلعبلمية لتقديميا إلى جميوره

 .(210/ـ1993 :كى أحمد اإلماـالعبد، ز 

 موقعى عصافيرالمقدمة عبر قصص اليقصد بيا في الدراسة الحالية و 
ويمكف  ،الدراسة موضع شخصيات تراثيةتناوؿ التى تو  يف وبناتنوب

ىذه الوحدات طبقًا مف بعمؿ داخمي لكؿ وحدة  تقوماأف  تافلمباحث
 -الوحدات التالية: تافوعمى ىذا فقد استخدمت الباحث ،ألغراض التحميؿ

حدى إوىى أىـ وحدات التحميؿ وتعتبر  ٔحذح املٕضٕع) انفكشح(:
مير محمد س) اإلعبلميةاألدبية الدعامات األساسية فى تحميؿ المواد 

، وتستخدـ كوحدة لتحميؿ مضموف القصص (1999/260: حسيف
، والمستوى المغوى المستخدـ فى دور حوليا موضوع التحميؿية التى والفكر 

خدـ في تناوؿ موضوع القصة واإلطار المست ،ةالتراثي شخصياتتناوؿ ال
 ،قصةالصة، ومصدر التى تتناوؿ أحداث القالمكانية والزمنية ة والبيئ
 .اقصص عينة الدراسة إلي تحقيقيالاألىداؼ التي تسعى  كذلؾ

 حيث المحتوى، تحميؿ أسموب تافالباحث اتبعت ٔحذح اجلًهخ:
 الشخصيات توافر معرفة مدى بيدؼ التحميؿ فئة الجممة اعتبرت

 موضوع مع تتناسب التي الوحدات أكثر ألنيا وذلؾ التراثية فييا،
 النص في  تكويف دورًا ىاماً  المختصرة الجممة معبت حيث ،الدراسة

 .التحميؿ لعممية وحدة الجممة عدت وقد القصصي،
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تستخدـ ىذه الوحدة لمتعرؼ عمى طبيعة : ٔحذح انشخصٛخ
، وخاصة شخصية بطؿ توضيح دورىا، ونوعيا شخصيات القصة مع

 القصة. 
ددة تستخدـ ىذه الوحدة لمتعرؼ عمى المساحة المح :ٔحذح املسبحخ

التى شغمتيا الشخصيات التراثية الواردة بالقصص عينة الدراسة 
جمالي المساحة التى استغرقميةالتحمي يا كؿ شخصية مف  ت، وا 

  الشخصيات التراثية محؿ الدراسة.
: حتذٚذ فئبد انزحهٛم:  صبَٛبا

 ،يعتمد نجاح تحميؿ المضموف عمى دقة اختيار فئات التحميؿ وتحديدىا
أف ىذه الفئات تمثؿ جوىر المادة المراد تحميميا، وتمثؿ عتبار اوذلؾ عمى 

عممية تحديد فئات تحميؿ المضموف أىـ خطوة يجب أف يولييا الباحث 
لما كشفت عنو بعض الدراسات التى أجريت في مجاؿ  ،اىتماما كبيرا نظراً 

د لفئات التحميؿ أدى إلى اإلعداد الجي أف تتحميؿ المضموف والتي وضح
  تائج عممية وبحثية مثمرة.لى نإالتوصؿ 

 فئبد املضًٌٕ) يبرا قٛم؟( أ.

 عينة مواقع األطفاؿعبر  قصصالالتى تتناوليا  اميفضفئة الم 
 .الدراسة

 بمواقع األطفاؿقصص التعرض ليا تالتراثية التى  شخصياتفئة ال 
 شخصية.عينة الدراسة، وجوانب التعرض لكؿ 
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   قصص الضوعات التراثية فى مو  الشخصياتسموب تناوؿ أفئة
 عينة الدراسة. بمواقع األطفاؿ

 الواردة التراثية  لشخصياتفئة المساحة المحددة التى شغمتيا ا
 .عينة الدراسة بالقصص

 ألطفاؿ عينة الدراسة إلي فئة األىداؼ التي تسعى قصص ا
 . تحقيقيا

 .فئة البيئة الزمنية  التى تدور فييا أحداث القصة 
 كسيا القصة.فئة البيئة المكانية التى تع 

 ة. فئبد انشكم ) كٛف قٛم؟(:

 قصص األطفاؿ عينة الدراسة فئة المستوى المغوى المستخدـ فى. 
 اثية بقصص التر  شخصياتالمستخدمة في عرض ال فئة فنوف الكتابة

 .األطفاؿ عينة الدراسة
 .فئة القالب الدرامي الغالب عمى مضموف القصة 
 صة.فئة الدور الذى تقـو بو الشخصيات في الق 

بإعداد صحيفة لتحميؿ المضموف تتناوؿ  تافالباحث تلذلؾ قام
 مجموعة مف الفئات التى تخدـ موضوع البحث.

: اخزجبس انصذق ٔانضجبد:  صبنضبا

 ويقصد بو صبلحية األداة لقياس ما :Validity انصذق  انزحهٛهٙ -1
ولمتأكد مف صدؽ استمارة  ،لدراسةيراد قياسو بالفعؿ لتحقيؽ ىدؼ ا
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 مضموف تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف فيتحميؿ ال
اإلعبلـ ومناىج البحث، وذلؾ لمتأكد مف دقة ووضوح و  أدب األطفاؿ

مكانية تحقيقيا ألىداؼ الدراسة، وقد بمغت  وحدات وفئات التحميؿ وا 
ي وف ،% وىى نسبة مرتفعة90النسبة العامة لبلتفاؽ بيف المحكميف 

بعض التعديبلت عمى االستمارة  تافلباحثا تضوء آراء المحكميف أجر 
  .النيائي شكمياحتى أصبحت في 
ويقصد بالثبات في صحيفة تحميؿ  :Reliabilityانضجبد انزحهٛهٙ 

المضموف توصؿ الباحثيف إلى نفس النتائج بتطبيؽ نفس فئات 
التحميؿ ووحداتو عمى نفس المضموف، حيث يعبر الثبات عف نسبة 

احث في تحميؿ المضموف لعينة مف المواد االتساؽ بيف أكثر مف ب
باختيار  تافاإلعبلمية باستخداـ نفس أداة التحميؿ، ولذا قامت الباحث

خبلؿ  يف وبناتنموقعى عصافير وبالمقدمة عبر  قصصالعينة مف 
تحميؿ  تافالباحث تبتحميؿ تمؾ القصص ثـ أعاد افترة الدراسة، وقام

سابيع مف إجراء التحميؿ تمؾ العينة مرة أخرى بعد مرور ثبلثة أ
 .األوؿ، فأعطت نفس النتائج تقريباً 

وثقافة  عبلـفي مجاؿ اإل آخر باحثب تافالباحث توكذلؾ استعان
قصص ال% مف 5لحساب ثبات التحميؿ مف خبلؿ تحميؿ  األطفاؿ

موضع التحميؿ بنفس الوحدات والفئات بعد توضيحيا لو وتعريفو 
لو االستمارات والفئات  تافحثباليدؼ مف الدراسة، حيث شرحت البا

ميؿ والتعريفات وتـ تزويده بنسخ مف استمارات التح ،الخاصة بيا
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ومثيمو كما  تافوتـ حساب معادلة ىولستى بيف الباحث ،االجرائية لمفئات
 يمى:

 )ت(2 معامؿ الثبات =

 2+ف1ف

 حيث ت = عدد حاالت االتفاؽ         

 األوؿ= عدد الحاالت التى رمزىا المرمز 1ف

 = عدد الحاالت التى رمزىا المرمز الثاني2ف

 وطبقًا ليذه المعادلة جاءت قيـ الثبات كما يمى:

 0.96ثبات الباحث مع نفسو = 

 0.91    ثبات أ مع ب =

    0.95    ثبات أ مع ج =

 0.97                   ثبات ب مع ج =

 (097+0.95+0.91) اب قيمة الوسيط بيف القيـ الثبلثوبحس
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وىى نسبة تدؿ عمى ثبات الوحدات  0.94يكوف معامؿ الثبات الكمى 
والفئات المستخدمة في تحميؿ المضموف، كما تعنى صبلحية استمارة 

 تحميؿ المضموف لمتطبيؽ.

 -: أسبنٛت املؼبجلخ اإلحصبئٛخ نجٛبَبد انذساسخ انزحهٛهٛخ:د

ة مػف خػبلؿ بإجراء التحميؿ اإلحصائي لبيانات ىػذه الدراسػ تافقامت الباحث
، والمعػروؼ اختصػارًا بحزمػة  SPSS وذلػؾ باسػتخداـ برنػامج ،الكمبيػوتر

 Statistical Package forالبػػرامج اإلحصػػائية لمعمػػـو االجتماعيػػة 

social science، :وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية 

 بةلئلجا المئوية البسيطة والنسب التكرارات باستخداـ تافالباحث قامت 
  .الدراسة موضوع سئمةاأل عف

 :  :َزبئظ انذساسخ انزحهٛهٛخصبيُبا

المقدمة عبر صص قاليتناوؿ ىذا الفصؿ نتائج مسح محتوى بعض 
 ،لتراثيةعف الشخصيات االتى تحمؿ مضمونًا االلكترونية و  األطفاؿمواقع 
 ـ31/12/2018وحتى  ـ،1/9/2018التى بدأت مف الفترة  فيوذلؾ 

 -التالي:وذلؾ عمي النحو 

  -:انزحهٛم ٔفقب نٕحذح املٕضٕع:أٔالا 

املقذيخ ػرب  انقصخرٕصٚغ انقصص ػُٛخ انذساسخ طجقب ملصبدس  -1
 ػُٛخ انذساسخ. انؼشثٛخ  يٕاقغ األطفبل االنكرتَٔٛخ 
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 (2ذٔل )ـع

  ػُٛخ انذساسخيٕاقغ األطفبل ػربانقصص ركشاساد َٔست يصبدس 

مواقع عبر ص مصادر القص
 % ك األطفال 

 36.4 4 ستمدة من التراث العربى م

 36.4  4 مستمدة من التراث الدينى

 27.2 3 األدب العالمي من االقتباس

 100 11 اإلجمالي

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي- 
في والديني  التراث العربى كال من القصص المستمدة منجاءت -

األطفاؿ مواقع ة عبر ص المقدمقصاللمصادر الترتيب األول 
( 4%( بواقع تكرارات )36.4بنسبة ) عينة الدراسةالعربية  االلكترونية
ومف ىذه القصص  ،مف إجمالي عدد القصص عينة الدراسةلكبل منيما 

 -حكاية عبقر –الشاطر حسن في العصر الحديث) التراث العربىعف 
، بينما جاءت (حياة بدون مشاكل -سندباد وتنين جزيرة الجبناء

طير -ةبرىأفيل  -رؤيا الممك)الدينىستمدة من التراث القصص الم
 .(من حكايات الحكيم لقمان حسان -إبراىيم
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في الترتيب الثاني  األدب العالمىالقصص المستمدة من يمييا  -
%( بواقع تكرارات 27.2بنسبة بمغت ) قصص عينة الدراسةال لمصادر

إلي مركز حمة )ر مثل قصة  ( مف إجمالي عدد القصص عينة الدراسة3)
 (.أجنحة كريم -كيف سقطت السماء -األرض

 قصػػصالتكػػرار فػػى  أي القصــص المترجمــة عمــىحصػػؿ تفػػى حػػيف لػػـ -
، وىػػػذا مػػػا يثبػػػت عينػػػة الدراسػػػة االلكترونيػػػة األطفػػػاؿ مواقػػػعالمقدمػػػة عبػػػر 

اىتمػػػاـ مواقػػػع األطفػػػاؿ االلكترونيػػػة العربيػػػة بنشػػػر األدب العربػػػي المؤلػػػؼ 
 لمي أو المترجـ.لؤلطفاؿ أكثر مف نظيره العا

قذو يٍ خالنّ إلطبس انزٖ ررٕصٚغ انقصص ػُٛخ انذساسخ طجقبا ن-2
 ػُٛخ انذساسخ. انؼشثٛخ  يٕاقغ األطفبل االنكرتَٔٛخانقصص ػرب 

 (3ذٔل )ـع                           

يٕاقغ قذو يٍ خالنّ انقصص ػرب إلطبس انزٖ رركشاساد َٔست ا
 ُخ انذساسخ.ػٛ انؼشثٛخ األطفبل االنكرتَٔٛخ

 قدم من خاللو القصصاإلطار الذى ت
 % ك االلكترونية  مواقع األطفالعبر 

 27.3 3 دينى

 18.2 2 ساطير والخرافات األ
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 18.2 2 اجتماعي 

 9.1 1  البطولة والمغامرات

 9.1 1 قصص شعبية  

 9.1 1 قصص خيال عممى 

 9.1 1 قصص حيوان 

 100 11 اإلجمالي

 ول السابق عمى النتائج التالية:تدل بيانات الجد- 
ذات  مواقــع األطفــال االلكترونيــة العربيــةعبــر  المقدمــة قصــصال جػػاءت-

حتمــت الترتيــب اتنــاواًل حيــث كثــر األ الموضــوعات مــن ىــى  الــدينىالطــابع 
بنسػػبة  وذلػػؾ  ،قصػػص عينػػة الدراسػػةال يقػػدـ مػػف خبللػػو ذيطػػار الػػلبلاألول 
، وقد تمثمـت قصػصلمالي عدد ا( مف إج3%( بواقع تكرارات )27.3بمغت)

 براىيم(.إطير  - ةبرىأفيل  -رؤيا الممكىذه القصص فى)
التػراث  أف إلػى يعػود قػد الدينيػة بالموضػوعات االىتمػاـأف  تػافوترى الباحث-

 بحاجػة والطفػؿ دبيـ،أل مادة األدباء منو يستميـ مجااًل خصباً  يشكؿالدينى 
 فيػـ لزيػادة مختمفػة نظػر   توجيػا مػف والمشػكبلت األحػداث يعػالج إلػى أدب  

 الطفػؿ تنشػئة فػي أىمية كبيػرة ذات يجعميا الذي ،يعيشو الذي الطفؿ لمواقع
 شخصيتو. تكويفو 
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اإلجتمـــــاعى" و" األســـــاطير " فػػػػػي حػػػػػيف جػػػػػاء القصػػػػػص ذات اإلطػػػػػار -
عبـر قصػص اللؤلطر التي يقدـ مف خبلليػا في الترتيب الثاني  والخرافات"

%( بواقػع 18.2بنسػبة )عينػة الدراسػة  ربيـةمواقع األطفال االلكترونيـة الع
، مػػػػف إجمػػػػػالي عػػػػدد القصػػػػػص عينػػػػة الدراسػػػػػةلكػػػػؿ منيمػػػػػا ( 2تكػػػػرارات )

حيــاة بــدون ) والخرافــات حكايــة عبقــر(، األســاطير -جتمــاعى) حســانا
 (.الشاطر حسن في العصر الحديث -مشاكل !

ــة والمغــامرات ال" كػػبل مػػف يميػػو  - وقصــص  -شــعبيةالقصــص ال -بطول
لؤلطػر التػي يقػدـ فـي الترتيـب الثالـث  وقصص الحيوان" – ممىعالخيال ال

( لكػػؿ 1%( بواقػػع تكػػرار)9.1بنسػػبة )عينػػة الدراسػػة القصػػص مػػف خبلليػػا 
لإلطـــار  جـــاءت، حيـــث مػػػنيـ مػػػف إجمػػػالي عػػػدد القصػػػص عينػػػة الدراسػػػة

قصــص ال، ومػف سـندباد وتنــين جزيـرة الجبنــاء قصــةبطولـة والمغـامرات ال
"رحمـــة إلـــي مركـــز  عممـــىالخيـــال القصـــص و  ، أجنحـــة كـــريم  :شـــعبيةال

 "قصص الحيوان  تمثمت فى قصة "كيف سقطت السماءو " ،األرض
 تػػاريخى والسياسػػىبينمػػا لػػـ تحصػػؿ الموضػػوعات ذات الطػػابع البوليسػػي وال

 عينة الدراسة. المواقعالمقدمة عبر قصص الى نسبة مف أعمى 
ـــرحم مـــعىـــذه النتيجـــة  تفقـــتاو - ـــد ال ن دراســـة نجـــوى عمـــى حســـن عب

 " حيـث"تقويم قصص األطفال في الجميوريـة اليمنيـة  عن2005موسى
تكػػػػرار فػػػػي جانػػػػب المضػػػػموف خيػػػػالي عمػػػػى أقػػػػؿ نسػػػػبة الحصػػػػؿ قصػػػػص 

(45.52)%  . 
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رٕصٚــغ انقصــص ػُٛــخ انذساســخ طجقــب ملســزٕ٘ نتــخ ا ــٕاس املســزخذو  -3
  ػُٛخ انذساسخ. االكرتَٔٛخ األطفبل يٕاقغ  ػرباملقذيخ  قصصبنث

 (4عذٔل )

املقذيخ  قصصبناد َٔست يسزٕ٘ نتخ ا ٕاس املسزخذو ثركشاس
 ػُٛخ انذساسخ. االكرتَٔٛخ األطفبل يٕاقغ ػرب

 % ك مستوي لغة الحوار

 72.7 8 المبسطة  الفصحي

 18.2 2 العامية

 9.1 1 ثنينيجمع بين اال 

 100 11 اإلجمالي

 من بيانات الجدول السابق ما يمي يتضح:- 
ــة الا- ــت المغــة العربي ــب األول  المبســطة فصــحىحتم لمسػػتوي لغػػة الترتي

االلكترونيػػة  األطفػػاؿمواقػػع عبػػر المقدمػػة  قصػػصالالحػػوار المسػػتخدـ فػػى 
%( بواقػػػع 72.7بنسػػػبة  بمغػػػت ) التػػػى قػػػدمت خػػػبلؿ فتػػػرة الدراسػػػةالعربيػػػة 

حيػػػث اعتمػػػدت  ،( مػػػف إجمػػػالي عػػػدد القصػػػص عينػػػة الدراسػػػة8تكػػػرارات )
حيػػػث  شخصػػػياتيا،بػػػيف عمييػػػا أغمػػػب القصػػػص مػػػف خػػػبلؿ لغػػػة الحػػػوار 

فيـل  - سـندباد وتنـين جزيـرة الجبنـاء): تمثمت ىذه القصص في كػبل مػف
 -لحــديثالشــاطر حســن فــي العصــر ا -رحمــة إلــي مركــز األرض -ةبرىــأ
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وقػد يرجػػع  (،رؤيــا الممــك -حســان -كيــف ســقطت السـماء -بــراىيمإطيـر 
نيػػا أنسػػب المسػػتويات أالقصػػص لمغػػة العربيػػة الفصػػحى إلػػى  اسػػتخداـ ىػػذه

فضػػػبل عػػػف  ،العػػػرب لمغويػػػة بسػػػاطة وسػػػيولة وفيمػػػًا مػػػف جانػػػب األطفػػػاؿا
والقػػائميف عمػػى االتصػػاؿ بالطفػػؿ مػػف خػػبلؿ تمػػؾ  اىتمػػاـ كتػػاب األطفػػاؿ 

عقػػػوؿ أطفالنػػػا أذىػػػاف و غػػػرس وتنميػػػة المغػػػة العربيػػػة السػػػميمة فػػػى المواقػػػع ب
، وىػػػػذا مػػػػا يػػػػدعـ نتيجػػػػة بشػػػػكؿ مبسػػػػط سػػػػيؿ إدراكػػػػو واسػػػػتيعابو وتقػػػػديميا

بػػالمواقع عينػػة الدراسػػة كانػػت ( مػػف أف مصػػادر القصػػص 2)الجػػدوؿ رقػػـ 
لمسػػتمدة مػػف التػػراث العربػػي، وىػػذا مػػا يتفػػؽ المرتبػػة األولػػي فيػػو لمقصػػص ا

لػػػي إمػػػع النظريػػػة السػػػردية المقػػػدـ فػػػي ضػػػوئيا ىػػػذا البحػػػث، والتػػػي دعػػػت 
العػػودة لمتػػػراث الحكػػػائي المغػػػوي فػػػي كػػؿ المغػػػات، وذلػػػؾ ألنػػػو األصػػػؿ فػػػي 

 اآلداب والمغات.
لمسػػتوي لغػػة الحػػوار فــى الترتيــب الثــاني  الميجــة العاميــة تنمــا جــاءبي -

%( بواقػػػع تكػػػرارات 18.2بنسػػػبة ) قصػػػص عينػػػة الدراسػػػةالالمسػػػتخدـ فػػػى 
تمثمــــــت فــــــى  وقــــــد، ( مػػػػػػف إجمػػػػػػالي عػػػػػػدد القصػػػػػػص عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة2)

 حياة بدون مشاكل !(.-أجنحة كريمقصص)
قصػػص الفػػى  لمسػػتوي لغػػة الحػػوار المسػػتخدـيميػػو فػػى الترتيػػب الثالػػث  -

( مػػف 1)%( بواقػػع تكػػرار9.1بنسػػبة )ثنــين الجمــع بــين اال  عينػػة الدراسػػة
 (.قصة)حكاية عبقروىى إجمالي عدد القصص عينة الدراسة، 

عبػر  طفـاللألقصـص ال القائمين عمى كتابـةعمى ينبغى وليذا نجد أنو  -
مراعػػاة المسػػتوى المغػػوي المقػػدـ مػػف خبللػػو القصػػص وأىميتػػو تمػػؾ المواقػػع 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (117)                             1029يو يون -ينايرعشر ( رابع العدد ) ال

داـ عػػػػػػف اسػػػػػػتخ فضػػػػػػبلً  ،مطفػػػػػػؿ وتػػػػػػأثيره عمػػػػػػى مسػػػػػػتواه الثقػػػػػػافيبة لبالنسػػػػػػ
، وىذا أساس نظريػة السػرد الثقافية مصطمحات لغوية قريبة مف بيئة الطفؿ

التػػػػي فػػػػي ضػػػػوئيا الدراسػػػػة الحاليػػػػة، والتػػػػي اىتمػػػػت بمغػػػػة الػػػػنص األدبػػػػي 
 وبدراسة االعبلـ.

ب انقصص رٕصٚغ انقصص ػُٛخ انذساسخ طجقب نهجٛئخ املكبَٛخ انىت رؼكسٓ -4
  ػُٛخ انذساسخ. االكرتَٔٛخ األطفبل يٕاقغ  املقذيخ ػرب
 (5عذٔل )                                                       

 ركشاساد َٔست انجٛئخ املكبَٛخ انىت رؼكسٓب انقصص ػُٛخ انذساسخ.

 % ك  صالبيئة المكانية التى تدور فييا أحداث القص

 18.2 2 ر و قصال

 9.1 1 مدرسة 

 9.1 1 ةبيت الجد

 9.1 1  أحياء فقيرة  

 9.1 1 جبل

 9.1 1  فوىة بركان

 9.1 1 جزيرة 
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 9.1 1   صحراء

 9.1 1   ةغاب

 9.1 1 عالم أسطورى

 100 11 اإلجمالي

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي- 
 القصـــورفـــى القصػػص التػػػى دارت أحػػداثيا تنوعػػت البيئػػػات المكانيػػة فػػػى -
المقدمػة عبػر  القصػص%( مف إجمالى عػدد 18.2بنسبة بمغت ) ة( قص2)

وىـــذه  التػػػى قػػػدمت خػػػبلؿ فتػػػرة الدراسػػػة مواقػػػع األطفػػػاؿ االلكترونيػػػة العربيػػػة
 (.رؤيا الممك-الشاطر حسن في العصر الحديث )  القصص ىى

كػبل  قصػص عينػة الدراسػةالتناولتيػا  لتياالترتيب الثاني لمبيئات  يميو في -
 –جزيـرة  -فوىـة بركـان -جبـل -أحياء فقيـرة - ةبيت الجد  -ةمدرس مف"

 (1) بواقػع تكػرار %(9.1بنسػبة )وذلػؾ  "عـالم أسـطورى - ةغابـ -ءصحرا
ـــت ىـــذه ف إجمػػػالي عػػػدد القصػػػص عينػػػة الدراسػػػةمػػػ لكػػػؿ مػػػنيـ ـــد تمثم ، وق

ــة عبقــر) :القصــص فــى ــر -حســان – أجنحــة كــريم- حكاي ــراىيم إ طي  -ب
ــي مركــز األرض  ــة إل ــاء ســندباد -رحم ــرة الجبن ــين جزي ــل - وتن  -ةبرىــأفي

   (.حياة بدون مشاكل ! - كيف سقطت السماء
 فمػف خػػبلؿ ،ةوالمكانيػػ الزمانيػة حقيقتيػػا ىػي القصػػة بيئػة فأنجػد و 

 ةالغابػ إلػى بيئػة الطفػؿ يتعػرؼ الغابػات فػي أحداثيا جرت التي القصص
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 (119)                             1029يو يون -ينايرعشر ( رابع العدد ) ال

ؿ والعمػؿ طفػاالىتمػاـ بوذلػؾ فػى إطػار  فييػا، تعػيش التػي حيوانػاتوال
 لبيئتو. المبلئـ الثقافي بالزاد ووتزويدى ووتنشئت تعميمو ىعم
ػُٛـخ انذساسـخ  االكرتَٔٛـخ األطفبل يٕاقغ يخ ػرب املقذرٕصٚغ انقصص -5

 .ٔفقب نهفرتح انضيُٛخ انزٙ رذٔس فٛٓب أحذاس انقصخ
 (6عذٔل )

أحذاس ركشاساد َٔست انقصص ٔفقب نهفرتح انضيُٛخ انزٙ رذٔس فٛٓب 
  :انقصص

 % ك أحداث القصصالتي تدور فييا  زمنيةالفترة ال

 36.4 4  زمن قديم

 36.4 4 يجمع بين الماضى والعصر الحديث 

 27.3 3  معاصر

 100 11 اإلجمالي

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي- 
" الـزمن القـديم" :كال من أحداث قصص األطفال عينة الدراسة في دارت-

ــــين الماضــــى والعصــــر نسػػػػبة بمغػػػػت وذلػػػػؾ ب ،"الحــــديث وزمــــن يجمــــع ب
مػػف إجمػػالي لكػػبل منيمػػا ( 4بواقػػع تكػػرار ) فــي الترتيــب األول( 36.4%)

ومـن تمـك ، األطفػاؿ خػبلؿ فتػرة الدراسػةمواقػع عبر المقدمة  قصصالعدد 
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 (110)                             1029يو يون -ينايرعشر ( رابع العدد ) ال

رؤيـا الممـك  -سـندباد وتنـين جزيـرة الجبنـاء) :فى الزمن القـديم القصص
ىيم"، بينمــا القصــص بــراإطيــر  -رحمــة إلــي مركــز األرض -ةبرىــأفيــل  –

: زمػػػف يجمػػػػع بػػػػيف الماضػػػى والعصػػػػر الحػػػػديث التــــى دارت أحــــداثيا فــــى
ـــدون مشـــاكل ! -أجنحـــة كـــريم) ـــاة ب ـــي العصـــر  -حي الشـــاطر حســـن ف

 الحديث(.
قصــص التــى تــدور أحــداثيا فــي )الوقــت الالثــانى يمييــا فــى الترتيــب  - 

( مػػػػف إجمػػػػالي عػػػػدد 3%( بواقػػػػع تكػػػػرار )27.3بنسػػػػبة بمغػػػػت )المعاصــــر( 
: وقػػػد ظيػػػر ذلػػػؾ فػػػى قصػػػص قصػػػص التػػػي قػػػدمت خػػػبلؿ فتػػػرة الدراسػػػة،ال
   (.حسان-كيف سقطت السماء -حكاية عبقر)

لػزمف القػديـ لنقػؿ التػراث اتنػاوؿ أف محاولػة الكتػاب  يجػةويتضح مف ىذه النت
صػػػورة  القصػػص  تقػػدـو  ،ناحاضػػػر فػػي لتعريػػؼ بالماضػػى واالسػػػتفادة منػػو وا

ومػػف جيػػة  يػػـ يعيشػػوف أحػػداثيا،ممػػا يجػػذب األطفػػاؿ ويجعم ؛مصػػغرة لمحيػػاة
 فػي حوادثيػا جػرت التػي لمقصػص االرتفػاع النسػبى ىػذا يعػود خػرى ربمػاأ

 فػي يحػدث مػا عمػى الطفػؿ تعريػؼ فػي الكاتػب رغبػة إلػى الػزمف المعاصػر
 يػربط أف القصػص ىػذه مضػاميف خبلؿ مف الطفؿ ليستطيع الزمف الحالي،

 ليسػتفيد المعاصػر الػزمف فػي يحػدث ومػا الواقعيػة حياتػو فػي مػا يجػري بػيف
ليػػو النظريػػة السػػردية مػػف البحػػث فػػي أصػػوؿ اآلداب إا، وىػػو مػػا دعػػت منيػػ

 والمغات؛ لبلرتقاء بيا في العصر الحالي.
 
 


