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 :مستخلص 

لادارالةذلنالدة ريذحا ذ اتقدم        هذه الدرالةذحارذاال

أربالألطفللا ذ اصذااادصفا ذحارتذااد لتذراص دفذلنا

عناالدة را  اأربالألطفللا ذ اصذااوا لذهدُادففا ةذلا

ة ذرالدلدذباعلصذحالدذهنايدةذل لالألعصذللا:ا)بأة لعالدة ذر

 لدرالةلنالدة ريذحالد لمصذحا/االإلبرلعيحالدصلد بحادألطفلل

 (.عاىاصفه ااأربالألطفلل

 لدة راه الدد يياوا هذ اعصايذحاري يذحاد لذاادةذلااااااا

إدىاأيناةرناةلما ن؟ا داة راأة لعالصيذحا ليفيذحادلذلا

الدداللذذذ الدصذذذةد ا اصةذذذ اأربا الد ذذذريا أةذذذ لعالدة ذذذر

 .لألطفللا لدرريثادللاأعصللالفدلباأربالألطفلل

 تراأناعرراص دفينالدبالدة راألربالألطفللا  ااااااا

ص دفلذلاا43(ا=ااا5102اا–0991)صااا  الدفداةاصنا

  اههلالدصتللوا بفذ ارالةذلناياياذحاصةذ  اةاعاذىا

 .لإلةداةن

الدراسات النقدية في أدب 

 :األطفال في مصر

كتابات الدكتورة سهير محفوظ 

 نموذًجا

 مها مظلوم خضر. د

 للدب اأربالألطفلل

 لبياابلرلينابصالزالدرلةبالدفاصىا

  لدبباي تال يل
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 هذذهلاص  ذذااعاذذىالذذف الإلةدذذل ا ذذ ااااااا

صتذذللالدة ذذراألربالألطفذذللوا دالذذيز اعاذذىا

 .أبرلثالدص دصالنالألربيح

ذلا.اار. يداال ديلااأاااااا ةذهيااصرفذ ناةص هتل

ذذلادهذذذه الدرالةذذحادنذذزلاةاإةدلتهذذذلا ذذذ ا دطبي يل

صتللالدة ذراألربالألطفذللوا يذرصةلاةص هتيذنا

 .دطبي يينا

ةهيااصرف ناأةدلهاعااالدصلدبذلنا.اار. أاااااا

بتلصفحارا لنوالصلاأناصذر اهلادرالةذحالدة ذرا

 ذذذ اأربالألطفذذذللاهذذذ اصلدبذذذحالدطفذذذلالددذذذ ا

اصذذذذنا ذذذذ لا الدة ريذذذح ا ذذذذ الدلبلدهذذذل دةل ددهذذذل

صطب عذذذلنا/ااصلدبذذذلنالألطفذذذلل)ص لذذ علنا

/الدصطب عذذلنالإلدلدا ةيذذحادألطفذذلل/االألطفذذلل

ذذل أرذذرثا/ااايصةذذحاصلدبذذلناأربالألطفذذللاعلدصيل

لدص ليعاعاىالإلةداةذنالدصفةيذحابل ديذلاالدذبا

ايذذذذذال ة الأللذذذذذلا اأربا/االألطفذذذذذلل داتصذذذذذلن

للاهدُا غذيا اداد طذ الذلصيالا....(االألطفللا

ةذذهيااصرفذذ ناددة اذذ ادةذذلادد ذذراادةذذلا ذذ ا.اار.أ

لا  اصذ  لاهلاا21)لدةهليحا لا ة ريل عص لادرايايل

اأربالألطفذذذذذللا اة ذذذذذر اصتذذذذذلل ا ذذذذذ  لدفاصذذذذذى

ابةص هتيذذذذذنا(اا صلدبذذذذذلدها الدرالةذذذذذح  دف دذذذذذا

 .اااااادطبي ينادهل

  :ُمقدمة

هلادف ترارالةلناة ريحالل يحاألربالألطفذللا

   اصاا؟

اأربا الدرالةذذذذلنا ةذذذذ ن ادةل دذذذذناهذذذذه  هذذذذل

لألطفذذذللوا غطذذذنالذذذلاصليذذذارااصذذذناهذذذهلا

ل؟  لإلةدل اة ريل

ةطذذذاذاهذذذه الألةذذذماحا غياهذذذلادةفتيذذذبااااااا

عايهذذلاصذذذنالد ليذذعالد ذذذل ابهذذلاصذذذنا ذذذ لا

رذذااادتةدذذل الدفاصذذ ادهذذه الدرالةذذلنا ذذ ا

صذااادةذذالاإدذذىاأهصيذحالدذذر االدصا ذذىاعاذذىا

 .اعلدقالفدلبالألطفللوا ةف لر 

الدراساااات اليةدفااا   ااا   :وتتضضض ال راسةر ضضض      
أدب األطفال  ا  صا،رك اباتاات الادابسرة سا فر 

 صحفسظ يصسذًجا 
راسةر ضضضال رايةسفضضض   ضضض   س    :رااحضضضوة ر و 

 :ر طفا     اصة
يةااد الاباااب واصاا  سابااب األطفاااال  ا،ااا        

الغاااارض صيااااس  ااااس دراساااا  األوصااااال ا تداوفاااا  
الصابست  لألطفال تغرض بةففص اك سبةادف  الجدفادك 
سبةاسف   ااذا ا يباااج تصااا فنااسد تاااليف  و اا  أطفااال 

 .ص،ر
سيةااد الابااب وياا،ر أساساا  صاا  ويا،اار       

الثةا ااا ك سو ااا  الااارر  صااا  ظ اااسر أسوفااا  أ ااار  
بحصاااااال ص ب اااااار أيااااااساع الصنر اااااا  ااأل اااااارط ك 
ساألساااااطساياتك سالصاااااا،غرات الفف صفاااااا ك سالااااااس  

إال أ  الابااااااب صاااااازال فءصثااااال السواااااا   .....دي
 .األساس     يةل الثةا   سالبراث

إلااااا  ال ااااا سع  "سبحبااااااج اباااااب األطفاااااال      
لنص فاات يةاد سبةففا  صااسبصرف ك سذلاي حاب  فءصااا  

رافر إ  الحاجا   ...بصففز الجفد ص  الردي  صي اا
إلاا  يةااد ابااب األطفااال أاااتر  اا  باااسف  اليااش  

      .( 1)"وة ًفاك ساجبصاوًفاك سأ القًفا
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ساليةااد سالبةففاا   ااس وص فاا  حفسفاا  بءياافر ليااا       
الطرفااان لينااارر إلااا  أفااا  يحااا  ساااا رس ك س ااا  
 س  ذلي يءنفد بةفف  ا يباج الفاري لألطفاال صا  

 . الل يبا ج  ذا اليةد
 :فيةس  اليةد إل  يسوف  ص  اليةد

يةااد وااا  قااا   و اا  دراسااات أدب األطفااال    -1
اليظرفاااات  /اصفااا  ا يبااااج /الافااار: )صااا  حفاااث

 /الجدفاااادة سالحدفثاااا   اااا  بياااااسل أدب األطفااااال
اسااابنراض تناااض يصاذجاااس البطتفةفااا  صااا  أجااال 

 ....(الا ر و  بيسع  ذا ا يباج
يةاد إتاداو  ل نصال )  يةد  اص يءسصفس يح   -2

: األدتاااا  صاااا   ااااالل تيااااا   يااااس  أدب األطفااااال
 /األريفاااا   /الصةالاااا  /الاااا نر /الرسافاااا /الةاااا،  )

تبح فاااااااااااااال ويا،اااااااااااااار  ااااااااااااااذا  (الصااااااااااااااسرحف 
 ال  اا،ف ك األحااداثك الزصااا  سالصاااا ) :  التيااا 
ك سيناي  تاليةاد ا تااداو  اياا،تاب  ااذا اليةااد ...(

الةا، ك الرسافا ك الصةالا ك ):  و   النصل ا تاداو 
أي اال صالاس والقاا   (الصاسرحف ك الا نرك األريفا 

ت فااااال الطفاااال سصجبصنااااس سو صااااسك أي  ال،اااا  
الاباتاااات الاااب  اءبتااات لألطفاااالك سيءااا فر إلف اااا 
جدفااد األطفااال لألطفااال الااذي  ااس تحاجاا   اادفدة 
إلاا   ااذح الحرااا  اليةدفاا  لياا ن   و اا  الطرفاان 
الاا،حفل لفاسيااسا اءباااب أطفااال  اا  الغااد صنيففاا  
تااالبنتفر واا  ااال أصااسر   الصجبصنفاا ك سصسااتفااا  

 .ل ا
س ااذا لفااس صياا،ًتا و اا  الاباتااات الحدفثاا        

 حسب تل فءصا  أفً ا أ  فاس  ل ابراث جاز  صا  

 ااذا الحاادفث اليةاادي تصنااي  أ  ا بفااار اليصااسذج 
الةرا ااا  ل طفاااال صاااا  الاااابراث قااااد بحاصااااس تنااااض 
ال ساتط األساسف ك س   اثفرة سصي اا و ا  ساتفل 

أي اااا " سااافدة حاصاااد /الصثاااال اصاااا باااذار الااادابسرة
بحصل    طفاب اا الةفا  اليتف ا  ساأل االن الفا ا   
الاب  بثثار  ا  سا سي الياش  سبرتفباسك سبثثار  اا  

 ا،ااااا   ااااا  ظااااال   ...لغباااااس النرتفااااا   بيصف اااااا 
الصبغاااااافرات الصبالحةاااااا  صاااااا  ثااااااسرة الصن سصااااااات 
ساالباااااا،االتك سلااااااذلي سجاااااااب الحفاااااااظ و ااااااا  

 .( 2)"ال ،س،ف  الثةا ف  سالةسصف 
ب  وصل ح،ر ل صساق  الب  و ا  ا يبريات       

ال ا،اااا  تجيباااااج أدب األطفااااالك سقااااسا   الابااااب 
الصيبجاا   اا   ااذا ا طااارك سباا،فل ر،اافد ال ف اا  
الناصاا  لااادار الاباااب سالسثاااا ن الةسصفااا  إلابرسيًفااااك 
سينااي  ت ااذا الر،اافد ااال اليااسد الااب  بءااسدع  اا  
دار الابب الص،رف  ت،فب ا الصابت  السطيفا  صا  
أي إ،ادار فاا،در  اا  جص سرفا  صاا،ر النرتفاا ك 

 .سابب األطفال  ص   ذا الر،فد
سجاااااديا ق ااااا  ا يبااااااج  ااااا  دراساااااات أدب       

األطفااااااال وصسًصاااااااك ستالبااااااال  يءاااااادرة الدراسااااااات 
تداوابااس  الص با،  تاليةاد األدتاا  ألدب األطفاال ساا

 . ا، 
ااا فت يبفجاا  ا حاا،ا  واا  قفااا  تناااض       

الصحاسالت الفردفا  صياذ باسنفيفات الةار  الصا ا  
ظ اارت صسااتاا  ل ص رجااا  الااسيسي الةاارا ة ل جصفاا  

صرااااز بيصفااا  الابااااب  "صاا   اااالل صةااااالت صج ااا 
 اا  حفيااس   "الاذي اااا  باتًنااا ل  ف اا  الناصاا  ل اباااب
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ساااااا  صنيًفااااا تبح فاااال ااااال صافاااا،در واااا   ااااذا 
الص رجااااا  صاااا  أوصااااال إتداوفاااا ك سبسقفاااات  ااااذح 

 .الرح   تنض ال   
قااا  صراااز بسثفاان أدب الطفاال البااات  ل  ف اا        

 الناصاا  لاادار الاباااب سالسثااا ن الةسصفااا  صيااذ واااا 
  تببتااااا  سدرس ا يبااااااج الفااااااري ألدب  2002

 : األطفال ص   الل
دراساااا  الةااااسا   التت فسجرا فاااا  ألدب األطفااااال   -1

ك (  2002    )دراساااااا  تت فسصبرفاااااا  صيااااااذ وااااااا 
ااااا  ا يباااااجك صس ااااسوابسك ابجا ابااااسك  ):بءس اااال

صاااد  الزفاااادة ساليةااا،ا   ااا   اااذا ا يبااااجك بياااسع 
 ....(صثلففسك بحدفد  برات االزد ار أس البأ ر

بتااي  صراااز بسثفاان أدب الطفاال البااات  لاادار    -2
الابااب الصاا،رف  ااال وااا  ياا ر حاا،اد صسسااصس 
الثةا   الةا   و   دراسات سأتحاث أدب األطفاال 

 .الصبيسو 
اساابحدث صراااز بسثفاان أدب األطفااال الباتاا    -3

لاادار الاباااب الصااا،رف  صاااساتة  سااايسف  صيااذ واااا     
 تاااداوات (  حاااب  ام  صازالااات قا صااا   2006)

األطفااااال الاااااب  فابت اااااا األطفاااااال تأيفاااااس    ااااا  
ك ثاا  ياا ر (ال نركالةا، ك الصةالاا ك الرساا ):   ياس 

أوصااال الفااا زف  تااالجسا ز صاا  دراساا  يةدفاا  لااال 
 .األوصال ف،در ت ا اباب سيسًفا

 :رااجهوسرل رافةسف     هذر رااجا 
صاا   ااالل األ ااراد سالصااثلفف  ظ اار يبفجاا    : ولا 

لحاا،ر ا يباااج اليةاادي الصطتااسع  اا  ابااب ألدب 
  -1990 األطفاااااال  ااااا  صااااا،ر   الفااااابرة صااااا  

صثلًفا  ا  صجاال الاباتا   ا     24ودد ):  2015
صا  حفاث إياس  ا  صا   ( يةد أدب األطفال وصسًصا

 ياااس  األدب تااارز  ف اااا أساااصا  صااا  ابااااب أدب 
فنةااااااااسب  ):األطفاااااااال يااااااااذار صي اااااااا  األسااااااااابذة

ال ارسي ك أحصد سسف  ك أحصد   ل  ت سلك وتاد 
الباساب فسسار رحصاس الااس بناال ك و ا  الحدفااديك 

 .(....أحصد زلط
سبءسجاااد تناااض الدراساااات اليةدفااا  الصيااا سرة       

و اا  صساقاا  صبنااددة و اا  ا يبريااتك سلاي ااا ق ف اا  
 . (3)جًدا قد الببجاسز ال صس و رة دراس 

الاباااااب اليةدفااااا  الاااااب  يةااااادت األوصاااااال  :ثايفاضضضضضا
ا تداوف  لاباب أدب األطفال  ا  صا،ر   الفابرة 

ص  حفث ويا،ار تياا   (  2015-1990 ) ص 
الزصاااا   /أحداثاااس /  ااا،فابس ):النصااال ا تاااداو 

ك سبحدفااااد  اااادر الاباتاااا ك سصااااد  (....سالصاااااا 
يجااااح الصثلااار  ااا  البنتااافر وااا   اااذا ال ااادرك 

سافدة حاصاد وتاد  ):سيذار صي   األسابذة سالاداابرة
 /ر اادي طنفصاا   /ساا فر أحصااد صحفااسظ  /النااال

ك (..أحصد يجفبك ص ا صظ اس   ا ر  /أحصد زلط
ك تفااااي   اامباااا  (اباًتاااا 34 )سفءةااادر وااادد   ب

ااربتف  حااسب سااي  ا ،اادارك يظااًرا ل ررتاا   اا    صء
صنر ااا  حراااا  يةاااد أدب األطفاااال  ااا  ،ااانسد ا 

 -1990 ):س تسط ااااااا وااااااتر ساااااايسات الدراساااااا 
صا  اسابتناد الياسد الاب  باارر طتن اا  (  2015

  :   سيسات صبفرق ك ستفاي   االبال 
الصاااااا صس   اااااا  ابااااااب   :أحصااااااد يجفااااااب  -1

دار الفارالنرتااا ك   :الةاااا رة   -.ط  -.األطفاااال 
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1979  . 
 :اليااص األدتاا  لألطفااال  :ساند أتااس الر ااا  -2

  1990رثف  إسالصف ك :أ دا س سص،ادرح سسصابس
دراسا  : أدب األطفاال  :صحصد و ا  ال ر ا    -3

دار   :الةااااااا رة -.1 ط  -.يظرفاااااا  سبطتفةفاااااا  
 .  1996 االوب،ا ك

جصالفاااااات الياااااص   :أحصاااااد  ااااا ل  ااااات سل  -4
 .  1996 ال نري لألطفالك

دراسااا    :أدب الطفااال النرتااا   :أحصاااد زلاااط  -5
 .  1998 صنا،رة    البأ،فل سالبح فلك

أدب األطفاااال  ااا    :ر ااادي أحصاااد طنفصااا   -6
صف سصاااس  :الصرح ااا  االتبدا فااا ك اليظرفااا  سالبطتفااان

 سأ صفباااااسك بألففاااااس ساا راجاااااسك بح ف اااااس سبةسفصاااااسك
1998 . 

قارا ة يةدفا   ا    :الطفال صءتادًوا  :أحصد زلاط -7
 .  1999 إتداع الطفل األدت ك

األساااس الن صفاااا   :صحصاااسد حاااس  إسااااصاوفل  -8
 .  1999 ألدب األطفالك

أدب األطفااال  اا    :إسااصاوفل وتااد الفباااح  -  9
 .  2000 النال  الصنا،رك

دراساااات  ااا  أدب   :حاااسا  صحصاااد و ااا   -  10
 .  2000 الطفل سي،س،سك

ال  ااا،فات  :صحصاااسد وتاااد الحصفاااد الاااسةا  -  11
 .  2000    ق،  الطفل ال فالف ك

 :أدب الطفل النرتا   :أحصد وتدح وسض - 12
 .  2001 رث  جدفدة س،فغ تدف  ك

الاباتا  ل طفال سا اان  :صراز بيصفا  الابااب  - 13

ال ف اااااا  الناصاااااا   :الةااااااا رة -.ط   -.الصااااااسبةتل 
 .  2003 صراز بيصف  الابابك :ل اباب
الةفاا  ا يااسايف   اا    :وتااد الناااط  افااس   -  14

 .  2003 أدب األطفالك
 :أدب االطفاال  :إي راح إترا ف  الصا رر  - 15

 .  2005 صد ل البرتف  ا تداوف ك
أدب األطفاااااال   :ساااا فر أحصااااد صحفااااسظ  -  16

 .  2005 دراسات بح ف ف  يةدف ك
تحاسث سدراساات   :سفدة حاصد وتاد الناال  - 17

 .  2005س فصا  النفس ك   :   أدب األطفال
  :صراااااز بسثفاااان ستحااااسث أدب األطفااااال  -  18

 -2003 )ا يبااااج الفااااري ل صسسااا  الثةاااا   لناااا 
 -.أدب األطفال تف  الساق  سالصاأصسل:  (  2004

صراااااز  :دار الابااااب الصاااا،رف   :الةااااا رة -.ط 
 .  2005 بسثفن ستحسث أدب األطفالك

األدب الصا،ري لألطفاال :  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  -  19
دار  :الةاا رة -.ط   -.بح فال سيةاد   :وياد الارساد

 .  2006 الي    النرتف ك
الفااااار سال فااااال  اااا  أدب   :أصفاااا  تااااافر  -  20

 .  2006 األطفالك
أدب األطفااال  اا    :وساطاار وتااد الاارحف   -  21

يااااا أبسك   :صنااااارض صيبااااا،ر الةااااار  النااااا رف 
 .  2007 أوالصسك صراح س الفيف ك

ابجا اااات حدفثااا   ااا   :ساااند أتاااس الر اااا  -  22
 .  2007 أدب األطفالك

حا،اد  :صراز بسثفن ستحاسث أدب الطفال  - 23
أدب :  (  2007  -2006   )الصسس  الثةاا   لناا 
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 :الةا رة  -.ط  -.األطفال تف  الساق  سالبحدفات 
صرااااااز بسثفااااان  :دار الاباااااب سالسثاااااا ن الةسصفااااا 

 .  2008 ستحسث أدب الطفلك
أدب   :إسااصاوفل وتااد الفباااح وتااد الاااا     -24

ابجا ابااااس  : اااانر األطفااااال  :األطفااااال الصيظااااس 
 .  2008 سيةدحك
الةاااا افا الصنا،اااارة ألدب   :أحصااااد زلااااط  -  25

 .  2009 الطفل النرت ك
أدب األطفاال وياد وتاد :  ص ا إترا ف  رااي   -26

 دراسااا  تت فسجرا فااا  تت فسصبرفااا ك :الباااساب فسسااار
2009  . 

يحااس صاادارس أدتفاا    :وتااد البااساب فسساار  -  27
 .  2010    يةد أدب األطفالك

األدب الة،ااا،    :صحصاااد الاااسفد حاااالسة  -  28
 .  2011 ص صس  اجبصاو  يفس ك:ل طفل
الصاااااسبسفات   :صحصاااااد  اااااسزي صااااا،طف   -  29

 .  2011 الجصالف     صسرحفات األطفالك
صاال سفاااا  ب أدب  :ص ااااا صظ ااااس   اااا ر   -  30

 -.أألطفاااااااااال  اا  صاا،ر يصسذًجااا وااتر النااا،سر

 .  2013 دار الابب الص،رف ك :الةا رة -.ط 
الج اااسد الصح فااا  سالنرتفااا    :أصااال حجااااب  -  31

الصتذسلاا   اا  صجااال البااألفر ساليةااد سالياا ر ألدب 
 .  2014  ك.د .ط .األطفال

رث  يةدفااا   ااا  اباتاااات   :ساااالص  ثن اااب  -  32
دراسا   ا  إتاداوات األطفاال  : األطفال ا تداوف 

 .  2014 الصي سرة    صساتة  أدب األطفالك
البح فاال اليةاادي ل بناادد    :اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  -  33

 .  2015  ك.د .ط .الثةا      أدب األطفال
الةفاااا  البرتسفاااا   اااا  :  فنةااااسب الاااا ارسي    -34

 . . ك د.د .ق،ص األطفال
سينااي  تااال صاسااتن الس،ااسل إلاا  صنر ااا        

بحةاااان اليةااااد األدتااااا  ألدب األطفااااال تصف سصاااااس 
اليةاد لاألدب فءاسا    ا  "ال اص ل يةادك حفاث إ  

بةاادف  ،ااسرة بح ف فاا   تااراز جسايااب ثةا اا  الطفاال 
النرت ك سفءساود و   اقبراح ابجا اات جدفادة  ا  
الثةا ااااااااا ك ساليةااد سسااف   لبناادفل ،اافغ  ال طاااب 

  . (  4)"الثةا   النرت  الصءسجس ل طفل
 

 الصابتا  األاادفصفاا ك :الةاا رة  -.ط   -.دراساات بح ف فا  يةدفا   :أدب األطفاال  :سا فر أحصاد صحفااسظ(  1)
  .13  ك  2005

ا فا  امداب ك صج ا  ا فا   :جاصنا  ح اسا  .ط .بةادف  الابراث النرتا  لألطفاال  :سفدة حاصد وتد النال( 2)
 . 103  ك ص 2000 امداب جاصن  ح سا ك الندد الثاص  فسلفس

 . .w.w.w alyasear.net صسق  الفسفر ل صابتات .صيبدفات تسات  النرب (3)
إيبااااج أدب   :صسقااا  و ااا  ا يبريااات  .أدب األطفاااال سثةاااا ب   قااارا ة يةدفااا   :ساااصر رسحااا  الففااا،ل(  4)

 .األطفال    ص،ر
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كتابال راسكتوةة  هفة احفضو    :رااحوة راثاي 
ا   :ياوذجا

 :كتابال ايتةاة
 . "سةر ال تحلفلف  يةسف " س  ر طفا   -1 
 .سوة رآلباء    راتوجفه راةةرئ  األطفا  - 2 

ساا فر أحصااد صحفااسظ أساااباذ   /األسااباذة الاادابسرة
صاااساود تةاااس  الصابتاااات  ا فااا  امداب تجاصنااا  
ح اسا   الصسبا ار الن صاا  لصنصال الادابسرة ساا فر 

ل ااا قاااد   صحفااسظ ألدب األطفاااال تجاصناا  ح اااسا 
راسااا    ااا  صجاااال أدب األطفاااالك حفاااث اايااات 
أداب ا    البناصل صا   ا  أدب األطفاال  اس و ا  
الصابتات الذي  س ب ،، ا األساس ك سسج ات 
االسابفادة صاا   تراب ااا  فااس إلاا  البناصاال صاا  أدب 
األطفااالك  ااترزت   اا،فب ا صاا   ااالل اباتاب ااا 

 .الصبيسو      ذا الصجال
سااا فر صحفاااسظ دثستااا  /   األساااباذة الااادابسرة     

و اا  صباتناا  أحاادث البجااارب الن صفاا  البطتفةفااا  
 اااااااااااااااااااا    األطفاااااااااااااااااااال  أدب  صجاااااااااااااااااااال   ااااااااااااااااااا 

صطتسوااااااات / صابتااااااات األطفااااااال):  صس ااااااسوات
/الصطتسواااااات ا لابرسيفااااا  لألطفاااااال / األطفاااااال

أحاااادث  /رقصياااا  صابتااااات أدب األطفااااال والصًفااااا
الصساقااا  و ااا  ا يبريااات الصنيفااا  تا بفاااار ابااااب 

برجصاات أدب  /األطفال األاثر إقتااًل و   الةارا ة
صباتناا  الصثبصاارات الااب  بءنةااد  /األطفااال النالصفاا 
حراااا  أدب األطفاااال  ااا  دسل  /ألدب األطفاااال

صااا   اااالل اااال  (..... اسااابرالفاك سالااا،ف  :صثااال
صاستن بيةل لياا الا،سرة صثال الاااصفرا الاب  ب بةاط 
سبر،د الصادة سالصحباس  لتناض صا  أيا ط  أدب 

 .األطفال دا ل ص،ر س ارج ا والصًفا
باا  وصاال حاا،ر  اااصل لااال صااءبااب وااا        

سااا فر صحفاااسظ صاااا    /إيبااااج األساااباذة الااادابسرة
الصساقاا  ا لابرسيفاا  و اا  ا يبرياات الباا  ):   ااالل

صاا   ااالل  /أر اات ل اااك سذااارت بارف  ااا الن صاا 
صاا   ااالل  /قاواادة تفايااات دار الابااب الصاا،رف 

 /األتحاااث سالدراسااات الااب  جصن ااا ل ااا طالت ااا
سصاااا   ااااالل االطااااالع و اااا  صثلفاب ااااا تةسا ص ااااا 

 (...سح،ر الدسرفات الب  ي رت ت ا حاب  ام 
الصةالا   /الابااب):  سجدياح إيباًجاا رزفاًرا فبياسع تفا 

سبااا  .  (أتحااااث سصثبصااارات /الصيااا سرة  ااا  دسرفااا 
اساابتناد الرسااا ل الجاصنفاا  ك أل  صحااسر دراساابيا 

سااااا فر صحفاااااسظ وااااا  صااااااد   /وااااا  الااااادابسرة 
صاااااسا صاب ا  اااااا  ر،اااااافد اليةااااااد األدتاااااا  ألدب 

 :األطفالك سبس، يا إل  امب 
جص ااا  األوصاااال الصيااا سرة  ااا  اااال األسوفااا   -1

صساقاااااااا   /دراساااااااا  /صةالاااااااا  /اباااااااااب):  الصابتفاااااااا 
وصااًل بح ف ًفااا سيةادًفا  اا   50)ت اغ   (...صثبصارات

 .(ص سار ا الن ص 
 :صايء ر    - 2
 +صثلفاااااات9 ):صجاااااال يةاااااد أدب األطفاااااال.  أ

  (10 =صبرج 
 10 ):صجاااااااال صابتاااااااات أدب األطفااااااال.   ب

 (.صثلفات
وصااااًل   (30)  صةااااالت سدسرفاااات صبيسوااا .   ج

يءااا رت  (دراسااا  سصةالااا )يءااا رت  ااا  صجاااالت 
الصابتاااااااااات   /الااااااااا،حفف  الصابتفاااااااا ):   اااااااا 

الجصنفااااااا  الصااااااا،رف   /سالصن سصاااااااات النرتفااااااا 
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صج اااااا   /ل صابتااااااات سالصن سصااااااات ساألر اااااافر
صيا سرات االبحااد النرتا  ل صابتاات  /الف رست

 /سالصن سصااات النرتفاا  ل برتفاا  سالثةا اا  سالن ااس 
 .(صثبصرات سيدسات

سقدصت الدابسرة س فر صحفسظ صتاادرة ليا ر       
أتحاث صثبصراب ا    جاصن  ح اسا  الصنيفا  تاأدب 
األطفاااال الاااسيسف  ك ستالفناااال ،اااادر ثصاااارة ل ااااذا 

اا    ف ااا يباااج األتحاااث ):  الصج ااسد صف ثالثاا  ابااب جء
 (  2010 سالصثبصرات لال الص اراف  حب  وا 

سيبياااسل  تنااد ذلااي  وص فاا  صاا  جاال  ااذح       
األوصال  ا  ي افا  دراسابيا  صاا األقارب لصس اسع 

)اليةااااااد  اااااا  أدب األطفااااااالك س صااااااا أدب   -1: 
دسر امتاا    -  2  "دراسات بح ف فا  يةدفا "األطفال 

 .(   البسجفس الةرا   لألطفال
سااا فر   /يتااادأ تاسااابنراض إيبااااج الااادابسرة      

 :صحفسظ صءةسص  حسب الصس سوات البالف 
:    إيتاجهضضا  ضض  اجضضا  يةضضس  س  ر طفضضا    -    
با  حا،ر   صا  جصفاا  الصساقا  الباا   )اؤافضال9)

با صااااات وااااا  الااااادابسرة سااااا فر صحفاااااسظ و ااااا  
ا يبريااتك سر،اافد دار الابااب الصاا،رف ك سصراااز 
بسثفاان أدب األطفااال البااات  لاادار الابااب كسايب اات 

اادث أس ( 2013 ااذح الةااسا   ويااد وااا   ك سلاا  بءح 
 :بسءباصل حب  ام ك تفاي ا االبال 

دراساا  بح ف فاا  لةااارا   :ساا فر أحصااد صحفاااسظ  -1
األطفال  الل  برة اينةاد ص رجا  الةارا ة ل جصفا  
 :الح ةاا  الدراسااف  واا  ص رجااا  الةاارا ة ل جصفااا 

 -.   1991 يس صتر 27  -2 الساق  سالصسبةتل 
صراااااز  :ال ف اااا  الناصاااا  ل اباااااب  :الةااااا رة -. ط

 .  1991 بيصف  الابابك
اباااب األطفاااال  اااا   :سااا فر أحصاااد صحفاااسظ  -2

 :الةا رة -.  ط -.   (  1980 -1955)ص،ر
 .  2001 صابت  ز را  ال رنك

دراساا  بح ف فاا  لةااارا   :ساا فر أحصااد صحفاااسظ  -3
األطفال  الل  برة اينةاد ص رجا  الةارا ة ل جصفا  
 :الح ةاا  الدراسااف  واا  ص رجااا  الةاارا ة ل جصفااا 

 - .  1991 يس صاااتر 27  -2 الساقااا  سالصاااسبةتل
صرااااز :  ال ف ااا  الناصااا  ل ابااااب  :الةاااا رة  - . ط

 .  1991 بيصف  الابابك
بتاااسفط أدب الاتاااار  :سااا فر أحصاااد صحفاااسظ  -4

 -.دراساا  يظرفاا  صاا  يصاااذج بح ف فاا    :لألطفااال
ال ف اااااااا  الصااااااا،رف  الناصاااااااا    :الةاااااااا رة  -.ط 

 .  1991ل ابابك
 :دسر امتاااا   ااا  البسجفاااس الةرا ااا  لألطفاااال  -5

صرااز بسثفاان   :الةااا رة  -   .ط  - .دراسا  صفدايفا 
 .  1994 تحسث أدب األطفالك

اباااب األطفاااال  ااا    :سااا فر أحصاااد صحفاااسظ  -6
 :الةاااا رة -.1 ط  -( . 1980  -1955 )صااا،ر

 .  2001 صابت  ز را  ال رنك
دسر األسارة  ا  رتاط   :س فر أحصد صحفاسظ   -7

 6  -2 الطفل تالةرا ة    صرح ا  صاقتال الصدرسا  
 دار الابب سالسثاا ن الةسصفا ك  :الةا رة -.ط  -.

2002  . 
-.دراسا  صفدايفا   :الةرا ات الن صف  لألطفال -8
ال ف ااا  الناصااا  لااادار الاباااب   :الةاااا رة -. ط   

سالسثااااا ن الةسصفاااا ك صراااااز بسثفاااان ستحااااسث أدب 
 .  2005 األطفالك
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 - .دراساااااات يةدفاا  بح ف فاا   :أدب األطفااال   -9
 .  2007 الصابت  األاادفصف ك :الةا رة -.  ط

             :  اجضضضا  اكتبضضضال  س  ر طفضضضا    -        
 )ُاضضتةج  1)و )اؤافضضال9 )؛ ايهضضا)  اؤافاضضال11)

 :وبفايها كاآلت 
 :رااؤاَف 

أترز االبجا ات النالصفا   ا  صابتاات سأدب    -1
األطفااال لبأ،اافل وااادة الةاارا ة لاادف  ك ال اادصات 

    (دراساااات ستحاااسث )...الصابتفااا  سأدب األطفاااال 
 .  1997 الصابت  األاادفصف ك: الةا رة - .ط -.
ال اادصات الصابتفااا    :ساا فر أحصاااد صحفااسظ  -  2

 -.ط   - .دراسااااااات ستحااااااسث:  سأدب األطفااااااال
 .  1997 الصابت  األاادفصف ك  :الةا رة

ال دصاااا  الصابتفاااا    :ساااا فر أحصااااد صحفااااسظ  -3
صابتاااا    :الةااااا رة   -.3 ط  - .الناصاااا  لألطفااااال
 .  1997 ز را  ال رنك

بايسلسجفاا الصن سصااات   :سا فر أحصااد صحفاسظ  -4
 -.21 سصابتاااات األطفاااال و ااا  ص اااااارر الةااار 

 صابتاااااا  األيج ااااااس الصاااااا،رف ك  :الةااااااا رة  - .ط
2001 . 

صابتاات سأدب األطفاال  :س فر أحصد صحفاسظ -5
الصابتااااااا   :الةااااااا رة  - .ط  - .رثفاااااا  صااااااسبةت ف 

 .  2005 األاادفصف ك
الصابتااااات الناصاااا    :ساااا فر أحصااااد صحفااااسظ  -6

 .  2007 سالةرا ات الن صف  لألطفالك
 :الثةا اااا  الن صفاااا   :ساااا فر أحصااااد صحفااااسظ  -  7

 الصابت  الرقصفا  الدسلفا  لألطفاال ستحاسث أ ار ك
2009 . 

البنااس  الاادسل  تفاا    :سا فر أحصااد صحفاسظ  -  8
الصابتااااااات اااااااأداة ل بفاواااااال الن صاااااا  سالثةااااااا  ك 

2011 . 
صبط تاااات بن فصفااا    :سااا فر أحصاااد صحفاااسظ  -  9

جدفدة لبدرفس صي ج الصابتاات الرقصفا  صا  سج ا  
 .  2013 يظر اسبرالف ك

 :راُاتةجا 
بةففاااااا  صساقاااااا  الصابتااااااات و اااااا   ااااااتا    -  10

 .  2009 الصناففر النددف  ساليسوف ك  :ا يبريت
ضض  ُيضض ةل  ضض    -ج      اةضضالل وسوةفضضال اتيُو

ُيضضض ةل )  سةر ضضض  واةااضضض  وبحضضض  31)  :اجضضض ل
رااكتبضال ورااللواضال  /راصحفف  رااكتبفض ):    

راجالفضضضضضضض  رااضضضضضضضصةف  الاكتبضضضضضضضال  /رالةبفضضضضضضض 
 /اجلضضضض  رافهة ضضضضل /ورااللواضضضضال ور ة ضضضضف 

اي وةرل رلتحضاس رالةبض  الاكتبضال ورااللواضال 
؛ )رالةبفضض  التةبفضض  وراثةا ضض  وراللضضو م ورااؤتاضضةرل

 :وبفايها كااتاا 
الااب  باا،در واا  ال ف اا  اجلضض  رافهة ضضل   : ولا 

الناصاااا  لاااادار الابااااب سالسثااااا ن الةسصفاااا  صرااااااز 
 فياااااافر) الحاسااااب الن صااااا  سالتت فسجرا فاااااا صياااااذ 

 /ك صةاااالت الاادابسرة(  سصازالاات صااسبصرة 2013
 =  2015 وااااا )ساااا فر صحفااااسظ  ف ااااا حااااب  

 :تفاياب ا اامب  (دراسات6
الصابتاااات الناصااا    :سااا فر أحصاااد صحفاااسظ  -  1

ال ف اا  الناصاا    -.ط  -. ل ةاارا ة الن صفاا  لألطفااال
لادار الابااب سالسثااا ن الةسصفاا ك صراااز التت فسجرا فااا 

 . 2007ك فيافر ( 17) سالحاسب الن ص ك الندد
بةففا  صساقا  الصابتاات  :س فر أحصاد صحفاسظ  - 2
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ال ف ااا  الناصااا    - .ط  - .و ااا   اااتا  ا يبريااات
لادار الابااب سالسثااا ن الةسصفاا ك صراااز التت فسجرا فااا 

 . 2009ك فيافر (25)سالحاسب الن ص ك الندد 
البنااس  الاادسل  تفاا    :سا فر أحصااد صحفاسظ  -  3

 .ط .الصابتاااات ااااأداة ل بفاوااال الن صااا  سالثةاااا  
ال ف   الناص  لدار الابب سالسثاا ن الةسصفا ك صرااز 

ك (35) التت فسجرا فاااااا سالحاساااااب الن صااااا ك النااااادد
 .  2011 فسلفس
صبط تااااات بن فصفاااا   :ساااا فر أحصااااد صحفااااسظ  -  4

جدفدة لبدرفس صي ج الصابتاات الرقصفا  صا  سج ا  
ال ف اااا  الناصاااا  لااااادار   - .ط  - .يظاااار اساااابرالف 

الاباااااب سالسثاااااا ن الةسصفااااا ك صرااااااز التت فسجرا فاااااا 
 .  2012 ك فسلفس(39) سالحاسب الن ص ك الندد

االسابرابفجف  الةسصفا    :س فر أحصاد صحفاسظ - 5
لبطسفاار الصابتااات سباادوف  تااراصج الةاارا ة لألطفااال 

ال ف اااا  الناصااا  لااادار الابااااب   - .ط  - .ساليا ااا  
سالسثاااا ن الةسصفااا ك صرااااز التت فسجرا فاااا سالحاساااب 

 .  2013 ك إترفل(42)الن ص ك الندد 
ابجا اات والصفا   ا    :س فر أحصد صحفسظ  - 6

صجاااال البنااااس  سالبياااسفن تفااا  الصابتاااات الناصااا  
ال ف اا  الناصاا    - .ط  - .سدسر السثااا ن سالصبحاار

لادار الابااب سالسثااا ن الةسصفاا ك صراااز التت فسجرا فااا 
 . 2015 ك فيافر(49)سالحاسب الن ص ك الندد 

راجالفضضض   /صضضضحفف  رااكتبضضض ):  اجضضض ل  :ثايفاضضضا
 /رااضضضصةف  الاكتبضضضال ورااللواضضضال ور ة ضضضف 

؛ )سةر ضضضال 8 =رااكتبضضضال ورااللواضضضال رالةبفضضض 
 :وبفاياتها كااتاا 

صابتاات األطفاال تفا    :س فر أحصاد صحفاسظ -1

،اااااحفف  :  الةاااااا رة  -.ط   - .البة فاااااد سالبطسفااااار
 .  1988 ك أابستر3 ع 1 الصابت  صج

أدب سصابتااااااات   :ساااااا فر أحصااااااد صحفااااااسظ -2
الةااا رةك   - .ط  - .األطفااال لااس  صاقتاال الصدرساا 

 .  1997 ك فيافر1 ع 29 ،حفف  الصابت  صج
صابتااااات األطفااااال   :ساااا فر أحصااااد صحفااااسظ -3

 .ط .الناصااا   ااا  صااا،ر تفااا  الساقااا  سالصاااسبةتل
ك 3 ع 18صج   الصابتات سالصن سصاات النرتفا  س

 .  1998 فسلفس
دراسااات  :يةااد سبةففاا   :ساا فر أحصااد صحفااسظ -4

 -.صج   قطار الياد  لألطفاال  :   أدب األطفال
ك  1ك2 ع 3 الةاا رةك ،احفف  الصابتا  صاج  - .ط

 .  1998 فيافر  إترفل
أدب األطفااال اااأداة   :ساا فر أحصااد صحفااسظ -5

الصثبصاااار الةسصاااا  أل اااا،ا    :ل بيصفاااا  الاااا اص  
 -.ط   -.الصابتاااااات سالصن سصاااااات  ااااا  صااااا،ر

الةاا رةك الجصنفاا  الصا،رف  ل صابتااات سالصن سصااات 
،ااحفف    - .ط  - .  1998 ساألر اافرك أابستاار

 .  1998ك اابستر 3 ع 30 الصابت  صج
تحاسث أدب األطفااال   :سا فر أحصاد صحفاسظ -6

  -.ط   - .اصاااااا،در ل صن سصااااااات الب ،اااااا،ف 
ك 2 ع 20صج   الصابتات سالصن سصاات النرتا  س

 .  2000 إترفل
أدب سصابتااااااات   :ساااااا فر أحصااااااد صحفااااااسظ -7

صج ااا    - .ط  - .األطفاااال و ااا   اااتا  ا يبريااات
 2002 ك دفسصتر 12 ع 3 الطفسل  النرتف ك صج

 . 
صج اااا  وااااال  الصن سصااااات   - .ط  -.  " " " " - 
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 .  2004 ك فيافر2 ع 5 سالصابتاتك صج
سااا فر أحصاااد  :برجصااا   :ترجااات ديااااارت    -8 

ال ااادصات الصابتفااا  لألطفاااال سالحاجااا   :صحفاااسظ 
صج ا  الصابتاات   - .ط  - .الص ح  ل بناس  الادسل 

ك إترفااااااال 4 ع 24 سالصن سصاااااااات النرتفااااااا ك س
2004 . 
بحثاضضا؛ بفاياتهضضا  11 =  بحضضا  رااؤتاضضةرل:ثااثاضضا 
 :كااتاا 

صابتاااااات األطفاااااال  :سااااا فر أحصاااااد صحفاااااسظ -1
 :الساقاا  سا ااان الصااسبةتل :سبايسلسجفااا الصن سصااات

الصثبصاااااار الباساااااا  لالبحاااااااد النرتاااااا  ل صابتااااااات 
الصيظصااا  النرتفااا  ل برتفااا    :باااسيس.  سالصن سصاااات

 .  1999 سالثةا   سالن س ك
يصااااااذج صااااا  أدب  :سااااا فر أحصاااااد صحفاااااسظ -2

دراساا  بح ف فاا   اا  الصثبصاار  :األطفااال األصرفااا 
 .الةسص  الراتا  أل ا،ا   الصابتاات سالصن سصاات

 ا فااا  امدابك :جاصناااا  الصيس فااا  : اااتف  الااااس 
2000  . 

الاااتراصج ا لابرسيفااا   :سااا فر أحصاااد صحفاااسظ   -3
صثبصااار االبحااااد النرتااا ك  . ااا  صابتاااات األطفاااال

 .  2001 الصن د األو   ل بسثفنك :بسيس
الصابتاا  الساقاا  سالرثفاا   :صحفااسظ  ساا فر أحصااد -4

الصثبصااار الةسصااا  الثااااي  أل ااا،ا    :الصاااسبةت ف 
الصابتااااااااات سالصن سصااااااااات الصاااااااا،رف  سصجبصاااااااا  

صنصاال تحااسث أدب األطفااال تجاصناا   .الصن سصااات
 .  2004 ح سا ك

الصابتاااااات الناصااااا   :سااااا فر أحصاااااد صحفاااااسظ  -5
تحاث صةاد  إلا  يادسة  :سالةرا ات الن صفا  لألطفاال

صنصاال  :جاصنا  ح ااسا   .الابااب الن صاا  لألطفاال
  ترافااااااار 20  -19 تحاااااااسث أدب األطفاااااااالك 

2006 . 
 (أتحااااث 7 )وااادد :سااا فر احصاااد صحفاااسظ  -6 

صةدصاا  إلاا  صثبصاار أدب األطفااال تجاصناا  ح ااسا  
بااا  يااا ر    اااص   (  2010-  2007)ل فااابرة 

ثالث ابب ،ادرة و  جاصن  ح اسا  صا  أتحااث 
 .الص اراف  ام رف 

 (أتحاااااث4 )واااادد :ساااا فر أحصااااد صحفااااسظ  -7 
صةدصاا  أفااً ا إلاا  صثبصاار أدب األطفااال تجاصناا  

ح ااااااسا  صياااااا سرة و اااااا  صسقاااااا  الفااااااسفر ل فاااااابرة           
( 2011  _2014  ) 

تبفا،اف  ا    -الساتة  الاذار  - ذح الةا ص        
 اا  ااال صابس،اا يا إلفااس حااب  ام  تنااد اساابتناد 
التفاياااات الصءااااررةك سالياااسد الصءااااررة ل صطتسواااات 

 .و   ا بالر سيسات طتاوب ا
ويختتضض  سةر ضضتيا بتحلفضض  ُالفضضل اضضل جضض  هضضذ  

 ضضضهفة احفضضضو ؛  /ر ُاضضضا  األ ضضضتاذة راضضضسكتوةة
وهاضا ر رضة  ااو ضول رايةضس  ض   س  ر طفضضا ؛ 

 :وهاا
 ."سةر ال تحلفلف  يةسف  " س  ر طفا  - 1
 .سوة رآلباء    راتوجفه راةةرئ  األطفا  -2

 )1)سةر ال تحلفلف  يةسف  " س  ر طفا  -1
،اافح  بةرفًتاااك صاا   130 فةاا  الاباااب  اا       

الةطاا  الصبسسااطك فيةااس  إلاا  سااب   اا،سلك باادسر 
صنااااففر يةاااد سبةففااا  قااا،ص  ):صس اااسوابس حاااسل

صناااااففر يةااااد  /األطفااااال تفاااا  اليظرفاااا  سالبطتفاااان
أدب  /سبةففااااااا  الاباااااااب الصس اااااااسوف  لألطفاااااااال
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صج اا    /سصابتااات األطفااال لااس  صاقتاال الصدرساا 
سالفاااا، ف   /قطاااار اليااااد  لألطفااااال يةااااد سبةففاااا 

 .(األ فرف  حسل يصاذج والصف 
رازيااااا  اااا   ااااذح الدراساااا  و اااا  الفاااا، ف        

األسلففاا  لةرت صااا صاا  صس ااسع اليةااد الب ،اا،  
 /   أدب األطفالك س ا  التدافا  حاددت الادابسرة

س فر صحفسظ  اد  ا س اس اليةادك سس انت بنرفًفاا 
 البح فال ساليةاد التاد أ  فرباازا و ا   "  اً،ا ت اا

صجصسوااا  صاااا  الاااا ساتط سالصناااااففر الااااب  بءحاااادد 
سبحااا  وص ياااك س اا  صناااففر أرديااا ت ااا أ  فبجاادد 
سفبطااسر صايسج ااس ل طفاال  اا  صاا،ر صاا  اباتااات 
أدتفاا  أس و صفاا  ال ااي  ااا  أ صفب ااا التالغاا   ااا  
تياااا  ال  ااا،ف  الصااا،رف  صياااذ الطفسلااا  الصتاااارة 

 .(2)و   أسس س فص 
سالحاج  إلا  يةاد اباب األطفاال  ادفدة لصاا       

ل ااااا صاااا  بااااأثفر و اااا  بسجفااااس ا يباااااج الفاااااري 
 .لألطفال تياً  و    ذح الدراسات اليةدف 

سأفاً ا اليةاد لفااس تصنيااح الااس ت  تال أفااً ا       
 .فساود األطفال و   ا بفار الصثلفات الجفدة

ساااا فر صحفااااسظ صناااااففر اليةااااد  /باااا   الاااادابسرة
 :ال اص ب

تة،ص األطفالك ص   االل بيااسل ويا،ار .   1
الفااارةك الحتااا ك ال  اا،فاتك ):  النصاال ا تااداو 

التف ااااااا  الزصايفااااااا  سالصاايفااااااا ك األس سبكالااااااا ال 
لصحا  الدفا  )ك  ببياسل أوصاال صا،رف  (سا  راج
ك سوالصفاا  بطتاان (صحصااد وطفاا  األترا اا  /ال تاااد

و ف ااا  ااذح الصةاااففس البح ف فاا  اليةدفاا ك سبتاادأ  اا  
بح فاال ااال وياا،ر و اا  حااد ك سب اارج تةساوااد 

فءصا  بطتفة ا و   أي وصال إتاداو  لاال صثلفا  
 . ساباب أدب األطفال

صنااااااففر بح فااااال سيةاااااد اباااااب الصس اااااسوات .  2
لألطفااااااااالك سبنااااااااي  ت ااااااااا الصب ،اااااااا،   اااااااا  

ك .....صس ااااسوات دفيفاااا ك و صفاااا ك ثةا اااا  واصاااا 
 :سبةا   ذح الصناففر و   بةفف  ويا،ر

الدقااا  ساأل،اااال   ااا  ا بفاااار الصس اااسع الصاااراد )
الحااااادفث  فاااااسك صاااااساح  البغطفااااا  الصس اااااسوف  
سال اادر صاا  ور ااس ل طفلكاألساا سب الصاااسب د  
لجاااذب الطفااال إلااا   اااذا الصس اااسع دس  رااافرحك 

ك سأفاااً ا لبابصااال الرثفااا  اليةدفااا  (طرفةااا  ور اااس
ببنااارر و ااا    ااا،ف  الاابااابك سقااارا ة الاباااب 
 الص باااااارة لبااااااسف  رأي يةااااادي سااااا ف ك سااااااذلي

االساااابناي  تةااااسا   اال بفااااار صاااا   ااااالل تنااااض "
اليصااااااذج الصيبةااااااة صاااااا  قفتااااال األطفاااااال أيفاااااس   

سبااااااااسرد أرتناااااااا  يصاااااااااذج صبيسواااااااا  (  3)"سبةففصااااااااس
الصس اسوات لبا،ل إلا  اليصاسذج الصرجاس إيباجاس 

 .ل س،سل إل  الطفل
ساا فر صحفااسظ قااد قاادصت  صاا  /سباااس  الاادابسرة 

 اااالل  اااذا الابااااب ياااسوف  صااا  اليةاااد سالبح فااال 
األوصاااااال ا تداوفااااا ك سالاباااااب ):  ال ا،اااااف  ب

ك ستذلاااي (الصس اااسوف  الاااب  بءةاااد  الفاااار ل طفااال
بااااس  قاااد جصنااات تفااا  األسوفااا  الثةا فااا  الصنيفااا  

 . تالطفل
سفءصاا  أ  ي  اص ال ادر صا  يةاد سبح فال       

سااااا فر  /ابااااب األطفاااااال اصاااااا ذارب اااااا الاااادابسرة
 :صحفسظ    امب 

الصحا ظاااا  و اااا  صيا ااااس  اباااااب األطفااااال   -  1
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 .ل سسا ل ا والصف  األ ر 
بةاادف   يااس  أدتفاا  جفاادة لألطفااال تيااا  و اا    -  2

 .االسبفادة ص  صناففر الجسدة ساليةد سالبح فل
زفااااادة الج ااااسد سباثفف اااااا تالياااااست  لاااااألدب   -  3

الصسجاااس لألطفاااال  ااا  صااا،ر ل ااارتط تفااا  الطفااال 
سبسجف ااس لةاارا ة الاباااب الجفااد الصياسااب لصرح بااس 

 .النصرف  سالبن فصف 
تياااا  و ااا  اااال صافااا،در صااا  ارا  يةدفااا    - 4

سبح ف ف  لابب األطفال صسااتا  لنيبااج فبا  بيسفا  
صاااااا،ادر  ااااااذا األدبك سصنر اااااا  يسوفاااااا  الفاااااا  

 .الصط سب الابات   فس لألطفال
إ اااااااااا اع ابااااااااااب األطفااااااااااال الصبيسواااااااااا    -5

الصس اسوات لنص فاات يةاد سبةففا  صاسبصرف  حباا  
 .يبتف  الجفد ص  الردي  صي ا

 :سوة رآلباء    راتوجفضه راةةرئض  األطفضا  - 2
 )4)سةر   افسريف 

صااا   (،اافح  110) فةاا  الاباااب  اا  يحااس     
الةطااا  الصبسساااطك بااادسر صس اااسوابس حاااسل دسر 
السالاادف   اا  البسجفااس الةرا اا  لألطفااالك س اا   ااذا 

سااا فر صحفاااسظ ليةاااد  /الابااااب بسج ااات الااادابسرة
اباب األطفال ص  زاسف  اال بفاارتك الاب  تدسر اا 
بسجاس ليسوفاا  الاباتاا  لألطفاال تياا  و اا  صاقاصاات 
تااس صاا  إحاا،ا فات دا اال  ااذح الدراساا ك سباادسر 

صجااال رتااط الطفاال الصاا،ري  " ااذح الدراساا  حااسل
تالابااااب سباااا جفنس و اااا  الةاااارا ة صيااااذ الصراحاااال 
الصتااااارة صاااا  حفابااااسك سدرجاااا  ا بصااااا  السالدفااااا  
تباااا جف  الطفاااال و اااا  الةاااارا ةك سالااااذ اب إلاااا  
الصابتااااات الناصاااا ك البناااارر و اااا  حااااب الطفاااال 

ل ةااا،ص الااا فا   أس الصطتاااسع أس صااا   اااالل 
 ( 5)"سسا ل بايسلسجف  أ ر 

 صااس صابتاااات صبيسوااا  )ا بااارت الدراسااا        
الصااسبسفات الثةا فاا ك ساألحفااا  الااب  سجاادت  ف اااك 
سا  ااا باتناا  ل  ف اا  الناصاا  لاادار الابااب سالسثا اان 

 . (الةسصف  الص،رف 
سء ااانت الصنااااففر الالزصااا  لبنصفص اااا و ااا        

حفسفااااا  النصااااال تالصابتااااا  ":الدراسااااا  صااااا  حفاااااث
الص باااارةك إقتاااال األطفاااال و ف ااااك سوفيااا  أحفاااا  

سااال ذلاااي صاا   اااالل اساابتايات بااا    ...صبيسواا 
 .(6)"....بسزفن ا و   النفي 

  اا،ت الدراسااا  تيااااً  و ااا  ا حااا،ا فات       
الاب  اساب رجب ا الادابسرة سا فر صحفاسظ إلا  أيااس 
فءصاااا  إقاصااا  دراساااات يةدفااا  و ااا  اليباااا ج البااا  

 :بس، ت إلف ا    حفي اك سصي ا
 .اربفاع ررت  األطفال    الةرا ة -1
ررتااا  السالااادف   اااا  اسااابصرار أسالد ااا   اااا    -  2

 .الةرا ة
ظ رت ابجا ات صحددة  ا  الةارا ة ا ب فات  - 3

 ف اااا يسوفااا  الةااارا ة وياااد التيفااا  سالتياااات تحفاااث 
 .بةدصت صس سوات و   أ ر 

الةاا،ص  "ربتاات ابجا ااات الةاارا ة تدافاا  ب  - 4
الااادفي  أو ااا  ياااست  فااا برف ا امتاااا  لتيااااب   صااا  
االبجاح السا د    الصجبص  تاوبتار  اذح الاباتاات 
وي،ًرا أساسًفا    ررس األ الن الحصفدةكسالتناد 

ب ف ااااا ...واااا  الااااس سافات راااافر الصررااااسب  ف ااااا
ثااااااا  الةااااااا،ص ... قااااااا،ص ال فاااااااال الن صااااااا 

 .(7)"...البارف  
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ال الصث رات الساتة  صازالت ،االح    ا        
إوااااااادة البسجفااااااس الةرا اااااا  لألطفااااااال  اااااا   ااااااذح 
الصجاالتك ساذلي بحري صنر   أستاب ا واراض 
وا  الةارا ة  ا   يااس  أدب األطفاالك أس بةاد   اا  

 .و  ام ر    الةرا ة
ايب فيااااااااا صاااااااا  بحدفااااااااد يسوفاااااااا  الةاااااااارا ة       

سصس اااسواب اك بية ياااا إلااا  أسوفااا  الةااارا ةك حفاااث 
فأب  الاباب    صرح   صبةدص  ك ب فاس الصج ا   ا  
الصربت  الثايف  ص  اال بصاا  الةرا ا ك سباأب  أج ازة 
ا وال   ا  الصربتا  الثالثا ك س ااذا بءرباب درجاات 
األسوفااا  الةرا فااا  ل طفااال تصااا ارا  امتاااا  تبس فااار 
 اذح األسوفا  أساًلك ثا  ايبةاا  الصياسااب صي اا ثايًفاااك 

فءاساود   و ا  البنارر و ا  جساياب  "سذلي ا س 
 .  (8)"الةسة سال نر    الصنرسض أصاص  

صاا   ااالل اسبنرا اايا ل ااذف  اليصسذجفاا         
ساا فر صحفااسظ بس،اا يا إلاا  صاا اراب ا  /ل اادابسرة

الجاااادة  ااا  صجاااال يةاااد سبح فااال أدب األطفاااالك 
س ابف  الدراسبف  ص  الدراساات الة ف ا  الاب  بادسر 

حاسل  ااذا الصس ااسع سيرجاس ل اا صزفااًدا صاا  البةااد  
 .سالاباتات    صجال يةد أدب األطفال ا تداو 

سقااد بحرفيااا الصنااي  ت ااذح الدراسااات اليةدفاا  ألدب 
 24) األطفاااال  ااا  ص،ااااار سسجاااديا ا بءةااادر ب

   يةد أدب األطفال و   أيس ياسع أدتا ك   (صثلًفا
 ااا  صجاااال اليةاااد ا تاااداو  ألدب  (صثلًفاااا34 )س

 (..أريفا  /صاسرحف  /صةال  / نر/ق، )األطفال 
  1990 وااا  ) ااالل الفاابرة صاا  (اباًتااا  58) ةاط 

س ا   ابرة اتافرة رتا  قار   (واًصا 25 =   2015
 ذا  س حج  الحرا  اليةدفا  لاباب أدب األطفاال 

 .   ص،ر
 
 
 
 
 
 

 الاصاااباتا  األااادفاصافا ك  :الاةاا ارة  - .ط -. "دراسات بح ف ف  يةدف "أدب األطفال  :س فر أحصد صحفسظ (1)
2005 . 

 . 9 الصرج  الساتنك ص( 2)
 . 28 أدب األطفال دراسات بح ف ف  سيةدف ك ص :س فر صحفسظ( 3)
ال ف ا  :  الةاا رة   -.ط   -.دراسا  صفدايفا    :دسر امتاا   ا  البسجفاس الةرا ا  لألطفاال :س فر صحفسظ(  4)

 . 1994صراز بسثفن ستحسث أدب األطفالك : الص،رف  الناص  ل اباب
 . 4 الصرج  الساتنك ص( 5)
 . 15 الصرج  الساتنك ص( 6)
 . 74ك75 الصرج  الساتنك ص( 7)
 . 66 دسر امتا     البسجفس الةرا   لألطفالك ص( 8)
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 6102 —العذد السادس والخمسون 
 

 6102 —العذد السادس والخمسىن 

 :راخاتا 
ي بب  دراسبيا تاذار الجساياب ا فجاتفا   ا        

يةااد ابااب األطفااال  اا  صاا،ر كساليبااا ج الصبربتاا  
و ف اااك حفااث إيااس سجاادت اباتااات ق ف اا  تاال يااادرة 
حاااااسل يةاااااد أدب األطفاااااال اصااااا،ط ل سصف اااااس  

تداوات  .سصس سوات ساا
ظ ااسر يااسع جدفااد صاا  يةااد أدب األطفااال        

فةاس  و اا  إتااداوات األطفااال لألطفااال صاا   ااالل 
ياا ر أوصااال   ا تداوفاا   اا  صااساتةات بةااا  ل اا  

 .سيةد ا لالسبفادة صي ا    ا تداوات الجدفدة
سااا فر صحفاااسظ  ااا  يةاااد  /صاااسا ص  الااادابسرة     

يصاااذج صاا  أدب األطفااال فءااسا    اا  بةاادف  رثفاا  
جدفاادة  اا  صجااال الاارتط تفاا  اليةااد األدتاا  ألدب 

 .األطفال ساالسبفادة صيس    صابتاب  
 

 :راتوصفال
جصاااا  ااااال صاابااااب  اااا  صجااااال يةااااد أدب   -  1

األطفااال  اا  صاا،رك سوصاال تت فسجرا فاا  بح ف فااا  
 ااااص   ل اااذح الاباتااااتك لصنر ااا  الجساياااب اليةدفااا  
الااااب  بااااا  بياسل اااااا حاااااب  ام كسأسجاااااس الةااااا،سر 
سجسايتااااس اليةدفاااا ك سأ  ببتااااي  سزارة الثةا اااا   ااااذا 

 .الص رسع اليةدي ت ف اب ا الصصث   ل ا
 رسرة زفاادة الاباتاات اليةدفا   ا  إتاداوات    -2

 .األطفال ل اتار سال،غار
وصااال صاااساتةات بةاااس  و ااا  يةاااد إتاااداوات   -  3

 .األطفال    صراح    النصرف  الصبيسو 
بيااااا فط حراااااا  اليةاااااد ا تاااااداو  لاباتاااااات   - 4

األطفاااااال صااااا   اااااالل زفاااااادة وااااادد صجاااااالت 
األطفالك سزفاادة صاساح  يا ر أوصاال   األدتفا  

 . سيةد ا
 

 :رااصاسة ورااةرجع
صابتااات األطفاااال :أحصااد ،اااالل وتاااد الصينااا   -1

الةسا اا  )  (  2006  -1997 ) اا  واا ر ساايسات 
تحااث صةااد   (التت فسجرا فاا  واا  صابتااات األطفااال

إلاا  الح ةاا  الن صفاا  الراتناا  لصنصاال بسثفاان تحااسث 
 اسب رار ...أدب األطفال" أدب األطفال تنيسا 

 .  2008  ترافر 20 ك 19 "ل صسبةتل
أدب األطفااااااال  :سااااااصر رسحاااااا  الففاااااا،ل   -2

تحااث صياا سر و اا  صسقاا   :قاارا ة يةدفاا  :سثةااا ب  
 .  1998 الفسفر ل صابتاتك

دراساات :أدب األطفاال :س فر أحصد صحفسظ   -3
الصابتاااااااا   :الةااااااااا رة  - .ط  - .بح ف فااااااا  يةدفااااااا 

 .  2005 األاادفصف ك
دسر امتاااااا   ااااا   :سااااا فر أحصاااااد صحفاااااسظ   -4

 .ط .دراسااا  صفدايفااا  :البسجفاااس الةرا ااا  لألطفاااال
صراااااز تحااااسث  :ال ف اااا  الناصاااا  ل اباااااب :الةااااا رة

 .  1994 سبسثفن أدب الطفلك
قا صاااا  تت فسجرا فاااا   :ساااا فر أحصااااد صحفااااسظ  - 5

تا يباج الن ص  ل دابسرة سا فر أحصاد صحفاسظ  ا  
ك صسقااااااا  الفاااااااسفر (  2009-1987 )الفااااااابرة 
 .ل صابتات

بةادف  الابراث النرتا   :سفدة حاصد وتد النال  - 6
ا فاا   :جاصناا  ح ااسا  :ح ااسا   - .ط  - .لألطفااال
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ا فاااا  امدابك الناااادد الثاصااااا    - .ط  - .امداب
 .  2000 فسلفس
ا يباااج الفاااري  :صحصااد  بحاا  وتااد ال ااادي  -  7

  -1997 ) اااا  صجاااااال الصابتاااااات سالصن سصاااااات 
صابتاااا  الص ااااي  :الرفاااااض -. ط   -.  (  2000

 .  2000   دك
ا يبااااااج الفاااااري  اااا  صجاااااال  :" " " " " "  -  8

 -.   (  2004  -  2001)الصابتات سالصن سصاات 
 .  2004 صابتااا  الص اااي   ااادك :الرفااااض  - .ط

 .صي سرا  و   صسق  الفسفر ل صابتات
 .صيبدفات تسات  النرب - 9
 .(يةد )صنج  لسا  النرب صادة  - 10
 : ل صابتااااااااااااااااااااات  الفاااااااااااااااااااسفر  صسقااااااااااااااااااا   -11
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