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 المستخلص

ح ػٍ ًغهٕطفٙ دساصاخ انرشظًح تضثة انفكشج ان ْايشٛاا  حمالا طفال نالرشظًح ان ٌػَذخنطانًا 

ْايشٛح ادب االطفال ػًٕيا اال اٌ انذساصاخ انحذٚصح فٙ يعال انرأنٛف ٔ انرشظًح نالطفال شٓذخ 

 .ٓىٔ ذؼهًٛ ٔ اشثرد اًْٛرّ كَّٕ ػايالا يًٓا فٙ َشأج االطفال الفراا ذمذيا 

ذرُأل انذساصح انحانٛح اصانٛة انرشظًح انًؼرًذج فٙ ذشظًح االَٕاع انشائؼح يٍ ادب االطفال 

لظض االصاطٛش ٔ انمظض انخشافٛح فٙ يحأنح نرثٛاٌ افضم انطشق نرشظًح ْزا انُٕع يٍ  ٔ ْٙ

 ششا  شمافح انطفم تاالاافح انٗ اصرًانرّ انٗ ظًانٛح انمشا ج االدتٛح.إلاالدب 

ّ ٕطفذؼرًذ انذساصح شالز فشاٛاخ : االٔنٗ ذذػٕ انٗ ذثُٙ اصهٕب )انرمشٚة( فٙ انرشظًح ت

انفشاٛح انصاَٛح  ذِظًح ادب االطفال ػكش اصهٕب )انرغشٚة( ٔ ْٕ يا ذؼاالصهٕب االيصم فٙ ذش

اصهٕتاا ٚمظش ػٍ اٚفا  يرطهثاخ ْزا انُٕع يٍ انرشظًح. تًُٛا ذمف انفشاٛح انصانصح يٕلف انًٕفك تٍٛ 

ادب االطفال يصم  اْذافرحمٛك ناكصش يٍ اصهٕب  ٕٚظفاصانٛة انرشظًح ٔ ذذػٕ انٗ اػرًاد يُحٗ 

 انرشفٛٓٙ..انخ. ٓذفانرؼهًٛٙ ٔ ان ٓذفان

ًَارض يٍ لظض االصاطٛش ذًصم شالز ذشظًاخ أٌخرٛشخ  ٔ نهرحمك يٍ طحح انفشاٛاخ اػالِ

ٔ انمظض انخشافٛح نًؤنفٍٛ اشرٓشٔا تٓزا انُٕع يٍ انرأنٛف االدتٙ ٔ اطثحد يؤنفاذٓى شائؼح نذٖ 

افالو أٔ سصٕو يرحشكح ٔ ْى انكاذة انذًَاسكٙ "  ظٛغحاالطفال صٕا  كاَد كرثاا او يٕاد يشئٛح ت

ْاَز كشٚضرٛاٌ اَذسصٍ " انز٘ ػشف تمظظّ انخشافٛح ٔ " اٚضٕب " انفٛهضٕف االغشٚمٙ انز٘ 

 اشرٓش تأصاطٛشِ ٔ يصهٓا االخاللٛح. ٔ أُخضؼد انًُارض انًُرماج انٗ:

 شُا  انثحس.أ طًىذحهٛم َظش٘ نهرشظًح ٔفما نهُظشٚاخ انرشظًٛح ٔ االًَٕرض انز٘  -1

دساصح يٛذاَٛح ذحشخ يذٖ انظؼٕتاخ انهغٕٚح ٔ ػاللح انرشظًح تانُٕع االدتٙ انًحثز نذٖ  -2

طهثح يذاسس اترذائٛح ٔ يرٕصطح ٔ نى ذشاع انذساصح  يٍ انًشاسكٍٛ فٙ انذساصح ٔ ْى اطفال

 شًهد االَاز ٔ انزكٕس ػهٗ حذ صٕا . إرفشٔلاخ ظُش انًشاسكٍٛ 

ا انؼاو ٔ انًطهك اٌ نى ًٓٛطحح انفشاٛرٍٛ االٔنٗ ٔ انصاَٛح تشكهٔ خهظد انذساصح انٗ ػذو 

. فمذ اشثرد انُرائط اٌ انفشاٛح األٔنٗ ذظح فمظ فٙ حانح فٙ انحضثاٌانًشحهح انؼًشٚح نهطفم  ذٕاغ

انرفضٛم  ظفرٓاصُح ) ٔ ْٙ يا ٚطهك ػهٛٓا يشحهح انثطٕنح ت 12-8ذطثٛمٓا ػهٗ انًشحهح انؼًشٚح يٍ 

فٙ ْزِ انًشحهح(.فمذ أشثرد انذساصح ذفضٛم االطفال اًٍ ْزِ انًشحهح انؼًشٚح  االدتٙ نألطفال



يضرٕٖ فٙ تًرطهثاذٓى االدتٛح ٔ الشب انٗ ٚنهُظٕص انًرشظًح تاصرخذاو اصهٕب )انرمشٚة( كَّٕ 

فٙ حانح  االذظح ال ػهٗ انفشاٛح انصاَٛح, إر ٔظذ آَا  ُٚطثك االيش َفضّٔ ادساكٓى. ٔ  ىفًٓٓ

صُح ) ٔ ْٙ يا ٚطهك ػهٛٓا يشحهح انًصانٛح  11-12يٍ  أ٘ اًٍ انًشحهح انؼًشٚح انرانٛحاػرًادْا 

االطفال فٙ ْزِ انًشحهح انٗ ادب اكصش ٚرٕق  إرانرفضٛم االدتٙ نألطفال فٙ ْزِ انًشحهح(,  ٕطفٓات

ػٍ  خاسظحذؼمٛذا ُٚاصة ذطٕسْى انفكش٘ ٔ انهغٕ٘ ٔ حاظرٓى انٗ اصركشاف ظٕاَة ظذٚذج ٔ 

 يا ٚعؼم اصهٕب )انرغشٚة( فٙ انرشظًح ْٕ انًفضم نذٚٓى.ٕف انًأن

انًرشظى تأ٘ حال يٍ االحٕال االنرزاو  ػهٗ ال ٚرٕظةٔ اشثرد انذساصح طحح انفشاٛح انصانصح إر 

ٔ أانُض تانهعٕ  انٗ اصانٛة يرُٕػح  ذشظًح ًرطهثاختذ نهرشظًح تم نّ اٌ ٚفٙ ٔاحتأصهٕب  انًطهك

 .ٔ يا ذفشاّ طثٛٛؼح انُض االطهٙ حاظح انًرهمٙانًزض تٍٛ اصهٕتٍٛ حضة 

 ٔ اخررًد انذساصح ترمذٚى ػذد يٍ انرٕطٛاخ ٔ انًمرشحاخ نذساصاخ يضرمثهٛح.

 


